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II. — GELEN KÂĞITLAR 
III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 
A) Gündem Dışı Konuşma

lar 
1. — Kırklareli Milletvekili 

Gürcan Ersin'in, Lüleburgaz' 
da faaliyet gösteren 4 fabrika
dan 500'e yakın işçinin işten atıl
malarına ilişkin gündem dışı ko
rnişin ası 

2. — Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Akdemir'in, ülkemizin, 
mili': birlik ve beraberlik yönün
den için'de bulunduğu durum ve 
muhalefetin tutum ve davranış-

Sayfa 

3 

4:6 
7 

7:9 

larına^ilişkin gündem dışı konuş
ması 
•'"•3. — Diyarbakır Milletvekili 
Fuat Atalay'ın, öğrenci sorunları 
ve bu çerçevede gelişen olaylara 
ilişkin gündem dışı konuşması 

B) Tezkereler ve Önerge! 2r 
]. — Bazı Milletvekillerinin, 

belirtilen sebep ve sürelerle izinli 
sayılmalarına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi (3/524) 

V. — GENSORU, GENEL 
GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞ
TURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI 

A) Öngörüşmeler 
1. — Kars Milletvekili Mah

mut Almak ve 12 arkadaşının, tu
tuklu ve hükümlülere cezaevlerin
de yapıldığı iddia olunan haksız 

Sayfa 
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15 
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16 
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Sayfa 
ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/14) 16:29 

2. — Tekirdağ Milletvekili 
Güneş Gürseler ve 33 arkadaşı
nın, ülkemizin sahip olduğu çevre 
değerlerini korumaîk ve mevcut 
çevre1 sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve 
bir çevre politikası oluşturmak 
amacıyla Meclîs araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/15) 29 

3. — Hatay Milletvekili Mus
tafa Murat Sökmenoğlu ve 41 
arkadaşının, TRT ile ilgili konu
ların ve yolsuzluk iddialarının 
açıklığa kavuşturulması amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/16) 29:56 

VI. — SORULAR VE CE
VAPLARI 57 

A) Yazılı Sorular ve Cevap
ları 57 

1. — Hatay Milletvekili! Mus
tafa Murat Sökmenoğlu'nun, bazı 
mudilere eksik faiz uyguladığı id
dia edilen bir banka hakkında ne 
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Sayfa 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Yusuf 
Bozkurt Özal'ın yazılı cevabı 
(7/94) 57:58 

2 — Giresun Milletvekili 
Mustafa Çakır'ın, fındık dikim 
alanlarının sınırlandırılmasıyla il
gili yönetmeliğin ne zaman ya
yımlanacağına ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişl'eri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı 
cevabı (7/126) 58:59 

3. — Denizli Milletvekili Ad
nan Keskin, gümrük kapıların
dan geçen araçlardan alınan üc
rete ve elde edilen gelürin kulla
nılış biçimine ilişkin sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zılı cevabı (7/132) 59:60 

A — Hatay Milletvekili Mus
tafa Murat Sökmenoğlu'nun, büt
çe müzakereleri ile ilgili televiz
yon yayınlarına ililşkin sorusu ve 
Deviet Bakanı Adnan Kahveci' 
nin yazılı cevabı (7/139) 60:62 
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T. B. M. M. B : 66 10 . 5 . 1988 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açılarak iki oturum yaptı. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
Tunceli İlinde can güvenliği ve kamu hiz
metlerindeki aksaklıklara ilişkin gündem 
dışı. konuşmasına Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakam H. Hüsün Doğan, 

Aydm Milletvekili Hilmi Ziya Pos-
tacı'nın, TARİŞ ortaklarının 1985 - 1986 
yılından kalan kâr paylarına ilişkin gün
dem dışı konuşmasına da Sanayi ve Ti
caret Bakanı Şükrü Yürür; 

Cevap verdiler. 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-

oğlu, kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuk
lar için alınması gerekli tedbirler ile Hü
kümetin konuya yaklaşımına ilişkin gün
dem dışı bir konuşma yaptı. 

Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı
nın davetine icabet etmesi uygun görülen 

TBMM Başkanına refakat edecek par
lamenterlere ilişkin Başkanlık tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi, 2802 Saydı Hakimler ve Sav
cılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve 
Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının (1/396) (S. Sayısı : 26) görüşme
leri tamamlandı; tümünün oylanması sı
rasında karar yetersayısı bulunmadığın
dan; 

10 Mayıs 1988 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat 16.52'de 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip üye 
Kırklareli 

Cemal özbilen 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz özkök 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Songül 
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II. — GELEN 1 
6 . 5 . 1988 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 

İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 5 inci Maddesinin 
Yedinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname (1/438) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 5.5.1988) 

Tasarılar 
1. — Türkiye Futbol Federasyonunun 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/439) (Millî Eğitim Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.1988) 

2. — 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bazı Hüküm
lerinin Kaldırılması Hakkında Kanun 

9 . 5 , 1988 

Tasarı 
1. — Radyo ve Televizyon Verici is

tasyonlarının Posta Telgraf ve Telefon 
İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından 
Kurulması ve İşletilmesi ile Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı (1/443) (Anayasa; Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm korniş-, 
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.5.1988) 

Teklif 
1, — Ankara Milletvekili Alpaslan 

Pehlivanlı'nın; 4250 Sayılı İspirto ve İs
pirtolu İçkiler İnhinası Kanununun 4 ün
cü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi (2/63) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5J1988) 

Rapor 
1. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 

1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan 
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Cuma 

Tasarısı (1/440) (Sağlik ve Sosyal1 İşler 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.5.1988) 

3. — 2821 Sayılı Sendikalar Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bu 
Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/441) (Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 5.5.1988) 

4 . - 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine, Geçici Maddeler Eklenme
sine ve Bir Maddenin Kaldırılmasına 
Dair Kanun Tasarısı (1/4^2) (Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.5.1988) 

Pazartesi 

Koruma Kanunu, 5680 Sayılı Basın Ka
nunu ile 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/413) (S. Sayısı : 54) (Da
ğıtma tarihi : 9.5.1988) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Tunceli Milletvekili Kamer 

Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbanfc-
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 5.5.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekilli Mehmet Turan 

Bayazıt'ın, Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesi Göz Hastalıklan Ana Bilim Dalı 
Başkanlığının ameliyat için başvuran has-
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talara verdiği bekleme süresine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/149) 
{Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.1988) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Söfcmenoğlu'nun, Millî istihbarat Teş
kilatının yıpranmasına yolaçtığı iddi edi
len etüt raporla ilgili soruşturmanın so
nucuna ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/150) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.5.1988) 

3. — Ankara Milletvekili Tevfik Ko-
çak'ın, kamu kurumlarının tatil amaçlı 
'kamplarına ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/151) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 6.5,1988) 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname (1/445) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.5.1988) 

Tasarılar 
1. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanu

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi. 
ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/444) 
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 10.5.1988) 

2. — Bazı Kanunların Bakanlar Ku
ruluna Yetki Veren Hükümlerinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı (1/446) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.5.1988) 

Teklif 
1. — Zonguldak Milletvekili Koksal 

Toptan'ın; 2547 sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/152) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1988) 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Toprak Mahsulleri 
Ofisince buğday satış fiyatlarına zam ya
pılacağı iddiasına ilişkin Tarım Oıman 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/153) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.5.1988) 

Dair Kanun Teklifi (2/64) (Millî Eğitim 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.5.1988) 

Tezkereler 

1. — Ankara Milletvekili Muzaffer 
Atılgan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/521) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.5.1988) 

2. — Nevşehir Milletvekili Ahmet Ce
mal Seymen'in Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi (3/522) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.5.1988) 

3. — istanbul Milletvekili Ali Topuz' 
un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/523) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.5.1988) 

10 . 5 . 1988 Sah 
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Raporlar 
1. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 

Genel Anlaşmasının (GATT) VII nci 
Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri; 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/353) (S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 
10.5.1988) (GÜNDEME) 

2. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun 
Bazı Maddelerinim Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İdare Amirleri Kütahya Millet
vekili Mustafa Uğur Ener, İstanbul Mil
letvekili Yüksel Çengel ve Samsun Mil
letvekili Nafiz Kurt'un 5682 sayılı Pasa
port Kanununun 14 üncü Maddesinin (A) 
Bendinin 2 nci Fıkrası ile (C) Bendinin 2 
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nci Fikrasının ilk Cümlesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (1/416, 2/10) (S. Sayısı : 
57) (Dağıtma tarihi : 1&5.1988) (GÜN
DEME) 

3. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare 
Amirleri Kütahya Milletvekili Mustafa 
Uğur Ener, İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel ve Samsun Milletvekili Nafiz 
Kurt'un 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar iie Diğer Aletler Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyo
nu Raporu (1/406, 2/9) (S. Sayısı : 58) 
(Dağıtma tarihi : 10.5.1988) (GÜNDE
ME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanv.ekiü A. Hüdai Oral 

KÂTtP ÜYELER : ismail Üğdül (Edirne), Mustafa Sarıgül (tstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 66 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır; sayın milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını yüksek ses
le belirtmelerini rica ediyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Kırklareli Milletvekili Gürcan 
Ersin'in, Lüleburgaz'da faaliyet gösteren 
4 fabrikadan 500'e yakın işçinin işten atıl
malarına ilişkin gündem dışı, konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz iste
yen sayın üyelere söz vereceğim. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan 
Ersin; buyurun, efendim. 

Sayın Ersin, gündem dışı söz konu
nuz. Lüleburgaz'da faaliyet gösteren 4 
fabrikadan 500'e yakın işçinin içten atıl
masıyla ilgilidir. 

GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Lüle
burgaz'da faaliyet gösteren 4 fabrikadan 
500'e yakın işçinin işten atılmasıyla ilgili 
söz aldım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Trakya yöremizin ekonomik yapısı 
konu edilince, akla, öncelikle buğday ve 
ayçiçeği gelmektedir. Hakikaten, Trakya 
bir buğday ambarıdır. Geçen yıl Toprak 
Mahsulleri Ofisi, alımlarının yüzde 25'ini 

'Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı' 
ya kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

KURULA SUNUŞLARI 

bu yöremizden yapmıştır. Bitkisel yağ 
üretimimizin yüzde 80'i, yine Trakya'da 
yetişen ayçiçeğinden elde edilmektedir. 
Tarıma dayalı bir sosyal yapı böylelikle 
yerleşmiş; yıllardır, bu yöre, istikrarlı ve 
kimseye sorun çikarmayışı nedeniyle her 
zaman övgü ile anılmıştır. 

Son yıllarda, Trakya, süratle kabuk 
değiştirmektedir; çok hızlı bir sanayileş
me süreci başlamıştır. Bilhassa Lülebur
gaz'da 50'ye yakın sanayi kuruluşu işlet
meye açılmış, bu fabrikalarda takriben 
20 bin işçi istihdam edilmektedir. 

