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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK 
ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Çeşitli İşler 
1. — Kuzey Atlantik Asamb

lesi Türk Grubu üyeliğinden isti
fa eden Ankara Milletvekili Gök
sel Kalaycıoğlu'nun yerine, Ana
vatan Partisi Grubunca Antalya 
Milletvekili Cengiz Tuncer'in 
aday gösterildiğine ilişkin Başkan
lık tezkeresi (5/10) 

B) Tezkereler ve önergeler 
1. — Sivas Milletvekili Meh

met Mükerrem Taşçroğlu, Niğde 
Milletvekili Haydar Özalp, Diyar
bakır Milletvekili Abdulkadir 
Aksu ve Tekirdağ Milletvekili Ah
met Karaevli'nin; 298 sayılı Se-

201:203 

Sayfa S*&* 
çimlerin Temel Hükümleri ve 

200 Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
Kanunun, 2822 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun ve 2972 sayılı 

204 Mahallî İdareler ile Mahalle 
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyet
leri Seçimi Hakkındaki Kanunun 

T/4 
Bazı Maddelerinin Değiştirilme-

?04 
sine Dair Kanun Teklifinin geri 
verilmesine ilişkin önergeleri 
(4/20) 205 

C) Gensoru, Genel Görüş
me, Meclis Soruşturması ve Mec
lis Araştırması önergeleri 205 

,,„. 1. — Konya Milletvekili Ömer 
Şeker ve 32 arkadaşının, uygula-

205 nan tarım politikası ile fukaralığa, 
işsizliğe ve çaresizliğe itildiği iddia 
olunan Türk köylüsünü bu du
rumdan kurtarmak için alınması 
gerökli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/12) 205:207 
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Sayfa 
V. — GENSORU, GENEL 

GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞ
TURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI 208 

A) Ön görüşmeler 208 
1. — Hatay Milletvekili Mus

tafa Murat Sökmerüoğltı ve 37 ar
kadaşının, Türk çiftçisine kredi 
veremez duruma geldiği iddia edi
len Ziraat Bankasının içinde bu
lunduğu durumu ve bu konuda 
alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırma
sı 'açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 208 

2. — Denizli Milletvekili Ad
nan Keskin ve 22 arkadaşının, 
ana işlevinden uzaklaştığı ve kredi 
veremez duruma düştüğü iddia 
edilen Ziraat Bankasının işlemle
rini ve içine düştüğü durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/8) 208:217 

3. — Balıkesir Milletvekili 
Mustafa Çorapçıoğlu ve 9 arka-

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Afyon Milletvekili Abdullah Ulu-
türk, pancar bedellerinin ödenmesindeki 
gecikme ve üreticilerin sıkıntılarına iliş
kin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

İran'a ve Belçika'ya gidecek olan Baş
bakan Turgut özal'ın dönüşüne kadar 
Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in; 

Tunus'a gidecek olan Devlet Bakanı 
Yusuf Bozkurt Özal'ın dönüşüne kadar 

Sayfa 
daşınm, TRT'nin iç yapısı, işle
yişi ve yayınları ile uygulamadaki 
aksaiklıklları konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/2) 218:253 

VI. — SORULAR VE CE
VAPLAR 254 

A) Yazılı Sorular ve Cevap
ları 254 

1. — İzmir Milletvekili M. Tu
ran Biayazıt'ın, Kore gazilerimin 
sosyal güvencelerine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Baklanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/36) 254: 

255 

2. — Hatay 'Milletvekili Musta
fa Murat Sökmenoğlu'nun, Amik 
Ovasının su baskınlarından ko
runması içtin ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve iskân Bakanı ismail 
Safa Giray'ın yazılı cevaıbı (7/46) 255: 

258 

Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ad
nan Kahveci'nin, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhufbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
işler» kısmının 4 üncü sırasında bulunan 
ve kabul olunan Danışma Kurulu önerisi 
gereğince bu kısmın ilk sırasında görü
şülen : 

işkencenin ve Gayrünsanî ya da Kü
çültücü Ceza veya Muamelenin önlenme-

• • • > • — ^ » m * ^ — * • • 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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sine Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının, (1/376) (S. Sayısı : 16) açık 
oylama sonucunda; 

2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin 
Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/368) (S. Sayısı : 12) ile, 

24.5.1983 Tarih ve 2828 sayılı iSosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Tasan 
1. — 3194 Sayılı îmar Kanununun 

8 inci Maddesiiride Değişiktik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/403) (Ba-
yırtdırlık, Imiar, Ulaştırma ve Turizm 
Komüsyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.2.1988) 

Tezkereler 

1. — Bingöl Milletvekili tlhami Bini-
ci'n'in Yasama Dokunulmazı iğinin Kal-
dırîlmast Hakkında Başbakanlık Tezke
resi (3/455) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyderıtöden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.2.1988) 

2. — Uşak Milletvekili Mümtaz Gü-
ler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaüdı-
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Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifinin (2/5) (S. Sayısı : 
13), 

Yapılan görüşmelerden sonra; 

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları 
açıklandı. 

1 Mart 1988 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat 19.00'da 
son verildi. 

rıtaası Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/456) (Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1988) 

3. — Mardin Milletvekili Ahmet 
Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkntda Başbakanlık Tezke
resi (3/457) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyonla) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.2.1988) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağtar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlflc Tezke
resi (3/458) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geMş tarihî : 
25.2.1988) 

Başkan 
Başkanvekili 
Uy as Aktas 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa İstanbul 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Mustafa Sarıgül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

26.2.1988 Cuma 
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5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık. Tezke
resi (3/459) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ka-
m'i'syona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.2.1988) 

6. — içel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/460) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.2.1988) 

Raporlar 
1. — Çalışanların Tasarruflarının Teş

vikine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/389) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 26.2.1988) (GÜNDE
ME) 

2. — 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun 
Aynı Kanunun 34 üncü Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nım Teklifi ve İçişleri, Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Ra
porları (1/115, 1/117, 2/2) (S. Sayısı : 18) 
(Dağıtma Tarihi: 26.2.1988) {GÜNDE
ME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
. 1. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve-

l'i Yıîdırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 25.2.1988) 

2. - - Tunceli Milletvekili Orhan Veli 
Yıîdırım'ın, Tunceli Mne bağlı bazı köy 
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ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayında 
meydana gelen olaylara ve bu olayların 
'sorumlularına 'ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/46) (Başkanlığa 
geîiş tarihi : 25.2.1988) 

Yazdı Soru Önergesi 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu

rat Sökrnenoğlu'nun, gizli istihbarat bil
gileri ihtiva ettiği iddia edilen ve ön ra
por olarak adlandırılan belgenin hangi 
amaçla hazırlandığına ve bu olayın so
nuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/71) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 25.2.1988) 

29.2.1988 Pazartesi 

Teklif 
1. — Sivas Milletvekili Mükerrem 

Taşçıoğlu ve 3 Arkadaşının; 298 Sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkımdaki Kanunun, 2820 
Sayılı Siyasî Partiler Kanununun ve 
2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Ma-
halfle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 
Seçimi' Hakkındaki Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştiri'llmesime Dair Kanun 
Teflcffi '(2/31) (Anayasa ve İçişleri Ko-
misyonllarına) (Başkanhğa geliş 'tarihi : 
29.2.1988) 

Rapor 
1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağ

lık Hizmetleri Vergisinin İhdası iıle 3074 
Sayılın Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanu
nu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Verg'si 
Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanu
nu, 193 'Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
2/13 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alaoaödlarının Tahsil1 Usu
lü Hakkında Kamun ve 492 SayM'u Harç
lar Kanununda Değişiklikler Yapılması 
ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair. Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/395) (S. 
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Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi : 29.2.1988) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Antalya Miietvekii Hasan 

Namafm, Antalya İlü Baldiıbiı mevkâinde 
vatandaşHarca tapulu arazieriı üzenime 
yaptırılan 'binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yuktıırıldığı iddiasına il'işkıin 
Başiba'kandan sözlü soru önergesi (6/47) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1988) 

Yazdı Soru Önergesi 
1. — Diyarbakır Mıi#et vekilli Fuat 

Atalay'ım, Eskişehiir Özel Tiıp Cezaevin
de tutuklu ve hükümlülere kötü ımıuame-
lelerde 'bulunulduğu iddiasına ve sorum-
'kıları hakkında kovuşturma yapılıp yapa
madığına iiışkin Adalet Bakanından ya
zılı sotru önergesi (7/72) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 26.2.1988) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Konya Milletvekilli Ömer Şeker 

ve 32 arkadaşının, uygulanan tarım 
politikası ile fukaralığa, lişsizliğe ve çare-
•siizüiğe itildiği iddia olunan Türk köylü
sünü bu durumdan kurtarmak için alkn-
ması gereklli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 

biır 'Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/12) (Başkanlığa gelıiş 
tarihi: 26.2.1988) 

1 . 3 . 1988 Sah 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — Memurlar ve Diğer Kamu Gö

revlileri İle İlgili Bazı Kanunlarda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/404) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.2.1988) 

Tezkereler 
1. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü' 

nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/461) (Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.1988) 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar ve Ankara Milletvekilleri Arif Sağ, 
Erol Ağagil, Ömer Çiftçi, Kâmül Ateş-
oğulları, Eşref Erdem, Tevfik Koçak ve 
Rıza Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlık
larının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/462) (Anayasa ve Ada
let Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 29.2.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekifi E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER: İsmail Üğdiil (Edirne), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

- » • < > • • • < » • • -

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 inci BMeşihıini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın rnMetvekile-
rMû salonda bulunduklarını yüksek ses
le befcmelefini rica ediyorum. 

{Yoklama yapıldı) 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sa

yın Başkanım bir maruzatım var. 
'BAŞKAN — Buyurun. 

M. TURAN BAYAZIT (tamir) — Sa
yın Başkanım, malumları olduğu üzere, 
Yüce Meclis denettim görevini yalnız Salı 
gününe inhisar ettirdi. 4 saatlik denetim 
süreırniiz var. Yoklamalarla yarım saatlik 
bir sürenin geçirilmesi büyük bir kayıptır. 
Onun için, eğer uygun bulursa Başkanlık 
Divanı, çoğunluğun bulunup bulunmadığı
na göz kararı ile karar verirse; denettim 
süremiz yoklama ile riefba edilmemiş olur. 

BAŞKAN — Sayın Bayaztt, teşekkür 
e'derkn; 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Kuzey Atlantik Asamblesi Türk 

Grubu üyeliğinden istifa eden Ankara 
Milletvekili Göksel Kalaycıoğlu'nun ye
rine, Anavatan Partisi Grubunca Antalya 
Milletvekili Cengiz Tuncer'in aday gös
terildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(5/W) 

Yalnız, arkadaşlarımız her neidense, 
kulislerden içeriye çok geç giriyörlaır; Baş
kanlık Divanı yoklama yapmak mecbu
riyetinde kalıyor. Bugün, gündem dışı ko
nuşma bir tane okluğu için, İçtüzüğümü
zün amir hükmü olan yoklamayı yapmak 
mecburiyetinde kaldık. Biz, daimî olarak 
bu hususa riayet ediyoruz. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Be
nim dileğim, denet'iim sürenizin uzun kul
lanılmasıdır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden evvel, İzmir Mil
letvekili Sayın Ahmet Ersin'in, işçi sorun
ları ve ek zam konusunda bir gündem 
dışı konuşması varıdır. 

Sayın Ahmet Ersin?.. Yok efendim. 
Gündeme geçiyoruz. 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» 
kısmında, Türkiye Büyük Millet Mec&i 
Başkanlığının bir tezkeresi vardır, oku
tup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Gru
bu üyeliğinden istifa eden Ankara Millet-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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vekili Göksel Kalaycıoğlu'nun yerine, 
Anavatan Partisi Grubunca Antalya Mil
letvekili Cengiz Tunoer aday olarak gös
terilmiştir. 

'Dış Münasefbbtlerin Düzenlenmesi 
Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sa
yılı Kanunla değişik 1 inci maddesi uya
rınca Yüce Meclisin fcül'gisine sunulur. 

Yıldırım Akıbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

•Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Sivas Milletvekili Mehmet Mü-
kerrem Taşçıoğlu, Niğde Milletvekili Hay
dar Özalp, Diyarbakır Milletvekili Abdul-
kadir Aksu ve Tekirdağ Milletvekili Ah
met Karaevli'nin; 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkındaki Kanunun, 2822 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun ve 2972 sayılı Mahal
lî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifinin geri verilmesine 
ilişkin önergeleri (4/20) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri 
verilmesine dair İçtüzüğün 76 ncı madde
sine göre verilmiş önerge anardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Tarafımızdan 18.2.1988 tarihinde Sa
yın Başkanlığınıza sunulan ve Anayasa 
Komisyonuna havale edilmiş bulunan 
«298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanu
nun, 2822 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetle

ri Seçimi Hakkındaki Kanunun Bazı Mad
delerimin Değiştirilmesine Dair Kanun 
TdMfkndzin geri verilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Müıkerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Haydar Özalp 
Niğde 

Abdulkadlir Aksu 
Diyarbakır 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunda 
bulunan teklif geri verilmiştir. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELE
Rİ 

1. — Konya Milletvekili Ömer Şeker 
ve 32 arkadaşının, uygulanan tarım poli
tikası ile fukaralığa, issizliğe ve çaresizli
ğe itildiği iddia olunan Türk köylüsünü 
bu durumdan kurtarmak için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/12) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması 
önıergesi vardır, okutuyorum : -

26 . 2 . 1988 

Türkiye Büyük Milet Meclisi 
Başkanlığına 

Çalışan nüfusumuzun yüzde 55'inin 
faaliyet alanını teşkil eden tarım sektörü, 
Hükulrnietün yanlış politikası yüzünden ağır 
darbe yemiştir. 

Türkiye'de en yayığın ziraat, hububat 
ziraatıdır. Köylü nüfusumuzun yüzde 
80'ine yakını, bu tür tarımla uğraşır. Bu 
çifüçMerimiz geçen yıllar içinde el emeği
nin ve alınterinin karşılığını tam alamamış 
ve hayat pahalılığı karşısında perişan ol-
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muştur. Sayın Özal diönemiridıa tarım, tari
hinin en kötü dönemimi yaşamaktadır. 

Girdi fiyatları için destekleme politi
kasından uzaklaşılmışltır, çiftçinin satın 
alma gücü zayıflamıştır. 

Türküye, dünyada kemdi kendine ye
ten 7 ülkeden biri iken, 1,5 milyar dolar
lık tüketim malı ithal etme durumunda 
kalmıştır. Türk köylüsünden taksilt taksit 
esirgenen para, dolar olarak yabancılara 
kaûbekat fazlası ile hem de peşin olarak 
ödenmiştir. 

Türk tarımı Avrupa'nın dampingline 
ezdirilmiştir. Ucuz et diye, kokmuşu, süt 
diye, 'süttozu ithali, Türkiye'de hayvancı
lığı zor duruma sokmuştur. Süt üreticiısi, 
süt veren ineğini kasaba satma mecburi
yetinde kalmıştır; çünkü, uygulanan yan
lış politika yüzünden, Türkiye'de hayvan 
yetiştiricisi masrafını karşılayamadığı için, 
bu hayvanını süratle dinden çıkarma mec
buriyetinde kalmıştır. Bunun sonucu ola
rak, 1983 - 1987 döneminde büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan . sayısında azalmalar 
meydana gelmiştir. Bu, Türkiye için üze
rinde dikkatle durulması gereken bir teh
like çanıdır. 

Tarım sektöründe, kredi, sulama, iyi 
vasıflı tohumluk, yüksek biyoteknolojl ve 
verimlilik artışı mutlaka iyi netice almak 
için hedöf alınması lüzumlu iken, konu 
dışlanmıştır. 

Tarım faaliyetleri devletçe desteklen
meli, tarım ürününe alınteriniin hakkı pe
şin olarak verilmelidir. 

Tarımda, ürün - fiyat parlitesi kademe
li! olarak dünya fiyatlarına yaklaştırıla-
maimış, çiftçiye daha yüksek pay veril
mesi sağlanılamamışıtır. 

Tarıma dayalı sanayi, mekân, ürün, 
proje bazında teşvik edilmemiştir. 

Tarım Bakanlığı yeniden organize edil
melidir. 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
'ile Orman Bakanlığı yenliden kunuilmaiı-
dır. 

Devlet yatırımları içerisinde tarımın 
payı arttırılmalı ve özel sektörün, tarımsal 
alanlara yatırım yapması teşvik edilmeli
dir. 

Tarım arazilerinin, tarım dışı mak
satlarla kuşanılmasını önlemek üzere, ta
rım arazilierini koruma kanunu çıkanîma-
hdır., 

Devletin hüküm ve tasarrufunda veya 
özel 'mülkiyetinde olup da 'şahıslara kira
lanan, orman ve mera hudutları içindeki 
bozuk kültür arazisinıin ıslahı ve bataklık
ların kurutulması sonucu elde edilen ara
zinin mülkiyetinin, topraksız ve az top
raklı çiftçilere uygun şartlarlia devrini 
mümkün kılan mevzuat çıkarılmalıdır. 

Hükümetin izlediği yanlış tarım poli
tikası ile, yukarıda saydığımız hedeflere 
varmak imkânı yoktur. 

Netice, Türk köylüsünü fukaralıktan, 
işsizlikten, çaresizlikten kurtaracak önlem
lerin telspiiti için, Anayasanın 98, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meeliis araştırması açı'lmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ömer Şeker 
Konya 

Orhan Şenidağ 
Adana 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Mustafa Murat Söfcmenoğlu 
Hatay 

Vefa Tanır 
Konya 

Yaşar Topçu 
Sinop 

tsma'il Köse 
Erzurum 
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Baku Durmaz 
Afyon 

Haydar Bay Laz 
Bingöl 

M-dhimıöt Çakıroğlu 
Trabzon 

Fualt Kıicı 
İzmir 

Ş in asi Altıner 
Zonguldak 

Abdülkadir Cenkçiler 
Bursa 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Güneş Müftübğlu 
Zonguldak 

Atil'lia İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Mustafa Çorapçıoğlu 
' Balikıesar 

Hasan Namal 
Antalya 

Abdullah Uluttuk 
Afyon 

Mehmet Abdürrezak Ceylan 
Siirt 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Alaetifcin Kurt 
Kocaeli 

Ertökin Durutürk 
İsparta 

tbrahfiim Gürdal 
İsparta 

Gaıvit Çağlar 
Bursa 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Ali Rıza Septiioğlu 
Elazığ 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Zökeriya Bahçeci 
Antalya 

Latif Satıcı 
Muğla 

Ümit Canuyar 
Manisa 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Önoi Şaikar 
Manisa 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

Önerge, gündemdeki yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susundaki öngörüşme, sırasımdıa yapıla
caktır. 

Gündemimizin, «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
Öngörüşrndor» kısmına geçiyoruz. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu

rat Sökmenoğlu ve 37 arkadaşının, Türk 
çiftçisine kredi veremez duruma geldiği 
iddia edilen Ziraat Bankasının içinde bu
lunduğu durumu ve bu konuda alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/7) 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin ve 22 arkadaşının, ana işlevinden 
uzaklaştığı ve kredi veremez duruma düş
tüğü iddia edilen Ziraat Bankasının iş
lemlerini ve içine düştüğü durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/8) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekilli Mus
tafa Murat Sökmenoğlıı ve 37 arkadaşı
nın, Denizli Milletvekilli Adnan Keskin 
ve 22 arkadaşının, ana gayesinden uzak
laşan ve krediı veremez duruma düşen 
Ziraat Bankasının içime düştüğü durumun 
tespiti için Meclis araştırması açılmasına 
dair önergelerin öngörüşrnelerine, kaldı
ğımız yerden devam edeceğiz. 

Hükümet?.. Burada. 

Geçen" birleşimde, Hükümet ve grup
lar adına konuşmalar tamamlanmıştı. 

Şimdi söz sırası, önerge sah iplerinden 
Sayın Musa Gökbel'in. 

Buyurun Sayın Musa Gök bel. (SHP 
sıradanından alkışlar) 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Ziraat 
Bankasının tarımsal kredileri durdurma
sına yönelik uygulaması üzerine, Meclis 
araştırtmıaısı isteyen önergeye imza koyan 
milletvekilli olarak huzurunuzda bulunu
yorum. 

B'ildiğiniz gibi, önergemiz, geçen hafta 
salı günü Meclis gündemine girmiş, öner
ge sahipleri adına yapılacak son konuş
ma dışında, bütün konuşmallar aynı gün 
yapılmıştı. Konu sunaların tamamlanarak 
oflamaya geçilmesi için, bir ,10 dakikalık 
daha fazla çalışma süresine ihtiyaç vardı 
ki, olmıadı' ve istenilen süre, Anavatan 
Grubunun ret oylarıyla Meclisten esir
gendi. Oysa, önerge üzenine söz alarak 
konuşma yapan Sayın Devlet Bakanı Ad
nan Kahveci, konuşmasında «Ben seç
menlerime söz verdim, biz Mecliste az 
konuşup, çok iş yapacağız. Oysa, bu Mec
liste çok konuşuluyor» demişti. Seçmen
lerine, az laf çok iş için söz veren Sayın 
Bakanın, sıra 10 dakikalık süre uzatma 
kararına gelince, grubuyla birlikte ret oyu 
vermesi, kendilerini'n ve arkadaşlarının ne 
kadar çok iş için burada olduklarınım bir 
kanıtıdır. ('SHP şuralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Yüce Meclisimizin çatısı altında, iş, ko
nuşarak, tartışarak ve karar üreterek olur. 
Üretilen bu kararlar doğrultusunda uy
gulamaya dönük iş yapmak ise, iktidarın 
ve Cumhuıriiıyet Hükümetinin sayın ba
kanlığının yükümlülüğündedir. Mecliste 
karar üretirken yapılan konuşmalar ve 
tartışmalar, herhangi 'bir sayın bakanın 
iş yapmasına engel olarak gösterilemez. 
Böylesine bir mazeretin arkasına sığın
mak; ancak, bir aczin itirafı olabilir. 

İnancımız odur ki, üzerinde konuşa
rak ve tartışarak alınan kararlar, sağlıklı 
kararlardır, ihatası az olan kararlardır. 
Üzerinde tartışmadan, Meclisimizin için
de var olan tüm siyasî partilerin görüş
lerini almadan, bir makine düzenli içinde 
alınan kararların ve çıkarılan yasalların, 
Anayasa Mahkemesinden nasıl geriye 
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döndüğünü, sanıyorum, biz muhalefet 
partilerinden daha iyi bir biçimde, ANAP 
iktidarı ve onun grubu bilmektedir, 

BAŞKAN — Sayım Gökbel, mevzu-
mıuz olan Ziraat Bankasının durumu hak
kında konuşun lütfen. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Sa
yın Başkan, bu da aynı konunun içeri
sinde. 

Eğer, ANAP iktidarı, bu tür sıkıntı
lardan konuşmak istiyorsa, Mecliste çok 
konuşmayı ©ngelemek yerine, mümkünse, 
Anavatan Grubunda da konuşmayı sağla
yıcı tedbirleri alsın. O takdirde, sayın 
üyelerin 'bir bölümü, atanmış oy verme 
makinelerinden öte, belki milletvekili ol
ma özeliğimi kazanabilir. (SHP sıratlarım
dan aılkışilar, ANAP sıralarından gürültü
ler) 

Sayın milletvekilleri, Ziraat Bankası 
iki aydır kredi verememektedir. 

BAŞKAN — Sayın Gökbel, lütfen 
mevzua geliniz. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Gel
dim Sayın Başkan. 

Bu sonucu gizlemenin olanağı kalma
dığı gibi, bu durum, Anavatan Grubun-
cada kabul edilmiştir. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — (Sayın Başkan, grubumuza 
laf atmasın lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Gökbel, Ziraat 
Bankasının durumunu inceltiyoruz burada; 
grup hakkındaki fikirlerinizi başka bir 
oturumda ifade edersiniz. Lütfen, Ziraat 
Bankası meselesine gelelim. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Evet 
efendim. 

Ziraat Bankasının aciz ifade eden duru
mu, aczi bu kürsüde, Anavatan Partisi Gru
bunun sözcüsü tarafından kabul edilmiş
tir. İsterseniz, 'bu konuşmaları zabıtlardan 
izleyelim. Anavatan Grubu sözcüsünün 
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zabitlardaki ifadelerine bakın : «Geçici 
olarak, yalnız krediler değil, personel ve 
diğer faaliyetler de gözden geçirilmek üze
re, Ziraat Bankası faaliyetleri askıya alın
mıştır.» 

Bu ifade bile, önergemizin ne kadar 
haklı, hatta eksik olduğunun bir göster
gesidir. Bu önergeyi, salt krediler için de
ğil, sayın hatibin dediği gibi, bankanın, 
personel ve diğer faaliyetleri için de ver-
meliymişiz. 

Ziraat Bankasının içinde bulunduğu 
aczin ANAP Grubunca da kabul edilişi
nin ifadesi yalnız bu kadar değil; isterse
niz yine zabıtlardan izleyelim sayın söz
cünün konuşmasını : «Bazı prosedürlerin 
düzgün bir şekilde rayına oturup işleye
bilmesi ve yönetimlin işe vâkıf olabilmesi 
içindir bu durdurma kararı.» Tek keli
me çıkarmadan sunduğum bu ifade, ANAP 
Grubu sözcüsüne aittir. Bu ifade, ban
kada rayından çıkmış işlerin olduğunun 
kabulü değil de nedir? 

Bankanın, bir asırdan uzun Olan tari
hinde, daha önce, hiç, rayından çıkan iş
lerin düzenlenebilmesi için kredi faali
yetlerine ara verdiği olmuş mudur? ANAP 
Grup sözcüsünün bu ifadesi bile, öner
gemizin ne kadar haklı olduğunun delili 
değil midir? 

Sayın üyeler, biz, Türk ekonomisinin 
gurur kaynağı olan Ziraat Bankasını ko
rumak, kurtarmak için verdik bu öner
geyi. Bankada işlerin sarpa sardığı orta
da... istedik ki, bu duruma Meclis el koy
sun; varsa yanlışlık, varsa usulsüzlük, var
sa yolsuzluk, bunu Meclisimiz arayıp bul
sun ve yine Meclisimiz, varsa sorumlu
larını cezalandırsın; bu batışın sebeplerini 
ortadan kaldırıp, Türk ekonomisinin onur 
abidesi bu kurumu kurtarmanın yollarını 
arayıp bulsun istedik. 

önergemizdeki iddiamız gayet açık
tır; Ziraat Bankası, siyasî bir istismar ara-
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cı olarak kullanılmıştır; sonuçta, bugünkü 
duruma gelinmişitr; bunun kanıtı da orta
da. 

Ziraat Bankası, 1987 yılının ilk 9 ayın
da verdiği toplam kredinin iki katı ka
dar krediyi, sadece seçim ayında vermiş
tir. Bu iddiamız karşısında, yine ANAP 
Grubunun sözcüsünün söylediklerini za
bıtlardan izlediğimizde, iddialarımızın ne 
kadar doğru olduğunun kanıtını görecek
siniz., 

Sayın sözcü, «Zaten, çiftçimiz, ekim 
ayının, Ziraat Bankasına olan borcunu 
ödeme zamanı olduğunu bilir» diyor. 
Evet, sayın hatip, gerçek çiftçi, üretici, 
hasat sonu olan ekim ayında, Ziraat Ban
kasına, dediğiniz gibi, borcunu öderken, 
banka, bu ayda, 9 ayda açtığı kredinin 
iki katını kime, iklimlere neden yermiştir? 
Çiftçiye, düşünülemeyen enflasyonun se
beplerini seçime bağlayarak, zaten 
daha önce bu konuda, kendi ifa
delerinizle mahkûm olmuşsunuz. Acaba 
seçim zamanında Ziraat Bankası kredi
leriyle oy toplamayı siz, ziraî bir hasat mı 
saymaktasınız? Biz, bunun cevabını bul
mak, sonuçlarını kamuoyuna göstermek 
için verdik araştırma önergemizi. Siz de, 
bunları gizleyebilmek için reddedeceksiniz; 
öyle değil mi? 

Yine ANAP Grup sözcüsüriün konuş
masını zabıtlardan izleyelim: «Muhale
fet, çiftçilerin Ziraat Bankasına olan 
borçlarını affedeceklerini söyledi. Vatan
daş buna inanmadı; ama tesir altında 
kalan çok çiftçi vatandaşımız oldu. Dik
kat edin, bu yüzden, bazı yörelerimizde 
ödenmesi gereken 'kredi olaylarında Jbü-
yük aksamalar olmuştur. Bu durum, plas
man gerçekleşmesinde 'bir yavaşlama 
meydana getirir. Plasmanın ne olduğunu 
herhalde size öğretecek değiliz» diyor. 
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ANAP Grubu adına yapılan bu açık
lamaya, biz SHP olarak şunu söyleyece
ğiz: Biz, hiç kimseye, «Borcunuzu af
fedeceğiz» demedik; biz «Yüksek faiz po
litikası yüzünden Ziraat Bankası bile bir 
tefeci kurum niteliğine dönüşmüştür. 
Köylümüz, üreticimiz, Anavatanın ge
tirdiği bu faiz yükü altoda bir limon 
gibi sıkılmıştır. Biz iktidara, gel
diğimizde, de'vlet balkanlarını bile 
ıtefeci konumuna getiren, - enflasyo
nun 'birindi sebebi olan yüksek faiz po
litikasını terk jedeceğiz ve bu yönetimin 
açtığı yaraları sarimak için köylünün Zi
raat Bankasına olan borçlarının faizle
rini sileceğiz» dedik. Bu açıklamadan 
sonra, hatibin dediği gibi, «Ziraat Ban
kasını ödenmeyen borçlar bu hale getir
miştir» tezime, 'biz de katılıyoruz; ancak, 
borcunu ödemeyenler kimler? Gerçek
ten, hatibin söylediği gibi, bir kısım kü
çük çiftçi, üretici mi; yoksa, siyasî itkidara 
sırtını dayamış, ziraî üretimle, tarımsal sa
nayi ile hiçbir ilgisi bulunmayan bazı 
kuruluşlar mı; bunları görelim. 

Ziraat Bankasından borç alıp da, mil
yarların üzerine yatanların listesi işte: 
Anavatan Partisinin hamisi Motopar 
Firması, 3,5 'milyar lira; bir bakan bira
derinin müşavirliğini yürüttüğü Vatt 
Elektrik, 687 milyon; Adana Bergam 
Firmasının geri ödenmeyen borcu, 2 
milyar 700 milyon; inşaat ve taahhüt 
işleri yapan ve Anavatanlı bir m'ille'tve-
kilinin müşavirliğini yaptığı Bahattin Gö
ren Firması, 954 milyon; Asil Çelik; 12,5 
milyar; Demirören Grubu, 10 milyar; 
Eşref Aydın Firması, 10 milyar; Trans-
türk Holding, 860 milyon; Doğuş Gru
bu, 44 milyar; Anavatan Partisi Ankara 
eski M Başkanı Rıfat Diker, 1 milyar 
300 milyon, (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) Anavatan Partisi İzmir eski II 
Başkanı ve djevaimlı milletvekili adayı 
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Atilla Yurtçu, 6 milyar. (SHP sıraların
dan alkışlar) Ve medarı iftiharınız 
ENKA'nın, 36 milyar. Bu listeyi daha 
uzatmak: mümkün; ancak, bu kadarı bi
le, Ziraat Bankasından aldıkları 'kredi
leri geri vermeyerek zaafa uğratanların 
kimler olduğunu göstermeye yeter de ar
tar bile. 

Bu arada, Ziraat Bankasından kredi 
alamayanlar kimler? Burada (geçen otu
rumda) Sayın Balkanın açıklamasına rağ
men, işte belge... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ne 
kadar sinirlisiniz?! 

MUSA GÖKBEL (OeVamla) — Bu 
kadar yiyip de sinirlenmemek size yakı
şır sayın milletvekili. 

'BAŞKAN — Sayın Gö'kbel, toparla
yınız lütfen... 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Ta
mam, toparlıyorum Sayın Başkan. 

Ziraat Bankası Kırkağaç Şubesine 
yapılan bir müracaatta, bankanın kaşeli 
resimî ifadesiyle verilen cevaba göre, 
Manisa Şubesinin .12.2.1988 gün ve saat 
16.30 telefon talimatıyla, ikinci bir em
re 'kadar, yem, ziraî ilaç ve süt destek
leme ödemişleri durdurulmuştur. Ödene
meyen rakam ne kadar, biliyor musunuz 
sayın miUetvekilleri? Sadece 88 400 li
ra. Ziraat Bankası gibi bir kurumu, 
88 400 lirayı ödeyemeyecek hale kimle
rin getirdiğini de demin saydım. Bunlar 
Rıfat Diker'lerdir, 'bunlar Atilla Yurt-
çu'lardır, bunlar sizlersiniz. (SHP ve 
DYP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) . i t 

İBRAHİM ÖZDEMİR (İstanbul) — 
Ayıp, ayıp... Ne demek sizlersiniz? 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Bu 
arada, Ziraat Bankası vasıtasıyla trak
tör alabilmek (için müracaat edip, 1.5 
milyon lira bankaya, 1,5 milyon lira da 

tüccara yatırıp, altı aydır traktör ala
mayan insanların üstesi... Bu liste, sade
ce Denizli ilimizdeki üç ilçeden toplan
mıştır. İsimleri okumamı isterseniz, Baş
kanlık Divanı süre tanırsa, tek tek oku
yayım. (SHP sıralarından «Oku, oku» 
«fesleri) Başkanlık Divanı bana izin ver
sin. 

BAŞKAN — Efendim, süreye riayet 
edelim lütfen; görüşeceğimiz mevzular 
çok. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) —" 
Zamanımız çok Sayın Başkan. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Za
ten, bu Meclisin özelliği, artık milletve
killerini konuşturmama noktasında bir
leşti. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — O 
da neneden çıktı? (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gö'kbel, toparla
yın lütfen. 

IMUSA GÖKBEL (Devamla) — Ar
kadaşlar, Ziraat Bankasını bu hale ge
tirenleri arayıp bulmak, bu Meclisin gö
revi; muhalefetin, iktidarın... Yoksa, bu 
kurum batacak. Ziraat 'Bankasının batışı, 
salt bir bankanın batışı değil, ziraî üre
timin batışı, Türk ekonomisinin batışı, 
hatta giderek devletin batışıdır. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Tarımsal gerilemeyi, bu konuda gö-
rüşlerinıi aktaran sayın hatipler bu kür
süden anlattılar; ancak, Sayın Devlet 
Bakanı, bu gerilemeyi kabul etmediğini 
kanıtlamak için, her zaman yaptığı gibi, 
hesaplama yönteminde buldu kabahati; 
yok efendim, önergelerde tarımsal gelir
ler, gayri safi millî hâsılayla yapılmış..., 
Eğer bunu, gayri safi millî hâsılayla 
değil de, sabit fiyatlarla yapsaymışız, 
tarımda ne kadar ilerlediğinıizi göste-
tfecekımişiz... Sayın Bakan, Sayın Devlet 
Bakanımız... 
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OGLU (Sivas) — Sayın Başkan, buraya 
hitap etsin, Genel Kurula hitap etsin. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — .... bu 
konudaki açıklamalarınızı yapmadan ön
ce, kendi Hükümetinizde görev yapan 
kendi Maliye Balkanınızın, Bakanlığını
zın, 1987 yılı Ekonomik Raporunun - 1988 
bütçesi ekinde sunulmuştur bu rapor -
3 üncü sayfasını açın bakın. Sektörler 
arasındaki gelişmede; tarım sektöründe, 
1987 yılında, Sayın Bakanın istediği gi
bi, sabit fiyatlarla yüzde 5 gerilemenin 
resmî raporu buradadır. 

BAŞKAN,— Sayın Gök bel, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayınız efendim. 

iMUSA GÖKBEL (Devamla) — To
parlıyor ulm Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, açın aynı raporun 13 
üncü sayfasındaki «üretim» bölümünü; 
balkın ve buğdaydaki gerilemeyi, arpa
daki gerilemeyi, zeytindeki, üzümdeki, 
fındıktaki gerilemeyi görün. Bunu mu
halefet söylemiyor; bunu, sizin Hükümet
te 'birlikte sorumluluk paylaştığınız Ma
liye Bakanı söylüyor Sayın Bakan. Bu 
Meclise yanlış bilgi verme hakkına sa
hip değilsin Sayın Bakan. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OÖLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın 
hatip nereye hitap edeceğini bilmiyor; 
Sayın Bakana hitap edemez. 

BAŞKAN — Sayın Gökbel, lütfen 
Genel Kurula hitap ©diniz. 

Süreniz dolmuştur. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) —- Sa
yın milletvekilleri, sözlerimi toparlıyo
rum. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Bir 
dahaki konuşmasına mahsup edersiniz 
efendim. 

BAŞKAN — Öyle bir usul yok. 
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MUSA GÖKBEL (Devamla) — Sa
yın Bakan burada Hükümet adına bu 
konuşmayı yapanken, (Yalova'da) kredi 
bile vermediği bir çiçek serasını örnek 
olarak gösterdi. Toplumumuzun serasın
da yetişen linsanlıar, 'toplumumuzun kıraç 
toprağındaki insanların mücadelesini bi
lemez. (SHP sıralarından alkışlar) Biz 
isterdik iki, «Anavatan Grubu, tarımsal 
sanayii destekledi» diye bir tek laf ol
sun; ama, yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Gökbel, lütfen 
toparlayınız, sonra sözünüzü kesmek 
mecburi yetinde kalacağım ki, ben bunu 
hiç istemiyorum. Bir milleitvekiilinin sö
zünü kesmek istemiyorum; beni, tekrar 
ikaza mecbur etmeyiniz lütfen. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Ta
mam Sayın Başkan, toparladım. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — 
Siz Halim Araş mısınız?! 

BAŞKAN — Hayır, ben Başkanve-
kiliyim; Başkanlıkla görevliyim. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Zi
raat Bankasının sorumluluğu, başta 
Anavaitan olmak üzere, tüm siyasî parti 
gruplarınındır. Bu önergeye ret oyu ver
mek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
araştırma hakkının önüne geçmektir. 
Milletin vekilleri, milletin destek umudu 
olan Ziraat Bankasını araştırma hakkını 
kendinde görsün sayın milletvekilleri. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — İkinci önerge sahiple
rinden, İsparta Milletvekili Sayın Ay-
kon Doğan, buyurun efendim. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(İsparta) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; sözlerime başlar
ken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Devlet Bakanı Sayın Kahveci, iki ba
sit rakamı dizisiyle ve bunları yanlış kul
lanarak - herhalde heyecanından olacak -
hatalı mukayeseler yaparak, Türk köylü
sünün durumunu güllük gülistanlık gös-
termeseydi: «Tarım ürünlerinden alına
cak 270 milyar lira tutarındaki Tarım 
Ürünleri Gelir Vergisi stopajının yüzde 
6C'Î olan 150 milyar lirayı Ziraat Ban
kasına vereceğiz. Ziraat Bankasının hali 
bundan sonra düzelecektir» diyerek söz
lerine devam edip, Ziraat Bankasını, için
de bulunduğu zor durumdan kurtarmış 
olmasıydı, burada söz almayacaktım. 
Ne var ki, Sayın Kahveci, Türk tarımı
nın içinde bulunduğu zor durumu, Türk 
köylüsünün içinde bulunduğu zor du
rumu, gerçek rakamlarla ortaya koyma 
noktasına bir türlü gelemedi. 

Şimdi ben, Sayın Bakanın verdiği 
rakam dizüerinin nseyi ifade ettiğini ve 
hangi dizileri *rardiğinıi ve gerçek dizile
rin ne olduğunu ortaya koymaya çalışa
cağım, 

'Sayın Kahveci diyor ki: «1968 sa
bit fiyatlarıyla Türk Lirası olarak, tarım 
kesiminin gayri safi millî hâsıladan al
dığı pay, 1979'da 44; 1980'de 45; 1981'de 
45; 1982'de 49; - 1983'ü söylemiyor -
1984'te 49.8; 1985'te 50.0; 1986'da 54.9 
milyar liradır.» 

Önce, Sayın Bakanın, bu dizinin, fak
tör fiyatlarıyla mı, üretici fiyatlarıyla mı 
olduğunu açıklaması gerekirdi; zabıtla
ra baktım, böyle bir açıklamayı göreme
dim. Bu itibarla, bu dizi üzerinde bir 
mukayese yapmak, değerlendirme yap
mak mümkün değildir. Ayrıca, kendisi, 
bu diziyi, Devlet İstatistik Enstitüsünün 
verdiği rakamlardan aldığını ifade edi-
yor̂  Devlet İstatistik Enstitümüzün, üre
tici fiyatlarıyla ve 1968 sabit fiyatlarıyla 
verdiği - faktör fiyatlarıyla ve 1968 sabit 

fiyatlarıyla verdiği - dizilere baktım; iki 
diziyle de, Sayın Bakanın verdiği rakam
ların uyum içinde olmadığını gördüm, 
Burada görüyorum ki, Sayın Bakan, çok 
alelacele eline verilmiş bir nottan, tarım 
kesiminin gayri safi millî hâsılamızdan 
aldığı payı, rasgele bir diziyle açıkla
mak noktasındadır. Ayrıca, demektedir 
ki: «Bu dizi, yıllar itibariyle artmakta
dır; yıllar itibariyle arttığına göre, ta
rımın durumu, 'bizim iktidar dönemimiz
de iyi gitmektedir.» 

Sayın milletvekilleri, ekonomik dizile
ri, rakam dizilerini, özellikle gayri safî 
milî hâsıla dizillerini nüfusla iırtibatlan-
dırmadığınız zaman, gerçek sonuca va
ramazsınız. Bugün tor im kesimlinde kaç 
milyon insan yaşıyor; kaç milyon kısan 
tarım kesıiminden geçimini sağlıyor, kaç 
milyon imsan tarım kesiminde çailışıyor ve 
gayri safi millî hâsıladan fert başına ne 
düşüyor? Sayın Bakanın, tarımın sorun
larını ve tarımın içimde bulunduğu ge
lişmeyi ortaya koyaoaksa, tarım kesimin
de çalışanların, tarım kesiminden geçimi
ni sağlayanların gayri safi millî hâsıladan 
aldığı payı -ister nispî olarak, ister mut
lak rakamlarla- yıllar itibariyle ortaya 
koyması gerekirdi; 'ama bunu ortaya koy
madı veyahut burada koyamadı, bundan 
kaçındı. Müsaade ederseniz, biz, elimiiz-
dekıi rakamlara göre ve kendi yaptığımız 
değerlendirmelere göre bir nebze bu ko
nuya da değinelim. 

Gayri safi millî hâsıla 1987'de 55 
•trilyon liraya varmış; bunun 9 'trilyon li
ra civarında bir kısmı tarıma isabet edi
yor. Nüfusun yüzde 55'i (takriben 28 
milyon insıam) tarımı kesiminden hayatını 
kazanıyor. Bu 9 trilyon lirayı 28 milyon 
insana böldüğünüz zaman, tarım kesi
minde ortalama gelirin 321 bin lira; do
lar olarak da -doları 1987 yılı sonumda 
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1 OOO lira kabul ederseniz- 321 dolar ci
varında Olduğu sonucuma varılıyor. İster
seniz, dersiniz ki : «Tarım kesimlinde ça
lışan nüfus 28 milyon değil, daha azdur» 
Bunu da kabul ederiz. Varacağınız naıkıam 
(•tanım kesimJnde orfcalamıa fert başına dü
şen mıiMî gelir payı) 400 doları geçmeye
cektir. Bizim ortaya koymak istediğ'ımiz 
olay budur. Tarım kesimıi, sizin ı'ıktLdarı-
nız döneminde, yııllar itibariyle, millî ge
lirdeki artış hızında milî gelirden pay 
alamamıştır, 'tanım kesimimde hayatını ka
zanan insanlar (tarım kesimlinden doy-
maik, giyinmek, geçinmek durumunda 
oılan tasanlar) ANAP 'iktidarı döneminde 
fakirleşmiştir, zor duruma düşmüştür. 
Gayri safi millî hâsıla ıserilerini, ister ca
ri ırakahülanla, lisfcer sabit rakamlarla ©İs 
alın, tarımdan geçinen müfıı sla, tanımda 
çalışan nüfusla mukayese edin; tanım ke
siminde çalışan insanların daha az ka
zandığını ve buradan geçimini sağlayan 
insanların daha az tüket t iğimi, zor durum
da 'kaldığımı görürsünüz. Zaten, bunlar 
Medis zabıtlarına geçmiştir. 

Bakınız, 21 Temmuz 1987 tarihli' Res
mî Gazetede yayımlaman, Türkiye 'ile 
Dünya Gıda Teşkilatı arasında yapılan 
amülaşmada da isiz bunu 'itiraf ediyorsu
nuz ve diyorsunuz İki, «Türkiye'nin doğu 
ve güneydoğusunda bulunan Adıyaman, 
Elazığ ve Erzincan ile doğu ve kuzeyin
de bulunan Çorum, Tokat, Kastamonu 01-
ma(k üzere 6 11 seçiı'mfştir. Bu iller ülke
nin en fakiır bölgeleri olup, bu illerde kişi 
başıma düşen gelir orüaılama 320 dolar 
civarındadır.» 

Bizim, tarım 'kesiminde yaptığımız 
araştırmalar, tarım 'kesiminde yaşayan 
köylümüzün, çiftçimizin 300 ila 350 do
lar divarımda, gayri safi ımiiî hâsıladan 
pay aldığını ve ANAP iktidarı dönemimde 
durumunum düzeltmediğini, bilhassa kötü
leştiğini ortaya koymaktadıır. 

Sayın mıiletvelkilılıeri, tarım kesimine 
sadece gayri safi millî hâsıla dizisiyle 
balkm'amıak gerekiır. isterseniz, meseleye 
kısaca daha değişik bir açıdan hep bir-
ılike bakalım. 

Tarımsal ürünlerin destekleme fiyat
larındaki artışlar ANAP Hükümeti dö
neminde enflasyonun altında kalmıştır. 
Sadece 1987 yılının rakamını veriyorum : 
1987 yılında ortaJlamıa fiyat artışları yüz
de 55'tir, yani 1987 yılında hayat yüzde 
55 oranında pahaliaşmıştır. 

Bazı tarım ürünlerine ANAP (iktidarı
nın 1987 yilımda verdiği destekleme fi-
yaitlarında, 1986 destekleme fiyatlarına 
göre; buğdayda yüzde 22,4; arpada yüz
de 22,4; çavdarda yüzde 26, pamukta 
vüzide 21, şeker pancar ımda yüzde 31,3' 
ayçiçeğinde yüzde 20,2; soyada yüzde 
18,5 artış gösteriyor. 1987 yılında, ha 
yatın, tüketici fıiyailılarnyila yüzde 55 ora
lımda paihaliılandığı bir döneminde, ta

rımsal ürünlerdeki fiyat artış'ıiarı, edici
min fak'ideştiğ'ini iızaha yetmekte ve art-
'maktaıdır. 

Sayın mftlatvekilteri, köylünün gübre 
kutanımı ANAP iktidarı döneminde azal-
makıtadır; gelin bu ralkaım'ları <bera!ber in-
oefeyalim: 1983 yıllında, köylü, 8 402 411 
ton gübre kullanmıştır. 1984 yılımda 
8 197 848 ton, 1985'te 7 251 536 ton, 
19861da 7 690 541 ton gübre kuülanmış-
trır. 1984 yılında 204 563 ton daha az 
gülbre kulılanmuştır; 1985 yılında 1.150 875 
ton, 19861da ise 711 870 ton daha az 
güthre kullanmıştır 1983 yıllına ıgöre. Şim
di soıruyorum : Köylü neden daha az 
gülbre kUjlanımuşti'r? 

MEHMET TOPAÇ .(Uşak) — Top
rağın veriimılillıiği artmıştır. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De-
vamila) — Nelden?.. Bunu incdlemek la-
zumdır, bunu araştırmak lazımldrr. Onun 



T. B. M. M. B : 28 

için, diyoruz ki, meseleyi basit bir ra
kam dizisiyle izah etmelk mümkün de-
ğiMir. 

Isiterseniz, ne kadar toprağa gübre 
atmış; onun rakamlarına da bakalım: 
1983 yıllında, küttür arazisinin yüzde 60' 
mı giilbreleyelbiiliyor Türik köylüsü. 1987 
yrlunda, ancak yüzde 52'ısine gübre ata
bilmiş. Neden dalha az arazisine gübre 
atar noktasına gelmiştir; bunu araştır
mak lazımıdır. 

Yukarıda açıkıladığıım basit dizilere 
ilave olarak, bazı kısa rakamları da 

açıklamak istiyorum. 
Bugün, Türk köylüsüne 1980 -1987 

yuları arasında verilen tanım ürün teri 
destekleme fiyatlariındaki artış ortalama
sı 16 katıtır. Tarım ürünleri girdilerinin, 
1980-1987 yılları arasında, fiyatlarında
ki artış 37 mislidir; yani tarım ürünlleriv 

desitdkîame fiyatüarnnıdaki ortalama artış 
7 yılda 16; girdilerin fiyatlarındaki artış 
ise 37 mislidir. Sadece bu rakam göster-
mekbedir ki, tarımın girdileri bakımın
dan, köylü, ürün fiyatlarından elide ede
ceği ıgel.ire göre bir misli daha fakinleş-
ımiştir. 

Sayın Balkan, Ziraat Bankasının da 
durumuna değindi; biz, burada açıkla
dık; «Son günlerde, Ziraat Bankasının 
kapııları Türk köyilüsüne kapanmıştır» de-
d;k. 

Sayın Balkan, bir rakam dizisi verdi; 
'bümiyoruiTi, gene herhalde burada da 
bir d'ül sürçmesi vardır, «1967 deıfl'atö-
rüyle» dedi, ziraî kredilerin tutarını sı
raladı; herhalde, bu, 1968 deflaüörü ola
cak. Sayın Bakan, Türk köylüsüne -1967 
def'latörlüylle ve 1967 sabit fiyatlarıyla-
1979 yıllında 69 milyar, 1980'de 141 mil
yar, 1981 ide 201 milyar, 1982'de 256 
rnülyar, 1983 te 326 milyarı 1984te 490 
mi'fyar, 1985'«te 704 milyar, 1986 ida 919 

— 215 

1 . 3 . 1988 0 : 1 

milyar iira kredi veri'lldiğin'i bu kürsü
den ifade ©fiti. 

Şimdi, bu sıraladığım yılların millî 
gelirlini de takdim etaek işitiyorum : 1981 
yıllında ımiilî gelir -1968 sabit fiyatlarıy
la- 214 milyar Hıradır. Şimdi, Yüce Mec
lisin sayın üyelerine, onların huzurunda, 
şu rakamı mukayese etmelerini rica edi-
yioruım: 214 milyar liralık millî gelirden 
201 milyar liralık krediyi Sayın Bakan 
nasıl verımişltir? 1982 yılında, 224 milyar 
"liralık mil1!! ge'Mnden 256 miHyar liralık 
kreidiyi, çiftçiye nasıl verm'iştir; ollmayan 
'biır şeyi nasıl verınDişfcir? 

Bu mukayeseyi uzatmayalım; 1986 
yıllında -1968 sabit fiyatlarıyla- millî ge
lir 278,8 milyar liradır. Sayın Bakan ifa
de etlmekltedir ki, bu yıll da köylüye, ge
ne aynı 'salbüt fiyatlarîa 919 milyar lira 
kredi verilmiştir. Türk çiftçisine, Türk 
köylüsüne, 278 milyar liralık millî ge
lirle 919 milyar liralık bir krediyi nasıl 
vermiş!erdir? Bunu isibersıeniz ters çevi
rin, gene mümkün değildir. Burada bu
nu Sayın Kahveci'nin heyecanına veriyo-
ıri'ım; onun, Türk çiftçisinin, Türk köy
lüsünün sorunlarına dikkatli biır biçimde 
bakma zahmetine katlanmadığına veriyo
rum ve Hükümetin ve onun Sayın Üye
sinin, Türk tarımı konuşulurken, Türk 
tarımımda kullanılan krediler konuşulur
ken, burada daha hazırlıklı oHmasını has-
saıten rica ediyorum. (ıDYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Doğan, lütfen to
parlayınız. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, burada 
sizler -bilhassa ANAP Grubuna ıhiitap 
ediyorum- hep, milliyetçi ve muhafaza
kâr olduğunuzu iddia ediyorsunuz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Bize hitap edemezlsi-
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niz. (DYP şuralarımdan «Eder, eder» ses
leri) 

BAŞKAN — Genel Kurula efen
dimi... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Dövaimüa) — Biz de «milliyetçi ve muha-
ıfazakâr bir partiyiz, Doğru Yol Partisi 
de aynı felsefenin yolundadır; ancak biz, 
ımillî bir müessese olan Ziraat Bankası
nı, sizin gilbi 100 milyar lira ille değerlen-
ıdinmelk işitemiyoruz. Sayım Balkan bura
da kallktı dedi ki: «Ziraat Bankasının 
sermayesi 100 mliliyar liradır. Siz bunu 
yüz senede 100 milyar liradan öteye gıö-
türemediniz; biz ise bunun sermayesine 
'bir senede 150 milyar lira ekleyeceğiz.», 

Bu (Sözler, bilançodan, işletmeden en 
ufak bülgilsi olmayan ve ekonomi konu
larında Türkiye'nin gerçeklerini alllgilaya-
ımaımış kişilerim sözleri olabilir; bunu ben 
Sayın Balkana yakıışitııramıyorum. Ziraat 
Bankasının bilançosunu açınız, Ziraat 
©ankasının bilançosunda kayıtlı binalar-
Idan bulgum sadece Ankara'ldakiiler 100 
ımiliyar liranın üzerindedir değerli arka-
daşlarıım. (DYP sıralarından alkışlar) 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 
Size kalsa, çiftçilerin bütün borçlarımı 
affeidecdktiniiz. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, lütfen 
toparlayınız. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Bugün, Ziraat Bankasının bi
lançosuna baktım; bu müessese, 1987 
yıllınlda 5,5 trilyon kredi açmıştır. Bu mü
esseseye, sadece vatandaşın duyduğu iti
mat, 5,5 trilyondur; ama sizin bu 'mües
seseye biçtiğiniz değer, 100 milyar lira
dır; bunu Yüce Meclisin takdirlerine bı
rak ıy oram. 

Sayın milletvekilleri, Ziraat Banka
sının 1987 yılındaki kredilerini, gelin, kı
saca, beraber değerlendirelim. 
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ABDULKADIR AKSU (Diyarbakır) 
— Süreyi çok geçti. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, süreniz 
dolmuştur; lütfen topariayınız. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Toparlıyoruım Sayın IBaşkan. 

Ziraat Bankası, 1987 yılında 5,5 tril
yon kredi açmış. Bu 5,5 trilyondan -ta-
ırıım-saıtiış ve tamm-kredi kooperatiflerine 
verdiği kredi dalhil ızüraaite ayırdığı mik-
ıtar, 2,9 trilyondur; yüzde 53 civarında. 
Ticarî kredilere ayırdığı miktar ise, 1 tril
yon 658 milyardır. 1987 yılımda, 1986'ya 
'göre, ticarî kredilerdeki artış yüzlde 100, 
ziraî kredilerdeki artış 'ise, yüzde 58'dir. 
1987 yılındaki malî kredileri ise, 924 
ımilyardır. Netice itibariyle, 5,5 trilyon 
krediye geliyoruz. 

Değerli arkadaşlarıım, bu malî kre
diler nedir? Bu malî krediler, Ziraat Ban
kasının devletten almak mecburiyetinde 
kaldığı Hazine bonoları ve devlet tahvil
leridir. 1987 yılında, Ziraat Bankası, çift
çinin finansmanını bir tarafa bırakmış, 
çiftçiye, Türk köylüsüne kapılarını ka
patmış, devlete 1 trilyon kredi açmış. 
Ziraat Bankasının ıgörevi, devleti, Hazi
neyi mi finanse etmektir, yoksa Türk 
köylüsünü mü finanse etmektir? Gelin 
ibunu araştıralım. (DYP ve SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar)1 

Sayın milletvekilleıri, Ziraat Baıîkası, 
1 trilyon 658 milyar ticarî kredi açmış. 
Türk köylüsüne, Türk çiftçisine kapıla
rını kapatmış. Ziraat Bankasının görevi, 
ziraî kredileri kapatıp, ticarî kredilere mi 
ağırlık vermektir ki, 1987 yılında bu kre
diler yüzde 100 artmış. Kim almış bu 
kredileri, gelin burada beraberce araştı
ralım. 