1988 yılına kadar, iş barışı en iyi şe
kilde korunmuş, hiçbir grev ve lokavt 
olayına rastlanılmamıştır. Son aylarda, 
bilhassa işverenler tarafından bu olumlu 
hava bozulmuş ve Trakya'da huzur ve is
tikrar gerilerde kalmış, çok sancılı gün
ler yaşanmaya başlanılmıştır. 

tik olay Trakya Döküm Sanayiinde 
olmuştur, işveren, işçilerin, topluca al
dıkları bir kararla sendika değiştirmele
rine çok büyük tepki göstermiş, tekrar 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 
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eski sendikalarına dönmeleri için akıl al
mayacak baskılara başlamıştır. Fabrika 
dışından getirdiği militanlarca, işçiler tek 
tek odalara çekilmiş, tehdit edilmiş, hır
palanmış, dövülmüş; netice alamayınca 
da çağdışı ve ilkel İş Yasasını işletmeye 
başlamıştır. 

Anayasanın 51 inci maddesi gayet 
açıktır. Bu madde, «Sendikalara üye ol
mak ve üyelikten ayrılmak serbesttir. 

Hiç kimse sendikaya üye olmaya, üye 
kalmaya, üyelikten ayrılmaya zorlana
maz» demektedir. 

Sayın Bakana olayları bu çerçevede 
aktardığımızda «inceleyeceğini!» ifade et
miştir. İkinci görüşmemizde «Evet bazı 
şeyler seziyorum size bildireceğim» de
miştir Maalesef, kendisinden bir yanıt 
alamadığımız gibi, telefonla görüşme is
temlerimiz, meşhur, «toplantı» mazereti 
ileri sürülerek geri çevrilmiştir, 

Ülkemizde ilk defa böyle sudan se
beplerle topluca işten çıkarma olayı ya
şanmıştır. Böyle bir sorumsuzluğu ve cü
reti işveren neye dayanarak yapmaktadır? 
Bunun yanıtını, Sayın Vuralhan'ın Mec
liste yaptığı konuşmada bulabiliriz. Sayın 
Vuralhan, bazı dostlarının, seçim mas
raflarını finanse ettiğini kabul ederek o 
kişilere de buradan teşekkür etmeyi ih
mal etmedi. 

tşte bu yardımların en büyüğünü, Dö
küm Sanayiinin sahibi, işçileri toptan so
kağa atan kişi yapmıştır. İşveren, bu yol
la, ekonomik gücünü, siyasal güce çevir
mek istemiştir. Yoksa, kimse, bu kadar 
büyük bir parayı karşılıksız vermez. Ya
salara aykırı olarak alınan bu paranın 
diyeti, işçilerin halklarının hükümetçe ko-
runmamasıyla ödenmiştir. 

Olaylar sadece bununla bitmemiştir. 
Yaptıkları en haksız olayda dahi hükü

metin kendi yanlarında olduğunu gören 
diğer işverenler, aynı yolu takip ederek, 
işçi çıkarmaya başlamışlardır. Aynı yö
rede faaliyet gösteren Kaset Sanayii, sen
dikaya üye oldular diye 10 bayan işçi
sinin iş âkillerini feshetmiştir. Yine işçi
lerin sendikaya üye olmalarına çok kı
zan Zarbun Kâğıt Sanayii sahibi, «Fab
rikayı kapattım» diyerek 100 işçinin çı
kışını vermiş; fakat, bir hafta sonra fab
rikayı yeniden işletmeye açarak yeni iş
çi almaya başlamıştır. D'OYSAN Yağ 
Sanayii, «İflas ettim» diyerek 150 işçiyi 
sokağa atmıştır. 500'e yakın işçi, işveren
lerin keyfî tutumları neticesi işlerinden 
olmuşlardır. 

Bütün bu olaylarda, işverenler, ka
nunlara karşı hile yapmakta, yasaların 
boşluklarından istifade ederek sendika
laşma hareketini yok etmek içün acıma
sızca işçi kıyımına gitmekte, işçinin bu 
yolla hak arama yollarını kapamak iste
mekte ve işsizliğin had safhada olduğu ül
kemizde ucuz işçi çalıştırarak kolay para 
kazanmak istemektedirler. 

İşverenelrin bu keyfî tutumu, taraflı 
ve tarafsız herkesi çileden çıkarmakta, 
ANAP'h belediye başkanları bile, bu hak
sız uygulamalar karşısında, basın yo
luyla. Bakanlığı göreve davet etmekte
dir. 

Diğer fabrikalarda çalışan işçiler de 
büyük bir huzursuzluk içinde olup, işten 
atılma sırasının her an kendilerine gele
bileceği endişesini taşımaktadırlar. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
ve diğer yetkililer, olaylara at gözlüğü ile 
bakma alışkanlığından artık vazgeçmeli
dirler; Bakanlığın esas amacının işçilerin 
haklarını işveren karşısında korumak ol
duğunu hatırlamalıdırlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
biz muhalefet olarak, pek çok olayı, ted-
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bir amacıyla Meclis gündemine getirdik. 
Her nedense, hükümet, bir ön fikre sap
lanmış; muhalefetten gelen öneriler ve 
tenkitler bizi! zor duruma düşürmek için
dir, kasıtlıdır diyerek reddetmektedirler. 
Hükümet, belki benim bugün gündeme 
getirdiğim iddiaları dikkate almayacak, 
muhalefet, konuşur diyerek geçiştirecek-
tir. Yalnız, hükümetin, toplumun 2/3'ünü 
temsil eden muhalefetin sesine kulakla
rını kapatması, ANAP'a çok pahalıya mal 
olmuştur. 

ikinci Özal hükümeti, güvenoyu alı
şının beşinci ayında payandalarla ayakta 
durmaktadır. Bakanlar, halkımızdan, hiç 
alışık olmadığımız tepkiler almaya başla
mışlardır. Sayın Başbakan, büyük bir 
pişkinlikle, «halk, isterse, bakanlara çü
rük yumurta atar» demektedir. Ben, hal
kımızın, Sayın Başbakanı dinleyip bu ey
lemin içine* gireceğini sanmıyorum; çün
kü, 29 Kasımda kendisini dinleyerek ne 
kadar yanlış hareket ettiğini çok acı şe
kilde anlamıştır. Şimdi halkımız oy atmak 
için sandığı beklemektedir. 

Saygılarımla. (SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ersin 

2. — Gaziantep Milletvekili Mehmet 
Akdemir'in, ülkemizin, millî birlik ve be
raberlik yönünden içinde bulunduğu du
rum ve muhalefetin tutum ve davranış
larına ilişkin gündem dıtşı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen 
Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Ak
demir; buyurun efendim. 

Sayın Akdemir, gündem dışı söz ko
nunuz, ülkemizin içinde bulunduğu du
rum ve muhalefetin tutum ve davranış
larıyla ilgilidir. 

Buyurun efendim. 
MEHMET AKDEMİR (Gaziantep) 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; sözlerime başlamadan, Yüce Heyeti
nizi derin saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisi
miz, göreve başladığı günden bu yana, 
milletimizin birlik ve beraberliğin deva
mı, sosyal barış, ekonomik istikrar ve 
hakkın ve hukukun korunması tedbirle
rinin devamı için yeterli çalışma zamanı 
bulamamıştır. Önümüzdeki yoğun çalış
malarımız içerisinde, arzu edilen tedbir
lerin alınmasının devamına büyük kat
kılarınızın olacağından şüphe etmiyorum; 
ancak, uğrunda göz kırpmadan hayatımı
zı seve seve vereceğimiz, ecdat yadigârı 
topraklarımızda huzur ve güveni, sosyal 
'barışı, millî birlik ve beraberliği zayıf
latmak, yıkmak ve hatta yok etmek iste
yen; içte ve dışta, işbirlikçi, millî birlik 
ve beraberliği bozucu, millet ve memle
ket düşmanı kişiler ve kuruluşlar olabile
ceği de hepimizin aklından çıkmamalı
dır. 

Yüce Meclisimiz, kendi içerisindeki 
tutum ve davranışları ve hükümetimizin 
icraatına yardımlarıyla, bu düşüncede 
olanlara fırsat vermemeli ve vermeyecek
tir de. Büyük Türk milletinin temsilcisi 
olan bizler, bu yüce çatı altında birlik ve 
beraberlik içerisinde olamazsak, jeopoli
tik konumumuz ve ülkemizin coğrafî 
özelliklerinden yararlanmak isteyen ve 
istenecek olan memleket ve millet düş
manlarının ekmeğine yağ sürmekten baş
ka ne yapmış olabiliriz? insanlar, kendi 
meselelerini ülke meseleleriyle karıştırma-
mahdırlar. 

Sayın milletvekilleri, Türk Devletinin 
varlığına karşı, Cumhuriyet devrinde ben
zeri görülmemiş bölücü ve yıkıcı kanlı 
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bir iç savaşın eşiğine geldiğimiz günleri 
nasıl unutabiliriz? Bugün, onun devamı
nı arzulayan, fikir ve davranışlar mevcut 
değil mi? Nasıl unutabilirsiniz, kendi evi
nin pencere kenarında oturamayan, ken
di sokağında yürüyemeyen, kendi dük
kânında ve fabrikasında çalışamayan, 
kendi tarlasını ekip biçemeyen, kendi 
okuluna gidip, dönüp dönemeyeceğini dü
şündüğümüz çocuklarımızı, analarımızı, 
babalarımızı, kardeşlerimizi? 

Ülkemizde hiçbir şey olmamış gibi 
dav-anmak, kim ve kime, kimlere ne ya
rar getirecektir? Demokratik düzenin 
vazgeçilmez unsuru olan siyasî partiler, 
demokratik düzenin devamını sağlayıcı 
tedbirlerin alınmasına ve devamının sağ
lanmasına katkıda bulunmaya mecbur
durlar Futbolu, basketbol kaidesine gö
re oynayamayız. Demokratik düzenin 
kaidelerinin temeli bu Yüce Meclistir; 
aım bu Meclisin içerisinde slogan üret
mek, seçmene selam göndermek, milllî 
birlik ve beraberliği, sosyal barışı, huzur 
ve güveni bozucu hareketler ve konuş
malar, hiç kimseye; ama hiç kimseye, 
özellikle de hareketi ve konuşmayı yapa
na yarar getirmeyecektir. Hele hele son 
zamanlarda demokratik düzeni yıkmak 
isteyen ve isteyecek olanlara fırsat vere
bilecek, sokağa düşme ve sokağı göster
me heveslilerine ne demeli? Ne demeli, 
bu memleketin işçisine, köylüsüne, öğ
rencisine, «Medet sokaktadır» hedefini 
gösterenlere? 