Biz, Ziraat Bankasının yönetiminin 
gerçek amaçlarına oturtulmasını istiyo
ruz. Sizin genel müdürünüz de bunu is-
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itiyor ve beyanatında diyor ki, «Ziraat 
Bankasındaki kredilendirmede siyaısî bu-
I'uti'jarı ikalldıraeağıim.» Bu ne dernektir de
ğerli arkadaşlanm?.. Yemi Genel Müdür, 
Ziraat Bankasının geçmiş ziraî politika
sını :ı'Jham ediyor. 

HAZIM KUTAY (Ankara) •— Ga
zete havadisi, gazete (havadisi. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Tekzip edilmedi. 

ıSonra diyor ki... 
(HAZIM KUTAY (Ankara) — O ga

zete havadisi, onu Gene1! Müdür söyle
medi, 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
ı(Deıvaımla) — Gazete havadisi oilduğunu 
kalbul edelim; sonra «Ziraat Bankasını, 
kamuyu finanse etme noktasından çıka
racağım» diyor, bu da mı gazelte hava
disi; Sayın Kutay söyleyin, bu da mı ga
zete havadisi? Gazelte havadisi ise, bilan
çosunda, Ziraat Bankasının Hazineye 
1 trilyon lüra kredi açtığı görüllüyor; de
mek ki, Genel Müdür doğru söylüyor; 
gazete havadisi değildir. (DYP sıraların
dan; «ıBraıvo» sesleri, alkışilar) 

ıBAŞKlAN — Sayın Doğan, 'lütfen to
parlayınız, sürenizi aştınız. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devaimla) — Bağlıyorum Sayın Baş
kan. 

Sayın milletvekilleri, bir noktaya da
ha değinerek ısözlıeriimi tamamHamak is-
tiyoruım. Sayın Devlet Bakanı buyurdu
lar ki, «1987 yı'lınlda, Ziraat Bankasına, 
tanım gelirlerinden alınacak .stopajların 
yüzde 60'ını vereceğiz, Ziraat Bankası
na 150 'milyar liralık yeni kaynak sağla
yacağız-

Değerli arkadaşlarım, bu Ziraat Ban
kasına, 1987 yılı temmuz ayında çıkarıl-
ımış ıbir ıkanunda vaat edildi. Bu vaatle 
Ziraat Bankası seçime sokuldu ve bu 

harikaya «Buyur referanduma, buyur 
seçilme; 150 milyar 'lira oepihane arkan
dan gelecek., yeni taze kan arkadan ge
lecek» dendi. Buna rağmen, görüyoruz 
ki, 1987 yılında bu para Ziraat Bankası
na •verilmedi; ama Ziraat Bankası da
marlarındaki pek çok kanı Türk köylü
sü uğruna değil, referandum ive seçim 
uğruna harcadı. Bizim 'iddiamız odur ki, 
'bugün Ziraat Bankasının sorunu, damar-
iarındaiki kanın yeterli olmayışıdır; Ha
zineden alacağı olan 1. trilyon liranın 
geri dönmeyişildir; ıtarım kredi koope
ratiflerine açtığı 1,1 trilyon lira kredi
den, görev zararı olarak 500 milyar li
raya yakın ıgörev zararının Hazine tara
fından da Ziraat Bankasına ödenmediği 
için 'bankanın güç duruma düşürülüşü
dür; ticarî kredilerin yüksek faizle Zi
raat Bankasına geri dönmeyiş ildir. 

Onun için, Ziraat Bankası, 1980'li yıl
lardan sonra banka kurttarmailaona so
kuldu, şirkelt kurtarmalarına sokuldu ve 
en son da seçilme sokuldu diyoruz. Ge
lin, gerek Ziraat Bankası ile ilgili ve ge
rekse Türk köylüsü, Türk çiftç'isiyle il
gili ön&ngeye olumlu oy verin. Zira, hu 
olumlu ayla, sadece Türk köylüsünün, 
Türk çiftçisinin ve Ziraat Bankasının du
rumunu değiH, aynı zamanda sizin aldı
ğınız yüzde 36 oranındaki oyun ne ka
darının Ziraat 'Bankasına ait olduğuu 
da anlayacağız. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve 
SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

'BAŞKAN — Meclis araşltırıması öner
gesi üzerindeki önıgörüişımeler 'taımamlan-
mııştır.. 

.Şiimdi, önergeleri oylarınıza sunaca
ğım : Meclis araştırması açıimasını ka
lbul edenler... Kalbul etmeyenler... Mec
lis araşltırıması açılmasıyla ilgili önergeler 
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kalbul edilmemiştir. (ANAP sıralarımdan 
alkışlar) 

3. — Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Çorapçıoğlu ve 9 arkadaşının, T.R.T.'nin 
iç yapısı, işleyişi ve yayınları ile uygula
madaki aksaklıktan konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

BAŞKAN — Sayın müetvekilleri, 
üçündü sıradaki, Balıkesir Milletvekili 
•Musitafa Çorapçıoğlu ve 9 arkadaşının, 
TRT'mıim iç yaıpıısı, isteyişi ve yayınları 
ile uygulamadaki aksaklıkları konuşumda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
imci maddeleri uyarınca bir genel görüş -
me açılmasına ilişkin önerge üzerimdek'i 
ömgörüşmelerine basılıyoruz. 

Hükümet?.. Mevcut. 
Önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk
ları 2954 sayılı Kanun İle belirlenmiş 
bulunan Tlürlkiye Radyo-Televizyon Ku
rumu (TRT), ülkemizin sosyal ve kül
türe! yapıısında çok etkili ve önemli bir 
ro'l oynayan, kendi alanında tekel teşkil 
©den, bir yayın kurumu ve iletişim ara
cıdır. 

TRT yayımları, kitle iletiş imi, halk 
eğilimli ve kamuoyu oluşması hususların
da, haiber, eğitim, kültür ve sanat prog
ramları ile, başka hiçbir yayın vasıtasıy
la elde edilemeyecek ıbir yaygınlık ve 
hâkimiyet imkânı sağlamaktadır. 

, Toplumdaki, yeri ve önemi itibariyle, 
TRT'nin kanunla belirtilen ilkelerin dı
şına çıkması, kötüye kul'anılması ve ta
rafsızlığını yitirtmesi, her vatandaşı ol
duğu kadar, bütün kurum ve kuruluşla
rı ve özellikle siyasî partileri yakından 
ikilendirir. 

Bu husus, 2954 sayılı Kanunun 5 
inci maddesindeki «yayın esasları» bö
lümlünde titizlikle ıgözeıti'miş ve TRT'nin; 
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— «Haberlerin toplanması, seçilmesi 
ve yayınlanmasında tarafsızlık ve doğ
ruluk Kkelerine... bağlı olması», 

— «Kamuoyunun sağlıklı ve serbest-
çe oluşabilmesi için, kamuoyunu ilgilen
diren konularda yeterli yayım yapması; 
tek yönlü, taraf tutan yayın yapmaması; 
bir siyasî partinin, gruibun, çıkar çevre
sinin, inanç veya düşüncesinin menfaat
lerine aîelt olmaması» hükme bağlanmış
tır. 

Ülkemiz/de, rejimin demokratik ilke
lere uygun bir biçimde gelişmesi ve yer
leşmesi, siyasî hayatım rejim ilkelerine 
uygun bir çerçevede cereyan etmesi açı
sından, TRT yöneıt'iıminim yukarıda zik
redilen esaisiara uyması zaten kanun ge-
reğ'dir. 

Ne yazık ki, hayli uzun Ibir zaman
dan beri, TRT yönetimi, yayın program
larını, kamuoyunun sağlıklı ve ser|bseftçe 
oluşmasına imkân tanıyacak bir biçim
de haziırlalmamakta, kamuoyunu 'ilgilen
diren konularda yeterli yayın yapmamak
ta; tek yönlü, taraf tutan yayımlarla ade
ta bir şartlandırma gayreti içinde görül-
mek'te ve böylelikle Anayasanın eşitlik 
iı'Jkeısine sırt çevirmiş, bulunmaktadır. 

Özellikle; referandum ve genel seçim 
öncesi yayımları ile, TRT yönetimi âde
ta rej'm önünde bir engel halime gelmiş, 
çokl'u düşünce çerçevesi içinde yer alam 
taraftara eşit imkân itanımamış, Türk va
tandaşının haiber aüma hakkını ihlâl et
in işitir. 

O tarihlerden günümüze kadar da, 
TRT'nin yayın anlayışında bir değişiklik 
göz'enmeımıiışitir. 

Bu yüzden, Türk vatandaşının ülke
de ne olup b .'İttiğini doğru olarak devlet 
radyo ve televİzyonundam öğrenmesi im
lkânı knsıitlanmış ol'maktadur. 
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Oysa, Türk vatandaşı; açık oturum
lar ille ülkemin önemüi meseleleri hakkın -
da, faılk'lı ıgıöır'iişiî'eri öğrenelbilımeli; Tür
kiye Büyük Millet Meld sindeki faaliyet
lerin ve .görüşmelerini naklen yayını ile 
»(özet değil) rejimin bu en büyük ve en 
önemli müessesesinde kendi sorunlarının 
nasıll ete alındığımı göırdbiılımel'idir. 

Türk vatandaşı, doğruları öğrenebil-
mdi ve iradesini isabetle yönlendirme im
kânı bulabilmelidir. 

TRT, ımi'leitin sesi olabildiği ölçüde, 
herkesin iltilbar ettiği bir müessese ola
caktır. 

Bunun önemilıi şartilarımdan birisi de, 
devlet radyo ve tdlevziyonununı, siyaset, 
siyasî faaliyet ve siyasetçi karşısında çe
kingen, çaresiz ve etkiye açık halde bu-
ılunmamaSüdır. Mecliste grubu olan par
tilerin ,kuwet'ler>i loraınında ve muayyen 
zamanlarda TRT'de söz .sahibi olması
nın esasa bağlanması, bu konuda pek çok 
anlaşmazlığın çözüm noktası olabilir. 

(Kısaca, TRT'nin iç yapısı, işleyişi ve 
yayınlarının niteliği ille igii konuları 
'tarttışımalk, bunlara yeni ihtiyaçların ve 
uyguOaımadaki aksaklıkların gerektirdiği 
değişjiklilkîem ve düzenlemeleri (tespit' et
mek üzere, Anayasamın 98 inci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu, 100 ün
cü ve ÎCI1 inci maddeleri gereğince, bir 
genel görüşme açılmasını arz ve teklif 
öderiz. 

Mustafa Çorapç»oğlu (Balıkesir) ve 
arkadaşları 

BAŞKAN — içtüzüğümüze göre, 
genel görüşme açılıp açılmaıması husu
sunda, hükümete, siyasî parti grupları
na ve önergedeki birinci' imza sahihine 
veya onun göstereceği hi'r diğer imza 
sahibine söz vereoeğiım. 

'Konuşma süreleri, Hükümet ve grup
lar içim 20'şer dakika, önergede imzası 
'bulunan şahısıüar için 10'ar dakikadır. 

Hükümet adıma, Sayın Kahveci, 'bu
yurun. 

IDEVLET BAKANI ADNAN (KAH-
VİEGI ı(îsfcambul!) — Saym Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; 2954 sayılı 
Kamunun 21 dinci maddesinde, «Türkiye 
Büyük Mililüet Meclisi ille liılgiiı yayınlar» 
hakkında düzen'Ueme yapıilımıştır. Söz ko
nusu 'bu maddenin 'ikinci fıkrası, «Tür
kiye ıRadyo - Televizyon Kurumu, Tür
kiye . Büyük Millet IMecfci Genel Ku
rul ıbaplantiaınndaın (açılış, andiçme 
töreni gibi) oanh yayınlar yapafbilliir» 
hükımıünü öngörmektedir. 

TRT, ıbuı hüküm uyarınca, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulun
dan canllı yayınlar yapmaktadır. Öner
gede, Türkiye Büyük Millet iMedlisiındıelki 
'fasaîliyel tıJeniın ve görüşmelerin naklen 
yayınından ımaksait, Mealisin çalıştığı 
günler, çailışıma saatimin başlangıcımdan, 
çaliışanlianin Ibitiış saatine kadar geçen 
süre içerisiindeki faaliyet ve görüşme
lerin canilı yayınlJanması ise, çağdaş ya-
yıncilıkta ib'öyle hir kural ve uygulamaı 
maaîasef 'olmamaktadır. ıNilfcekiım, demok-
rasıJmJn beşiği olduğu iddia edilen ılngiıl-
'tere'de bile BBC kameraları dahi, ancak 
ıgeçen hafta Avam Kamarasına girebiıl1-
mişltir. O da, ınakUlan lyayun için değil1, 
sadece çekim içindir. Yani, Ibiiz ImıgiDtere' 
den çok daha önce bu kameraları Yüoe 
Meclislimizin içilne sıoktuk ve ıgeretotiğim-
de de kanun koyucunun belirttiği şarrt-
lar dahilinde canlla yayın yapılmaktadır. 

iDarndk ki, demokrasimiızin ilerleme
si ve halikın haber alma hürriyeti sadece 
Parlamentodan devamlı naklen yayın 
yapmakla sağCıanmamaktadır. KaMı ki1, 
eğer devamllı naklen yayın yapılacaksa, 
Ibuınıun Genel IKuruD giıb'i, komiıtelleriı de 
kapsaması acalba gerekmemekte midir? Sa-
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ıdeoe Genel (Kurulu mu, yoksa bütün 
kom'iıteîeri de imi yayımlayacağız? Ay
rıca, IBBC'ııiın Avam Kamarasına gel
mesi, Avam Kamarasında görüşülürken, 
şu konular gündeme getirilmiş; onları da 
araştırdık: Acaba, dinleyiciler locasın-
da gösteri yapılmasına, bu uygulama
lar ıteşviilk ©der mii? Oturumun nangi bö
lümünün 'yayınlanacağının iyi tespit ©dil -
mesi gerekmektedir. 

iBübün oıturumun yayımlanması Oçiın Tür
kiye'de TV4 'in bülbüm zamanının-ısalı, çar
şamba, perşembe güml'era - Geneli1 Kıurul 
çafJüşmalarına ayrılması gerekecektir; Otu
rumun uzadığı saatlerde ve günlerde, te-
ıleviızyoınum bütün programını iptali et-
mesüde gerekecektûr. 

Bu açıdan, şunu sanmamız gerekir: 
Televizyonun aslî görevi nedir? Televiz
yon, Oenel Kurulun 'bütün çalışmaları
nı naklîen yayırilanacaksa, ©sasında te
levizyon bütün yallırıımlarını bugünden 
'durdurabilir, bütün yapacağı şey, Gendi 
Kurula üç dört kamera yarleş)birip, bütün 
persond'ıniın kıdem tazminatT-Lirını ödeyip 
yahut da emekli) likramiıyeler'iıni ödeyip, 
kapı önüne koyabilir. 

İBRAHİM GÜRJDAL (ilsparıta) — 
Ooğru haber versin... 

OBVUET BAKANI ADNAN KAH-
VİECİ ('Devamla) — Fakat, acaba bu ne 
ölçüde doğru olur? 

Yine, İngiltere'de yapıHian görüşme
lerde, yapılan analizlerden bir tanesi 
de, naklen yayının, miilebvekffileriınıin 
muhtevadan çok, gösteri yapmaya yö
ndük faaliıyetlbriniı ıteşvik ©deceğidiır. 

'Medis faa'lıiyötllerimii halikımızın ta
kip 'etmesi konusunda, TRJT - zaten gör-
düğünüz giıbi - devamlı bir kamera bu
lundurmakta, önemlli gdüşmeleri balkı
mıza ı'Detmekbeldilr. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Neyi lilletıiıyor? 

IDEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamllla) — 2954 sayilı Türkiye 
Radyo - Televizyon Kanununun, «se
çimlerde ısıiyasî partililerin yayınları» baş
lıklı 22 nci maddesıimde,» Siyasî parti
lerim miOelbvekii genel ve ara seçiımlleri 
sırasında radyo ve televizyondan fayda
lanma ışdciilı ve şartları, seçim kanunla-
ırunda belirtilmiş <olan ©saslara tabiidir» 
ıhükmü yer almaktadır. Nitekim, 298 
sayılı Seçimlilerdin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında IKanunum 
değJı'lk, «'Radyo v© televizyonda 'pro
paganda» başlıklı 52 nci maddesinde 
siyasî 'partiılerim, radyo ve televizyon
dan faydalanmalar inin usul ve ©sasıları 
düzenlenımiıştir. 

D'ığer taraftan, 298 say illi Seçimlerin 
Temel Hükümleri Kanununun 63 üncü 
maddesiıyile, seçimlıerde 'tarafsızlığın mu
hafaza edillmesiı bükme bağlanmış ve 
her «türlü araç ve gereç imkânlarının 
siyasî partimin veya adayın emrinde kul-
Handırıllması, siyasî biır partimin lehimde 
veya aleyhinde veya 'vatandaşın oyuma 
tesir etmek maksadıyla yayım yapılması 
yasaklanmıştır. 

Bu cümleden olarak hatırlatmak is
terim: Özellileştiırm© cfJe, toplu konutla il
gili gelir ortafclları senetlerimin satışıyla 
ilgili bir reklamın yayını da, bu kamu
nun 'tefsiri içinde, seçimler sırasında te
levizyon (tarafından engellenmiştir. 

Önerge sahipleri Sayın Çorapçıoğlu 
ve arkadaştan 2954 sayı'Sı iKanunun sa
dece 5 inci maddesim'n ı(k) 've l(m) bent
lerindeki esasları malkledip, 20 nci mad
demin özel' hükmümü dikkate almaksızın, 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
nun (tarafsızlığımı lilhM ettiği, halkı beli 
yönde şartlandırdığı gibi biır iddayı Heri 
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sünmekteler; ancak, (bizzat partilerinin 
şimdiki ve önceki sayın geneli ıbaşkan-
fları tarafından adlî ve ildarî kaza mer
cilerine aynı iddialarla şikâyette bulun
dukları ve bunların ret veya takiıpsiz-
lüJk: kararlarıyla sonıuçlamdırıildık'llarını her 
hallide blfaemıektedMler. Eğer, biliyor 
oksallardı, Ibiız ©mimiz ki, elerinde yeni 
deliller 'olmaksızın, aynı iddiaları illeri 
sürmek gilbi bitr yanlışlığa Iherhallde 
düşmezlerdi, 

Yapılan 11 müracaatın büyük ço
ğunluğu taklpsizIllMe sonuçlanmış; üısıt 
ımerclere intikali edenlerin hepsi de ağır 
ceza reisliği tarafımdan reddedilmiştir. 

İİBRAHİİM GÜRİDlAL ((İsparta) — 
Hangi hâkim hür ki, reddetmesin? 

O B V I J E T BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Bir kamu kuruluşu 
olarak yangı mekaniızmasına dil uzatı
yorsunuz ama... Teessüf ©derim. 

İBRAHİM GÜRJDAL i(lspanta) — 
Yasama hür mü? 

(BAŞKAN — Hatibin közünü kesme
yin efendim. 

IDEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ ıtfDevam'l'a) — Bir kamu kuruluşu 
olan TRT Kurumunun 'bu kanunî liazi-
ımeİere uymuş olmasınım, sayın mlılletve-
toiüerinoe demokratik ırejimin önüne en
gel gilbi ıgös'terime&i, yalinız mantığa de
ğil, insafa da uygun olmaz. 

Büz siyasî partililer olarak, görevlerimi 
yapan kamu görevlilerine ve müessese
lerine böyle iddialarla karşı çıkarsak, 
önlerine çıkarsak; sadece kanun gerek
lerimi yerine getirdikleri için, kamu 
göreviMeriıni demokratik ırejimin engeli 
olarak görürsek, ıbiızzaıt demokrasiye 
hizmet etmemiş oluruz, ihanet ötmiş olu
ruz. 

Zira, önergede illeri sürülen görüşün 
'temeli dayanağı da, yukarıda arz etmeye 

çalıştığınız gibi, Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumunun kendi kanunundaki 
özel hükümlerdir. Bu hükümlere rağmen, 
görevlerini yapan kişilerin demokratik 
rejimin engeli olarak gösteriılmesi, yalnız 
devlet memurlarını inciıfcmez, bizatihi 
demokratik rejimi zedeler. 

Kaldı ki, tekrar ediyorum- bu iddia, 
kapsam-ve hudutları çizilerek ibeÜMi olay
lar sebebiyle, Ankara Cumhuriyet Sav
cılığına, IDoğru Yol Partisi Sayın Ge
nel Başkanı 'Demiırel'im avukatı tarafın
dan şikâyet edilltmıiş ve Ibu şikâyetler üze
rine yapılara. tahkikat sonucunda, yöne
ticiler hakkında takipsizllllk kararı veril
miştir. 

Sayın DemirellUn ıbu müracaatı ya
pan vekilli, şu anda, aramızda bu Mec
lisim üyesi 'olarak bulunmaktadır. Bu 
arkadaşımızın da hatırlayacağı giıbii, şi
kâyet dilekçesinde, halber yayınllarında 
3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin 
Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun 
esaslarına aykırı olarak yayım yapıldığı 
özelikle iddia ©dimiışti. 

2954 sayılı Kanunun gendi gerekçesi-
niın «İKanumun Getirdiği Yenilikler» baş
lıklı 19 numarali kısmında «... Hükü
metin ve Türkiye Büyük Millet Mecli
simde grubu 'bulunan siyasî paırtiHerin 
açıklama ve faaliyetlerinin ancak haber 
değeri ve niteliği taşıması şartına bağlı 
olarak yayınllanması /(Madde 20), ıbu ka
nun tasarısının getilrdiıği yenilikler ve 
359 sayılı Türkiye 'Radyo - Televizyon 
Kurumu Kanununun ayrıldığı başlhıca 
noktalar arasında sayılimıştıır.» 

20 nci; mıadde, biiHındiği gilbi, bir si
yasî partimin yaptığı açıklama ve faali
yetlerinin yayınllanmasını bazı kayıt ve 
şartlara bağlanmıştır. 

Bu maddeye göre, böyle bir yayı
nın yapıUlalblflmesi, kanunun 5 inci mad-
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desiındeki genel yayın esaslarına uyma
sı, diğer 'slıyaısî parttiıltere cevap halklkı do
ğuracak 'bir unsur taşımaması, o siyasî 
part;ın:m Türkiye Bıüyük Millet Mecllisiın-
de grubu bulunması kaydıyla, açıkla
ma ve faa'liiıyetlllerin Ihabeır değeri ve ni-
teli'iği taşıması şartına 'bağlanımııştır. 

Yine, kanun koyucu, 2954 sayılı Ka
nunun 5 inci maddesinin (k) ve (m) benl
ilerinde gendi kurallı koyduktan sonra, «si
yasî partiı faalıiıyet ve açıkflaımaıliarının 
yaymîtanması konusunda 20 nci madde 
ile özel biır düzenleme getimmiıştir. 

2954 sayılı Kanunun siyasî yayımları 
düzem1 eyem 20 ne i maddesinin bu özel 
hükmü karşısında, aynı kanunun 5 inci 
maddesinde düzeni'enen ve gendi hüküm 
mahiyetinde olan esasların değil, 20 nci 
madde hükmünün öncelikle uyguilaınıması 
gerekir, 

Sayın Başkan, değerli miilietvdkilleri; 
Türkiye Radyo-Teievizyon Kurumuyla 
ilgili olarak verilen bu önergenin tarih 
içinde biır değerilendirımesirai -müsaadeniz
le- yapmak istiyorum. 

11 Kasım 1909 tarihii Cumhuriyet Se
natosu tutamaklarında bir konuşmacımın 
şöyle bir ifadesi vardır : «Muhterem se
natörler, bizim, deVlet radyosunu iktida
rın borazanı haline getirmeye ihtiyacımız 
yoktur. Neden yok? Çünikü biz, devlet 
radyosunu kull'aramak suretiyle propagan
da yapma ihtiyacı içende değiliz, ©iz, bü
yük bir partiyiz, Türkiye'nin her köşe
sinde teşkilatımız Var, bugün' 358 mıiHilıet-
vekiii ve (senatörümüz var; icap ettiği za
man yurdun her köşesine yayılırız, salon 
salon, Iköşe köşe, derdimizi anlatırız, im:li-
üetin derdini de ahırız. Böyle yapageldilk. 
Onun içindir 'ki, bizi böyle basit mesele le-
ır'n arkas-ında görmeyiniz; ama açık oüa-
ralk söylüyorum, bugün mi'let mustariptir 
ve radyonun tarafsız olması Anayasa ge-
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regldir. Biz, tarafsızlık sağlanmasını isti
yoruz. Zannediyorum ki, bunu isterken 
de, icra olarak ve siyasî İktidar dlanak so
rumluluğumuzun içindeyiz. Nasıl düşüne-
biliırz; tarafsız olmayan biır radyoyu ni
ye ıslah etmiyorsunuz demek muhalefete 
düşer aslımda.» 

'Bu Ikonuşmayı yapan ikisi Sayın De-
mıirerd'ır. 

'Yine bugün, aynı şekilde bir soru, 
sayın Doğru Yol Partisi temsilcileri ta
rafından Meclis gündemine getiriliyor. 
Müsaadeier'ınizÜe, tarih tekerrürden iba
rettir dernek istemiyorum; ama Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumunda yapılan 
uygulamalar, bugün her zaman yarığı de
netimine tabidir ve geçmişte lıl defa ya
pıldığı gibi, yapılan iddialar yargıya gö
türülür, yargı bağımsız olarak Ikıarar ve-
rjı. 

Geçen konuşmamda da ifade ettiğimi 
g'bi, y'rae, Sayın Demirel'in çak yılar 
önce burada söylediği gibi:, Meclis kürsü
sünü bu tip araştırma önergeleriyle meş
gul' edeceğimize, kanunlar, çözümler üre
telim diye bir temennisi olmuştu; ben dd 
arzu ederdim ki bu Meclis Ikürsüsünde 
daha fazla somut, daha fazıla uygulama
ya dönük icraatlar yapabilelim. 

Bu temenniyle, araştırıma önergesinin 
reddedilmesini ve bu vesileyle kurumun 
gereksiz yere yıpratılımaımasını yüce he
yetinizden talep ederim. Dinlediğiniz için 
teşekkür ederim. (ANAP sıralarından all-
Ikışiar) 

YASAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, şahsıma yapılan sataşma sebe-
b'ıylıe söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade eder misi
niz?.. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Bakan burada, «Sayın Demirel'iın avuka
tı burada aramızda, bu işi yapan Ikişli-
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dir» dedi. (ANAP sıralarından .gürültü
ler) 

İBAŞKAN — Efendim, şahsınıza söz 
verilecek durumu icıap ettirecek bir sa
taşma olmamıştır. {ANAP sırallıarından 
a'k'işi'ar, DYP sıralarımdan gürültüler) 

YAŞAR TOıPÇU (Sinop) — İzin ve
rirseniz söz istiyorum Sayan Başkan. 
(DYP sıralarından gürültüler) Yanlış ifa
de etti Sayım Bakan. 

BAŞKAN — Yaşar Bey, şimdi grup 
adına konuşma yapacak olan arkadaş ,si-
z^n... (DYP ve ANAP sıralarından gürül
tüler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, özür dilerim; ben;m adıma ya
pılan işi yanlış .ifade etti. 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İs
tanbul) --- Hayır efendim... (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Sroop) — Yapan 
benim; ama, yanlış ifade etti. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim müsaade bu
yurun; zabıtları getirtir balkarız. 

YAŞAR TOIPÇU (Sinop) — Efendim, 
zabıt getirecek bir şey yak. (ANAP ve 
DYP s ıra" arından gürültüler) 

BAŞKAN — Yaşar Bey, müsaade 
eder misiniz?.. Buna ben Ikarar vereceğim 
lütfen... 

İDoğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın İsmail Köse; buyurun efendim. (DYP 
ve ANAP sıralarından gürültüler ve Ikıar-
•ş'Jlııfclı konuşmalar) 

YAŞAR TOıPÇU (Sinop) — «'Sayın 
Demirel'in bu işi yapan avukatı» dedi. 
Daha ne diyecek?.. Söz verin. Bana at
fen yanlış söz söyledi. (ANAP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Yaşar Bey, lütfen ıkıar-
şıjııkllı konuşma yalım. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, söz verıin o zaman, Bana atfen 
yan1 iş söz söyledi. (DYP sırallarındain gü
rültüler) 

iBAŞKAN — Lütfen... Karşılıklı ko
nuşmayalım. Efendim, konuşmaları... 
(DYP Sina'larından gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bana 
atfen yanlış şeyler söyledi; Sayın ©akana 
cevap vereceğim. (ANAP ve DYP •sırala
rından karşıHıik'ıı konuşma'lıar, gürültüler) 

BAŞKAN — Siz sözünüzü oradan da 
duyurdunuz; kâfi. Lütfen oturunuz. 