Sayın milletvekilleri, bu cennet vatan 
bizim; bizler idare edeceğiz, iyisiyle, kö
tüsüyle yine bizler idare edeceğiz. Muha
lefet bu kürsüde, bu Yüce Mecliste ya-
pılmclı, sokağı göstererek değ*il. înanmız, 
sokak, önce sokağı gösterenleri boğacak
tır. «Benden sonrası tufan, ben olmaz-
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sam kimse de olmamalı» düşüncesi yan
lıştır, kötüdür. Demokrasi havarisi geçi
nip, «hürriyet, hürriyet» diye bağırıp, 
sokakta koşmak, kimseye yarar getirme
yecektir; hele hele, koşanlara hiç getirme-
meyecektir. En iyi antidemokratik düzen, 
demokrasinin kötüsünden iyi değildir. 
İnançsızca «demokrasi, demokrasi» de
meniz, savunduğunuz hukuk düzenini de, 
sokakla götürür. Sokağın seli, önce yan
lış bağıranları boğacaktır inanın. 

Her kim 12 Eylül 1980 öncesinden laf 
açsa, 12 Eylül müdahalesini özlemmiş gi
bi göstermek, şayet maksatlı değilse, 
abesle iştigaldir. Zira, 12 Eylül 1980 ön
cesi bir gerçektir, 12 Eylül günü de ger
çeğin neticesi; niçin unutalım? O günleri 
özlüyor muyuz da başkalarından unut
masını isteyelim? Bazılarınızı da kurtar
mada mı 12 Eylül? Ben mi o günlerin so-
rumlusuyum? Yoksa sorumluları, suçlu
luk kompleksinde mi? 5 - 6 bin seçkin 
genç evlat öldüğü zaman, şu Mecliste 
«zararı yok, ölen ölür, kalan sağlar bi
zimdir» diyenimiz var mıydı? Samimiyet
le soruyorum, o günlerde «bu kötü gidiş 
devam etsin» diyen bir tekiniz var mıy
dınız? 

Başka yolu varsa, niçiim söylemedin iz 
o zamanlar? Annesini halk adına öldür
düğünü televizyonda haykıranlara, niçin, 
yanlış yolda olduğumu söylemediniz? Güç
süz müydünüz? Sizi dinleyen etkin güç 
mü yoktu? En yüce yerde bulunanlar, ni
çin bir araya gelmedi, gelemedi? Halbu
ki, daha sonraları, memleket meselelerin
den çok kendi meselelerimde bir araya 
geldiklerini, gelebildiklerini Yüce Mecli
simiz, yüce milletimiz görmedi mi? Türk 
Silahlı Kuvvetleriini müdahale meraklısı 
göstermek, Türk Milletinin bağrından çık
mış olan Türk Silahlı Kuvvetleriini tanı
mamaktan başka neyle izah edilebilir? 

10 — 
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İktidar uğruna, mevki, koltuk ve hırs 
uğruna millî 'birlik ve beraberliğimizi 
bozmayalım. 

işçimize, köylümüze, gencimize doğru 
olmayanı göstermeyin lütfen. 

Tarihin affetmedikleri vardır, bizler 
de anlardan olmayalım. 

12 Eylül 1980 günü sokakta sevinç 
»araları atanlar, bugün kendi meselele
rinden dolayı nefret naraları da atmama-
lıdıriar. 

Demokratik düzenin işleyişin in kesin
tiye uğramasını isteyecek hiçbir akili bu
lunamaz; ama hiçbir akıl, «yalınız ben 
demokratım» diyene de inanamaz; hele, 
bu akılsız akıllar, bizatihi demokrasiyi 
kesintiye uğrataniarsa... 

Değerli millet vekilleri, vekâletimi üst
lendiğimiz halkımız, huzur ve güven için
de ekonomik listikrarın olacağını bilmek-

\tediır. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Millet, «açız» diye bağırıyor. 

MEHMET AKDEMİR (Devamla) — 
Huzur ve güvemi sarsıcı hareketlerden 
kaçınmak hepimizin görevidir. Bu güve
ni, bilerek veya 'bilmeyerek, inanarak 
veya inanmayarak, sarsıcı hareketlere te
vessül edenlere «dur» demek, Yüce Mec
lisimizin görevidir. «Önce devlet, sonra 
parüi» düşüncesinden vazgeçmeyelim. De
mokratik düzen içinde, bunlara şamar 
vurmak bizlerin en kutsal görevi olma
lıdır. «En iyisini ben bilirim, en iyi yö
netici benim» süper havasına katılan kim 
olursa olsun, yaptığı yanlıştır; çünkü, 
iyiden liyıi, daha iyisi, en iyisi, mükemmel 
vardır. Mükemmel de, tekâmüle. mani 
olacağı için iyi değildir. Büyük Türk 
Milleti, onun içindir ki, oyları ve hür 
iradesiyle kendisini idare edenlenli seç
mektedir; beğenmeyince de yenilemekte

dir. Demokrasinin en güzel yanı da bu 
değil mi? 

'İşçiden, köylüden, memurdan, fakir
den yana olmak, onlara sokağı göster
mekle değil, hizmetle olur. Onlar, be
ğenmediklerini sağduyu lile değiştiriyor
lar zaten. Emeğin savunucusu da olmak 
kimsenin tekelinde değil. Emeği sokağa 
dökmek, emeği heba etmektir; bu da 
günahtır. Emeğin hakkı sokakta aranma
malı. 1 Mayısın işçi bayramı mı, bahar 
bayramı mı, hiç bayram değil mi müna
kaşası işçiye ne kazandırdı bugüne ka
dar? Ama, bayramları kara bayram ya
panları bu ımliıllet unutmadı. 34 vatanda
şımızın öldüğünün, öldürüldüğünün karşı
lığını emeğin yanında olma ile nasıl izah 
edebilirsiniz? Bir yandan demokrasiyi sa
vunmak, 'bir yandan da antidemokratik 
yollara düşmek, ne ile, nasıl izah edile
bilir? 

Değerli mıilletvekililerii, geliniz, 'anaya
sal düzen içerisinde demokratik düzenin 
bütün kurum ve kuruluşlarını, kanun hâ
kimiyetindin varlığınım hissedildiği hukuk 
düzeni içinde yapınız. Yollarda, meydan
larda, sokaklarda vatandaşımıza sokakları 
göstermeyiniz. Aylardır, muhalefet parti
lerindeki bazı arkadaşlarımızın ve lider
lerimizin konuşmalarını, ibretle, hayretle 
izliyoruz. Hayallerinin genişliğine diye
ceğimiz yok; ama, sloganlar ve şovlar bu 
yüce çatıda olmamalıdır diye düşünüyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, en çok 'bağıran, 
kürsüye en hızlı yumruk vuran haklı ola
maz; en çok 'bilimsel belgelere dayanan, 
bilgiler sunan haklı olur. Basın mensup
larıma karşı hızlı hatip görüntüsü vermeK 
Ibelk" gazete sayfalarına isminizi yazdıra
bilir; ama bunun ne size, ne de ülkemi
ze uzun vadede yaran olamaz. Büyük 
Şair Ziya Paşanın dediği gibi, «Ayinesi 
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iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görü
nür rutbe-i aklı eserinde.» 

HASAN NAMAL (Antalya) — Özal'a 
söyle Özal'a. 

MEHMET AKDEMİR (Devamla) 
— Şov yaparak, bağırarak, kürsüyü yum
ruklayarak bir yere varmanın mümkün 
olmadığını göreceğiz. Neyi, ne zaman, 
nerede ve nasıl yapacağımızı; nasıl üre
tici olacağınızı; sosyal barışı, huzur ve 
güveni, dostluğu, kardeşliği, ekonomik 
istikrarı nasıl sağlayacağınızı söyleyebil-
melisiniz; emeğin nasıl yanında olacak
sınız, bildirmelisiniz. Milletimizin, slo
ganlara, şov yapanlara, bağırıp çağıran
lara karnı toktur. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Şo
vu siz yapıyorsunuz. 

MEHMET AKDEMİR (Devamla) 
— Bunu iyice öğrenmekte yarar görüyo
ruz. Ağlamayana meme vermezler; ama, 
huysuz bağırana hiç vermezler, hatta bel
ki yumruklarlar. 

Yüce heyetinizi derin saygılarımla se
lamlıyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Akdemir. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, sataşma var, söz istiyorum. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sa
yın Başkan, muhalefete sataştı. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Gündem dışı konuşmaları bitirelim; zap
tı getirteyim. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, 1 Mayısta yürüyenlere sa
taştı. 1 Mayısta milletvekillerinin yürü
düğünü söyledi... 

FASKAN — Sataşma konusunu ba
na lütfen söyleyiniz efendim. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Efen
dim, 1 Mayısta yürüyen milletvekiMefin-
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den bir tanesi de benim; bu nedenle söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, müsaade 
edin 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, öğrenci sorunları ve bu çer
çevede gelişen olaylara ilişkin gündem dı
şı konuşması. 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletveki
li Sayın Fuat Atalay, gündem dışı ko
nuşmak üzere; buyurun efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Atalay, gündem dışı söz konu
nuz, öğrenci sorunları ve bu çerçevede 
gelişen olaylarla ilgili. 

BAHRİ KİBAR (Ordu) — Ramazan
da, bari su içme. (SHP sıralarından «Sa
na ne?ı» sesleri, gürültüler) 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, milletvekili arkadaşımız sa
nıyorum rahatsız oldu bir konudan. 
(ANAP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, lüt
fen hatibi dinleyelim. 

Devam edin Sayın Atalay. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz 
önce gündem dışı konuşan, değerli Ana
vatanlı milletvekili arkadaşımızın söyle
diklerini endişe ile ve esefle izledim. «1 
Mayısın ne olduğunu sormaktadır. 1 Ma
yısın ne olduğu konusunda, bu Parlamen
toda cevap alınamıyorsa, üyesi olmakla 
övünülen Avrupalı dostlara sorulsun, on
lardan cevap alınsın. 

Bugün, Avrupa başkentlerinde, Av
rupa vilayetlerinde on milyonlarca işçi, 
emekçi yürürken, kızıl gösteri provaları 
mı yapılıyor? Onlara sorulsun, ondan 
soma gelinsin burada konuşulsun. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Siyasal iktidarın yaptıklarıyla nasıl 
övünür bu arkadaşımız, anlayamadım. 
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SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ge
ri zekâlı. 

FUAT ATALAY (Devamla) — 1988 
Türkiyesinde milyonlarca insan açlıktan 
kıvranırken, yarınını nasıl geçireceğini... 