Sayın Köse, buyurun efendim. 
İDYP GRUBU ADINA İSMAİL 

KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, yü
ce Meclisin değerli üyeleri; Doğru Yol 
Partisi iBalıkes;r 'M'illletvekilimiz Mustafa 
Çorıapçıoğ'u ve arkadaşlarımun TRT ile 
liı'ıgili vermiş oldukları geneli görüşme 
Önergesi üzerinde, grubumuzun düşünce
llerini izah etmek üzere huzurunuzdayım. 
Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlia-
rım. 

Sayın Başkanım, Mecliste, özellikle 
Anavatan Grubu sıralarında değerli mrlil-
lletvekiılllerimıiz yoktur. Çok önemli bir 
genel görüşme önergesi üzerinde milleti
mizin her gün iştiyakla saat 20.00'de tele
vizyon karşısına geçmek üzere bekleyen bu 
vatandaşımızın dertl'erine çare getiriliyor 
mu veya vatandaşımızın meselelerine el 
atılıyor mu? gibi hadiseleri gündeme ge
tireceğimi içıln, sayın milletvekillerinin 

.sıralarında o'lmıai'arını çak arzu ederdim. 
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) —Sa

yın 'Başkan, ekseriyete bakar misimiz? 

İSMAİL KÖSE (Devamila) — Değerii 
milletvekilleri, Sayın Bakan peşin hü
kümle, peşin 'kararila yanlış bir düşüncesi
ni ortaya koymuştur. iB:ız, ne şahsımız, 
ne şahıslarımız, ne de partimiz için, her
hangi bir şakiılde renkli ekranda görün-
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mek için, renkli ekrandan propaganda 
yapmak için, bu gemal görüşme önerge
sini vermedik. Sayın Bakanın, kendi par-
tileriniın uyguilamalıarıını ve bütün devlet 
timıkâniiarını kendi parti menfaatları (isti
kametinde kulllamdıklaru düşüneesiiı açısın
dan değerlendirdiği için, ben de kendisi
ni burada esefle -maalesef- kınıyorum. 
iflDYP şuralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Kendisine şunu hatıdatrnak istiyo
rum : Her fcarş ulaştırma yi 1980 yıllından 
önce yapanken, 1980 yılından önce yapı-
lan'arlıa 19'80 yılından sonra mif.etimjizin 
elinden alınan değerleri de, lütfen elimi
zi' vicdanınmıza koyarak, burada ortaya 
koymıalk mecburiyetindeyiz. 

iDeğerili milletvekilleri, 12 Eylül 1980 
İhtll'ıali, Türk insanının elinden, yalnız 
seçme ve seçilme hakkini! a'.ımaım ıştır; ay
nı zamanda, milletimizin düşünme hak
kını, ımrl'ıletıimıizin -maalesef- karar hakkı
nı da dinden laılimıştır ve onun için diyo
ruz iki, bugün görüşeceğimiz konu, ne 
Doğru Yol Partisi Grubunun, ne de her
hangi biır siyasî düşüncenin ekrana geti
rilmesi olayı değildir. Bugünkü görüşme 
konumuz, mdlletOmizin haber aCma hak
kıdır. lM,;i'J'et!imizin -muayyen yııüilar- ellin
den seçme ve seçilme hakkı alınmıştır ve 
uzun süreden bu yana da -maalesef- ha
ber allıma halkkı alınmaştır. Anayasanın 
ve kanuni!arın tanımış olduğu, vatandaş ı-
mıziın doğru haber alma prensibi, halkkı, 
maalesef taraflı TRT ıtarafından, iyi bir 
sekilide ortaya konulmamakta ve vatan-
ıdaşıımız, tek istikamette, tek düşünce isti
kametinde eğitillımıektedLr. (DYP sıraların
dan ailkuş'iıar) 

İşte, bunun ortaya çıkarıllımasu ama
cıyla ve yüce milletimiz adına bir feveranı
mızı dile getirmek üzere huzurunuzdayız. 
Ypıksıa, artistik numaralar yapmak üze
re, hele özellikle devleti temsil eden, dev

letin bütün haysiyet ve şerefimi omuzun-
da taşıyan bir bakanı, burada, eliyle, aya
ğıyla, hatta eîiini cebine koymak suretiy
le, zaman zaman da elliyle işaret etmek 
suretiyle, çeşitli grupları da küçük düşür
mek durumunda olan bakanları da, yine 
yüce rniilletim adına esefle kınıyorum. 
'flDYP sınalarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

AILt ŞAHIN ı(Kahramıanımaraş) — 
Bakan yerinde yok; Hükümet adına ba
kan yerine otursun. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Şunu 
hatırlatmak İstiyorum; bu Mecliste, 55 
ımııiyonı'ulk yüce miltetimizi ne kadar sa
yıda, hangi ımı.'ktarıda temsil ettiğimizin 
de her zaman farkında o'mamız lazımdır. 
Ekrana, yüzde 36'nın düşüncesini her gün 
verdiğiniz takdirde, yüzde 64'ü dışarıda 
bıraktığınız müddetçe, yüzde 65*leniı bu 
ekranın haberlerinin dışımda bıraktığımız 
ımüddetçe, yüce ^milletimizin ekonomik 
yönden üzerinizde ollan hakkı da, haber 
la'ma hakkı da, aynı şekilde, çoluğunuzum 
çocuğunuzun boynumda kalacaktır; bunu 
bilesiniz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerini ımirıetvekiıl'leri, Anayasamın 
133 üncü maddesinde düzenlenen ve ku
ruluş, görev, yelıki ve sonumlluHukllanı 2954 
sayı1! Kamumla belirlenmiş bulunan Tür-
Ikiye Radyo - Televizyon Kurumu, ül
kemizin sosyal ve kültüreli yapısında çok 
etkili ve önemli bir rol oynayan, kendi 
alanımda tekeli teşkili eden bir yayım kuru
mu ve iletişimi aracıdır. 

(Çağımız enformasyon çağıdır. Geliş
miş toplumlann adı, artık, endüstriı top
lumu olanak değil, enformasyon toplumu 
olarak anıümaktadır. Enformasyonun en 
kısa tarifi lise, çeşitiıi görüş ve fikirlere, 
yani bil'giye uüaşahilmektir. Bunun temel 
şartı lise, çeşitli! görüşlerin ifade edilebil
mesi, bu görüşlerin herkese serbestçe 
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ulaştırılabil'mesidir. Hürriyetin olmadığı 
yende enformasyondan bahsetmek ise, 
gaflettir. 

iGünümüzde, basın hürriyetinin tarifi 
de değişmiştir. Sadece sansürden kurtul
muş olımıak, basın hürriyetini tarif etme
ye yeterli değildir; devletin enformasyon 
ağımdaki teke! inden de kurtulmuş olma
sı gerekmektedir. Hür rejimin, hürriyetçi 
demokrasinin başlıca şartı hür basındır. 
Ülkemizde hür basının olup olmadığı ise, 
tartışmaya [müsaittir. 

ıRıesmı'n, sese, yazıya ve hatta nenede 
ise fikre üstünlüğünden dolayı, basın ve 
yayın organları arasında televizyonun 
muit'aık üstünlüğü vardır; «Hailık gözüyle 
düşünür» formülü, bunun en güzel ifade
lidir. Hürriyetçi demokrasiden yana olan-
ilıar, hür parlamenter rejimim savunucula
rı, her şeyin açılkta ve herıkes:n gözünün 
önünde cereyan etmesini iarzu ederler. Bu 
da, ancak hür basın ve TRT ille mümkün
dür. Hür basının olmadığı ve taraflı 
TRT'nin ö'duğu bir ülkede, hukukun üs
tünlüğünden, eşitlik ve adaletten bahset
mek lise, maallıesef gülünçtür. 

Sayın ımill'iietvıefcilileri1, 2954 sayılı, Ka
nuna göre TRT'nin haber ve yayınlarının 
ne şekilde olması icap ettiğini ve Anaya
samızda da yine 2954 ısayıllıı Kanunu ilgi
lendiren maddeleri izah etmeye çalışaca
ğım. 

Sayım Bakan peşin hükümlü olduğu 
için, yalnız 2954 sayılı Kanunun siyasî 
partileri ilgilendiren noktalarına değindi
ler. Isti'hbarî gücü ve kuvveti sayesinde 
Sayın Bakanın geçmişte yapmış olduğu 
faaliyetlerini çok iyi biliyoruz; ama bu
günkü iiıstihharî değerlendirmesli maallesef 
noksan ka'lmıştır; üzülerek ifade edeyim. 

(Değerli milletvekilleriı, • .Amayasanın 
«Kanun önünde eşitlik» başlıklı 10 uncu 
maddesinde, «Herkes, dül, ırk, renk, cin

siyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gö-
zetjlmefksfızin kanun önünde eşittir. 

(Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya 
sınıfa imtiyaz tamımamnaz. 

ıDevllet organl'ıam ve idare makamları 
bütün iş'emılıerinde ıkanun önünde eşitlik 
ilıkesine uygun olarak hareket etmek zo
rundadırlar.» 

Yine, Anayasanın «Kamu tüzellkıişile
rimin e'lıindakiı basın dışı kitle haberleşme 
araçlarından yararlanma hakkı» başlıklı 
3/1 inci .maddesinin birinci fıkrasında, 
«dKişVer ve siyasî partililer, Ikamu tüzelki
şilerinin elimdeki basım dışı kitle haber
leşme ve yayın araçlarından yararlanma 
hakkıma sahiptir, Bu yararlanımanın şart
ları ve usuöleri kanunla düzenlenir» der. 

Anayasan-ın 133 üncü maddesi ise, 
«Radyo ve televizyon istasyonları,, ancak 
Devlet eli İle kurulur ve idareleri taraf
sız bir kamu tüzelkişiliği halinde düzenle-
n'ır» der ve 2954 sayılı Kanun da, TRT' 
nin hangi ölçüler içerisinde haber ve ya
yın yapacağını tayin etmiştir. 

Değerli ımililletvekilîleri, genel görüşme 
önergemizi 'iilgiHendiren kanunun 5, 19, 20 
ve 21 inci madde-leri üzerinde daha ziya
de duracağım. Adı geçen kanun 5 inci 
maddesinde diyor ki, «Anayasanın sözü
ne vs ruhuna bağlı olmak...» 

Aziz ıiTLİlletvıefciılleri, devleti yöneten
ler adil oüımalıdıırlar, devleti yöneteniler 
Anayasa kurumlarını, kuruluşlar ımıı, mü-
essesel'ıeriîn'», 55 ımllyon insanımızın eşit, 
adil bir şekilde İstifade edebilmeleri için, 
dengeli bir şekilde, millet in' hizmetine 
sunmalıdırlar. 

IBu bakımdan, «Anayasanın sözüne ve 
ruhuna bağlı olmak» diyerek başlıyor 
TRT Kanununun 5 inci maddesi. TRT' 
•nnn, Anayasanın «eşitlik» prensibine rağ
men, özellikle haberterde tek taraflı tu-
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tumu, iktidar partisinin hıaherlerime za
man olarak ağırlık vermesi, farklı siyasî 
düşüncelere yer verımemesi, bu maddenin, 
tek taraflı uygulandiğının en belirgin ör
neğedir. Açılış programıyla başlayan; ya
ni 20.00 haberleriyle başlayan ve gece 
haberleriyle -maalesef- kapatılan bu prog-
r.aımiardaki, -nadyo ve tele vizyondaki- bü
tün haberleri topladığımız takdirde, hü
kümete ait haberler, takriben sekiz saati 
bulmaktadır. lBu sekiz saatlik yayını-, dev
letin, eşitlik ve adalet İlkelerine uygun 
olanak yapmayıp, yalnız iktidar partisi
ne, yalinız Hükümete ayıracaksınız, bu
nun dışında olan siyasî düşünce sahiple
rine birbuçulk liıkıi saniye veya birbuçuk 
ilki dakika zaman ayıracaksınız ve bu za-
ıman'n yüzde 80'ini de spikerin sesinden 
duyuracaksınız... İşte, feveranımız bu
na. iHülkümıetin bütün bakanlları akşam sı
raya dizilmiyor teievizyon ekranında, han
gi faaliyeti yapmış olursa olsun, haber 
değeri olmasa dahi, bir sayım bakanın, 
bir yerden bir yere gidişi' dahi, maalesef 
-haber olarak verilmektedir; ama, Sayın 
Bakan, genel görüşme, 'Meclis araştırıma-
sı önergelerinin müzakeresinin ve hatta 
çok değerli miütetvekilierimıizin, memle
ket vs nniilet meseleleri hakkındaki gün
dem dişi konuşmalarının televizyondan 
verii'imes'ni çok görmektedir. Daha sonra
ki açıklamıal'arımazla konuya yine gelece
ğiz, yanlış düşüncede -olduklarını izah ede
ceğiz, 

Tabiî, madde'er sıra İle devam etmek
tedir. 5 inci maddenin (e) fıkrasında de
niliyor ki, -«Genel ahlakın gereklerini, 
mi'iliî geienekleri ve manevî .değenleri gö-
zetmıek». 

Değerli: miıletvekilleriı, televizyonda 
yayin'anan yabancı ve yerlii filmlerin ço
ğu, Türk aıile yapısına, manevî değer tere 
aylk iridir. Bu programı '.ar milletimizi ra-
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hatsız etmekte, körpe dimağları, aile bü
yüklerine saygısız olmaya, millî ve ma
nevî değe: Terden uzaklaştırmaya sebep ol
maktadır. Halkın geleneklerinden, örfle
rinden, sözlü ve yazılı edebiyatından, di
ninden, dilinden, musikîsinden, ahlakın
dan, estetik ve ekonomik mahsuller'inden 
o'uşan millî kültürünü, TRT, millete eği
tim ©"anık vermek mecburiyetindedir. 
özöTİkie ikinci kanalın kurulmasının se
beplerinden bir tanesi de budur. 

Değerii milletvekilleri., Devlet Planla
ma Teşkilatımızın Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınana Planında, özellikte ikinci kana
dın hangi mahiyette açılıp, çalıştıriı'ması 
konusundaki düşüncesini arz edeceğimi;. 
Devlet Plah'ama Teşkilatı mensupları, 
likeier ve Politikalar başlığını taşıyan 3 
üncü maddede di.yarliar ki, «Daha .iyi ya
yın kalitesine ulaşılması, ü'fcenin tümü
nün te'evrzyon yayınlanyl'a kapsanmast 
esas o'iacaktır; ancak, televizyonda açık 
yükseköğretime çeşitli: düzeyde yayın; 
eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesi
ne ka'.kıda bulunmak ve başka amaçla 
kuilanıiimıamıalk koşulu 'ile, TRT tarafın
dan ikinci kanal televizyon tesislleri kuru
lup işüetilecektıir.» 

ıGörü'düğü gibi Devlet Planlama Teş
kilatı, eğitiım ve kültür düzeyini yükselt -
ımıelk şartını koymuş, bu kanalın başka 
amaçla kulllanıimayaeağınn da şarta bağ
lamıştır; Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı özel ihtisas komisyonu (raporunda 
da, yetişme çağında olan 25 milyon insa
nımız olduğunu, bunların, tam manasıy
la, zararlı yayınların bombardımanı al
tında bulunduğunu, bugüne kadar her 
şeye rağımen sağ'am kallabllimiş Türk aile
sinin, kitle haberleşme vasıtalarının tahri
bi tehlikesiine maruz kaldığını ve ana ve 
babanın, okulun, öğretmenin veremediği
ni bu vasıtaların vermesi gerektiğini ifa
de etmiştir. 
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•Değerii mılEıetvelkiıiıieri, Devlet Planla -
,ma Teşkilatımızın, gerek Dördüncü Beş 
Yıil'Lük iPİJan, gerekse ÎBeş'ıncıi iBeş Yullıik 
Planda TV'mln, özellikle iıkıinci kamalın 
eğitim ve yayın lar unın ne şekilde olması 
icap ettiği hakkında öngördüğü görüşile-
rini izah ettim. Bu görüşlere rağmen, ma
alesef, .iıkıinci Öcanai' ıda binineiı kanaldan 
farklı değilıdir. Maalesef, yayın ve prog-
'lamüıar.ın hazırlammıası konusunda ise, Sa
yın Bafcan başka devletlerden örnek ver
diler; BBC'de mecilıis çaliişmaJlannını ve 
hükümetin ieraatınıın televizyondan veril-
•mesiı ikan usunda daha yeni karar alındığı
nı ifade ettiiler; onun dışında başka her
hangi bir konuya değinmediler. 

Biz diyoruz ki, bu millî müesseseden, 
bu millî ekranımızdan, milletimizin bün
yesine uygun, millî ve manevî değerleri
mize uygun yerli programlar hazırlan
malı ve alman yabancı programlar da bu 
millî bünyeyi tahrip edici mahiyette ol
mamalıdır. Sayın Balkan eğer örnek işiti
yorsa şunu veriyorum : Yayınlarda yerli 
yapım oranı, Amerika'dıa yüzde 98, İn
giltere'de yüzde 87, Fransa'da yüzde 81, 
Almanya'da yüzde 75, Rusya'da yüzde 
95 iken, bizde, maalesef, tam tersine yerli 
yapımlar yüzde 10, yabancı yapımlar 
yüzde 90 oranında almaktadır; ikinci ka
nalda ise bu oran daha da yüksektir. 
Türk Milleti, InıgiMzin, Fransızın özellik
le Amerikalının asırlar önce nasıl giyin
diğini, nasıl yaşadığını, hangi mücadele
ler verdiğini öğrenir de, 'kendi mücadele
sini, 'kendi ecdadının yapmış olduğu mü
cadeleyi öğrenemez. Maalesef, rahibi, ra
hibeyi, kiliseyi öğrenir de - Sayın Keçeci
ler - İslam'ı, camiyi ve din adamını, maia-
lesef tanıyamaz vatandaşımız. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Keçeciler'i çok hassas yerinden vur
dun. 
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İSMAİL KÖSE (Devamla) — Değer
li milletvekilleri, o noktaya geleceğim. 
Sayın Keçeciler'in, teşkilatı eğitmek mak
sadıyla yayımlamış olduğu kitabını oku
dum. Maalesef, aynen, «İcraatın İçinden» 
programında yapmış oldukları uygulama 
gibi, Sayın Keçeciler de sırf siyasî pro
paganda mahiyetinde, tarzında, kitabını 
hazırlayıp, teşkilatlara göndermekte; an
cak, bu millî müesseselerde o düşünce
ler istikametinde yayın ve eğitim yaptı-
ramamaktadırlar. İşte onun için diyoruz 
ki, olduğunuz gibi görünün, göründüğü
nüz gibi olun sayın ANAP'lılar. 

Değerli milletvekilleri, TRT"hıin prog
ramları, tarihî ve kültürel bir perspektif 
içerisinde tartışmaya açılmalıdır." Prog
ramların tesirleri, haiber yayınlarındaki 
gibi ani değildir; ama, yanlış uygulama-
Darın sebep olduğu yaralar sathî değil, 
derin olmaktadır. Bu bakımdan, TRT' 
nin, küftür, eğitim, drama, müzik ve eğ
lence yayınları, ilgili çevrelerce; özellik
le basın, ilmî kuruluş ve ilim adamların
ca, kanun, yayın prensipleri, kararlar ve 
yayın gelenekleri açısından tartışma ko
nusu yapılmalı, böylece, fahiş yanlışlık
lar önlenerek, ülkemize ve milletimize 
gereken hizmet verilmelidir. 

Yine, 5 inci maddenin (f) fıkrası di
yor ki; «TRT, Türk millî eğitiminin te
mel görüş ve amaçlarına uymak mec
buriyetindedir.» TV, maalesef, Millî Eği
lim Temel Kanunu istikametinde, sürekli 
eğitici, tarih şuurunu veren edebiyat, sa
nat ve doyurucu klasik ve halk müziğine 
uygun programları da fevkalade az ya
yınlamaktadır. 

Televizyona karşı ilginin çocukta dört 
yaşında başladığını ve altı yaştan sonra 
en yüksele seviyeye ulaştığını; kişiliğin, 
dünya görüşünün temellerinin atıldığı 
çocukluk çağında, televizyonun önemli et-
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ken olduğu, TRT yönetimi tarafından dü
şünülmemektedir. Çocukların davranışla
rından bir bölümünün TV yayınları neti
cesinde değiştiğini düşünürsek, bugüne 
kadar, pedagojik yönden, TRT herhangi 
bir araştırma da yapmamıştır. 

1980 yılı nüfus sayımında, tüm nüfu
sumuzun yüzde 39'unu 0 - 14 yaş arasın
daki çocuklar teşkil ettiğine göre, bugün 
nüfusun yarısına yaklaşan bu dinamik 
ve körpe beyinlere, Türkiye radyo ve te
levizyonlarından hangi millî eğitimi ver
mekteyiz? Amerikalının ya da Hıristiyan 
ülkelerin aile yapısı ve hayat tarzı göste
rilmektedir. Türk çocukları, kendilerini 
- maalesef - hayal ülkesinde zannetmekte, 
başkalarının kültürlerinin etkisinde büyü
mektedirler. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Radyo 
- Televizyon Kurumu, maalesef, sınır ille
rimizdeki vatandaşlarımızı yabancı tele
vizyonların etkisinden kurtarmak için de 
gerekli tedbirleri alamamıştır. Şöyle ki : 
İzmir ve Hatay illerinde, TV seyredenle
rin yüzde 30'a yakını, Yunanistan ve Su
riye televizyonlarını izlemektedirler. Edir
ne İlimizde yine, televizyon seyreden 
yüzde 23'e yakın vatandaşımız, Bulgaris
tan, Yunanistan ve Romanya televizyon
larını seyretmektedir. Bakın, Yunan ERT 
Genel Müdürü ne diyor : «Ege ve Kıb
rıs'ı yayın alanı içine alacak yeni istas
yonlar kurulacak». Bugün Kaş İlçemiz
den başlayarak, Edirne'ye uzanan sınır
larımızda, 30 - 60 kilometre derinliğinde 
yabancı televizyon yayınları hâkimdir. 
TRT'nin bu Yunan politikasını ve Helen 
kültürü propagandasını önleyici acil ted
birler alması lazımdır. Biz yurt dışına ne 
mesaj veriyoruz; onu da incelemek la
zım. 

Değerli milletvekilleri, yine, 5 inci 
maddemizin (h) fıkrası, toplumun beden 
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ve ruh sağlığına zarar verecek hususlara 
yer vermemek, karamsarlık, umutsuzluk, 
kargaşaya yönelik yayın yapmamak üze
re TRT'nin vereceği haberleri de kısıtla
mış bulunmaktadır; ancak, devletin tele
vizyonu, sorumsuzca, zakkum olayını ek
rana getirmek suretiyle, zakkum bitkisini 
karaborsaya düşürmekten başka bir hiz
met yapmamıştır. Keşke kanserin çaresi 
bulunmuş olsaydı, keşke bunu bir Türk 
hekimi bulmuş olsaydı ve bundan hepi
miz gurur duysaydık... Ancak, dünyanın 
her tarafında en amansız hastalık olarak 
ilan edilmiş bulunan, bunca araştırma 
müesseseleri olan kanserin, böyle mucize 
gibi, mucize bir ilaçla tedavi edildiğine 
dair bir haberi, TRT, ilim müesseselerine 
danışmadan, bu işleri bilenlere sormadan, 
üniversiteler ile konuşmadan, bir ümit 
olarak ülkeye nasıl yaymıştır? Bunun al
tından çıkılamadığı zaman, millete ne di
yeceksiniz? Şifayı veremediniz; şu anda 
da, maalesef, zakkumun mucidi olan 
doktor da pes etmiştir, «Ben artık zak
kumu hiçbir vatandaşın kullanmasını is
temiyorum» diye basına beyanat vermiş
tir sayın milletvekilleri. 

«Haberlerin toplanması, seçilmesi ve 
yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve 
çabukluk ilkeleriyle, çağdaş habercilik 
ve teknik metotlarına bağlı olmak». 

«Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe 
oluşabilmesi için, kamuoyunu ilgilendire
cek konularda yeterli yayın yapmak; tek 
yönlü yayın yapmamak ve bir siyasî par
tinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç ve
ya düşüncenin menfaatlarına alet olma
mak». 

Değerli milletvekilleri, 2954 sayılı Ka
nunun 5 inci maddesinin (k) ve (m) fıkra
larına rağmen, TRT, 19 uncu maddeyi, 
beş yıla yakın bir zamandır maksatlı ola
rak, bir siyasî partinin düşünceleri istika
metinde, iktidarın menfaat doğrultusun-
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da, kanuna aykırı olarak, maalesef uygu
lamaya devam etmektedir. 

Şöyle ki: Kanunun 19 uncu madde
si, «TRT'nin yayın esaslarına uymak, ce
vap hakkı doğurmamak ve siyasî çıkar 
amacı taşımamak kaydıyla - ancak, Sa
yın Bakan şu noktaları ilave etmedi -
mevzuat veya idarî kararlarla yürürlüğe 
girecek olan bir hükümet uygulamasının... 
TRT'nin dışında bir program olarak ha
zırlanıp, yayınlanmasını» öngörmektedir. 
Ancak, burada bulunan sayın milletvekil
leri de bilirler ki, gördüğümüz ve şu 
ana kadar takip etmiş olduğumuz «icra
atın içinden» programı olarak yayınla
nan ve işte 2954 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesiyle verilen yetkiye istinaden ya
pılan bu uygulamanın, kanunlara aykırı, 
adaletsiz olduğunu söylüyoruz; çünkü, 
«İcraatın içinden» programları, açıkça 
kanunlara aykırı, yayın esaslarına aykı
rı, her program cevap hakkı doğuracak 
nitelikte ve siyasî çıkar amacı taşımak
tadır. Bu programlar, kamuoyunun sağ
lıklı ve serbestçe oluşmasına imkân ver
memekte ve halkın katılımını da sağla
yamamaktadır. TRT, tek yönlü, taraf 
tutan yayınlarla âdeta bir şartlandırma 
gayreti içinde görülmekte, bu yönüyle de 
Anayasanın eşitlik prensibine sırt çevir
miş bulunmaktadır, tşte itirazımız buna 
sayın milletvekilleri. 

Diyoruz ki, 19 uncu madde, TRT Ku
rumu tarafından yanlış anlaşılmakta ve 
yanlış uygulanmaktadır. Eğer, yargı yo
luna başvurmak suretiyle cevap hakkı 
alınmamış, denilerek tekrar bu uygula
maya devam edilecek olursa, bu, eşit
lik ve adalet prensiplerine uygun bir dü
şünce tarzı değildir. Ola ki bir gün ka
yaya çarparsınız, ola ki, inşallah adaletin 
bir gün tecellisine maruz kalırsınız ve 
haksız olduğunuzu ortaya çıkarmış olu
ruz. 

Bu bakımdan, diyoruz ki, kanunda 
belirtilen hususlar nazarı itibara alına
rak, Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
munun, «icraatın içinden» programını, 
Hükümet faaliyetinin bir göstergesi, prog
ramı halinde değil, kanunun emretmiş ol
duğu istikamette yapmasını sağlayalım. 
Yine, amaç ve nitelik bakımından, prog
ramı kanun sınırlandırmış olmasına rağ
men, TRT, kendi dışında hazırlanan «ic
raatın içinden» programını, geldiği şe
kilde, incelemeden, banttan yayınlamak
tadır. Bu programın, TRT Kurumunun 
dışında hazırlanması, TRT'nin sorum
suzluğuna ve ayrıcalıklı hareket etmesine 
de hiçbir zaman hak verdirmez. 

«icraatın içinden» adı altında yayın
lanan programların konusu, sonuna ka
dar, siyasî reklam ve propaganda nite
liğindedir. 

BAŞKAN — Sayın Köse, lütfen to
parlayınız 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Değer
li milletvekilleri, yine siyasî partilerin 
Meclis çalışmaları hakkındaki görüşümü 
ortaya koyarak, televizyonda 20 nci mad
deyle ilgili uygulamanın yanlışlığını da 
izah etmeye çalışacağım. 20 nci madde, 
5 inci maddenin (a), (k) ve (m) bentle
rine ve yine 2954 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrasına rağmen, yan
lış anlaşılmakta ve yanlış uygulanmak
tadır. 