ALİ TOPÇUOGLU (Kahramanma
raş) — Nerede, nerede? Görelim... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

FUAT ATALAY (Devamla) — ... ya
rınının nasıl gideceğüni merakla bekler
ken, halen yaptıklarıyla övünen bir si
yasal iktidar çıkıyorsa, gerçekten dik
kat1 e izlemeye değer. Demokrasi açıklık 
rejimidir, çoksesliliktir. Demokrasilerde, 
kamuoyu, tek taraflı oluşturulamaz. in
san hak ve özgürlükleri eksiksiz olarak 
kullanılır. Bu kullanım, siyasal iktidarın 
istekleri doğrultusunda kısıtlanamaz, yok 
edilemez. Bu çerçevede, meslek örgütle
ri, sendikalar, dernekler özgürce örgüt
lenir ve temsil ettikleri toplum katman
larının her türlü görüş, düşünce ve talep
lerini özgürce ortaya koyarlar ve tartı
şırlar. Demokrasi açıklık rejimi olduğu
na göre, bu örgütlenmelere değişik göz
le bakıp, öküz altında buzağı aramak an
lamsızdır 

Her örgütlemenin arkasında gizli ör
güt arama, her toplumsal olaya «kökü 
dışarıda» mantığı ile yaklaşma, sizleri 
öyle bir ikileme götürür ki, başkaları da 
çıkar, siyasal iktidarın beğenmediği her 
uygulamasının arkasında, her önlemimin 
arkasında CIA'yı, başka güçleri arar ki, 
bu mantık bizleri hiçbir yere götürmez. 
Çünkü, bu yaklaşım, toplumun iç dina
miğinin önemini kavramayan, toplumla
rın, olayları gözleyen irdeleyen ve irde
ledikten sonra görüş bildiren, kendi so
runları için örgütlenen, mücadele eden 
anlayışını inkâr etmektedir. 

Bugün, 1988 Türkiyesinde toplumun 
diğer kesimlerinde olduğu gibi, yüksek-
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öğrenim gençliğinin 1982 Anayasasında 
var olan, kısıtlı da olsa, örgütlenme öz
gürlüğü esas anlamında yok edilmeye 
çalışılmaktadır. Gençlik, toplumun en 
dinamik kesimleridir. Zaten kısıtlı olan 
yasal düzenlemeler, şayet dar anlamda 
yorumlanır, buna keyfîlik de katılırsa, 
öğrenci gençlik o zaman örgütlenemez, 
açıklık rejimi içerisinde sorunlarını dile 
getiremez, baskı unsuru olarak demok-
ratii' bir kurum biçiminde ortaya çıka
maz. Ancak böylesi biir durumda, bu 
enerji, bu toplumsal güç, zorunlu olarak 
demokrasi dışı kanallara itilir. Bugün ge
lişmeler de bunu göstermektedir. Onlar
ca öğrenci derneğine idarece izin veril
memiş, bu derneklerin çoğunluğuna de
ğişik bir gözle bakılmıştır; ama, buna 
rağmen, bağımsız yargı, birçok kez, der
nek kapatmaları iptal etmiş ve bu der
neklerin, faaliyetlerini özgürce yapması
nı istemiştir. 

Sayın milletvekilleri, buna ne diyor
sunuz? Bu bağımsız yargı organlarının 
kararları doğru mudur, değil midir? İna
nıyoruz ki, bağımsız yargı her zaman ob
jektif karar vermiştir; bugün vermiştir, 
gelecekte de verecektir, geçmişte de ver
miştir. 

Nitekim, bundan 20 yıl önce (1969 
yılında) İstanbul Üniversitesi Senatosu 
ve Yönetim Kurulu, sınavların polis ne
zaretinde yaptırılması konusunda bir ka
rar almıştır. Bir öğrenci temsilcisi 20 yıl 
önce Danıştaya başvurarak yürütmeyi 
durdurtmuştur. Bağımsız yargının verdi
ği bu karar objektif mildir? Elbette ob
jektiftir. Peki, Danıştaya başvuran bu 
yurttaş acaba belli tahrikler sonucu mu 
bu başvuruyu yapmıştır? Sanmıyoruz; 
çünkü, bu arkadaşımız şimdi Anavatan 
sıralarında oturan değerli bir milletveki
lidir 
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Değerli milletvekilleri, bütün bu ka
rarlara rağmen, idarenin haksız uygula
maları, antidemokratik yükseköğretim 
kurumu ortamında, öğrencilerin elini ko
lunu bağlamış durumdadır. Öylesine bağ
lıdır ki, Anayasada var olan, Türlüye 
Büyük Millet Meclisine dilekçe verme 
hakları bile kısıtlanmakta, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine gelen öğrenciler 
poKrçe filme alınarak, bu masumane 
davranışlar, istekler sindirilmek istenmek
tedir 

Binlerce öğrencinin katılacağı, «Na
sıl Bir Üniversite istiyoruz?» konulu ve 
birçok demokratik kuruluşun da görüş
lerini ortaya koyacağı bir toplantı, geç
tiğimiz günlerde Ankara Valiliğince ip
tal edildi. 

Yine. Diyarbakır Yükseköğrenim 
Gençliğinin düzenlediği bir kültür gece
sinden sonra, yüzlerce öğrenci son 4 - 5 
gündür polisle kovalamaca oynamakta
dır; polisin göz hapsindedir. 

Bütün bu gelişmelerin arkasından, Sa
yın 'Millî Eğitim Bakanı Güzel'in tallıihsıiz 
açıklamaları, bizleri büsbütün hayret ve 
endişeye sürüklemiştir. Birçok öğrenci 
derneği yöneticisiınin gözaltına alındığı, 
yargılandığı ortamda, Anayasaya aykırı 
olarak bu dernekler hakkında görüş'lertini 
ortaya koymakta ve çoğunun gizli örgüt
lenin yönlendirmesi altında olduğunu bil
dirmektedir. Bu yetmiyormuş gibi, sanki 
hâlâ sıkıyönetimlerle idare ediliyonmıu-
şuz mantığı ile 'Millî Güvenlik Kurulu
nun tavsiye kararları tartışılmakta ve bu 
çerçevede toplantılar yapılmaktadır. 

Şimdi, Sayın Balkana sormak istiyo
ruz; nereden bu kanaate varılmıştır? Elin
de yargı kararlan var mıdır? Yoksa bir
kaç mevziî dayı mı genelleştirmektedir? 
Elinde, kanıtlar, raporlar varsa, lütfen, 
bağımsız mahkeme kurullarına sunsun. 

Aksi takdirde, devletin televizyonunda 
yüzbinHeroe öğrenciyi, suçlu, gizli örgüt 
yönlendirmesi altında suçlamak, sanıyo
rum öğrencilere de cevap hakkını geti
recektir. 

Öğrenci gençliğinin listeklerii, geçtiği
miz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına ve gruplara verildi sayın 
ımtlletvekileri. Şimdi sormak isteriz. Bu 
isteklerin hangisi gizli örgütlerin amaçla
rı içerisine girmektedir? Hayır Sayın Ba
kan, demokrasinin tam anlamıyla işle
mesi siyasal iktidarınızı zor duruma so
kacağı için demokratik örgütlenmelere 
tahammül gösteremiyorsunuz. Şimdi, bu 
senaryo gereğince kamuoyu şartlandırıla
cak, dernekler kapatılacak, arkasından, 
güdüımUü demokrasiınin gereği, güdümlü 
gösterimeliilk bir yasayla, öğrenci gençliğe 
«dernek kurun» denilecektir. Açıklık re
jimine ters düşen bu uygulama'lar bizleri 
hiçbir yere götürmez. 

Bir iki u'uslararası tasarıyı, sözleşme
yi imzalamak yetmez; önemli olan, onla
rın gereğini yapmaktır. Sözün burasında, 
kötü muamelemin, işkencenin Türkiye'de 
yapılmadığını, bunu söyleyenlerin ucuz 
ithamcılar olduğunu söyleyen Sayın Baş
bakana, 5 Mayıs günü Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde yaşadıklarımı sunmak is
tiyorum. 

Birikişim öğrencilerin Devlet Güvenlik 
Mahkemesine sevk edilerek, savcılıkça 
soruşturmasının yapıldığını bildiren ve 
çocuklarının günlerdir gözaltında oldu
ğunu, bundan dolayı yıl kaybı ilte karşı
laşacaklarını söytleyen öğrenci: velilerinin, 
yaşlı anaların babaların istemleri doğrul
tusunda Devlet Güvenlik Mahkemesine 
Sayın Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mus
tafa Ekmekçi ile birlikte gittik. Görevli 
memurlara kapıda durumu anlatarak on
lardan biriyle birlikte yukarı çıktık. Gi-

-^ 14 -
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riş 'koridorunda öğrencileri gördükten 
sonra Devlet Güvenlik Mahkemesi Sav
cısı Sayım Nusret Demiral'ın odasına yü
rümek üzereyken, saçları Ikmlaşmıış, kra
vatlı bir beyin, aniden bağırarak karşı
mıza geldiğimi gördük. Bu bey bağırıyor
du, şiddet ve hiddetle, burallarda bir mil
letvekili ve gazetecinin olduğunu, kimin 
bun'urı içeriye aldığını sorarak, «IBunları 
derhal dışarı çıkarın» diyordu. Ben mil
letvekilinin kendim olduğunu, Sayın Ek
mekçi 'nin de gazeteci olduğunu söyle
dim. El kol işaretleriyle, etrafa gözdağı 
vererek, «Derhal dışarı çıkarın, buraya 
hiç kimse giremez» direktifini sürdürdü. 
Ben, konuşmalarına dikkat etmesini, kar
şısında balkın temsilcisinin bulunduğunu 
söylediğimde, umursamaz bir tavırla, da
ha da sinirlenerek, «Sen ikim oluyorsun? 
!Sen ha'fcın temsülcisiysen, ben halkın ken
disiyim» diyordu. 

Değerli milletvekilleri, bunları söyle
yen, Devlet Güvenlik (Mahkemesi Savcı 
Yardımcısı Ülkü Coşkun'du. Bu Sayın 
Sava Yardımcısının bu kırıcı, azarlayıcı 
davranışıyia, sadece Askerî Hâkimler 
Kanununa aykırı davranmadığı, benim 
şahsımda Türkiye Büyük Millet (Meclisi
ne hakaret ettiği tespit edilmiş bir ger
çektir. Üzerinde titizlikle durduğumuz 
bağımsız yargının bir unsuru olan bu dav
ranışı, bu camiadan tamamen izole edi
yorum; ancak, 1988 Türkiyesinde, hem; 
de bir mahkeme binasında yaşadığımız bu 
olayı, Türkiye Büyük IMillet IMeclisinin 
tutanaklarına geçirmeyi önemli bir görev 
sayıyorum. Bu sayın görevli tarafından 
bize karşı böyle bir davranışta bulunulu
yorsa, savunmasız kişilere kim bilir sor
guda nasıl davranılıyordur? Onu da siz 
sayın milletvekillerinin takdirine sunuyo
rum. (Bu çerçevede, adı geçen görevli hak
kında gerekli yasal soruşturmanın açıl
ması için ilgili bakanlık nezdinde girişim

lerde bulunacağımı bilgilerinize sunuyor, 
Genel Kurulun değerli üyelerini saygıy
la selamlıyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Atalay. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
I. — Bazı milletvekillerinin, belirtilen 

sebep ve sürelerle izinli sayılmalarına iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/524) 

BAŞKAN — «Sunuşlar» bölütjnünde 
üç sayın milletvekiline izin verilıinesine 
dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır, okutup 
onaylarınıza sunacağım. 