Habercilik teori ve pratiğinde, haber 
değeri ve niteliğinin esasını, yapılacak, 
yayının toplumdaki çok sayıda kişiyi il
gilendirmesi bazının teşkil ettiği bir ger
çektir. TRT, haber yayınlarında buna 
uymamakta, toplumdaki kişilerin bilgi 
edinmesini sağlamak yerine, iktidarı 
memnun ve mutlu kılmak yollarını ter
cih etmektedir. TRT yayınları içerisin
de, gerçek haberi vatandaşın öğrenebil
mesi istisna haline gelmiştir. Türk Mille-
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ti, her gün biraz daha, yabancı radyola
ra muhtaç haile getirilmiştir. 

Kanunda, siyasî haberlerin ve olayla
rın 'kişisel değerlendirmelerin dışına çı
karılması emredilmesin© rağmen TRT, 
tamamen kişisel değerlendirme ve iktida
rın menfaati istikametinde yayın yapmak
tadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde
ki diğer gruplar ve bunların genel mer
kez faaliyetleri, maalesef, televizyonda, 
eşitlik ve adalet prensipleri içerisinde gös
terilmemektedir. 

Değerli milletvekilleri, 21. inci mad
deyi de, biz, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin açılışından kapanışına kadar bü
tün faaliyetlerinin televizyondan, radyo
dan verilmesini düşünerek bu genel gö
rüşme önergemize koymak istemedik; 
bizim maksadımız şudur : 359 sayılı TRT 
Kanunu çıkarıldığı zaman, malumunuz 
televizyon yoktu, radyo vardı ve dolayı
sıyla Meclis haberleri radyodan yayınla
nıyordu; halbuki, 2954 sayılı Kanun çı
karıldığı zaman vatandaşımız, ülkemizin 
her köşesinden televizyon izleme imkâ
nına kavuşmuştu, işte, nasıl radyodan 
Meclis haberlerini veriyorsak, Meclis Sa
ati konulmuşsa, televizyon ekranından da 
verilmesini istiyoruz. Meclis çalışmaları
nın 4 veya 5 saat yayınlanmasını istemi
yoruz; 5 dakikadan 5 saate kadar; bunu 
tahdit etmek, bunun sınırlarını koymak 
yine Yüce Meclisin kararıyla olacaktır. 

Burada herhangi bir partinin, herhan
gi bir grubun, herhangi bir kimsenin bir 
propagandasını, bir gösterisini de ortaya 
koymuş olmayacağız. Buradaki 450 sayın 
milletvekilimiz, memleket ve millet için 
neler konuşuyor, ne gibi çalışmalar ya
pıyor... Milletin kendi müessesesidir bu
rası değerli milletvekilleri. Milletimizin, 
bu mukaddes çatı altında, kendi müesse
sesinde neler olduğunu, neler görüşüldü-
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günü, millet menfaati için kimlerin mü
cadele verdiğini ve ne gibi kararlar alın
dığını; kimlerin neler konuştuğunu düşün
mesi, bunları görmesi ve bilmesi lazım. 

Bu, hem milletvekili erimizin hakkıdır, 
hem de siyasî düşüncesi istikametinde, 
kendi siyasî düşüncesindeki görüşlerin bu 
Yüce Meclisin çatısı altında dile getirilip 
getirilmediği konusunda bilgi edinmek, va
tandaşımızın hakkıdır diyoruz. Anayasa
mız, haber alma hakkını da vatandaşımı
za tanıdığına göre, bu hakkın verilmesi
ni istiyoruz; inşallah Yüce Meclisimiz bu 
hakkı teslim edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Köse, süreniz dol
muştur, lütfen toparlayınız. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Değer
li milletvekilleri, biz televizyon ekranının 
milletimize açılmasını istiyoruz. Diyoruz 
ki, açık oturumlar yapalım, memleket ve 
millet meselelerini, çeşitli siyasî düşünce 
sahipleriyle beraber ekrana getirelim, va
tandaşımız çeşitli fikirleri sahiplensin, çe
şitli fikirleri öğrensin ve kararını ondan 
sonra versin. Yalnız kendi düşünceniz is
tikametindeki insanları oraya çıkararak, 
(ister siyasî düşünce sahiplerini, ister ilim 
sahiplerini oraya çıkarın) kendi düşünce
niz istikametindeki meseleleri ortaya ko
yar iseniz; yüzde 65 vatandaşımız sıkıntı 
içindedir diyoruz; onların düşünceleri is
tikametinde, onların arzuları istikametinde 
fikir sahiplerinin de düşüncelerini ekrana 
getirelim istiyoruz. 

Açık oturumlar tertipleyelim. Bu mil
let, size 292 milletvekili verdi, yüzde 36 
reyle iktidar yaptı. Mademki iktidar ol
dunuz, mademki güzel şeyler yapıyorsu
nuz, vatandaşımız sizi beğendi, iktidara 
getirdi, o halde ekrandan niye kaçıyorsu
nuz? Bu millî müesseseden, bu televizyon 
ekranından, gelip, - diğer partileri de kar
şınıza almak suretiyle - faydalı hizmetle-
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rinizin münakaşasını, münazarasını, mil
letin huzurunda niye yapmıyorsunuz?! 

işte, diyoruz ki, mademki fevkalade 
hizmet yaptığınızı iddia ediyorsunuz, çok 
iyi bir şekilde propaganda yaptığınızı 
söylüyorsunuz ve bunu da milletimize tek 
görüş istikametinde aksettiriyorsunuz; öy
le ise, buyurun, açın ekranı, gelsin diğer 
düşünce sahipleri de, meseleleri, ekranda, 
vatandaşın huzurunda görüşelim; vatan
daşımız doğruları öğrensin, tek düşünce 
istikametinde yetişmekten kurtarılsın, eşit, 
adaletli, dengeli bir şekilde haber alma 
imkânına kavuşsun. 

BAŞKAN — Sayın Köse, lütfen to
parlayınız. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, ülkemizin, rejimin, demok
ratik ilkelere uygun bir şekilde gelişmesi 
ve yerleşmesi; siyasî hayatın, rejim ilkele
rine uygun bir şekilde cereyan etmesi açı
sından, TRT'nin, yukarıda bahsetmiş ol
duğum Anayasa ve kanun istikametinde 
hizmet yapmak durumunda olduğunu ve 
Türk vatandaşının ülkede ne olup bitti
ğini doğru olarak devletin radyo ve tele
vizyonundan öğrenmesinin bir hak oldu
ğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu 
bakımdan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sindeki faaliyetlerin ve görüşmelerin nak
len -kısa veya uzun olmak kaydıyla, 
yine Yüce Meclisimizin takdir edeceği 
miktarda - yayınlanmasını arzu ediyoruz; 
açık oturumlar yapılmasını arzu ediyoruz. 

TRT'nin iç yapısı, işleyişi ve yayınla
rının niteliğiyle ilgili konulan tartışmak; 
yeni ihtiyaçlann ve uygulamadaki aksak
lıkların gerektirdiği değişiklikleri ve dü
zenlemeleri tespit etmek üzere, Anaya
sanın 98, içtüzüğün 99, 100 ve 101 inci 
maddeleri gereğince genel görüşme talebi
mizi kabul ettiğiniz takdirde, bu millî ya
rayı tedavi etme imkânı olacaktır. Umu

yorum ki, Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu yayınlarından ve haberlerinden. 
rahatsız olan Sayın ANAP Grubundaki 
milletvekilleri de bu genel görüşme iste
ğimizi kabul edeceklerdir. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Köse, teşekkür 
ederim. 

Gruplar adına başka konuşmak iste
yen arkadaşımız var mı? 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Var 
Sayın Başkan, yazımızı gönderiyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, 
sataşma için söz isteğimiz vardı?.. 

BAŞKAN — Efendim, önce önerge 
sahipleri adına Sayın Çorapçıoğlu'nun söz 
hakkı var, ondan sonra zatı âlinizin işini 
de konuşalım; belki de burada konuş
mak için sizi vazifeli kılacaktır. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hayır, 
Sayın Başkanım, Sayın Çorapçıoğlu'nun 
yapacağı konuşma ile benim talebim ayrı 
ayrı şeyler. 

BAŞKAN — Efendim, durumu biliyo
rum; ama zamanın tayini bize ait. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adına, Ağrı Milletvekili Sayın Hasan 
Fecri Alpaslan; buyurunuz efendim. 

ANAP GRUBU ADINA H. FECRİ 
ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Doğru Yol Partisi 
Balıkesir Milletvekili Sayın Mustafa Ço-
rapçıoğlu ve 9 arkadaşının, TRT'nin iç 
yapısı, işleyişi ve yayınları ile, uygula
madaki aksaklıkları konusunda Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi hakkında, 
Anavatan Partisi Grubu görüşlerini an
latmak üzere huzurunuzdayım. Anavatan 
Partisi ve şahsım adına, sizleri saygıla-
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rımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; bu talep, Doğru Yol Partisinin, 
birbirini izleyen; ancak, kamu vicdanın
da dayanak bulamayan tahrip politika
sına yönelik, memleket meselelerini iha
tadan ve muhtevadan nasipsiz, sübjektif 
bir genel görüşme talebidir. 

Sayın üyeler, aslında bu kabil çıkış
larıyla, her defasında, vatandaş nazarın
da - zaten azalmış bulunan - puanlarını 
yitiren ve iktidarımızın başarılı çalışma
larını bu vesileyle anlatma fırsatı veren 
muhaliflerimize teşekkür etmek gerekir 
idi; ne var ki, bu ısrarlı tutumları, ken
dileriyle beraber, Yüce Meclisin ciddiye
tini ve devletin önemli kurumlarını da 
zedeler endişesi, bu anlamda siyasetin 
hazzına varmamızı ve bu görevimizi ye
rine getirmemizi engellemektedir. 

Sayın üyeler, iç yapısı, işleyişi ve ya
yınlarının niteliğiyle ilgili konuların tartı
şılması istenilen TRT hakkında, Doğru 
Yol Partisi Grubunun değerli konuşma
cısının da değindiği bazı hususlara cevap 
olacağı düşüncesiyle, birtakım bilgiler 
sunmak istiyorum. 

1983 Ekim ayında 37 saat olan haf
talık yayın süresinde, 92,5 saatlik bir ila
ve ile 129,5 saate ulaşılmış ve toplam 
yayın süresinde, yüzde 250'lik bir artış 
sağlanmıştır. 1984 Temmuz ayından iti
baren, siyah - beyaz yayından, tamamen 
renkli yayma geçilmiştir. 1984 yılında, ay
da 67 saat olan yerli drama süresi, 1987 
yılında 185 saate ulaşmış ve yüzde 276'lık 
bir artış göstermiştir... 

ERTEKİN DURUTÜRK, (İsparta) — 
Ne alakası var? 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — 
Bu husus, Doğru Yol Partisi Grubu adı
na konuşan Sayın İsmail Köse'nin, milî 

ve manevî değerlere ağırlık veren yerli 
yapımlara, yerli dramalara TRT'de da
ha fazla yer verilmesi arzusunun cevabı
dır; eğer, sayın konuşmacıyı dinlemiş ol
saydık, onunla bu arzım arasında alaka
yı çok rahat kurabilecektik 

TRT, 1984 yılında toplam 4 ülkeye 
5 423 dolarlık program satışı gerçekleş
tirirken,. 1987 yılında toplam 36 ülkeye 
711 638 dolarlık program satmış, yine 
1987 yılında yurt içinde de 25 milyon 
liralık bir satış gerçekleştirmiştir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Hayalî ihracat mı? Hayalî program ol
masın? 

H. FECRt ALPASLAN (Devamla) 
— Sizin hayallerinize tercüman olan 
program olabilir efendim. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Siz 
beğeniyor musunuz? 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) 
— Yurt dışına yayın yapan Türkiye'nin 
Sesi Radyosunun yayın süresi, 6 saatlik 
Türkçe yayın ilavesiyle 28 saate yüksel
tilmiş ve yüzde 27'lik bir artış kayde
dilmiştir. Bu husus, sayın konuşmacının, 
Yunanistan yayınlarının Ege ve Kıbrıs'a 
yönelik oluşu iddiasına bir cevaptır. 

Radyo-1, 2 ve 3'ün 1984 yılındaki 
toplam gücü 5 380 kilovattan 9 730 ki
lovata; verici sayısı 37'den 67'ye yüksel
tilmiştir. Bunlara, 1987 yılında Radyo - 4 
ilave edilmiştir. 

1983 yılında gerçekleştirilen yatırım 
harcamaları 3,5 milyar Türk Lirası ci
varında iken, i9g7 ymnda bu rakam 47 
milyar Türk Lirasına ulaşmıştır. 1988 yılı 
için öngörülen yatırım giderleri 82,5 mil
yar Türk Lirasıdır. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Lü
zumsuz şeyler anlatma Sayın Alpaslan. 

H. FECRt ALPASLAN (Devamla) 
— Televizyon yayınlarının, Türk insanı-
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nın millî yapısına, gelenek ve görenekle
rine uygun ve kaliteli olması kadar; artık, 
günde birkaç kez arızalar sebebiyle ya
yınların bölünmemesi de, TRT yönetici
lerini Yüce Meclisin huzurunda kutla
mak için yeterli sebeplerdendir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Doğru 
Yol Partisinin genel görüşme önergesin
de, «Vatandaşın, ülkede ne olup bittiğini 
doğru olarak devletin radyo ve televiz
yonundan öğrenme imkânı kısıtlanmış» 
denilmekte ve yayınların niteliği tartışıl
mak istenilmektedir. 

Değerli üyeler, bu teklife memnuni
yetle katılırdık. Eğer bir an için yapabilir
sek, siyasî endişelerden arınıp, insaf ile 
şu soruyu soralım kendimize: TRT'nin 
yayınlarından şikâyetçi olan, iktidarın fa
aliyetlerine bahane arayan, beğenmeme
ye yeminli olan ve bunun için de Anava
tan Partisinin sesine ve görüntüsüne ta
hammül edemeyenler sizler misiniz, yok
sa gerçekten vatandaşlar mı? 

Kurulduğundan bu yana, başarı grafi
ğinin en üst düzeyine bu dönemde çıkan 
ve kendisine kanunlarla verilen görevleri 
en makul sekilide yerine getirmeye çalışan 
bu kurumu hedef alacak kadar siyasî ih
tirasın ağına düştüğünüz için mi bu öner
geyi hazırladınız, yoksa bilimsel bir araş
tırmaya mı dayanıyorsunuz? 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Ya
yınları siz beğeniyor musunuz? 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) 
— «TRT, milletin sesi olabildiği ölçüde, 
herkesin itibar ettiği bir müessese ola
caktır» derken, bu kanaate, milletten al
dığınız tepkilerle mi ulaştınız, yoksa parti 
yöneticileriniz emrettiği için mi bu öner
geyle karşımızdasınız? 

Sayın milletvekilleri, bu sorulara cevap 
bulmak için, yapılan kamuoyu araştırma
larını sunarak sizlere yardımcı olmaya 
çalışayım. 

Nisan 1987'de 8 634 kişi arasında ve 
13 ilde yapılan kamuoyu araştırmasına 
göre, 4 998 kişi, yani televizyon birinci 
programını seyredenlerin yüzde 57,9'u, 
yayınları çok iyi veya iyi bulduklarını 
söylemişlerdir. Yayınları orta derecede 
bulanların oranı ise, 2 858 kişi ile yüzde 
3 3'tür. Kötü bulanların oranı ise yüzde 
7'dir. Yani, sesine tercüman olduğunuzu 
iddia ettiğiniz oran, Türkiye çapında yüz
de 7'dir sayın milletvekilleri. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Yine, aynı zamanda yapılan bir araş
tırmada, televizyon birinci programında 
yayınlanan haberlerin beğenilme oranı 
yüzde 73,2; kötü ve yetersiz bulanların 
oranı ise yüzde 4,4'tür. Yüzde 16'lık bö
lümdeki bir kısım vatandaş ise, yayını va
sat bulmaktadır. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 

Anketi nerede yaptırmışlar? 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) 
— Anket Türkiye'de yapıldı efendim. 

Sayın milletvekilleri, bu anket Tür
kiye'nin 13 ilinde yapıldı. 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Siz 
ne cevap verdiniz? 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) 
— «32 nci Gün» için, yüzde 87,2'lik bir 
bölüm vatandaş, «Çok iyi» ve «tyi» der
ken, yüzde 4'lük bir bölüm «Orta» ola
rak, binde 7'lik bir bölüm «Kötü ve ye
tersiz» olarak görüş bildirmiştir. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — İcra
atın içinden?.. 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) 
— Binde 7'ye düştünüz efendim. Demek 
ki, bu şekildeki bir politikayı izlersek, ya
rın binde 7'lik bir vatandaş nezdinde iti
barımız olacaktır. 

VEFA TANIR (Konya) — Yılbaşın
daki dansöze göre sorarsanız yüzde 100 
de olur. 
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H. FECRÎ ALPASLAN (Devamla) 
— Şimdi, meraik ediyorum doğrusu; Doğ
ru Yol Partisi sayın milletvekilleri bu 
önergeleriyle acaba gerçekten kimin sesi
ne tercüman olarak yüksek huzurlarınızı 
işgaıl etmektedirler? 

M. HALÎT DAĞLI (Adana) — İc
raatın dışını görmek istiyoruz. 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) 
— Yjne, Aralık 1987 ayında yapılan 
kamuoyu araştırmalarına göre, yeni ya
yın döneminde 12 ilde ve 5 717 kişiyle 
yüz yüze görüşme yapılmıştır. Bunların 
yüzde 86'sı «Televizyon -1» yayınlarını 
«Çok iyi» ve «iyi» görürken, yüzde 14,6' 
lık bir bölüm «Orta» olarak değerlendir
miş, yüzde 3,3'lük bir bölüm «Kötü» ol
duğunu kaydetmiştir. Demek ki, yılbaşı 
programlarından önceymiş bu, sayın mil
letvekili. Bu araştırma da, sayın önerge 
sahiplerinin hukukî ve mantıkî bir da
yanaklarının olmadığını ortaya koymak
tadır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekille
ri; TRT Kurumu, siyasî tarihimizde, bu
gün Olduğu gibi, birçok kereler talihsiz 
beyanlar ve mesnetsiz önergelerle bir de
netime konu edilmek üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisine getirilmiştir. En son, 
24 Mart 1987'de Doğru Yol Partisi İs
tanbul Milletvekili Sayın Yılmaz Has-
türk ve SHP içel Milletvekili Sayın Dur
muş Fikri Sağlar'm verdikleri ve birleşti
rilerek görüşülen Meclis araştırma öner
gesi vardır. Bu görüşmeler esnasında sa
yın önerge sahibinin Meclis zabıtlarına 
geçmiş şu beyanı dikkat çekici olduğu ka
dar, partisinin temel felsefesini ve zihni
yetini de ortaya koymuştur. Bu değerli 
konuşmacı burada, «Yüce Heyetinize par
tim adına bildirmek isterim ki, TRT'nin 
yakası Doğru Yol tarafından asla bıra
kılmayacaktır» demiştir. 
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M. HALÎT DAĞLI (Adana) — El
bette; yanlışlarınızın takipçisiyiz. 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) 
— Yapıyorsunuz. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Söy
lediklerinize inanıyor musunuz? 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, bu zihniyet, 1987' 
de ve daha önceleri gördüğümüz bu zih
niyet, bugün de icrayı sanat ediyor. Geç
miş yıllara da şöyle bir bakarsak, bunun 
.çeşitli örneklerini görebiliriz: 

23.10.1979 Sah günü, Adalet Partisi 
Denizli Milletvekili Sayın Mustafa Ke
mal Aykurt ve arkadaşlarının, «TRT, va
tandaşların en tabiî hakları olan serbest
çe haber alma hürriyetini yok etmeye 
yönelik yayınlarını pervasızca sürdürmek
tedir» gerekçesiyle verdikleri genel gö
rüşme önergeleri, bugünkü genel görüş
me önergelerimin aynısı. 

Yine, Adalet Partisi Adana Milletve
kili Sayın Hasan Gürsoy ve arkadaşları
nın, «TRT Kurumunun yayınları» konu
sunda Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergeleri, Cumhuriyet Halk Parti
sinin iktidar olduğu dönemde verilmiştir. 

Yakın siyasî tarihimizdeki kısır çe
kişmelere kamu kurumlarının alet edil
mesine güzel örnek teşkil eden bu uygu
lamalara, o dönemde Cumhuriyet Halk 
Partisi de kendisince katkıda bulunmuş
tur. 21 Aralık 1977 günü, Cumhuriyet 
Halk Partisi Sivas Milletvekili Sayın Azi
met Köylüoğlu ve arkadaşlarının ver
dikleri aynı konudaki Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergeleri Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde görüşülürken, Tu
tanak Dergisinden anladığımız kadarıy
la, Adalet Partisi Hükümeti Mecliste bu
lunmamıştır ve Adalet Partisi Grubu adı
na hiç kimse, devletin bu güzide kuru
luşu hakkında partisinin görüşlerini açık-
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lamak için söz alıp bu yüce kürsüye çık
mamıştır. Bu önerge kabul edilmiş; ko
misyonlar kurulmuş, siyasî istikrarsızlı
ğın hâkim olduğu bu dönemde, komis
yon raporu bitmeden dönem bitmiştir. 

Bu siyaset kör dövüşünde, Millî Se
lamet Partisi de bir sağ kroşe çıkarmış; 
1.4.1977'de, Malatya Milletveküi Sayın 
Turhan Akyol ve arkadaşlarının verdik
leri Meclis araştırması önergesi karşımı
za gelmiştir. 

Bir sol kroşe Cumhuriyet Halk Par
tisinden gelmiş; Kars Milletvekili Sayın 
Doğan Araslı ve arkadaşlarının 13 Ocak 
1976 tarihinde verdikleri Meclis araştır
ması önergesi gündeme gelmiştir. 

İRFAN DEMIRALP (Samsun) — 
Masal anlatıyorsun masal; meseleye gel. 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Ger
çek bunlar, gerçek! 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) 
— Bu önergede enteresan iddialar var
dır. Unuttuğunuz hikâyelerdir, sizlere ha
tırlatmak istiyorum. 

Sayın Araslı, «TRT'yi, Cephe Hükü
metine ve bu Hükümetin çağ dışı anla
yışına kiralayanlar, özellikle seçim yasak
larının başlamasına bir iki günün kaldığı 
şu sıralarda, Cephenin dört liderini elle
rinde kürek, mala ve makaslarla televiz
yon ekranının «değişmez tipleri haline ge
tirmiştir» demiştir. Biz bu hikâyeleri maa
lesef yaşadık. Ders alınmazsa, mazimiz 
hikâye olur; ama ders alır daha doğru 
hareket edersek, o zaman onlardan fay
dalanmış oluruz. Bu önerge için, Başkan, 
«gündemdeki yerini alacak ve sırası gel
diğinde görüşülecektir» diyor; ancak, 
Meclis gündemi bu tür işlerle dolu oldu
ğundan, bugün doldurulmak istenildiği gi
bi, sıra gelmiyor ve görüşülemiyor. As
lında, görüşülemeyen sadece bunlar de
ğil; memleketin nice hayatî meseleleri 

gündemde sırasını bekliyor. Bağcı döv
mekten üzüm yemeye vakit kalmayan 
bir dönem değerli milletvekilleri. 

Yine, Adalet Partisinin muhalefette 
olduğu yıllar. Adalet Partisi Muğla Mil
letvekilli Sayın Ahmet Buldanlı ve arka
daşlarının hazırladıkları Meclis araştır
ması önergesinde, (9.5.1974 tarihli Birle
şimde) TRT Kurumunun izlediği yayın 
politikasının ve tarafsızlık iddialarının in
celenmesi hususu gündeme getirilmiştir. 
Bu görüşmeler esnasında hükümet adı
na söz alan Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Sayın Orhan Birgit, Adalet Partisine men
sup bir zatın şu konuşmalarını Yüce Mec
lise hatırlatmıştır.: «Dün dündür, bugün 
bugündür zihniyeti ile bakılmayacaksa, 
ibret alınacak bu konuşmaları tekrarla
makta fayda görüyorum sayın milletve
killeri. 

Muhterem arkadaşlarım, geçmiş yıl
ların siyasî mücadelesinden intikal etmiş 
olan bir yanlış hatıra, bir yanlış anlayış 
ve ona dayanan slogan günümüze kadar 
gelmiştir. TRT, hükümet icraatından bah
settiği zaman, bu, iktidar partisine mal 
edilir ve denir ki, 'radyo tarafsız değil
dir; çünkü, hükümetin icraatını anlat
maktadır.' Aslında, hükümeti ekseriyet 
partisi veya partilerinin bir organı gibi 
görmek, Anayasa bakımından sakat bir 
görüştür. Hükümet, Cumhuriyet hükü
metidir ve ekalliyetin de muhalefetin de 
hükümetidir. Bu bakımdan, gerek kamu 
düzeninin korunmasından, hürriyetlerin 
kullanılmasından, toplumun tüm mesele
lerinden Anayasanın tahmil ettiği görev
lerin gereği olarak sorumlu bulunan hü
kümetin icraatını kamuoyuna intikal et
tirmesi, vatandaşlara duyurması, kendisi 
için tabiî bir haktır ve vazifedir; TRT' 
nin ve sizin bunu anlayışla karşılaması 
lazımdır.» 
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İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Siz 
televizyonda masal programına çıkın, ma
sal programına. 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) 
— Sayın milletvekilıleri, sözümün başın
da onu arz etmeye çalıştım. Eğer, mese
leye «Dün dündür, bugün bugündür» zih
niyetiyle bafcacaksak, bizim bu kürsüden 
söyleyecek hiçbir sözümüz olamaz; ama, 
devleti bağlayan ciddî birtakım kararlar 
ve uygulamalar sözkonusu ise, size de 
bize de aynı olması lazımdır. Hükümet 
ile iktidar partisini, birbirinden, bir yer
de ayırmak mecburiyetimiz vardır. Hü
kümet, icraatını elbette anlatacak. Hükü
met icraatı dış dünyaya da anlatılacaktır, 
vatandaşlarımıza da anlatılacaktır. Hükü
metin ne yaptığı, ne yapmak istediği, dün
ya devletlerine, TRT ile de anlatılacak
tır ve vatandaş bu şekilde bilgi sahibi 
edilecektir. Hükümetin her TRT'ye çı
kışını, televizyon ekranında her görünü
şünü iktidar partisi hanesine yazmak, in
safsızlıktır sayın milletvekilleri. 

Bakınız, burada enteresan bir şey 
var ; 1988 Ocalk ayı içerisinde, Doğru 
Yol Partisi, televizyon ekranlarımda 38 
dakika 20 saniye görülmüştür; Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti de 38 dakika 20 sa
niye görülmüştür; ama Anavatan Partisi 
,18 dakika 30 saniye görülmüştür. (SHP 
ve DYP sıraliarından «Bravo» sesleri, al
kışlar [1]) 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) — 
Sen böyle konuşursan, Türkiye'nin mese-
leterıi çözülmez. 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — 
İzim verir misiniz?.. İzin verir misiniz?.. 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) — 
İnsan gibi konuş; ayıp be! 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — 
Sayın milletvekili, sayın milletvekilli... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım lütfen. Hatibin sözünü kes
meyiniz lütfen. 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — 
Sayım m'Metvekiılıi, bir nıiilletvekiline ya
kışır şekilde davranınız lütfen. 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) — 
Sabrımızı Şaşırıyorsun, 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — 
Bakın, anamuhalefet partisiiyle, yavru mu
halefet partisine itan inan zamana bakın, 
iktidar partisine tanınan zamana bakın; 
ama, burada hükümet licraatlıarını anlat
mak, geçmiş dönemlerde, -sizin ağzınız
dan söylendiği gibi- hükümete Anayasa
nın tahmil ettiği bir görev olarak tanını
yor; bugün -Anavatan Partisi iktidarda 
olduğu zaman- Anavatan Partisiinin hü
kümet icraatları anlatıldığı zaman, bu 
Anayasanın tahmil ettiği görev niçin ken
disinden alınıyor? Bu hangi vicdana sı
ğar? 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) — 
Demagojinin de bir ölçüsü vardır. Yalan 
söyleme, yalan. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, devam 
edin. 

IH. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — 
Muhterem m illet vekilleri, tenkitlerinizde 
iktidarı nasıl yıpratabiliriz endişesini ve 
telaşını bir kenara bıraktığınız ölçüde, 
milletin teveccühünü daha fazla kazana
caksınız. 

Müştekimin de objektif olması (insaf 
gereğidir. TRT'ye, tarafsızlığını yitirdi di
yenlerin taraf olduklarını hatırdan çıkar
mamak gerekir. Burada bizim için dıe ay
nı şey söylenecektir, önergemiz reddedil
diği takdirde, oy çokluğu lile gerçekler 
örtbas edildi diyeceksiniz. 

Bakınız öyle ise, bağımsız ve adil 
Türk mahkemelerinin hakemliğine müra
caat edelim. Hukuk devletine inancın ve 
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hukuka saygının 'asgarî müştereğinde bu
luşalım. Kurumun haber yayımları ve 
programları ile ilgili olarak cumhuriyet 
savcılıkları ve mahkemelere 1984, 1985, 
1986 ve 1987 yillarında toplam 33 şikâyet 
veya suç duyurusunda bulunulmuştur; 
bunların »tamamıma ret veya takipsizlik 
'kararı verilmiştir. 

Şimdi, siz, bizi yanlı olarak görenler, 
TRT'yi yanlı olarak görenler, hukuk dev
leti diye bağıranlar, bağımsız Türk mah
kemelerine de mi yanlı diyeceksiniz? On
ları da mı taraf olmakla suçlayacaksınız? 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Açıkça kanunlara aykırılık ve Anaya
sanın eşitlik prensibime aykırılıktır der-
!ken, bakımız, Doğru Yol Partisi, kanun
lara aykırılık ve Anayasayı ihlali nasıl 
gözümüzün önüne getiriyor : Görülmek -
ıte olan davalar hakkında Anayasanın 138 
inci maddesine aykırı bir durumla karşı 
karşıya olduğumuzu da bu vesileyle bilgi
lerimize sunmak istiyorum. Şu anda SHP 
Genel Başkanı Sayın Erdal İnönü ile 
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayım 
Süleyman Demircilim vaki şikâyetleri üze
rine iki dava derdest bulunmaktadır. Bu 
safhada, ayrıca bir genel görüşme talebi 
ile Yüce Meclisi işgal etmenin, Anayasa
nın 138 inoi maddesine aykırı olduğunu 
ve bunun hukuka saygı ite bağdaştırılıma-
sının mümkün olmadığını da yüce bilgi
lerimize arz ediyorum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekille
ri; bu örnekler çoğaltılabilir. Meclis araş
tırması ve genel görüşmelerde izlenen yo
lu dikkatle incelediğimizde, iktidarı yıp
ratma, siyasî hesaplaşma, sesini daha gür 
duyurma gibi endişelerin ön planda ol
duğunu görürüz. Elbette ki, muhalefet 
denetim yollarını işletecek, kamuoyuna 
mesajlar verecek ve siyaset yapacaktır; 
'bunu saygı ile karşılarız. Rejimi zorla

madan, devleti, demokratik müesseseleri, 
kamu kurumlarım berelemeden yapılacak 
çalışmaların, sizler kadar iktidarın da 
yararına olacağını biliyoruz. Hukukî ve 
mantıkî ikazlarımıza memnuniyetlıe katı
lır ve onlardan istifade ederiz; ancak, 
mesajlarınız kamuoyunda beklediğiniz et
kileri yapmıyorsa, bunun için, sadece bir 
araç olan TRT'yi suçlamak yerine, zih
niyetinizi, yeteneklerinizi, velhâsıl kendi
nizi yeniden gözden geçirip, yenilemeli ve 
çağa ayak uydurmaya çalışmalısınız. Bu
nun da ıtek yolu, artık, Türkiye'nin çağ 
atladığını kabullenmektir sayın milletve
killeri. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri) Olduğunuz yerde kalma inadımdan 
vazgeçip, bir an önce çağı yakalamaya 
gayret ediniz, zihniyetlerinizi yenileyiniz. 

Yukarıda saydığımız sebeplerle, Ana
vatan Partisi Grubu olarak, bu önergeye 
ret oyu vereoeğkmizi arz eder, hepinizi 
saygılarımla selamlarımı. (ANAP sırala
rımdan alkışlar) 

BAŞKAN —Sayın Topçu, tutanakları 
getirttim. Sataşma nerede olmuştur, tu
tanaktan okuyorum : «Sayım Demicel'im 
bu müracaatı yapan vekili şu anda ara
mızda, bu Meclisin üyesi olarak 'bulun
maktadır. Bu arkadaşımızın da hatırlaya
cağı gibi, şikâyet dilekçesinde, haber ya
yımlarında 3376 sayılı Anayasa Değişik-
liklerinlin Halkoyuna Sunulması Hakkın
da Kanun esaslarına aykırı olarak yayın 
yapıldığı özellikle iddia edilmiştir.» 

Siz öyle bir iddiada bulunmadınız 
mı? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hayır 
efendim, şikâyet dilekçesi de, TRT'ye 
gönderdiğim ihtarname de yanımda. 

BAŞKAN — Siz böyle bir iddiada 
bulundunuz mu, bulunmadınız mı? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hayır 
efendim; onu açıklayacağım, onun için 
sataşma vardır diyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Topçu. 
Süreniz 5 dakikadır. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sataşma 

nedeniyle sürem 10 dakikadır Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — 10 dakika değldir. 
Lütfen, yeni fer cevap hakkı doğur

madan konuşalım. 
Buyurun efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
anlaşılıyor ki, iktidar grubu mensubu ar
kadaşlarımızın, insanların ve o insanlık 
camiasının şerefli birer temsilcileri olan 
Türk vatandaşlarının sahip olduğu hak 
ve hürriyetlerden haberleri yoktur 
(ANAP sıralarından «Allah, Allah», DYP 
sıralarından «Doğru, doğru» sesleri). 

Niye yoktur, onu söyleyeceğim : İn
sanlığın şimdi en çok üzerinde durduğu 
ve en önemli haklarından bir tanesi, doğ
ruları öğrenebilme hakkıdır; evvela bunu 
bir tespit edelim deminki hususa karşı; 
'bir. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

İkinci olarak size bir soru sorayım : 
6 Kasım 1983 Seçimlerinde, Sayın Genel 
Başkanınızı, TRT, Türk kamuoyunun 
karşısına çıkarmasaydı, Halkçı Partinin o 
zamanki Sayın Lideriyle, Milliyetçi De
mokrasi Partisinin o zamanki Sayın Li
deriyle karşılaştırmasaydı, Türk vatandaşı 
sizin liderinizi mukayese etme imkânı bu-
lamasaydı, siz iktidar olarak bu sıralar
da oturabilir miydiniz? (ANAP sıraların
dan «Otururduk» sesleri). Oturmuyordu-
nuz?.. Çoktan seçimi kaybetmiştiniz. Türk 
vatandaşı doğruyu orada öğrendi; bu bir. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU 
(Malatya) — 20 sene dinledik senin Ge
nel Başkanını biz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — De
mek ki çok güzel. Peki niye 30 dakikaya 
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indirdiniz? Niye, Genel Başkanımızı ve 
Sayın Muhalefet Partisi Liderini 10'ardan 
30 dakikaya indirdiniz? Siz 2 saat, 3 saat, 
5 saat konuştunuz; öyle konuştunuz... 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın hatibin sözünü 
kesmeyin efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — TRT 
bu memlekette rejim meselesi haline gel
mek üzeredir, haberiniz yok. Gelecek
tir; çünkü, Türk vatandaşı doğruları öğ
renemiyor; kapatıyorsunuz. 

«Seçim» diyorsunuz; her istediğiniz 
zaman varız; ama size yapılanı yapın, 
karşınızdaki muhalefete; sadece, size ya
pılanı; sadece, size ikram edileni yapın. 

Demin, Sayın Bakan BBC'den bah
setti. Biz, Türk vatandaşına sadece BBC 
standardının uygulanmasını istiyoruz. De
min, sayın sözcü, «anket yaptık yüzde 76 
çıktı» diyor. 

MEHMET KEÇECtLER (Konya) — 
Sataşma hakkında konuşun. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir 
saniye efendim... Sataşma hakkında ko
nuşuyorum. 

Türkiye'de öyle gazete var ki 900 bin 
satıyor; muzır kurulundan milyonlarca 
lira ceza yiyor. O sayın milletvekili evi
ne götürebiliyor mu? Götüremiyor. Cid
dî gazeteler de 300 'bin satıyor. Şimdi, 
ölçü o gazete mi? (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

Şimdi gelelim Sayın Bakanınıza : Sa
yın Bakan, benim burada yapmış oldu
ğum gündem dışı bir konuşmaya cevap 
vermek yerine, eline tutuşturulan metni 
okudu. Bu defa da çıktı, eline yanlış tu
tuşturulan metni, bana atfen yanlış şey
ler söyleyerek okudu. 

'Değerli arkadaşlarım, bakınız, beni, 
bu memlekette 10 küsur sene 'başbakanlık 
yapmış, 25 yıl siyasetin bilfiil içinde bu-
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lunmuş, Türk sağına lider olmuş, ömrü 
bu memlekete 'hizmet etmekle geçmiş bir 
lidere avukat yaptıklarına göre, bir bil
diğimiz var demek ki. (DYP sıralarından 
alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler). 
Tabiî, tabiî, öğrenin. 

Ben arkadaşlarıma söyledim, arkadaş
larım demin bana «müneccim miydin? 
dediler; biz, o itirazların, o müracaatla
rın geri döneceğini bile bile yapıyoruz; 
siz ne sanıyorsunuz? «Türkiye'de taraf
sız hâkim...» diyor; getirin tarafsız hâki
mi... (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). Bakanın bulunduğu komisyon
da, müsteşarın bulunduğu komisyonda 
- burada size onları anlatmayayım ister
seniz - genel müdürün bulunduğu komis
yonda tarafsız hâkimden bahsedeceksi
niz, sonra kalkıp «Tarafsız mahkemeler 
sizin müracaatınızı reddetti» diyeceksiniz! 
Biz, onları başka maksatla yapıyoruz. 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Nasıl 
hukukçusun? Hâkime, «taraflı» diyen, 
hukukçu değildir. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, geçen gün burada çocuk mahkeme
leri sebebiyle Sayın Adalet Bakanımız 
okudu - önceki Adalet Bakanımız da sı
ralarda oturuyordu - Türkiye'nin 2 bine 
yakın hâkim açığı var, işte bu sistem yü
zünden; Türkiye'de yargı bağımsızlığı ol
madığı için. Ne sanıyorsunuz? (ANAP 
sıralarından gürültüler). 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Hu
kuka inanan, her şeyden önce, tarafsız
dır. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şim
di, sataşmaya geliyorum. 

BAŞKAN — Lütfen sataşma mevzuu 
üzerinde konuşunuz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sa
taşma üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Lütfen... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tarih, 

31 Temmuz 1987'dir; referandum 6 Ey
lülde yapılmıştır. Bizim müracaatımızın 
ve başvurumuzun Referandum Kanununa 
aykırılıkla yakından uzaktan alâkası yok
tur. Türkiye'de, Anayasanın 26, 31 ve 133 
üncü maddeleriyle kamunun eline veril
miş TRT'den başka kuruluşlar da var
dır; bunlardan bir tanesi ajanstır. Yanım
da getirdim; eğer okunmasını istiyorsa
nız, okuyayım; bakanı da burada karşı
mızda oturuyor. Sayın Demirel'in gittiği 
gezinin ve yaptığı konuşmanın haberini 
Anadolu Ajansı veriyor; TRT kamera
man gönderiyor, çekiyor; ama neşretmi
yor. Buna karşılık, TRT'nin neşrettiği 
bir haberi size kısaca okuyayım, çok 
iyiyse devam etsin. 

KADİR DEMİR (Konya) — Zama
nın varsa... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Var 
efendim, var... 

Çok önemli; bakın okuyayım. TRT' 
nin haberi: «Yunanistan'ın başkenti Ati
na'da, Kamu Düzeni Bakanının yakınla
rından birisinin arabasına yerleştirilen 
bombanın patlaması sonucu, büyük bir 
hasar meydana geldi. Patlamanın sokak
ların boş olduğu saatlerde olması sebe
biyle can kaybı olmadı». 

Kimin haberiymiş?.. Yunanistan Ka
mu Düzeni Bakanının yakınlarından biri
sinin haberiymiş. Sayın Bakanın geçen 
gün söylediği gibi, TRT bize verdiği ce
vapta der k i : «Efendim, Türk vatandaş
larının menfî olarak anten hakkı vardır, 
müspet hakkı yoktur». 

Düşünün ki, Türkiye'ye dışarıdan ge
len - aslen Türk vatandaşıdır, şeref duya
rız ama - Türk vatandaşlığından çıkmış, 
Amerika'ya gitmiş yerleşmiş, orada der
nek kurmuş bazı eski vatandaşlarımızın 
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gelişleri, uzun uzun televizyondan verilir. 
Yani, onların müspet hakkı vardır; Türk 
vatandaşının menfî anten hakkı vardır. 
İşte burada tartışılan bu, işte yanlışlık bu
rada. 

VELİ AKSOY (izmir) — Onlar Ame
rikalı olduğu için. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın 
Bakan diyor ki, «Referandumda...» Ne 
alakası var referandumla? Ha, biz bun
ları niye yapıyoruz? 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Kaç 
dakika oldu? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Baş
kan sizden iyi takip ediyor. 

Sayın Bakanımız onları bilmez; hu
kukçu değil. İçinizde bu işlerle uğraşan 
hukukçu arkadaşlarınız varsa bilir. Bir 
meslek sırrı; gün gelecektir bunları niçin 
yaptığımızı anlayacaksınız. Biz bunları, 
reddedileceğini bile bile, yine yapacağız. 
Benim Genel Başkanımı, sizin valilerini
zin vermiş olduğu - onlara da bakanları
nızın vermiş olduğu - talimatlarla 55 ta
ne yargıcın karşısına çıkardı Türk savcı
ları ve bize dediler ki, «Talimat üzerine 
dava açıyoruz». Sonra, o mahkemelerden 
beraat etti. (ANAP sıralarından gürültü
ler). Evet, yanlış değil, doğru. Bende bel
gesi var, gel göstereyim. Aman.., belge 
bizde tonla. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, toparlayı
nız lütfen. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Onun 
için, Sayın Bakan, bir daha bu mevzula
rı, biraz incelesin de gelsin. TRT, bu 
memleketin sade vatandaşının doğruları 
öğrenme hakkının başında, engeldir; reji
min önünde meseledir. Biz TRT'yi ken
dimiz için istemiyoruz. Hiç öyle bir şey 

yok; hayır hayır... (ANAP sıralarından 
gürültüler). Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, süreniz 
dolmuştur, lütfen... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz 
TRT'yi kendimiz için değil... (ANAP sı
ralarından gürültüler). 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Mil
let için... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ga
yet tabiî, gayet tabiî... 

Milletin doğrulan öğrenmesinden bu 
kadar korkacağınıza, açıverseniz de hür 
seçim yapsak... «Hür irade» diyorsunuz; 
nasıl hür olacak irade? 

Bakın, Bakan Bey demin, 1967 ve 
1969 yıllarındaki tutanakları okudu. Sa
yın Genel Başkanımız, «Bizim taraflı 
TRT'ye ihtiyacımız yok; biz gider anla
tırız» diyor. İşte devlet yönetimi budur. 
Siz de, «kapatacağız» diye, uğraşıyorsu
nuz. Size yapılanı, ikram edileni, başka
larına ikram etmekten korkuyorsunuz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Neden korkacağız? 

RİFAT DİKER (Ankara) — Siz de 
seçimden korkuyorsunuz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz 
seçimden korkmuyoruz; istediğiniz zaman 
varız. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılık
lı konuşmayalım. 

Sayın Topçu, toparlayınız lütfen. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ön
ceki gün Anayasa Komisyonunda söyle
dim, arkadaşların şahit; TRT'yi açın, hür, 
demokrat bir seçim için yarın varız; elli 
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kere yapın, elli kere varız; korkan sizsi
niz. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar). 

A) ÖNGÖRÜLMELER (Devam) 

3. — Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Çorapçıoğlu ve 9 arkadaşının, T.R.T.'nin 
iç yapısı, işleyişi ve yayınları ile uygula
madaki aksaklıkları konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 
(Devam) 

BAŞKAN — Genel görüşme açılma 
sına dair önergenin müzakeresine devam 
ediyoruz. 

Hükümet?.. Mevcut. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına 

Sayın Erdal Kalkan. (SHP sıralarından 
alkışlar). 

SHP GRUBU ADINA ERDAL KAL
KAN (Edirne) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına saygılar sunarak, çok 
partili demokratik rejime geçtiğimiz gün
den bugüne kadar kamuoyunun en çok 
ilgisini çeken ve yirmi yüdan bu yana 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir
leşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.47 

tartışmaya konu olan Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumu hakkındaki konuş
mama başlıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, sayın 
ANAP sözcüsünün - herhalde Sayın Özal' 
dan alıştığı için olsa gerek - bize bir kez 
daha «İcraatın İçinden» programını izlet
tiğini de belirtmeden edemeyeceğim; an
cak, bu «İcraatın İçinden» programı, 
renkli değil siyah - beyaz bir program
dı. 

Sayın ANAP sözcüsü, bu kürsüde, 
önergeyi hazırlayan değerli milletvekille
rinin, emir kulu olarak, emirle önerge ha
zırladıklarını belirtti. Bu sözleri ANAP 
Grubunun söylememesi gerekir; çünkü, 
bu muhalefet ilk kez, Türkiye demokra
si tarihinde, tüm üyelerinin oylarıyla se
çilerek, yani önseçim yaparak gelmiştir. 
Bizi bu sıralara Sayın Demirel, Sayın 
İnönü getirmedi; bizi bu sıralara halk ge
tirdi. (SHP sıralarından alkışlar, «Onları 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18.00 

BAŞKAN : Baskanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ?8 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI (Devam) 
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kim getirdi?» sesleri; ANAP sıralarından 
gürültüler). 

ABDULKADÎR AKSU (Diyarbakır) 
— Bizi kim getirdi? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — On
ları leylekler getirdi (!) (SHP sıralarından 
gülüşmeler). 

ERDAL KALKAN (Devamla) -
— Sizi, Sayın Özal getirdi, tayin etti; ay
nen vali gibi, aynen kaymakam gibi ta
yin etti. 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, lütfen 
karşılıklı konuşmayın; konuşmanıza ra
hatça devam edin efendim. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Sa
yın milletvekili, onun için mi Sayın İnö
nü'yü istifa ettirdiniz? (SHP sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, devam 
edin lütfen. 

Karşılıklı söz atmayalım efendim; 
müzakerelerin devamına yardımcı ola
lım... 

ERDAL KALKAN (Devamla) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; sayın 
sözcü, hazırlatılan anketlere dayanarak, 
halkın televizyondan çok memnun oldu
ğunu belirtti. Bizim yaptığımız araştırma
lara göre, halkımız televizyonları kapat
maya başladı; çünkü, halkımızın yüzde 
64'ü size karşı! (ANAP sıralarından gü
rültüler). 

Böyle geniş kapsamlı bir konunun, 20 
dakika içerisinde gereği gibi açıklanama-
yacağı kuşkusuzdur. Bu nedenle, doğa
cak eksiklik sebebiyle affınıza sığınıyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, bundan yirmi 
yıl önce, ülkemizin herhangi bir köyün
de yaşayan insanımızın gözlemleri, sade
ce yakın çevresi idi; oysa bugün, aynı in
sanlar, Teksaslı bir petrol milyonerinin 
evini, kendi evleri kadar; Gorbaçbv ve 
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Reagan'ı en yakın komşuları kadar tant-
yorlar. Ömürleri boyunca hiç görmedik
leri veya herhangi bir miting meydanında 
uzaktan gördükleri siyasal liderleri, baş
bakanları, her gün evlerinde konuk edi
yorlar. Gelişen teknoloji ile birlikte, tele
vizyon, bilgi kaynağı olarak diğer bütün 
iletişim araçlarının önüne geçmiştir; çün
kü, bilginin basın ve yayın aracılığıyla 
aktarılması pahalı ve zahmetli bir iştir. 
Türkiye gibi, okur yazarlık oranının dü
şük olduğu ülkelerde basının etkinliği da
ha da azalmaktadır. Bu nedenle, televiz
yon, siyasal iktidarların vazgeçemediği, 
vazgeçemeyeceği ciddî bir kurum haline 
gelmiştir. 

31 Ocak 1968 akşamı ilk kez yayına 
başlayan TRT televizyonunun hukukî 
statüsü, 2954 sayılı TRT Yasasıyla dü
zenlenmiştir. Yasanın 5 inci maddesi 
uyarınca, TRT'nin, haberlerin toplanma
sı, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsız
lık ve doğruluk ilkesine bağlı olması; ka
muoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabil
mesi için, kamuoyunu ilgilendirecek ko
nularda yeterli yayın yapması, tek yönlü, 
taraf tutan yayın yapmaması; bir siyasî 
partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç 
veya düşüncenin menfaatlarına bağlı ol
maması öngörülmüştür. Ayrıca, TRT, 
Atatürk ilke ve devrimlerinin kökleşme
sine, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uy
garlık düzeyinin üstüne çıkmasına, millî 
eğitim ve millî kültürün geliştirilmesine, 
devletin millî güvenlik siyasetinin kurul
masına yardımcı olacaktır. Bu yardımı 
yaparken, devletin bağımsızlığı ve toplu
mun huzuru ön planda tutularak, insan 
haklarına saygılı bir biçimde tavır koya
caktır. 

Değerli milletvekilleri, her on yılda 
bir askerî müdahaleler yaşayan ülkemiz
de, zaten altüst olmuş değer yargıları, 12 
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Mart'tan bu yana sistematik olarak yoz
laştırılmıştır. Bu yozlaştırma 12 Eylül'den 
sonra doruk noktasına ulaşmış, TRT te
levizyonunun da yardımıyla, köşeyi dön
me mesajları topluma acımasızca veril
miştir. 

Türkiye insanı ve toplumu, dışa ba
ğımlı politikacı ve dışa bağımlı televiz
yon tarafından yozlaştırılıriken, parlamen
tonun, basının, üniversitelerin ve diğer te
mel kurumların denge oluşturması engel
lenerek, bilim dünyası ve bilim adamları. 
bile ihbarcılığa özendirilmiştir. 

Türkiye insanı, kendi gemisini kurta
ran İkaptan olmaya koşullandırılarak, 
Spor - Toto, Loto, Millî Piyango ve dev
let tahvilleriyle kısa yoldan zengin olma
ya özendirilmiş; arabesk ve çalgılı gazino 
kültürüyle, toplumda, namus anlayışı bu
dalalık; açıkgözlülük anlayışı ise, en yü
ce erdem mertebesine yükseltilmiştir. 

Kamuoyunda, tek yönlü ve taraf tu
tan yayınlar nedeniyle, 1950 yılından bu 
yana,! Amerikanvari bir toplum biçimi 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu nedenle, 
toplumda, her şeyin satılabilir olduğu me
sajı verilmeye başlanmıştır; çünkü, son 
beş yılda, para, tarihimizde görülmedik 
bir güçle, ülkeye egemen olmuştur. Bu 
nedenle, bütün toplumsal değer yargıları 
dejenere edilmiş; TRT televizyonu ve 
serbest piyasa ekonomisinin mimarları ta
rafından, toplumsal kahraman kavramları, 
hizmet, dayanışma, siyaset ve eğitim' an
layışları paraya göre şekillendirilmiştir. 
Paranın önceliği, bütün toplumsal ve bi
reysel davranış ve tercihlerle kıyaslana
mayacak bir ağırlık kazanmıştır. Hazırla
nan yeni senaryo uyarınca, TRT televiz
yonu, boyalı basınla birlikte, paranın ya
nılmazlığının, paranın üstünlüğünün ve 
paranın etkinliğinin propaganda ve ide
olojisini doğrudan ve dolaylı olarak top

luma vermektedir. Bu gelişmenin en 
önemli yanı, paranın üstünlüğünün, geç
mişle kıyaslanamayacak bir ölçüde ka
bul edilmesi ve bu üstünlüğün artık do
ğal karşılanmaya başlanmış olmasıdır. 
Artık, para, bu toplumda en yüce değer
dir. Paranın toplumda en yüce değer ol
duğu bu ülkede, artık, toplumsal kahra
manlar, Vehbi Koç'lardır, Sakıp Sabancı' 
lardır. holdinglerdir, ENKA'lardır; kısa
cası zengin kişilerdir. Toplumda, para bü
tün değer ölçülerin üstüne çıkarılmıştır. 
Toplumdaki ahlak, paranın ahlakıdır; ide
oloji, paranın ideolojisidir; değer ölçüleri, 
paranın değer ölçüleridir. Geriye doğru 
son sekiz yılda, çalışan kitlelerin düşünce, 
örgütlenme ve konuşma özgürlükleri kı
sıtlanıp yok edilerek, sendikaların, der
neklerin, kooperatiflerin, üniversitelerin 
sesleri kesilerek, paranın bu ölçüsüz ve 
dengesiz yükselişi tüm değer yargılarını 
hızla geriletmiş, bir kısmını da yok etmiş
tir. 

Günümüzde, paranın karşısında, adalet 
de, paranın karşısında dayanışma ve yar
dımlaşma da, paranın karşısında milliyet
çilik de, paranın karşısında özgürlük de, 
eşitlik de, din de, ahlak da güçsüz ve ça
resizdir. Bu gelişme süreci, sağ iktidarlar
la, Özal'larla da açıklanamaz. Bu geliş
me süreci, dışa bağımlı, çarpık, militarist, 
antidemokratik yapının doğal ürünüdür. 
Hiçbir Batı ülkesinde değişme ve yozlaş
ma bu <kadar hızlı olmamıştır; çünkü, Ba
tı toplumlarında çoğulcu ve örgütlü sis
temin ürünü olan belediyeler, sendikalar, 
dernekler, kooperatifler ve diğer kurum
lar, alternatif olara'k paranın karşısına di-
kilebilmiş ve paranın, değer ölçüsü ola
rak belirli sınırlar içerisinde kalmasını ba
şarabilmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, TRT Yasasına 
göre, yayınlar, lâik ve sosyal hukuk dev-
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leti niteliklerinin korunmasına ve gelişti
rilmesine yardımcı olacaktır. Bakalım uy
gulamaya : Uygulamaya baktığımızda, bu 
laik ülkenin radyo ve televizyonunda hâ
lâ bilim dışı, hurafelere dayalı yayınlara 
yer verildiğini görmekteyiz. Bu ülkenin 
Başbakanı, devletin radyo ve televizyo
nundan, Biz Kuran'daki ekonomik sis
temi uyguluyoruz» diyebilmektedir. 

ALİ ER (İçel) — Çok mu abes? 
ERDAL KALKAN (Devamla) — 

Türk Medenî Kanunu dururken, bir mil
letvekilinin mecelleden verdiği örnek, 
haber programlarda yer alabilmektedir. 
Yine, TRT Kanununun 9 uncu madde
sine göre, «TRT, yayın ve programların
da insan haklarına saygılı olacaktın) de
nilmektedir. Hangi saygı?. Ülkemizin en 
saygın insanları, ülkemizin en saygın pro
fesörleri, en saygın bilim adamları, en 
saygın yazarları, en saygın sendika lider
leri, baro başkanları, milletvekilleri, hak
larında dava açıldığı zaman, uzun uzun id
dianameler okunarak, ekranlara suçlu 
olarak getirilmiş; ama, aklandıklarında, 
haber olarak hiçbir bilgi verilmemiştir. 
(SHP sıralarından alkışlar.) TRT Tele
vizyonu, sık sık, üzerinde bir iki silah, bir
kaç mermi, birkaç daktilo, kimlikler, pasa
portlar ve kitaplar bulunan bir masanın 
arkasında sıralanmış insanları, haklarında 
kesinleşmiş yargı kararı olmadan, «Terö
rist, anarşist» diye topluma ilan etmiştir. 
Bunları yaparken, masanın üzerindeki ki
tapların yasak yayın olup olmadığına bak
mak zahmetine bile katlanmayan ve bu 
insanların aklanmaları durumunda sesini 
dahi çıkarmayan TRT'ni-n, insan hakla
rına saygısından nasıl söz edebiliriz, '(SHP 
sıralarından alkışlar.) 