Buyurun efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın mijliletve-

killerinin hizalarında gösterilen sü|re ve 
nedenlerle izinli sayılmaları', Başjkanlık 
Divanının 5.5.1988 tarihli toplantısında uy
gun görülmüştür. j 

Genel Kurulun onayına sunulıuj". 
Yıldırım Akbulut; 

Türkiye 'Büyük Millet AjfecLisi 
(Başkanı | 

- Trabzon Milletvekili Hayrettin! Kur-
betli, 18 gün hastalığı nedeniyle 9.f.l988 
tarihinden geçerli olmak üzere, | 

Niğde Milletvekili Birsel Sönmez, 33 
gün hastalığı nedeniyle 1.4.19&8 tarihin
den geçerli olmak üzere, 

İçel Milletvekili Ekin Dikmen, 20 
gün hastalığı nedeniyle 13.4.1988 tarihin
den geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oyla
rınıza sunacağım. 

Trabzon Milletvekili Hayrettin j Kur-
betli, 18 gün hastalığı nedeniyle 9.İ1988 
tarihinden geçerli olmak üzere. 

15 — 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Niğde Milletvekili Birsel1 Sönmez, 33 
gün hastalığı nedeniyle 1.4.1988 tarihin
den geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İçel Milletvekili Ekin Dikmen, 20 
gün hastalığı nedeniyle 13.4.1988 tarihin
den geçerlıi olmak üzere. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin, «Gensoru, Genel Görüş
me, Meclis Soruşturması ve Meclis Araş
tırması» bölümüne geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜ ŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-

nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olu
nan haksız ve insanlık dışı uygulamalar 
konusunda Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/14) 

IBAŞKAN — Kars Milletvekili Mah
mut Almak ve 12 arkadaşımın, tutuklu ve 
hükümlülere cezaevlerinde yapıldığı id
dia olunan haksız ve insanlık dışı uygu
lamalar konusunda Anayasanın 98 (inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesinin öngörüşmelerime 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
«Önerge üzerinde Hükümet ve Sos-

yaldemokrat Halkçı Parti Grubu konuş
muştu, 

Şimdi, söz sırası, Anavatan Partisi 
Grubu adına, Sayın Mehmet Oımur'un; 
buyurun öf endim. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET 
ONUR (Kahramanmaraş) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyelerii; Kars 
Milletvekili Sayın Mahmut Ahmak ve 12 
sayın milletvekili tarafından verilen ve 
maddî konusu itibariyle ülkemiz cezaev-
ilerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin 
insanî ve kanunî haklarının çiğnenmesin

den, tutuklu ve hükümlülerin tedavi ola
madıklarından, yakınları ve avukatlarıylia 
uygun şartlarda görüşemedikleriınden, ha
valandırmaya çıkarılamıadıklarından, basit 
ve sıradan nedenlerlie hücrelere atıldık
larından, infazlarının yakıldığımdan ve 
başka cezaevlerine nakledildiklerinden, 
kendilerine dayak atıldığından, yeteri ka
dar beslenemediklerinden bahisle, Anaya
samızın 98, Meclis İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri gereğince Meclis araştırması 
yapılmasına dair önerge konusunda Ana
vatan Grubu adına cevap arz etmek üze
re huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

ıSayın milletvekilleri, cezaevlerinde bu
lunan hükümlü ve tutuklulara dayak atıl
dığı, işkence yapıldığı, insan haklarıma ay
kırı davranışta bulunulduğu iddiaları ye
rinde değildir. Zira, bu konu hakkında 
cumhuriyet savcılıklarına, Adalet Bakan
lığına hiçbir olay intikal etmemiştir, Ana
yasa ve Türk Ceza Kanunu, bu gibi' olay
lara meydan verilmesini yasaklamıştır; 
aksiı harekette bulunanlar hakkında da 
gerekli kanunî soruşturmanın resen yapıl
masını emretmektedir. Bu gibi olaylar 
suç teşkil etmekte, hiçbir kimsenin müda
halesine gerek kalmadan, cumhuriyet sav
cılıkları tarafından kanunî gereği derhal 
yerine getirilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, 
bazı cezaevleri, Cumhurbaşkanlığı Devlet 

— 16 — 
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(Denetleme Kurulu tarafından miyatlı ola
rak tetkik edilmiştir. 1987 yılı içinde, iç
lerinde anarşi ve terör suçlarından hü
kümlü bulunanların bulundukları cezaev
leri basının görmesine sunulmuştur. Ne
tice olarak, yapılan incelemede herhangi 
hir uygulama dışı tutuma rastlanıl'mamış-
tır. 

1 Ağustos 1967 tarih ve 12662 sayılı 
Resmî Gazeteyle yayımlanan ve halen 
yürürlükte bulunan ceza infaz kurumla
rı ile tevkiifevlerinin yönetimine ve ceza
ların infazına dair tüzüğün 227 nci mad
desi, kurum doktorunun, hasta olduğu 
bildirilen hükümlü ve tutukluları hergün 
belirli saatlerde muayene ve tedavi ede
ceğini, her çağrıldığı zaman gelmek zo-
ırunda olduğunu; 228 imci maddede ise, 
kurum doktorunun üç ayda bir defa bü
tün hükümlü ve tutukluları muayeneden 
geçireceğini, görülecek zaafıiyet, kansız
lık ve asabiyet ve buna benzer hastalıkla
rın sebeplerinin araştırılacağını ve alın
ması gereken tedbirleri kurum yetkilisine 
bildireceğini ve ayrıca hükümlü ve tutuk
luların, kuruma konulmadan önce sağlık 
muayenesine tabi tutulacaklarını hüküm 
altına almıştır. Yapılan muayene sonucu, 
kurumda bulunan revirde 'tedavisi müm
kün olmayan hasta hükümlü ve tutuk
lular, devlet hastanelerine yatırılacağı, ay
nı tüzüğün 229 ve devam eden maddele
rinde zikroiunmuştur. 

Hükümlü ve tutukluların hasta oldu
ğuna karar verenler, bu işin uzmanları 
olan kurum doktorlarıdır ve bu sağlık 
hizmeti ne şekilde olursa olsun, hiçbir üc
rete tabi değildir. 

Hükümlü ve tutukluların, yönetmelik
te gösterilen günlerde ve tespit edilen 
esaslar çerçevesinde ziyaret edilebilecek
leri, ziyaretin, kapalı kurumlarda 15 gün
de, açık ve yarı açık kurumlarda, çocuk 
cezaevlerinde ve çocuk ıslahevlerinde 

haftada bir gün yapılabileceği tüzüğün 
152 nci maddesinde açıklanmıştır. 

Hükümlü ve tutukluyu kanunî hısım
larının ziyaret edebileceği hepimizin ma
lumlarıdır. Hükümlü ve tutuklunun, ka
nunî hısım dışında kalan yakınları ite gö
rüştürülmesi, o yer cumhuriyet savcısının 
yazık izniyle yapılmaktadır. Ziyaret sü
resinin infaz kurumunun mevcut duru
mu dikkate alınarak, hir saate kadar uza
tılmasına gayret sarf edilmektedir. 25 
Eylül 1987 günlü Resmî Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe giren tüzük değişikli
ği ile de, ceza infaz kurumlarında bulu
nan hükümlü ve tutukluların, millî ve 
dinî bayramlarda, Anneler ve Babalar 
Günlerinde ve yılbaşında yakınlarıyla 
açık görüşme yapmalarına imkân sağlan
mıştır; ancak, hücre disiplin cezası -al
mış olup, bu cezanın infazı ziyaret günü
ne isabet edenlerin bu uygulamadan ya
rarlanamayacakları da, gene tüzüğün amir 
hükmüdür. 

Muhterem milletvekilleri, Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 144 üncü 
maddesi gereğince, tutukluların, avukat
ları ile özel bir bölümde ve uygun şart
larda görüştürülmesine azamî dikkat ve 
itina gösterilmektedir. Kanun, tüzük ve, 
yönetmelikler gereği, hükümlü ve tutuk
luların uymaları zorunlu olan hususlara 
aykırı davranışta bulunanlara ve yasak
lanan işleri yapanlara disiplin cezasının 
verileceğin i tüzüğün 157 nci maddesi izah 
etmiştir. Bu maddeyle verilen cezalar, kı
nama, ziyaretçi kabulünden mahrumiyet, 
mektup yazmaktan ve almaktan mahru
miyet ve hücre hapsi şeklinde sıralanmış
tır. 

Muhterem milletvekilleri, tüzüğün 158 
inci maddesindeki kınama cezası, hüküm
lüye, yaptığı eylemin yanlışlığını1, tekerrü
rü halinde aleyhine doğuracağı sonuçîa-
ırın izahından başka bir şey değildir. 
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Tüzüğün 159 uncu maddesindeki zi
yaretçi kabulünden mahrumiyet cezası, 
ziyaretçiı kabul edilen günlerde, hüküm
lünün, ziyaretçi kabulünden, en fazla üç 
ayı geçmeyecek şekilde mahrum edilme
sidir. Tüzüğün 160 mcı maddesindeki 
mektup yazmaktan ve almaktan mahru
miyet cezası -en fazla üç ayı geçmeye
cek şekilde- hayatî önem taşıyan mektup
ların dışında kalan mektupların hüküm
lüye verilmesi ve hükümlü tarafından 
dışarıya gönderilmesinin yasaklanmasın
dan ibarettir. Gelen mektupların, ceza 
çektirildikten sonra, hükümlü ve tutuk
luya verileceği ide, aynı tüzükte ayrıca be
lirtilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, tüzüğün 161 
inci: maddesi de hücre hapsi cezasının 15 
günü geçmeyecek şekilde verileceğini' 
açıklamıştır. Disiplin cezalarının uygula
maya konulması, hâkim onayına bağlı ol
duğu gibi, bunun yanında, hükümlülerin 
ve tutukluların da, verilmiş bulunan di
siplin cezalarına 24 saat içinde cumhuri
yet savcılığı nezdinde itiraz etmeleri müm
kündür. 

Anarşi ve terör suçlarından hükümlü 
olanlar hariç, diğer hükümlülerin, iste
dikleri veya ailelerime yakın yerlerde bu
lunan cezaevlerine şevkleri sağlanmakta
dır. 'Bu nakil işlemi, hükümlünün talebiy
le yapılmaktadır. İBunun dışında, cezaevi
nin ıdisipliniinii bozan hükümlülerin nak
li, cumhuriyet savcısının talebi ve Adalet 
Bakanlığının onayı ile yapılmaktadır. 
Anarşi ve terör suçlarından hükümlü 
olanlar, durumun özelliği itibariyle bu 
kurala istisna getirmektedirler. 