İki gün önce, TRT televizyonunda Fi
listin olaylarını seyrettik, Filistin olayla
rını tüm dünya televizyonları verdi, ora

da Filistin halkına yapılan zulmü gördük; 
ama bizim TRT'miz, insan haklarına ay
kırı bu tavrı sergilerken, Türk toplumu
nun öğrencilerine aynı şekilde muamele 
yapıldığı zaman, bunları niye televizyon
dan göstermiyor? (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) Yani, sizin her şe
yiniz çifte standart; demokrasiniz de, eko
nominiz de. (ANAP sıralarından gürültü
ler, SHP sıralarından alkışlar.) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLUÎ (Sivas) — Şu okumayı bırakın 
da, lütfen söyleyin... 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
TRT, millî eğitimin ve mdllî kültürün ge
lişmesine yardımcı olmak şöyle dursun, 
tüm yayınlarında Türk - İslâm sentezi ide
olojisini topluma vererek, laik devlet an
layışından uzaklaşmaktadır. 

Değerli milletvdkilJleri - bilhassa, de
ğerli ANAP milletvekitleni - dinleyin; 
çünkü, sizin kararınızla düzelecek bu 
TRT. Bu TRT, sadece bizim meselemiz 
değil, Sayın Topçu'nun da dediği gibi, 
bir rejim meselesi. (SHP sıralarından al
kışlar; ANAP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, konuşma
nızı sürdürünüz lütfen. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, haberlerin toplanma
sı, seçilmesi ve yayınlanmasında, TRT, ta
rafsızlık ve doğruluk ilkelerinden sapmış
tır. Haberler, yalnızca iktidardan yana 
bir anlayışla seçilmiş, iktidarın hoşuna 
gitmeyen birçok haber TRT bülteninden 
çıkarılmıştır. 

Sonra, nedir bu İcraatın İçinden» 
programı? Tamamen bir rezalet. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Kanun var kanun!... 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Açıkça, Anayasanın 133 üncü maddesine 
aykırı; açıkça, 2954 sayılı Yasanın 5 inci 
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maddesine aykırı. (ANAP sıralarından 
«Anayasa Mahkemesine git» sesleri.) 

Ne diyor Anayasa Mahkemesi, ne di
yor Anayasa? «Her türlü radyo ve televiz
yon yayınlarında tarafsızlık ilkeleri göze
tilir» diyor. 

Ne diyor 5 inci maddenin ilgili bentle
ri; aynen okuyorum : «Haberlerin toplan
ması, seçilmesi ve yayınlanmasında taraf
sızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile 
çağdaş habercilik teknik ve metotlarına 
bağlı olmak; kamuoyunun sağlıklı ve ser
bestçe oluşabilmesi için, kamuoyunu ilgi
lendirecek konularda yeterli yayın yap
mak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapma
mak ve bir siyasî partinin, grubun, çıkar 
çevresinin, inanç ve düşüncenin menfaat
lerine alet olmamak...» Kısaca, İcraatın 
İçinden» programının yayınlanma amacı, 
Hükümetin bazı icraatlarının halkın ay
dınlatılmasında, kamuoyunun oluşturul
masında kullanılması amacına yöneliktir. 
Yani KDV'yi çıkarırsınız, halka anlatır
sınız.... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Öyle yapıyoruz. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — Sa
yın Taşçıoğlu, ben bitirdikten sonra ce
vap verirseniz. (ANAP sıralarından gü
rültüler.) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Öyle yapıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, karşı
lıklı konuşmayı bırakalım; hatibi rahat 
bırakalım. 

Sayın Kalkan, siz devam edin lütfen. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Cevap hakkım olsa çı
kacağım oraya. Sual soruyorum, sual. 
Oradan atmakla olmaz... 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, lütfen 
hafcübin sözünü kesmeyin. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ
LU (Sivas) — Öyle, okumakla olmaz; sual 
soruyorum, cevap versin. (SHP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, bu gö
rüşmelerde sual sorulmaz. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — De
ğerli milletVükilIerli, bakalım uygulama ne
dir : Bugünkü TRT televizyonu tek yön
lüdür, bugünkü TRT televizyonu taraf 
tutmaktadır, bugünkü TRT televizyonu 
ANAP'ın borazanüğını yapmaktadır, bu
günkü TRT televizyonu bir avuç serma
ye grubunun menfaatlarına alet olmak
tadır, bugünkü TRT televizyonu çağdaş 
değil çağ dışı yayın yapmaktadır, bugün
kü TRT televizyonu doğru yayın yapma
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu iktidarın te-
mel'iride TRT yatmaktadır; hukuka aykı
rı olarak, Anayasanın 133 üncü madde
sine aykırı olarak, yasalara aykırı olarak 
TRT yatmaktadır. Sizleri buraya TRT ge
tirtti. (ANAP .sıralarından «Yok yahu?!» 
•sesleri, gürültüler) 

Bugünün TRT'si, 1950 ve 1960 döne
minin Zafer Gazetesidir; bugünün TRT' 
si, 1930'lar, 1940'lar dönemlerinin Ulus 
Gazetesidir. Azınlık iktüdarı ANAP'ın al
dığı yüzde 36 oyun yüzde 20'sini televiz
yon sağlamıştır; aksi halde grup bile ku
ramazdınız siz. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

NECAT TUNÇSIPER ('Balıkesir) — 
Halt etmişsin sen! 

ALÎ ER (tçel) — Sen de alsaydın yüz
de 36'yı? 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) 
— Kim yazdı elindekini? İyi ezberleye-
meımişsin. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — Bu 
davranışın devamı, sizin meşruiyetinizi 
tartışmaya getirebilir. (ANAP sıraların
dan «Ooo!» sesleri, gürültüler) 
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'BAŞKAN — Efendim, hatibin sözü
nü kesmeyelim lütfen. (ANAP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

ERDAL KALKAN (Devamla) - - Sa
yın Başkan, dakika tutun. 

BAŞKAN — Vaktiniz var, devam edin 
Sayın Kalkan. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — Ta
rafsızlık konusunda birkaç örnek dana 
vermek 'İstiyorum : Bu ülkede, yıllardan 
beri duyulan işkence çığlıkları vardır; 
TRT, bu çığlıklara karşı, hep, iktidarın 
'demeçlerini, işkence iddialarının zalbria-
nın gücünü zayıflatmak için ortaya atıl
dığını, iddiaların gerçek dışı olduğunu ya-
yınlamı'ştır. Bugün, işkence gördüğünü 
haykıran bu insanlardan birkısmt Yüce 
Mecliste'dir; bir tanesli de şu anda ANAP 
sıralarında oturmaktadır. TRT, bırakın 
saidle yurttaşları, «işkence gördüm» diyen 
milletvekillerinden hangisini ekrana, mik
rofona getireibilm'istir? Bundan sonra ge
tirebilecek midir? 

Üyesi bulunduğumuz ya da olmaya 
çalıştığımız uluslararası kuruluşlarda, 12 
Eylül dönemi boyunca ülkemiz aleyhine 
birçok karar alınmıştır. TRT bunlara ha
ber bültenlerinde yer verdi mi? İnsanları -
imiz, dünyayı hâlâ yalbancı seslerden mi 
öğrenmeye deva.ni e'deeek? 

Son günleılde, ülkemiz gündeminde bir 
MİT raporu var. Bu raporun TRT'de yer 
alış biçimi çok ilginç. Bu rapor, her za
man olduğu gibi, önce TRT tarafından 
görmezlikten gelindi, dikkate alınmadı; 
ama, konu dallanıp 'budaklanarak yetki
lilerce açıkla'ma yapılınca, TRT, çaresiz, 
olaya ilgi gösterdi. Ne var ki, bu ilgi, as
lı yayınlanmayan bir haibere karşı açık
lamaların verilmesi biçimiinde oMu. Şim
dilerde ölse, TRT bültenlerinde Sayın 
Barbakan özal'ın konuya ilişkin öfke ve 
i'dh'dJt dolu açıklamalarını dinliyoruz. Pe

ki, 20ÛO'e Doğru Dergisini okumayan in
sanlar, TRT'nin baı yayınlarından, neyi, 
nasıl, ne kadar öğrendiler? TRT, neyi, 
kimden ve niçin saklamıştır? Şu anda Tür
kiye kaımuoyımda yer alan rapor meselesi 
yalan mı, gerçek mi? Gerçekse, içeriğin
deki bilgilerin doğru mu, düzmece mi ol
duğunu öğrenebilmiş değildir. Raporu 
'basına kimin ve hiçin sızfdırdığını da öğ
renememiştir. Bu örnekleri yüzlerce kere 
çoğaltmak mümkündür. 

Bütün program ve haberler Anayasa
nın eşitlik ilkesine aykırı olarak verilmek
tedir. Toplumun yüzde 64'ünün temsi'lcM 
olan muhalefet partilerinin sesleri nerede
dir? Bu ülke televizyonunda, 3 milyon 
sendikal ı işçinin temsilcileri; bu ülke tele
vizyonunda. 500 bin öğretimenin liderleri 
niçin konuşturulmaz?.. (ANAP sıraların
dan «Kimlerimüş o liiderler?» sesleri) Ne 
deşmek «kim oluyor, 500 bin öğretmen?»... 
Çünkü, tek boyutlu, yorumsuz, tartışma
sız, dirençsiz ve soru sorma yeteneklerin
den yoksun bir toplum yaratılmak isten-
mdoted&r. Özlenen, siyasetten uzak, vur-
dıımduyirnaz, aylak, tepkisiz, bencil, çı
karcı, hakları için çarpışlmayan boynu bü
kük insanlar düzenidir. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Kim yazdı 
sana bunları?.. 

ERDAL KALKAN .(Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, ülkeimıiz en genç ve 
en hızlı şekilde değişen ve gelişen bir ül
kedir. Ülkemiz, her yıl 1 mıilyon artmak
tadır. Ülkemizde, ilkokul öğrencisi sayısı 
komşumuz Yunanistan'ın nüfusuna ya
kındır... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Uğur 
Mumcu yazmış bunu (!) 

ERDAL KALKAN (Devamla) — De-
ğcıl'i miletVekiii, o lafı söylediğin zaman, 
kendine saygısızlık ederisin; bir milletve
killi kendimin ne olduğunu bilmek zorun
dadır... 
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HİLMİ BİÇER (Sinop) — Etmem, 
eîmem... 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, lütfen 
karşılıMı konuşmayalım. 

Vaktiniz doluyor, lütfen toparlayınız... 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Ha

yır, vaktimi siz değerlendireceksiniz; on
lar sataşıyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efen
dim. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Sen al
dırma onlara, devam et! 

ERDAL KALKAN (Devamla) ^- İn
sanlarımızın en geniş haber alma ve bil
gilenme imkânı televizyondur; çünkü, ba
sının arasında süren rekabet zaten az olan 
okuyucu pastaisından daha büyük pay 
kapma mücadelesinü de yanında gelirm'ş-
tir. Bu nedenle, basın haberciliği değişti
rilmiştir; basjn haberciliği televizyon tü
rü haberciliğe yöntendiriitoiştü'r. Okur ya
zarlığın belli düzeyi aşamadığı toplumu-
muzda 'olağanüstü bir etkinliğe sahip olan 
TRT, hem toplumu haberli ve hareket'1: 
kıDmak, hem de toplumun yığınsal kül
türüne ve bilgMne katkıda 'bulunmak acı
sından belli seçmeler ve zorunluluklarla 
karşı karşıyadır. 

İlk seçme, habercilik gör^/ne iYşkin-
d'ir. Siyasal haber, siiyasal kuruluşların 
toplumdaki yerlerine göre ve orantılı ola
rak (verilmelidir. Bir siyasal partiyi fazla 
ıkonuşbu'rup, öteki siyasî partilere hakkın
dan eksik Söz vermek, onurlu bir davranış 
olmadığı gibi, yasalara da aykırıdır. Ciddî 
bir TRT yönetimi, eğilimi ne olursa ol
sun, siyasal partiler arasında, indî ve key
fî ayrımlar yaparak, Anayasanın ruhunu 
çiğnem ömelidir. 

Ayrıca, bir de, dar anlamıyla siyasal 
oîmayan haberler vardır, siyasal olmayan 
kuruluşlar vardu". TRT yönetimi, burada 
da doğru ve tarafsız tercih yapmak zo-
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rundadır. Sağlıklı ve dürüst bir yönetim, 
işçinin sesine, en az işverenin sesi kadar 
yer vermelidir. Bir ziraat odasının, bir 
ticaret odasının, işadamları derneğinin 
temsil kişiliği varsa; Ziraat Mühendiisleri 
Odasının, İnsan Hakları Derneğinin, 
Türk - tş'in ve DİSK'in de temsil niteliği 
taşıdığını bilmek zorundadır. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Kısaca, TRT, haberlerinde, Türkiye' 
nin benDmsediği klasik çoğulcu demokra
sinin kurallarına uygun daıvranmak, dün
ya haberlerini aynı anlayış ve objektiflik 
dçerisihdb yansıtmak zorundadır. 

İkinci seçme - ki, bu asıl kritik seç
medir - programlar üzerinde olmalıdır. 
TRT, programlarında, halkın özlem ve 
sorunlarına ağırlık veren bir yayıncılığı 
benimsemeldir. Oysa günümüzde TRT 
programları, kitleleri kendi aleyhine bir 
şartlanmaya götüren, onların gelişimini 
yavaşlatan, televizyonu toplumların çağ
daş afyonu gibi kullanan bir yayıncılığı 
benimsemiştir; çünkü, bugünkü siyasal 
'Mfdar, her şeyin olduğu yerde kalmasın
da, halkın kendi çaresizliklerini televizyon 
ekranı karşısında unlamasında yararı ve 
çıkarı bulunanların ilkltidarıdır. Tabiî ki, 
Anyasaya uygun çağdaş bir yayıncılık is-
tomeyeeektir; halk, televizyondan yete
rince yararlanmasın; sorunları kendiline 
ha.tırlati!İmıaısın, tartışılmasın; sorunlarına 
çözüm aranmasın ve bu bezirgan salta
natı, bu sömürü böyle devam e'tslkı iste
necektir. 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, lütfen to
parlayınız. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

Günümüzde TRTlde peşpeşe yayınla
nan dizi filmler, soğuk güldürülü -tomba
la programları, insanlarımızı budalalığa, 
şartlanmaya ve toplumu depolitize etmeye 
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yöneliktir. Amaç, bu düzenin değişlmezli-
ğin'i toplumun kafasına kazımak ve halikı 
ken'disine yabancılaştırmaktır. İnsanları-
ımızı daha dikkatli, daha halberîli, daha ge
lişmeye açık ve kültürlü kılmak yerine, 
ıblr avuç para babaisı holding ve tefecinin 
yararına ve yasalara ters düşmek paha
sına, kül'türsüz, az düşünen, hareketsiz 
hale getirmeye çalışmak affedi'llmez bir in
sanilik suçudur. 

Bu nedenle, Sasyaldemiakrat Halkçı 
Parti Grubu olarak, Balıkesir Milletveki
li Sayın Mustafa Çorapçıoğlu ve arka
daşlarının, Anayasanın 98 ve Meclis İçtü
züğünün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca talep ettiği genel görüşme önerge
sine olumlu oy kullanacağımızı bildirir, 
hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP 
sıralarından alikışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, öner
ge sahibi olarak siz mi konuşacaksınız?.. 
Buyuran. (DYP sıralarından alıkrşllar) 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balı-
kesir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; hepinizi en derin saygılarla se
lamlarım. 

Muhterem milletvekilleri, vermiş ol
duğumuz ve muhtevası çok açık, gayesi 
çok belirli olan bu önerge dolayısıyla bu 
kürsüden lehte veya aleyhte konuşan bü
tün hatiplere teşekkür ederim; ancak, 
Anavatan Partisi Grubunun Sayın Söz
cüsü ile, hükümet adına konuşan Dev
let Bakanımız Sayın Kahveci'nin, bilhas
sa bu önerge dolayısıyla özel bir zahme
te girmek hususunda sıkışmalarını da an
lamak mümkün olmamaktadır. 

Genel görüşmenin mahiyeti - gerek 
Anayasamızda ve gerekse içtüzüğümüz
de açıkça belirlenmiştir - toplum veya 
devlet hayatını ilgilendiren muayyen bir 
konunun Mecliste görüşülmesidir. öner
genin, kanunla, bilhassa Anayasa ve onu 

itmam eden İçtüzükle açıkça belirlenen 
maksadından başka ona bir maksat iza
fe etmek, bence, buluttan nem kapmak 
demektir ki, bunun da normal bir dü
şünceyle kabili telif olmadığını ifade et
mek mecburiyetindeyim. (DYP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Sizler bu
luttan nem kapmaya devam ediniz, nem
li bulutlar devamlı olarak üzerinize ge
lecektir. 

Yine, Anavatan Partisi Grubu Söz
cüsü arkadaşım, geçen yasama dönemin
de aynı konuda verilmiş bir önerge do
layısıyla, bir Doğru Yol Partili milletve
kilinin burada söylediği bir sözü - sanki 
bir şeyin muayyen bir maksatla peşinde 
koşuluyormuş gibi - tekrar ettiler. O 
muhterem arkadaşımız - şimdi bu sıra
larda yok - «Biz TRT'nin peşini bırak
mayacağız» demiş. Evet muhterem arka
daşlar, biz, TRT de dahil olmak üzere, 
bu milletin hakkına, hukukuna, insan 
haklarına saygılı davranmayan bütün 
müesseselerin peşini bırakmamaya karar
lıyız. (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar; ANAP sıralarından gürültüler) Ümit 
ederiz ki siz de bırakmazsınız. 

Yine, Sayın Fecri Alpaslan, konuş
malarında, önergemizi, ciddî bir devlet 
anlayışı ile kabili telif bulmadıklarını 
ifade ettiler; lütuf buyurdular, bu kadar
la iktifa ettiler (!) Biz de diyoruz ki, cid
dî devlet adamları, hükümeti teşkil eden 
partinin içinden ve o partinin kurduğu 
hükümetin içinden yetişir, muhalefet de 
bunu takip eder. Eğer, siz parti olarak, 
ciddî devlet adamı yetiştirmeye imkân 
vermiyorsanız kabahat sizde mi bizde mi 
yoksa büyük milletimizde mi?,. Bunun 
cevabını elbette ki tarih bir gün verecek
tir muhterem arkadaşlar. 

Bizim anladığımız şekliyle ve huku
kun çok genel bir tarifi içerisinde, dev-
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let, milletin hukukileşmiş şeklidir. Sa
yın Anavatan Sözcüsü buyurdular ki, 
«siz, partiyi, hükümeti ve devleti ayıra
madığınız için bu tarz önerge getirdi
niz...» 

Muhterem arkadaşlarım, Anavatan 
Partisi Grubu, bütün unsurlarıyla, par
tiyi hükümetten, hükümeti devletten, hat
ta devlet organlarını partinin organı ol
maktan ayırabildi mi ki biz ayıralım? 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Yine, Sayın Bakanımız Adnan Kah
veci Beyefendi, burada ifade ettiği bazı 
fikirleriyle hepimizin... Sizleri kastetmi
yorum tabî, sizler memnun olabilirsiniz; 
ama işte o hepimiz dediğimiz, seçimler
de yüzde 64 nispetinde... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Gene takıldı kafanı
za o 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Evet, takıldı Sayın Beyefendi, 
sayenizde, TRT sayesinde takıldı... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
ÇIOĞLU (Sivas) — Siz de alın yüzde 
36'yı da gelin. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Yüzde 64 nispetinde - bu tele
vizyonda yaptığınız propagandaya rağ
men - size «hayır» diyen kitleyi temsi-
len konuşuyorum... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
ÇIOĞLU (Sivas) — Bir kere de siz alın 
yüzde 36'yı da, öyle gelin. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Kanunlarla, yüzde 36'yı yüz
de 65 sandalyeye çevirmek mümkün; 
ama... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
karşılıklı konuşmayalım lütfen. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Televizyona rağmen, yüzde 
64 nispetinde size «hayır» diyen kitlenin 

«hayır» demesini, izah ve izale edemez
siniz... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Kim demiş «hayır» di
ye, size kaç kişi «evet» demiş? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — işte, muhterem arkadaşımız 
Alpaslan'ın bahsettiği anketlerin en üze
rinde, tarihe karşı verilmiş en büyük an
ket budur; millet - yüzde 64 nispetinde -
sizin TV'nizi beğenmiyor arkadaşlar... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Zatıâlinizin kaç? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Buyurun hep beraber konuşa
lım, ben alışkınım bunlara. Buyurun, bu
yurun; rica ederim... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen hatibin sözünü kesmeyelim. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Meclisin adabını bozuyor. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Dışarıya 
atın Sayın Başkan, çalışma adabım bo
zuyor. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, yi
ne, Sayın Kahveci, işin, bizim arz etti
ğimiz yönüyle hareket etmeden, TRT'nin 
teknik başarılarına geçtiler. Biz - dikkat 
buyurduysanız, biraz evvel okundu, hafı
zalarınızı zorlamak istemiyorum - öner
gemizde, TRT'nin teknik yönünü ele al
mamıştık. Eğer teknik yönünü ele almış 
olsaydık, İzmir'de çıkan ve izmir yöre
sine hitap eden bir gazetenin, her gün 
muntazaman, Yunan Televizyonunun 
hangi saatlerde neyi yayınlayacağına dair 
bilgi verilişini de burada söyler ve bü
tün bu teknik gelişmelere rağmen, maa
lesef, iddianız hilafına, televizyonun, si
zin de çağınızın gerisinde kaldığını söyle
mekten çekinmezdik; önergemizde öyle 
bir husus yok arkadaşlar. 
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Bütün kıyı şeridi, İtalyan veya Yu
nan televizyonunu seyretmek mecburiye
tinde kalmaktadır. Onun için, teknik ko
nulara geçmedik biz. îşin esası, Türk 
milletinin malı olan, bütün gelirleri Türk 
milletinin sırtından çıkan ve bu hal ile 
devletin bir organı ve dolayısıyla demok
rasinin hadimi olması lazım gelen bir 
kuruluşun, maalesef, demokrasinin manii 
hale getirilmiş olması karşısında millet 
namına reaksiyonumuzu ifade etmek 
içindir. (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Biz ne zaman buraya bir önerge ge-
tirsek, karşımıza daima tabular çıkarılır, 
«Aman, önergede ismi geçen müessese
nin mensuplarını kızdıracaksınız, kıra
caksınız» denir. Biz şu önergemizde, 
TRT'nin tek bir mensubunu, telmih su
retiyle dahi itham ettik mi arkadaşlar? 
İşte önerge orada. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Korkuyorsunuz da on
dan, takarlar, sonra mahvolursunuz; bir 
daha göstermezler, mahvolursunuz. Rüş
vet yok, rüşvet yok (!) 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Sayın Taşçıoğlu, hani bir laf 
vardır, «Para ile imanın kimde olduğu 
belli olmaz» derler; korkuyla imanın da 
kimde olduğu belil olmaz. Bu sözünüze, 
sizin geçmişinizi ve geçmişte Sayın Baka
nımız olduğunuzu düşünerek cevap ver
miyorum; lütfen beni kendi ölçülerim 
içinde cevap vermeye zorlamayınız; çün
kü pişman olursunuz. (DYP ve SHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Bizim geçmişimiz te
mizdir. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu kar
şılıklı konuşmayalım; lütfen konuşmanı
za devam edin efendim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De. 
vamla) — Bakanlık sırasındayken laf 
atmalarına alıştık; ama Grup Başkanve-
kili olarak, lütfen siz bari ağırlığınızı ko
ruyun. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Burada vazifem; va
zifem o benim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Vazifeniz bağırmaksa, siz de 
elinize bir megafon alın, bir şeyler ya
pın; kâfi gelmiyor, sesinizin tamamını 
duyamıyorum. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Sayın 
Başkan, artık, Taşçıoğlu'na müdahale 
edin. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu 
önergeyi vermemizin asıl maksadı, öner
genin bizatihi muhtevasında açıkça ya
zılıdır; ama bundan bir mana çıkarama
dıklarını söyleyen bazı arkadaşlarımız, 
bilhassa Anavatan Partisinin Grup Söz
cüsü için, önergenin verilmesine takad
düm eden 16 Şubat tarihinde yapılan 
grup toplantısının akabinde, bu önerge
nin hangi maksatlarla ve hangi zaruretle 
verildiğini ifade eden Genel Başkanımız 
Sayın Süleyman Demirel'in sözleriyle 
maksadımızı size belirtmeye çalışacağım. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bırak 
Demirel'i; yağ çekme. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Ben bırakamıyorum beyefen
di, zatıâliniz bırakırsanız başka. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Yağ 
çekmeyin. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Yağcıları siz kendıi bünyeniz
de arayın. Eğer onları bulursanız Türki
ye'de 5 - 10 tane yağ fabrikası kurarsı
nız. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, 
'alkışlar) 
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Sayın Demirel, grup bildirisine esas 
olan 'beyanlarında, bu önergenin veril
mesi hususunu özetle şöylece ifade etmiş
tir : «TRT, rejim önünde engel olmak
tan çıkarılmalıdır. TRT, her zeminde ve 
özellikle TBMM'de yapılan tartışmaları, 
doğruya ulaşmak için yapılan görüşme
leri millete olduğu gibi aksettirmelidir 
ki, millet doğruları öğrenebilsin. TRT, 
Meclis zeminini halka açabilmelidir. 
Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
kendi meselelerinin, kendi «orunlarının 
görüşülüp görüşülmediğini öğrenebilme-
lidir. TRT, milletin sesi olabilmelidir. 
Türk vatandaşı, tek taraflı şartlandırıl-
mamahdır. Türk vatandaşı, ülkede ne 
olup bittiğini radyo ve televizyondan 
doğru olarak öğrenebilmelidir.» 

Muhterem arkadaşlar, savunulan fi
kir iki hususa taalluk etmektedir : 

1. Milletin doğruyu öğrenebilmesi, 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çalışmalarından malumattar olarak, ken
di meselelerinin burada görüşülüp görü
şülmediği hakkında bir fikir sahibi ol
ması. Üstelik, bunun neyle temini iste
niyor?.. Doğrudan doğruya, anayasal bir 
kurum olan TRT vasıtasıyla. 

Peki muhterem arkadaşlar, günah bu
nun neresinde? Yani biz, TRT gibi, Ana
yasanın 133 üncü maddesiyle anayasal 
bir kurum haline gelmiş ve aynı madde
de, dayandığı ilkelerin Türkiye Cumhu
riyeti Devletinin temel ilkelerini tespit 
eden Anayasanın 2 nci maddesindeki il
kelerle bir olduğu ifade edilmiş olan bir 
müessesenin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin sesıini millete duyurmada vasıta 
olmasını ve milletin doğrudan haber al
ma imkânını temin etmesini istemeyece
ğiz de, kalkıp dışarıda neşredilen özel bir 
gazeteden mi bunu rica edeceğiz? 

Diğer taraftan, TRT yayınlarından 
şikâyet ederken, sadece indî bazı ölçüler
le hareket etmiyoruz. Bakınız, 133 üncü 
maddede, Anayasa, TRT'yi iki boyutta 
tarafsız olmayla mecbur kılmıştır. 

Birinci boyut : Kuruluşu ve idaresi 
bakımından; birinci fıkrası böyle söyler; 
ikinci boyut da, faaliyet ve yayınları ba
kımındandır ve orada işaret eder, «çıka
rılacak kanunda faaliyet ve yayınları ba
kımından tarafsız fcalmaya mecburdur» 
der. Anayasada yer alan hiçbir kuruluş 
içerisinde - mahiyetleri icabı tabiî - TRT' 
yi tahdit eden, bağlayan tarafsızlık kai
desi iki defa tekrar edilmiş başka bir 
müessese yoktur arkadaşlar. 

Yine, Anayasanın bu esprisi altında 
hazırlanan 2954, sayılı Kanunda; gerek 
yayın esaslarını genel olarak tayin eden 
5 inci maddede gerekse TRT Yüksek 
Kurulunun teşkiline mütedair maddede 
ve hatta sizin çok üzerinde durduğunuz 
ve lehte mütalaa etmeye çalıştığınız 19 
uncu maddede bile tarafsızlık ilkesi ge
nel bir prensip olarak asla terk edilme
miştir; bunun devamlı olarak nazarı dik
kate alınmasını amir bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, lüt
fen toparlayınız. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Sayın Başkan, insaf ve kerem 
buyurunuz; bağırtıdan konuşmak imkânı 
bulabildim mi? 

BAŞKAN — Ama, İçtüzüğe göre, ko
nuşmamız sınırlı. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Lütfen, inkıta sayınız da, sü
reye ilave ediniz; kırk yılda bir defıa kür
süye çıkıyorum. 