Halen yürürlükte bulunan uygulama
ya göre, kapalı infaz kurumlarında bulu
nan hükümlülerin günlük iaşe bedeli 400 
lira, açık ve yarı açık infaz kurumlarında 
bulunan hükümlülerin ise 430 uradır. Bu 

miktarın 1988 yılı için 650 ve 700 liraya 
yükseltildiği malumlarınızdır. 

Muhterem milletvekilleri, infaz kurum
larımda bulunan hükümlü ve tutuklula
rın üzerlerinde bulundurabilecekleri haf
talık para miktarı, 8 bin liradan 25 bin 
liraya yükseltilmiş olup, bu parayla kan
tinlerden ıdaha iyi bir ölçüde yararlanma* 
larına imkân sağlanmıştır. 

Ceza ve infaz kurumlarımda haksız 
bir uygulamanın bulunmadığımı, her tür
lü işlemlerin mevzuata uygun olarak ya
pıldığını açıklamaya çalıştım. Bununla 
beraber, 1988 yılı içinde, bugüne kadar 
anarşi ve terör suçlarından hükümlü ve 
tutuklu 368 kişi ve adi suçlardan hüküm
lü olanlardan da 45 kişi, bilinen sebepler
den dolayı açlık grevine gitmişlerdir. Bun
lardan, Edirne Kapalı Cezaevinde açlık 
grevine giden adi suçtan hükümlü ve 
hükmen tutuklu 45 kişimin açlık grevine 
gidiş sebebi, yurt dışında uyuşturucu bu
lundurmak suçundan dolayı cezaılandiM-
dıkları ve cezalarını çektikleri hailde, ül
kemizde yeniden yargılanmalarına karşı 
çıkmalarıdır. Ülkemizin dahil olduğu 
uluslararası anlaşmalar bu durumu doğur
muştur. Anarşi ve terör .suçlarından hü
kümlü ve tutuklu 368 kişinin açlık grevi
ne gidişlerinin ise, Diyarbakır Askerî 
Cezaevindeki hükümlü ve tutukluların ey
lemlerini desteklemek amacına yönelik ol
duğu bilinmektedir. Eskişehir Özel Tip 
Cezaevinde açlık grevine giden anarşi ve 
terör suçundan hükümlü olanlar, tek tip 
elbise, uygulamasından vazgeçilmesi, ha
valandırmaya gruplar halinde çıkarılma
maları amacıyla, Sağmalcılar Özel Tip 
Cezaevinde de halen açlık grevi devam 
eden (o zaman için) aynı vasıflı 24 hü
kümlü ise, tek tip elbise ve sevk esna
sında, sevk zinciri uygulamasından vaz
geçilmesi amacıyla açlık grevine gitmiş-
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ilerdir. Oysa, bu uygulamaları, 1 Ağus
tos 1967 tarihinde yürürlüğe giren tüzü
ğün 139 uncu maddesi emretmiştir. Tü
zük dışında herhangi bir uygulama ya
pılmamıştır ve yapıldığı yolunda -maddî 
delilleriyle birlikte- hiçbir olay -yukarı
da zikrolunan durumlarda- meydana gel
memiştir. 

Muhterem milletvekilleri, ülkemizde 
mevcut bulunan ceza ve tutukevlerinde-
ki hükümlü ve tutukluların tümü, yargı
nın denetim ve teminatı altında olup, söz 
ikonusu kurumlarda uygulanmakta olan 
tüm kurallar Avrupa Konseyi kararlarına 
da uygun bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, cezaevlerİımizde bulu
nan hükümlü ve tutuklulara, insan hak
larıyla bağdaşmayacak şekilde işkence 
ve zalimane herhangi bir eylemde bulu
nulmadığı ve böyle bir olayın da vuku 
bulmadığını, görüşmelerin tüzük hüküm
lerine göre yapılmakta olduğunu, teda
vilerim ve haberleşmenin tamamen aynı 
tüzük hükümlerine göre ve emredilen 
usulde yapıldığını izah etmeye çalıştım. 

İBu nedenle, Meclis araştırması yapıl
masına gerek bulunmadığınla dair düşün
celerimizi, Yüce Meclise, saygılarımızla 
arz ediyoruz. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Onur. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına ko
nuşmak isteyen var mı efendim? 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Ben 
konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın ismail Köse, 
buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖ
SE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Kars Milletvekili Sayın 
Mahmut Almak ve arkadaşlarının, tutuk
lu ve hükümlülere cezaevlerinde yapıli-
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dığı iddia olunan haksız ve insanlık dı
şı uygulamalar konusunda vermiş olduk
ları Meclis araştırması önergesi üzerin
de, Doğru Yol Partisi Grubunun görüş
lerini açıklamak için huzurunuzda 'bulu
nuyorum., Bu vesileyle, grubum ve şah
sım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, son günlerde 
Güneydoğu Anadolu Bölgemizde, yine 
yirmiye yakın vatandaşımız katledilimiş-
tir, hunharca öldürülmüştür. Bu bölgede 
yaşayan insanlarımızın, yaklaşan bayra
mın sevinci içerisinde olamayacakları, 
maalesef, öldürülen şu son insanlarımızla 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ihtilali yapan
ların kulakları çınlasın. 1980 ihtilalinden 
sonra, «Huzur ve asayişi temin ettik» di
yenlerin de kulakları çınlasın. 1 OOO'e ya
kın insanın öldüğü son dört yıl içerisinde, 
ölen bu 1 000 kişiden, 500'e yakını, dev
let güvenlik kuvvetleri mensuplarıdır. 
Cumhuriyet tarihinde, hiçbir siyasî ikti
dar zamanında, bu kadar fazla sayıda 
•güvenlik görevlisi öldürülmemiştir. Onun 
için, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hai
len asayiş temin edilmemiştir ve her gün, 
10ya yakın insanımız, çocuk, büyük, yaşlı 
demeden öldürülmektedir. Devlet olarak, 
en kısa zamanda, en etkili tedbirler alın
mak suretiyle, bu bölgede yaşayan insanı
mızın, kıskaç içerisine alınmış bu masum 
insanlarımızın can emniyetlerinin muhak
kak surette tenlin edimesi lazımdır. 

Sayın iktidarın, «Mezralara kadar 
elektrik götürdük, telefon götürdük» de
mesinin, fazla bir mana ifade etmediği
ni -şu son günlerde, o bölgede yaşayan 
ve öldürülen insanlarımıza yapılan bu 
muamele karşısında- gözlerinizin Önüne 
sermek istiyorum. 

Eğer, insanların can emniyetli temin 
edilmemişse, o bölgedeki insanların eko-
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nomik kalkınmaları sağlanamamış ise ve 
her gece korku içinde yaşayan, kapısına 
kimin gelip tecavüz edeceğini ve hangi 
noktaya götürüleceklerinden haberdar ol
mayan bu ınsanlarıimızın, rahat ve huzur 
liçerisinde yaşamalarını temin etmemiş-
seniz, mezralara kadar götürdüğünüz te
lefon ve elektriğin de hiçbir manası yok
tur, 

öyleyse, birinci görevimiz, güvenlik
tir. Zaten, parti olarak biz, başından be
ni söylüyoruz : Güvenlik, hürriyet, ek
mek... Ancak, bu üçünün bir arada ol
ması ilhamımızı mutlu edecektir.. Yalnız 
güvenliğe önem verdiğiniz takdirde, hür
riyetini aldığınız insanları, memnun ve 
mutlu etmeniz mümkün değildir. Öyley
se, devlet olarak, ekmeği, güvenliği ve 
hürriyeti birlikte vermek mecburiyetinde
yiz. 

Değerli milletvekilleri, bu bakımdan, 
doğu ve güneydoğudaki insanlarımız fev
kalade sıkıntı içerisindedir. Bu sıkıntı içe
risinde olan vatandaşlarımız, isimlerini 
koymadan, ancak sıkıntılarını sayın par
lamenterlere bildirmek üzere, hepimizin 
dolaplarına bu evrakları atmışlardır. Üs
te Kiğı 'bölgesinde FK'K'nın yapmış oldu
ğu bu vahşiyane hareketlerden bir tanesi
nin Örneği de, yine dün veya bugün do
laplarımıza atılan bu belgede ortaya ko
nulmuştur. 

Oradaki vatandaşımız, devletten, can 
emniyeti istemektedir, 'Gece evlerine bas
kın yapıldığını ve birçok vatandaşın evle
rinden alınarak götürüldüğünü, kendileri
ne işkence yapıldığını ve bu insanlara ya
pılan işkencelere ne zaman son verile
ceğine, devletin ne zaman bu noktada bu 
can emniyetini temin edeceğine dair şi
kâyet evrakları ta Meclise kadar geldiği
ne göre, bu bölgede 'halen asayiş ve hu
zurun temininden bahsetmek bence faz
la işgüzarlık olur. 
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Değerli mületvekiileri, cezaevlerindeki 
vatandaşlara yapılan işkencenin doğrulu
ğunu ne burada ispat etme durumun
dayız, ne de yanlışlığını inkâr etme du
rumundayız. Ancak, şu kadarım söyle
mek icap eder ki, eğer Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bir araştırma önergesi ve
rilmek suretiyle, buraya kadar bir öner
ge gelmişse, bu önerge boşuna verilme
miştir. Bunun altında muhakkak suret
te gerçekler vardır ki, duyulanlar, söyle
nenler ve yapılanlar vardır ki, bu araştır
ma önergesi Yüce 'Meclise verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 12 Eylülden 
sonra sağcısı ya da solcusuyla, bırakın 
delilleriyle tespit edilmiş suçlunun işken
ce görmesini, yanlışlıkla birçok haksız 
muameleye maruz kalian vatandaşımızın 
olduğunu, hem kulaklarımızla duyduk, 
hem de onların yaşamış olduğu, maalesef 
iğrenç muamelelere maruz kaldığı hatıra
larını dinledik. «Yanlışlık oldu» demek 
suretiyle haftalarca tutukevlerinde, ceza
evlerinde veya karakollarda bırakılan va
tandaşlar olmuştur. 