BAŞKAN — Bfendim, îçüüaülk insa
fa ıbıralkmryor bu işi. Lüüfen... 

»MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De-
vamîia) — Lütfediniz... Müsaımahaınıza 
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sığınırım. Konuşulan, Anayasa müesse
sesi olan TRT'dir. 

TADAT ZENGİN (Malatya) — Doğ
ru söylüyor; ıhiıraz daha konuşsun Sayın 
Başkan. 

(MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De-
vaımlila) — Sayın Başkanını, sizi mahcup 
etmeyeceğiım, ben haddinıiı ıbliıriım. 

Şimdi, balkınız arkadaşllar, TRT\İe-
ki 

Sayın ©akanım, size de cevap veri
rim, lütfen ıbeni medbur ötmeyiniz. 

MEHMET MÖKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Silvas) — Biır şey söylemedi adam, 
yahu, ağzını açmadı. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De-
vamlla) •— flKıiım söylemişse... (ANAP 
sıralarından gürülltiüüer) 

IDBVLET BAKAM İKÂZIM OK-
SAY (Bolu) — Hayır ola? ©en bir şey 
demedim ki... 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, ben, 
ıbir balkana yalkışjtıramadığım hususıllatrı 
evvela sükütlla geçiştiririm. (ANAP sı
ralarından gürüllüüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — 
Ciddî öllsanıza yahu. Ayıptır! Devlet ya
şamına sululuğu getirdiniz. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — İBİırıaız evveli. devllet ciddiye
tinden bahseden de onlardı. 

(Muhterem arkadaşlarını, TRT'nin bu
günkü münakaşalara sebebiyet veren faa-
Hiyötlerinin hanıgiı sebeplerden kaynakllan-
iandığı hususunda ımulhtöM fikirller var-
dur. Biraz evvel, 27.3.1987 tarihli 'tuta
nakları okuyan Anavatan Partisinin ımulh-
terem sözcüsü ıbazı noktaları meslkûıt 
geçmiştir. Orada, Sayın Hasan Celâl' 
GüzeO, TRT'den sorumlu Devllet Balkanı 
ilken şunları ifade etmiştir, ırıüsaadeniız-

l*e aynen okuyorum: «Radyo ve özelilik-
l)e televizyon yayınillarının, kamuoyu oluş
turmada büyük ttesıirlerB vardır. TRT'nin, 
kitle haberleşmesinde muıtlllak ıbiır hâki-
<mıilyeite sahip olduğu, 'tartışamaz bir ger-. 
çektir. TRT'yi, hepimiıziın kurum olarak 
ıgelii!şitiırım©miız gerelktiıği; bu kurumun ta
rafsızlığını kaybeitmesiı veya kötüye kul-
lanı^masmın toplumda büyük yaralar 
açacağı düşüncesini de paylaşıyoruz.» 

Devam ediyoruz: «'Kimsenin unut
maması gereken çok önemCli nokta, 
TRT'nin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sına her bakımdan Ibağllı olimak zorunda 
bulunduğudur. Bu mecburiyet, TRT'yi, 
Anayasa ite getirtilen sistemin ıtamamını 
ve bütün Anayasa organlarını, başta 
Türkiye 'Büyük MiCllet Mealilsi ve siyasî 
partiler o'ümak üzere, savunmak ve on
ların yanında yer allmak durumumda bı
rakır; Çünkü, TRT'nin yanında ve em
rinde olduğu çak partili demokratik re
jimde, Türkiye 'Büyük MiÛlelt Meclisi ve 
sjyasî partiler, beliili - haslı kan damar
ları gibidir. (Bu müesseseler ollmadan, de
mokratik rejimden söz edilemez, Bu ku
rumların varhğı ve sağlamıllığı oranında 
demokrasi) de var olabilir. Demokratik 
sistemin işlerliği) açısından, TRT, Par
lamento ve siyasî paırtilllerle mıilllet arasın
da fcöpni ötaalMia mükelllefitiır. Kurum, 
hu organlara karşı ülgi&iz kaliamaz. 
Açıktır ki, Yüce Meolisite ve siyasî par
tilerde ölüp biteni, Meclisim ve siyasî 
partiiieriın çahşımaılarını aksettirmeyen 
Ibir fciıtlte haberleşme vasıtası, kamuoyu 
olllutşturımaya yardıımcıilık görevini de ya
pamaz. Bunlar, bizim Hükümet olarak 
'benimsediğimiz ıgörüşûerdir» diyor ve 
takdirle Sayın Hasan Celâl Güzeli ve ar
kadan ilave ediyor: «Meclisten yapılan 
bu yaymıHaon ilgi ve takdirle karşılan
dığını biliyoruz.»' 
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Biraz evvel! devlet ciddiyetinden bah
seden arkadaşımız, ayını zamanda', dev-
ılefcim sürefld'illiği vasfımı da elbette ki t>i'lL 

mektedir. 'Aynı partiden çıkan ve sadece 
tarih sıraları değişen ııOcıi hükümette TRT' 
den soruımlu ıbir evvdiki Devlie't 'Bakanı 
hu 'tarzda ıkonuşur, daha sonra aynı 
mevkii işgal eden Ibir 'başka 'Balkan ge
lir haşlka türlü konuşursa; o takdirde, 
o partide, bizzat devletin devamlılığı ve 
hükümet programına bağlılık diye bir 
mefhumun bulunmadığını ve anayasal) 
kuruluşlar hayamda en küçiük fikir olma
dığını söylemek de bizim boynumuzun 
borcudur arkadaşlllar. 

BAŞKAN — Sayım Çorapçıoğlu, 
ımüddetiıniziı doîlduırdunuz, 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Lütfedersiniz, biltiriyoruım 
Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen kesimiz, lütfen... 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamca) — Bir cümle, Sayım Başkanım, 
ıh T cümle... 

Muhterem mıiiıletvekilllepi ve özeîlfıfcle 
Anavatan PartıVme mensup milletvekilli: 
arkadaşlarımız, bir arkadaşımız, geçen 
yasama dönemimde, «fTRT'mim peşimi bı
rakmayacağız» demişti. (ANAP sıralla-
rından gürültüler) Eğer, buıgürılkti dav-
ranışlarınızıla, biziı, bu kabil' işlerde; hak
sız, adaletsiz, imsan halklarıma aykın, mıiıl1-
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M haklarıma riayetsiz davranışlarınız 
karşısında sükutu tercih edeceğiırraize ina
nıyorsanız, aödanıyoırsunuz. 'Biz hiçbir 
zaman «Söylesem faydası yok, sussam 
gönül razı değil» demeyeceğiz ve de-
vamîiı söyleyeceğiz muhterem arkadaşila-
rum. 

Bütün Meclise saygılar sumuyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
genel görüşme önergesi üzerimdeki öngö-
rüşımelller ıtaımaımllaınmıştır. 

Ş:ımdi, genel görüşme açılıp açılima-
masımı oylarınıza sunacağımı? Genel' Gö
rüşme açıi'masımı kabul edenler... Kabul 
'eitmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

MEHMET ABDURRE2AK CEY
LAN l(Sii'rt) — Sayım Başkam, saymadı
nız! 

BAŞKAN — Sayıldı efendim.. 
Sayım miltetvekil'Jibri, çalışma müd

detimin bibmes'ime az biır zaman kalmıştır. 
Görüşmeleri yarıda bırakmamak içim, 
gündemdeki kanun tasarı ve tekl'iiflerini 
ve 19 sıra sayısıyla basılıp 29.2.1988 
Pazartesi günü dağıtılan aynı gün gelen 
kağnılarda yayımlaman ve 2.3.1988 Çar-
şamlba gündemime girecek olan kamun 
'iasarı'llarımi! sırasıyla görüşmek ve 2 Mart 
1988 Çarşamba güınıü saat 15.00'te top-
liianmak üzere birilleş"ımiı kapatıyorum. 

Kapanına Soıati : 18.48 
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VI. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — İzmir Milletvekili M. Turan Ba-
yazıt'ın, Kore gazilerinin sosyal güvence
lerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtce-
be Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/36) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İki Bakanlığı il-
glilemd'irımesi nedenli ile Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını di
lerim. 

Saygılarımla. 
M. Turan Bayazıt 

İzmir 

1. Hayatta bulunan Kore gazisi kaç 
(kişidir? 

2. Bunlardan muhtaç olanların sa
yısı bilinımekte midir? Biliniyorsa 'kaç ki
şidir? 

3. Muhtaç durumda bulunanlar her
hangi bir sosyal güvenceden yararlan
makta mıdır? 

4. Kore gazilerüne 'bundan önceki 
dönemlerde maaş bağlanmış mıdır? Mik
tarı ne kadardır? Halen ödenmekte mi
dir? Ödenmiyorsa 'kesilmesinin sebebi ne
dir? 

5. Kore gazilerine hizmetllerinin anı
sı olarak madalya veya şilt verilmesi 
gibi manevî bir taltif düşünülmekte mi
dir? 

6. Bu kişilere maaş bağlanılması dü-
şünülmıdkte imidir? Duşünülmüyorsa se
bebi nedir? 

1 . 3 . 1988 O : 2 

VE CEVAPLAR 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü 26 . 2 . 198'8 

Sayı : BÜMKO-KY-16-115619-205/3741 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : a) 1.2.1988 tarihli v<e 7/36-195/ 
01260 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Karar
lar Genel Müdürlüğünün 5.2.1988 tarih 
ve K. K. Gn. Md. 07/106-56/01388 sayılı 
yazısı. 

Sayın Başbakan tarafından yazılı ola
ralk cevaplandırılması isteğiyle İzmir Mil
letvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit 
tarafından sorulan ve Sayın Başbakan ta
rafından tarafımızdan cevaplandırılma
sı uygun görülen ilgi (b) yazıda belirti
len sorulara ilişkin olarak Millî Savun
ma Bakanlığı ile birlikte hazırlanan ce
vaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. 20.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı 
istiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara 
Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2943 sa
yılı Kanunla değişik 2 nci maddesi uya
rınca; 1950 yılında Türk Tugayının Ko
re'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak 
ve 1953 yılı Pan - Munjon Ateşkes An
laşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa 
katılan Türk vatandaşları «Kore Gazisi» 
olarak niıtelendirilmektedir. Bu tarihler 
arasında Kore'ye giden 1, 2, 3 ve 4 üncü 
Tugay personeli «fiilen savaşa katılan
lar» kavramına dahil bulunmakta olup 
bunların sayısı 22 086 kişidir. Mevcut 

254 — 



T. B. M. M. B: 28 1 . 3 . 1988 O : 2 

kayıtlara göre 'bunlardan halen 10 144 
gaziye «Gazi Kıiımllik Kartı» veriknıiş 
olup fou konuda müracaatlar d;evam et
mektedir. 

2. Kore'de görev yapanlardan muh
taç olanların adedi zaman zaman değiş
tiğinden şu anda kaç kişinin muhtaç ol
duğu 'bilinmemektedir. 

3. 1005 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi uyarınca Kore'de fiilen savaşa ka
tılan Türk vatandaşları ve refaketteki 
eşleri TCDD ve Türkiye Denizcilik İş
letmeleri iç hatları vasıtaları ile belediye 
vasıtalarında ücretsiz seyahat etme im
kânına ve askerî ve Devlet hastanelerin
de ücretsiz muayene ve tedavi olma 
hakkına sahiptirler. 

Bu imkânlardan yararlanabilmeleri 
için kendilerine Millî Savunma Bakan
lığı Personel Daüre Başkanlığınca Gazi 
kimlik kartı verilmektedir,. 

4. 20.2.1986 tarihli ve 1005 sayılı 
-Kanunun 27.4.1976 tarihli ve 1985 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1 inci maddesi ile, 
Kore'de fiilen savaşa katılanlara hayat
ta bulundukları süre içerisinde vatanî 
hizmet tertibindien, 85 gösterge rakamı 
nm katsayı ile çarpımından elde edile
cek miktarda aylık bağlanması kabul edil
mişti. 

Ancak, Kıbrıs 1 ve 2 nci Barış Ha
rekâtına fiilen katılanlara böyle bir im
kân sağlanmadığından Kore gazileri ile 
Kıbrıs gazileri arasında eşitsizlik meyda
na gelmiş ve Kıbrıs'ta fiilen savaşa katı
lanlara da maddî ve sosyal imkânın ta
nınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu 
uygulamanın, Kıbrıs'ta fiilen görev alan
ların tümüne yansıtılması halinde Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensupları arasında 
ayrıcalık yaratılmasına sebep olacağı 
düşünülerek, tanınan maddî ve sosyal im
kânlardan yararlanacak kişilerin sınır
landırılması yoluna gidilmiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları
na ıbelli bir harekete katıldıklarında maaş 
bağlanmasının olumsuz bir uygulama 
olduğu, Kore savaşına katılanlar gibi 
Kıbrıs Harekâtına katılanlara da hayat
ta bulundukları sürece aylık tahsis edil
mesinin 'bundan sonra ortaya çıkabilecek 
benzer durumlarda da aynı yolun takip 
edilmesini gerektireceği ve böyle bir uy
gulamanın Silahlı Kuvvetlerin var oluşu 
amacına ters düşeceği, bu gibi hallerde 
aylık bağlanması yerine belirli 'bir miktar 
tazminat ödenmesinin daha uygun ola
cağı gerekçesiyle, 9.11.1983 tarihli ve 
2943 sayılı Kanunla Kore gazilerine al
makta oldukları aylığın üç yıllık tutarı 
bir defada toptan ödenerek 1005 sayılı 
Kanunla aylık bakımından ilişkileri ke
silmiştir. 

Kore'de fiilen savaşanlara (adi, ma
lul, vazife malulü, harp malulü ve nor
mal emekli olmalarımdan dolayı aldıkla
rı aylıklar dışında) herhangi bir özel ka
nunla halen aylık ödenmesi yapılma
maktadır. 

5. 1962 yılında Kore Gazilerine da
ğıtmak üzere, Kore Cumhuriyetince 
16 502 adet Kore Hizmet Madalyası gön
derilmiştir., Bu madalyalar 1, 2 ve 3 üncü 
tugay personeline askerlik şubelerince 
dağıtılmış olup elde mevcut madalya 
kalmamıştır. 

6. 4 üncü maddeye verilen cevapta 
belirtilen hususlar sebebiyle, Kore gazi
lerine yeniden aylık bağlanması düşünül
memektedir. 

Bilgüerinüze arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Amik Ovasının su 
baskınlarından korunması için ne gibi ted-
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birler alındığına ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve iskân Bakanı İsmail Safa Gi-
ray'ın yazılı cevabı (7146) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Amik ovasının bir kısmının tekrar su
lar altında kalması ile ilgili hususlarda 
aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Sayın Safa Giray tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla 
rica ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Geçen yıl Amik ovasının büyük 
bir kısmının sular altında kalmasından y 
sonra alınan tedbirler ne safhadadır? 
Hangileri taakkuk etmiştir? Hangileri ta
akkuk etmemiştir? 

2. Alınması gereken tedbirlerin ta
mamlanmamasından dolayı mı bu sene 
ovanın birkısmı daha sular altında kal
mıştır? Bu hususlarda alınan yeni tedbir
ler nelerdir? Amik ovasındaki zarar gö
ren köylümüze verilen sözler yerine geti
rilmiş midir? Mağduriyetleri ne ölçüde gi
derilmiştir? 

3. Bu yıl zarar görenlere ne yapılmış
tır? Mağduriyetleri hangi ölçülerde gide
rilmiştir? 

4. Amik. ovası sulama projesi ne saf
hadadır? Ne zaman başlanacaktır? Gecik
mesinin sebepleri nelerdir? 

.5. Amik ovasındaki altyapı projeleri 
ne safhadadır? Drenaj ve su kanallarının 
yapımına ne zaman başlayacaksınız? Bu 
projelere öncelik tanımak suretiyle yeni 
taşkınlara mani olmayı niçin düşünmü
yorsunuz? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân 1.3.1988 

Bakanlığıı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Ankara 

Sayı : A-13-01/1116 

Konu : Hatay Milletvekili Sn. Murat 
Sökmenoğlu'nun yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 10 Şu
bat 1988 gün ve Kan. Kar. Md. 7/46-237/ 
01431 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan Hatay Millet
vekili M. Murat Sö'kmenoğlu'nun «Amik 
ovasının su baskınlarından korunması 
için ne gibi tedbirler alındığı»na ilişkin 
yazılı soru önergesi incelenmiş ve soru
lar itibariyle cevapları aşağıda sunulmuş
tur. 

Soru 1. Geçen yıl Amik ovasının bü
yük kısmının sular altında kalmasından 
sonra alınan tedbirler ne safhadadır? Han
gileri tahakkuk etmiştir? Hangileri tahak
kuk etmemiştir? 

Cevap I. 1987 yılı başlarında Hatay 
İlinde meydana gelen çok yüksek frekanslı 
yağışların, Amik ovasında bulunan Asi, 
Afrin ve Karasu ırmaklarının taşmasına 
ve eski Amik gölü aynasındaki büyük 
miktar arazinin su ile örtülmesine neden 
olması üzerine, DSİ Genel Müdürlüğü
müz ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığının konuyla ilgili kuruluşunca ha
dise yakından izlenerek, derhal gerekli 
tedbirlerin alınmasına başlanmıştır. 

Alınan ve alınması gereken tedbirlerin 
uygulama programı; 
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A) DSİ Genel Müdürlüğünce : 
a) Acil tedbirler : Taşkın esnasında 

girilebilecek yerlere makine sokularak taş
kının genişlemesine engel olmak ve su
yun kısa zamanda ovadan uzaklaşmasını 
sağlamak için; 

1. Asi ümağı : Asi'den ileri gelen 
taşkınların önlenmesi amacıyla yapımına 
başlanan Asi taşkın kanalındaki kazı 
işleri ile su alma yapısı inşaatı 1987 yı
lında çabuklaştırılmış olup, 1988 yılı 
içinde tamamlanmasına çalışılacaktır. 

2. Afrin kanalı : Yatak genişletme 
çalışmalarına, 1987 yılında başlanmış ve 
toplam 13 600 metrelik kısmın 4 000 met
relik bölümü anılan yıl içinde bitirilmiş
tir. Geri kalan kısmına 'ise; 1988 yılı için
de devam edilecektir. 

3. Muratpaşa kanalı : Çalışmalar sür
dürülmektedir. 

4. Karasu kanalı : 1987 yılı içinde 
memba kısmı temizlenmiş olup, mansap 
kısmının ise; 1988 yık içinde 22 kını. li'k 
tul boyunca temizlik çalışmaları yapıla
caktır. 

5. Maden boyu deresi : Bu dere üze
rinde 1987 yılında 1 km. İrk kanal temiz
liği ile ilgili sanat yapıları inşa edilmiştir. 

6. Muhtelif yan kanallar : 1987 yı
lı içinde Kaymakam, Uzunköy, Harim es
ki kanalı, Eski Afrin yatağı, Topboğazı -
Antakya arası yan derelerinde temizlik 
yapılmıştır. 

b) Orta ve uzun vadeli tedbirler : 
Amik ovasının taşkın zararlarından ko
runmasını da kapsayan «Orta Ceyhan 
Menzelet Projesi Planlama Raporu» 1985 
yılında tamamlanmıştır. 

1. 1987 yılındaki Amik Ovası taş
kınlarından sonra, bu projenin içinde bu
lunan taşkın kısmı, ayrı bir proje haline 
getirilmiştir. Bununla ilgili olarak Afrin 

1 . 3 . 1988 O: 2 

çayı menbaında baraj yapımı planlanmış 
ve sondaj işlemlerine geçilmiştir. 

Söz konusu barajın planlama ve pro
je işlemlerinin kısa sürede tamamlaınması-
na ve 'bütçe imkânlarına göre önümüz
deki yıllar programına alınarak, 'inşaatına 
geçilmesine çalışılacaktır. 

2., Ovanın hidrolojik yapışım daha 
belirgin hale getirmek için mevcut akım 
gözlem istasyonlarına 6 adet yeni istasyon 
eklenmiştir. 

3. Afrin barajına ilaveten, taşkınları 
ovadan kısa zamanda uzaklaştıracak olan 
drenaj kanallarına ilişkin «Amik Ovası 
Drenaj Raporu» hazırlanmış olup, kati 
proje çalışmalarına başlanacaktır. 

Ayrıca, Afet İşleri Genel Müdürlüğü
müzce çiftçi ihtiyaçlarına 8 milyon TL. 
sarfedilmiştir. 

B) Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığınca : 

1987 yılında mahallinde yapılan ça
lışmalar sonucu 8 849 çiftçinin' 220 466 
dekar arazisinde hasar tespiti yapılmış 
olup, 8 557 çiftçiye ait tarımsal ürün ile 
ekil'işlerinin % 40 ve üzerinde zarar gör
düğü belirlenmiştir. Bu belirlemeler so
nucu yardıma hak kazanan çiftçilerin : 

a) Kredi borçlarının ertelenmesi ve 
vergi borçlarının silinmesi için gerekli ças 
lışmalar yapılarak hasar tespit cetvelleri il
gili kuruluşlara intikal ettirilmiştir. 

b) 5254 sayılı Kanuna göre 150 ton, 
pamuk tohumluğunun bölge çiftçilerine 
dağıtımı temin edilmiştir. 

c) Küçük ve muhtaç çiftçilere 20 
milyon TL. yardım yapılmıştır. 

d) Hazineden arazi kiralayan çiftçile
rin 1987 yılı kira bedelleriyle kira ve ec-
rimisilden doğan geçmiş yıllara ait borç
larının ertelenmesi sağlanmıştır. 

Soru 2. Alınması gereken tedbirlerin 
tamamlanmamasından dolayı mı bu se-
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ne ovanın bir kısmı daha sular altında 
kalmıştır? Bu hususlarda alınan yeni ted
birler nelerdir? Amik ovasında ki zarar 
gören köylümüze verilen sözler yerine 
getirilmiş midir? Mağduriyetleri ne öl
çüde giderilmiştir? 

Cevap 2. — 1988 yılının ilk ayında mey
dana gelen taşkın sonucu ilk belirleme
lere göre 10 000 dekar arazi su altında 
kalmış olup, bu arazinin 3 730 dekarının 
ekili olduğu tahmin edilmektedir, 

DSİ Genel Müdürlüğümüzce mahal
linde yapılan çalışmalar sonucu, ovadan 
kısa zamanda su çekildiği için herhangi 
bir tarımsal zarar olmamıştır. Taşkın. Asi 
nehrinin sınır teşkil eden kısmında mey
dana gelmiş olup, bu kısmın ıslahı ise; 
komşu ülke ile birlikte bir planlama ve 
proje çalışmasını gerektirdiğinden, şimdi
lik işlem yapılamamaktadır. Bu ülkeden 
gelen ve kısmen sınır teşkil ederek de
vam eden Ası nehri taşkınının tamamen 
önlenmesi ancak, sözkonusu ülkeyle ya
pılacak (Protokol) anlaşmayla hazırlana
cak projeye bağlı olduğundan, diğer ön-
lemlerin hepsi alınsa dahi burada'ki taşkın
lar önlenemeyecektir. 

Ancak, DSt Genel Müdürlüğünün 1987 
yılında Yurt dışından teçhiz ettiği yeni 
makine parkı sayesinde, 1988 yılındaki ça
lışma imkânları etkili bir hale getirilmiş • 
olup, bundan böyle ovadaki hafriyat ve 
temizlik üsleri çok daha iyi yapılacaktır. 

Soru 3. Bu yıl zarar görenlere ne ya
pılmıştır? Mağduriyetleri hangi ölçüde gi
derilmiştir? 

Cevap 3. Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığınca; 

1 . 3 . 1988 O : 2 

— Bölgedeki 64 aileye toplam 1 mil
yon TL. değerinde gıda yardımı yapılmış
tır., 

— Taşkın bölgesindeki olay süresince 
yardım ekipler] hazır bekletilmiştir. 

— En kısa sürede hasar tespit çalış
malarına başlanacaktır. 

Soru 4. Amik ovası sulama projesi 
ne safhadadır? Ne zaman başlanacaktır? 
Gecikmesinin sebepleri nelerdir? 

Soru 5. Amik ovasındaki alt yapı 
projeleri ne safhadadır? Drenaj ve su ka
nallarının yapımına ne zaman başlaya
caksınız? Bu projelere öncelik tanımak 
suretiyle yeni taşkınlara mani olmayı ni
çin düşünmüyorsunuz? 

Cevap 4-5, Amik Ovası Sulama Pro
jesi, «Orta Ceyhan Menzelet Projesi» plan
lama raporu içinde olup, projenin su kay
nağını teşkil eden Menzelet Barajının in
şaatı, Orta Ceyhan Menzelet I inci Mer
hale Projesi kapsamında halen devam et
mektedir. Ayrıca, Projenin II nci Merha
lesi; Menzelet Barajı mansabında, Cey
han nehri üzerinde inşaa edilecek Klavuz-
lu Barajı ile K, Maraş, Sağlık, islahiye, 
Gaziantep ve Amik ovalarında toplam 
178 000 Ha. arazinin sulanmasını amaç
lamaktadır. Klavuzlu Barajı için proje ha
zırlama çalışmaları sürdürülmektedir. 
Ovanın 25 km. Isalıe kanalının kati proje
si hazırlanmıştır. «Sulama ve Drenaj Şe
bekesine ait proje işi ihale aşamasına 
gelmiş olup, Maliye ve Gümrük Bakan
lığının vizesinden sonra ihale edilecek ve 
bütçe imkânlarına göre gereği yapılacak
tır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
I. iSafa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

— 258 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

28 İNCİ BİRLEŞİM 

1 . 3 . 1988 Sah 

Saat: 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması önergesi 
(10/12) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
3 

SEÇÎM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

il. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 37 arkadaşının, Türk 
çiftçisine kredi veremez duruma geldiği 
iddia edilen Ziraat Bankasının içinde bu
lunduğu durumu ve bu konuda alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 

' Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin ve 22 arkadaşının, ana işlevinden 
uzaklaştığı ve kredi veremez duruma düş
tüğü iddia edilen Ziraat Bankasının iş
lemlerini ve içine düştüğü durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyla Anaya
samn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

3. — Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Çorapçıoğlu ve 9 arkadaşının, T.R.T.'nin 
iç yapısı, işleyişi ve yayınları ile uygula

madaki aksaklıkları konusunda Anayasa
mn 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver ve 76 arkadaşının, Millî istihbarat 
Teşkilatının yıpranmasını önlemek ve bu 
teşkilatı, Kanununda yazılı görevlerinin 
sınırları içerisine çekmek için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

5. — Elazığ Milletvekili Ahmet Kü-
çükel ve 40 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerinin sorunları 
ve bu sorunların çözüm yollan konusun
da Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

6. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-
dir Ateş ve 34 arkadaşının, bankacılık 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlâk Kre
di Bankası üe birleşmesinden" önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş-
tırma'sı açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1988) 

7. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 10 arkadaşının, bankacılık sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve" 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlâk Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du~ 



rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 ;nci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'naı, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine iMşikin Miiliî. Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

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

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

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

7. — Tunceli Milletvdkili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 

liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

8. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

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

10. — istanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak Ödemeye ilişjkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

11. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1 1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

12. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAŞ'da PTT'ye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

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



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

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

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

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

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

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

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

21. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 

bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

22. — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/37) 

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

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

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

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — 775 Sayılı Gecekondu Kanunu

nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun 
Aynı Kanunun 34 üncü Maddesinin Bi
rinci Fıkralsınm Değiştir i tmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Ra
porları (1/115, 1/117, 2/2) (S. Sayısı : 18) 
(Dağıtma Tarihi: 26.2,1988) 

2. —: Kastamonu 'Milletvekili Hüseyin 
Sabri Keskin ve 5 Arkadaşının, 4.10.1983 
Tarih ve 2908 Sayılı Dernekler Kanunu-



nun 18 inci Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve içişleri Komisyonu Raporu (2/18) (S. 
Sayısı : 14) (Dağıtma tarihi : 22.2.1988) 

X 3. — '2872 Sayılı Çevre Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 20.6.1987 Tarih ve 3401 Sayılı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi ve İçişleri Komisyonu Raporu 

(1/2) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 
24.2.1988) 

4. — Çalışanların Tasarruf i arının Teş
vikine Dair Kanun Tasansı ve Sağlık ve, 
Sosyal işler; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/389) (S. Sayısı : 17) (Dağıt
ma tarihi : 26.2.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös-
(erir. 

m» 