Bu bakımdan, araştırma önergesinin 
incelenmesini, araştırma önergesinin, 
doğru değil ise; İki, devletimizin hiçbir 
zaman işkence yapacağını kabul etmiyo
ruz ve bundan muayyen bir süre önce 
de, ©atı devletleri içerisinde, «İşkence 
yapılmaz ve zalimane hareketlerde bu
lunulmaz» şeklindeki bir kararı ilk defa 
alan Meclis Türkiye Büyük Millet Mec
lisi olduğu için de, böyle bir hareketin 
karşısında olduğumuzu ortaya koyduk; 
ancak, diyoruz ki, bu araştırma öner
gesi verildiğine göre, iddia dahi olsa, 
verilen isimler vardır, verilen rakamlar 
vardır. Resmî evraklara intikal etmiş 
600'e yakın işkence yapan görevlinin is
mi vardır ve işkenceden dolayı 75 ki
şinin öldüğü de iddia edilmektedir. Di-
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yoruz ki, eğer bunlar yanlış ise, yanlış, 
devletimize fatura ©dilmesin, devlet töh
met altında bırakılmasın ve işkence ya
pıldığı iddiasını ortadan kaldırmak için, 
önerge araştırılsın, bu mesele burada te
ferruatıyla ortaya konulsun. Aksi tak
dirde, şaibe altında kalınmış olur ve 
verilen bu rakamlar, bir tek kişi dahi 
olsa, yüce1 devletimize ve onunla birlik
te insanımıza da üzüntü kaynağı olur. 

Değerli milletvekilleri, hukukun ted
bir müesseselerinden birisi, malumunuz, 
hapis cezasıdır. Diğer bir deyişle, hü
kümlülük ya da hapis cezasının ne gibi 
düşüncelerle verildiği hususunda muhte
lif görüşler vardır. Her şeyden önce 
hapis, adalet duygusunu gerçekleştirmek 
isteyen hukukî tedbirdir, işlenen suçun 
mağdurunu tatmin etmek veya toplumun 
suçludan 'korunmasını sağlamak düşün
celeri bu müessesenin gayesi olarak gö
rülmüştür. Günümüz ceza hulkukunda 
ise hapis, mağduru tatmin ettiği kadar, 
suçluyu ıslaha yönelik ıbir tedbir mü
essesesi olarak kabul edilmektedir. Her 
ne kadar, hapis cezasının, hapsedilen 
şahsın ailesini ve yakınlarını mağdur 
etmesi sebebiyle, cezaların şahsiliği pren-
sibine aykırılığı iddia edilmiş ise de, top
lumun suçludan korunması düşüncesi, 
yani içtimai müdafaadaki amme menfaa
ti mülahazası, bu cezayı halen bütün 
hukuklarda meşru hale getirmektedir. 

Ceza hulkukunda, toplumun suçludan 
koruınması gerekçesiyle kabul edilen ha
pis cezasının icrası sırasında, idare ile 
suçlu arasındaki münasebetlerin nasıl 
düzenlenmesi gerektiği hususu günümü
zün en mühim ceza ve1 infaz problemle
rinden ıbirini teşkil etmektedir. Hapis ce
zası, intikam alına, ıstırap vermekten 
ziyade, bizim nazarımızda, hapishane, 
ıslah ve terbiye yeri olmalıdır. Hapse 
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girenlerin ahlaken güçlendirilmesi ve 
eğitim verilerek dışarı çıkışlarında, piş
manlığın ve aldığı terbiyenin sonucu top
luma uyum sağlamasını temin etmek, 
devletin görevi olmalıdır, 

Dört duvar arasında kalmanın, hür
riyeti elinden alman insanın, saniyeleri 
hesapladığı bu soğuk yerin, devletin şef
katli eliyle sıcak 'bir yuva haline getiril
mesi icap eder. Aklın, hislere galip ge
leceği noktasından hareket etmek sure
tiyle, mahkûmun diğerleriyle uyum sağ
lamasını ve cezanın bitiminde de cemi
yet için faydalı 'bir vatandaş olmasını 
sağlamak lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, hapishaneden 
çıkan kişi, cezaevinde görmüş olduğu 
kötü muamelelerin ıtesiri sonucu kin ve 
nefret ile dolu olarak dışarı çıktığı tak
dirde, faydadan çok zarar doğurur. Ge
rek normal hayat düzeninde bütün vatan
daşlara, gerek suçlu olarak hapiste bu
lunan tutuklu veya hükümlülere uygula
nacak kurallar, adalet prensibine uygun 
elmalıdır. Hukuk hâkimiyetinin ve ka
nunlara saygılı bir cemiyet yapısının de
vamlılığı, hukuk alanındaki uygulama
ların fertlere emniyet telkin etmesine 
bağlıdır. Hukuka karşı beslenmesi gere
ken bu saygı, adaleti temin eden kanun
ların işleyişine1 tabidir. Çünkü, insanın, 
hakkını hukukî yollardan alabilmesi, ada
lete olan itimatla mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, araştırma öner
gesini ideolojik istismar kaynağı da yap
mamalıyız. Ancak, tutuklu ve hüküm
lüleri de, yeniden topluma dönecek bir 
kişi, aramıza girecek bir vatandaş ola
rak görmek icap ettiğini de unutmama
mız lazımdır, ölüm cezası hariç, diğer 
suçlular, zamanın alkışı içerisinde farkın
da olmadan günün Ibirinde yanımızda 
olacaklardır.; Bu balkımdan, kuvvetin 
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halkta olduğunu, hakkın kuvvette olma
dığı prensibini ölçü olarak ortaya koy
mak mecburiyetindeyiz. En iyi .uygula
ma, zulmü kesen, adaleti temin eden ka
nundur. Bir fert umumun selameti için 
feda edilmemelidir. Adaletin gayesi, hak
lıyı haksızdan ayırmak Ve haksızı ter
biye etmektir. 

'Bir insanın hakkına razı olabildiği 
bir sahada yaşaması ve bu şuurun o in
sandan hâkim olması, her şeyden önce, 
ıbir terbiye ve ahlak meselesidir. İnsan
lar arasındaki beşerî zaafların eseri olan 
ihtilaflara, adalet duygusuna olan bağ
lılıkla çare arandığı zaman, bir hukuk 
düzeninin varlığından bahsedilebilir. 
Adaletin hecelisini hukukun otoritesin
de görmeyen bir anlayış, cemiyet anar
şisinin kaynağını teşiki eder. 

Adaletin gerçekleşme şartlarından bir 
diğeri ise, eşitliktir. Hukukî anlamda 
«Fırsat eşitliği» manasına gelen bu pren
sibin, devlet uygulamalarında başkaları
nın hakkına tecavüz doğurmaması gere-
Jcir. Müsavatsız adalet, adalet değildir 
kanaatindeyiz. 

Adalet,, devirlere ve şartlara ya da 
iktidarlara göre değişik anlamda uygu
lanan bir m'olhum da değildir. İnsanlık 
tarihinde, zaman zaman, kuvvetlinin, 
güçlünün, adaleti kendisine göre yorum
ladığına şahit olmaktayız. Ta Nemrut'la 
Hazreti İbrahim olayından başlayıp, 
Fransa'daki Dreyfüs olayından, Rusya' 
daki Gulaik Takımadalarına kadar, hak
sız cezaların verildiğini, burada bulunan 
sayın rniHetVekilleri bilirler. Türk siyasî 
tarihinde de, haksız ve suçsuz cezalar 
vardır. Bunların en çarpıcı ve Türk in
sanının en fazla nefretini kazanan ceza
lardan bir tanesi, 1960 İhtilalinden sonra 
Rahmetli Menderes ve arkadaşlarına ve
rilen idam cezasıdır. Bunu, milletimiz 
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bugüne kadar unutmamıştır ve insan
larımız yaşadığı müddetçe de unutma
yacaklardır. Bugün, tahmin ediyorum 
ki, bu ulvî görev yine bu Yüce Meclise' 
nasip olacak ve bu insanlarımızın şeref 
ve itibarları yeniden iade edilecek, mu
hakemeleri yeniden gündeme getirilecek
tir. 

Değerli milletvekilleri, ikinci suçsuz 
ceza :ise, yine 1980 İhtilalinden sonra si
yasî fiaaliyetlefinıe son verilen, siyasî ya
sak konulmak suretiyle veto edilen in
sanlarımıza uygulanan cezalardır. Demin 
de arz ettiğim gibi, ceza, aynen suçtaki 
gibi maddî ve manevî unsurları taşıyan 
bir mefhumdur. Nasıl ki, suçu İşlerken, 
suçu işleyen kişide maddî ve manevî un
surları arıyorsak; cezanın konulmasında 
da maddî ve manevî unsurları aramak 
mecburiyetindeyiz.! Sırf kuvvete ve güce 
dayanmak suretiyle kendimizi ayakta 
tutmak için (koymuş olduğunuz bir kai
deyi ceza olarak kabul ederseniz ve bu 
insanların gönüllerinde, bunun ceza ol
madığı kabul edilirse, işte 6 Eylül 1987 
tarihinde milletimizin vermiş olduğu gi
bi cevabı alırsınız^ Bu bakımdan, suç
suz cezanın verilmesine' taraftar olmadı
ğımız gibi, verilen cezalar sonucunda 
cezaevlerindekii insanlarımıza kötü mua
melelerin yapılmasına da karşıyız. 

Değerli, milletvekilleri, tutukluluk ha
li, hükümlülük halinden de hassastır. 
Bir zanlı vatandaşımızın ilk defa kara
kola götürülerek veya tutuklanarak ce
zaevine konulduğunu düşününüz; daha 
henüz 'ortada hiçbir delil toplanmadan, 
bu kişiyi o suçun faili olarak kabul eder 
de mahkûm niteliğinde herhangi bir mu-1 

amele karşısında bırakır iseniz ve iki üç 
gün sonra da hasbelkader bunun suçsuz 
olduğunu görüp bıraktığınız takdirde', üç 
gün içerisinde o insana yapılan muame-
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leyi hayatınız boyunca unutmanız ve 
o vatandaşı manen tatmin etmeniz de 
mümkün değildir. Bu bakımdan diyoruz 
ki, beraet-i zimmet asıl olmalıdır; ya
ni, öncelikle suçsuz olduğu kanaatinden 
hareket etmek suretiyle, ancak delillerin 
ortaya konulmasından ve suçlu olduğu
nun ortaya konulmasından sonra o kişi
ye mahkûm gözüyle bakılmalıdır. Hatta, 
mahkûm olsa, cezalarını kanunlarımız
da yazdığımıza göre, o ceza müddeti 
içerisinde ne yapılması lazımsa, o su
çunum 'karşılığını cezaevinde görme du
rumundadır. Aksi takdirde, kanunlarda 
yazılı olmayan ve (milletimizin inançla
rına ve •törelerine aykırı 'bulunan, insanı
mızın merhamet duygusuna aykırı olan 
işkencenin cezaevlerinde yapılmasına 
ise, ne taraf tariz, ne de böyle bir işken
cenin yapılmasına yetkililerin göz yuma
cağı kanaatindeyiz. Bunlar hakkında ge
rekli kanunî işlemlerin yapıldığı ve bun
dan sonra da, değil ibirçoik kişiye, bir tek 
kişiye dahi işkence yapılmaması için 
devletimizin gerekli tedbirleri muhakkak 
surette aldığı ve ilgililerin de aynı isti
kamette düşündüğü kanaatindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, hiçbir devle
tin cezaevi misafirhane niteliğinde değil
dir. Her devlet kendi bünyesindeki va
tandaşların huzurunu temin etmek, ya 
da kendi devletlerinin ayakta kalması 
için konulan mevzuata aykırı hareket 
edenlere çeşitli cezalar koymuştur ve bu 
cezaların çekilmesi için de hapishane
ler yapmıştır, misafirhaneler yapmamış
tır. Öyle ise, devletin hâkimiyeti, devle
tin hükümranlığı, cezaevlerinin kontro
lünde de" bahis konusudur. Batılılar, 
maalesef 'bizim vatandaşımızın orada iş
lemiş olduğu en basit bir trafik cezasının 
karşılığında fevkalade sıkıntı çeken, fev
kalade rahatsız olan bu vatandaşlarımı
zın, Batıda yaşayan bu insanlarımızın, 

Batılının mevzuatına ve uygulamasına 
maruz kalan, silkinti çeken vatandaşımı
zın bu çektiği sıkıntılara rağmen, Batılı, 
işkence yapılıyor gerekçesiyle, hapisha
nelerimize, cezaevlerimize gelip bizleri 
kontrol etmektedir. 

Değerli miMetvekilleri, biz onlardan, 
açık cezaevinin kontrol edilmesini istiyo
ruz. Diyoruz ki, demokrasiden yana ise
niz, eğer vicdanlarınızda bir parça in
sanlara acıma duygusu taşıyor iseniz, 
buyurum gelin İsrail'in yapmış olduğu 
hareketleri kontrol edelim. Günde 15 -
20 kişinin öldürüldüğü, yine 100 - 200'e 
yakın Filistinlinin kolunun kanadının kı
rıldığı bir hareketi televizyondan izle
diğiniz ve basından takip ettiğiniz hal
de, bu bölgede yapılan icraata «dur» 
demediniz; ne Amerikalı demiştir, ne 
de Avdupalı demiştir. Öz toprağını iş
gal etmiştir. Filistinlinin, Müslümanların 
ikinci mukaddes şehri olan ve ikinci mu
kaddes mabedi olan Mescidi Aksa'yı 
dahi Müslümana kapatmıştır, buna rağ
men de Filistinliye eza ve cefa vermek
tedir ve bu, Batılı tarafından maalesef 
kontrol edilmemektedir. İşte, İsrail'in 
yapmış olduğu hareketler karşısında bun
larım tutumu ne ise, Yunanlının düşün
cesinin karşısında Batılının tutumu da 
aynıdır. 

Değerli milletvekilleri, Yunanlı, 600 -
700 yıldan bu yana içindeki kin ve hu
sumeti ortadan kaldırmamıştır., Halen 
İstanbul'a «Konstantinopol» demektedir., 
Maalesef, Davos ruhuna rağmen, Davos' 
taki görüşmelere rağmen, Ayasofya'nın 
da cami olarak açılmasına fevkalade 
karşı olan bir tek devlet varsa, o da 
Yunanistan'dır. İşte, paralel düşünce ola
rak ortaya koymuş olduğumuz Yunan
lının ve Yahudinin Müslümana bakış 
açısı farklı değildir, öyle ise, diyoruz 
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ki, Fatih'im koymuş olduğu vakfiyenin 
Santiarını yerine getirmek için, milleti
mizin manen huzura kavuşabilmesi için, 
Ayasofya'nın, «Fetih Camisi» ismi ile 
ibadete açılmasından yanayız. İktidar 
partisinin de hu düşüncede olmasını 
arzu ediyoruz. 

Değerli miletvekilleri, insanların top
lu halde yaşamaları, aralarında belirli 
bir dıisiplinin varlığı ile mümkündür. Sos
yal disiplin bulunmadığı takdirde, insan
ların bir arada yaşamaları da mümkün 
değildir. Toplumların ilkel şekillerinden 
itibaren, sosyal disiplini bozan hareket
leri belirleyen Üstün otorite bulunmamış
tır. Hatta, bugün bile bu hareketler bir 
anda tespit edilip şahıslara bir otorite 
tarafından zorla kabul ettirilmekte de
ğildir. Söz konusu hareketler, çok ke
re, zaman içinde kendiliğinden doğmak
tadır. insanlar, bazı hareketler icra edil
diği veya ihmal olunduğunda ortak ya
şamın çekilmez bir hal alacağını, top
lumun devam edemeyeceğini anlayınca, 
ceza yoluna 'başvurmuşlardır. 

Kaynağını belirleme imkânı güç, çok 
eski talihlerden başlangıcını bulan örf 
ve âdetler şeklinde, hatta bazen teamül
ler tarzımda ceza kuralları ortaya çık
mıştır. Bu sosyal normların meydana 
gelmesinde, 'büyük liderlerin, filozofların, 

/ hâkimlerin, Özellikle peygamberlerin 
büyük etkileri olmuştur. Sosyal disiplini 
bozucu hareketler belirlenirken, kamu
oyunun da hükmü esas alınmalıdır. 
Bununla beraber, bazen kanun koyucu
lar, kamuoyunu değil, belirli bir gru
bun menfaatlerini, nüfuz gruplarını iz
ler ve küçük bir grubun menfaatini bo
zucu fiil ve hareketleri, 'disiplini tahrip 
edici fiil ve hareketler olarak tespit eder
ler. Ancak, ibu tür yapılan uygulamalar 
ömürlü olmadığı gibi, bu kanunlar kusa 

zamanda hüküm icra etmeden ortadan 
kalkar. 

Sosyal disiplinli bozan eylemlerin mü
eyyideleri, hukukî veya cezaidir. Hukukî 
sonuçlar konumuzun dışında olduğu için 
burada bahsetmek listemiyorum. Buna 
karşılık, kişilerin hayat, sıhhat, hürriyet 
ve haklarını ihlal eden ve devlete karşı 
işlenen suçların müeyyidesi ise hapis 
cezalarıdır,; 

Sosyal disiplin kurallarının en güçlü 
müeyyidelerinden birisi ceza olmakla be
raber, bir diğeri de kamuoyudur. Suç iş
leyen kişiyi en çok etkileyen husus, hem
cinslerinin tasvip etmeme duygulandır. 
insanların pek çoğunu çeşitli kötülükler
den önleyen psikolojik saik, sonradan uğ
ranılacak tasdik etmeme yargısı sonu
cunda içine düşülecek olan büyük utan
ma duygusudur. Müslümanın dediği gibi, 
«Haya imlandan gelir.» îman ise, insanı 
kötülüklerden koruyan büyük kuvvettir. 

Oeğerii (milletvekilleri, ceza hukuku
nun gelişme ve yerleşmesinde, çağdaş ce
za hukukunun bugünkü şeklini almasında 
uzun bir süre geçtiği gibi, çeşitli düşün
ce ve doktrinler de ortaya çıkmıştır. 

Ceza hukuku tarihinde gerek klasik, 
gerek pozitif doktrinler olduğu gibil top
umun düşünce tarzı cezanın, bir kişi ya 
da iki siler grubunun kişisel ve keyfî olay
lara göre değişen takdiri şeklimden kur
tarılıp objektif, genel, gayri şahsî ve so
yut kuralların uygulanmasıyla yürütülen 
bir faaliyet haline getirilmesinden iba
rettir. 

Bu birinci amacın yanında, ikinci dü
şünce tarzı da, uygulanan tedbir ve mü
eyyidelerle sosyal barış ve sükûnun müm
kün oldıiğu kadar devamlı şekilde sağlan
masıdır. Bunum gerçekleşmesi için, ce
zaya, zaman içerisinde, kefaret ve ibret 
gözüyle bakılmıştır. 
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'Kefaret, ceza müeyyidesinin, sırf su
çu işleyen kişi göz önüne alınarak uygu
lanmasını belirtir. Kötülük yapan kimse 
ancak bunun karşılığı oüarak birtakım; 
azap ve ızdıraplara katlamıırsa, bu kötü
lüğün etkilerinden sıyrılmış olur, tarzın
da düşünülmüştür. 

İbret faktörünü düşünenler ise, ceza
nın uygulanmasıyla yalnız suç işleyene de
ğil, toplumun diğer mensuplarına da etkli 
yapmak amacını belirtir. Ceza, gerek şid
detli, gerek uygulama biçimi itibariyle 
toplum içindeki diğer kişileri de korku t-
malı ve suç işlemek, suç yoluna düşmek 
eğilliıminde bulunanları bundan alıkoyma 
etkisi yapmalıdır. 

tbret, esas itibariyle sosyal yarar ve 
savunma doktrinini; kefaret fikri ise, 
adalet doktrinini hatırlatmaktadır. Buna 
rağmen her iki görüş de cezaların şidde
tine yol açmıştır, Özellikle Birinci ve 
ikinci Dünya Savaşları arasında totaliter 
akımların etkisiyle cezalarda şiddet eğili
mi canlılık kazanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, çağdaş ceza hu
kuku, suçla bozulan barış ve sükûnun 
mümkün olduğu kadar devamlı şekilde 
sağlanması amacını ne kefaret, ne ibret 
maksatlarında ve ne de cezalarda şiddet 
eğilimlinde 'bulmaktadır. Aslında milleti
mizin de inançları bu istikamettedir. 

Çağdaş ceza hukukunun, suç ile bo
zulan barış ve sükûnun devamlı olarak 
sağlanması! için ceza ve emniyet tedbir
leri, yalnız başına suçları önlemek ve sa
yılanını azaltmak için yeterli değildir, hat
ta çok kere etkisizdir. Yapılacak şey, 
kniminolojıik araştırmalar yoluyla, suç 
doğurucu faktörleri keşfetmek ve bunları 
uygun bir tedbirler mekanizmasıyla or
tadan kaldırmaktır. Devletin, suçla savaş 
için izleyeceği tedbir ve araçlarının ne
lerden ibaret olacağı konusunda bir siya
seti olmalıdır. 

Ayrıca, ceza, suça ve -suçluya karşı 
toplumun ve devletin bir iademi tasvibi 
belirtmesi itibariyle, yararlı ve gerekli-
diır; fakat, cezada sadece bir ıstırap ver
me fonksiyonunu görmek ve yalnızca bu
nu aramak hatadır. 

BAŞKAN — Sayın Köse, bir dakika 
efendim... 

Önümüzdeki metnin uzun olduğunu 
görüyorum. Konuşmaya başlayalı yarım 
saat oldu; lütfen toparlayın. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Baican. 

Değerli milletvekilleri, cezanın, öd'etiöi 
maksadı yanında yapıcı amaçları da güt
tüğü ve suçlunun ileride fiilini tekrar et
mesini önlemek maksadıyla devlet, yine 
'bir siyaset gütmelidir, Tür'k ceza huikuku 
bugün çağdaş ceza hukukunun özellikle
rini taşıyan bir ceza hukukuna kavuşmuş 
bulunmaktadır. Çeşitli kanunlarda bulun
masına rağmen, infaz işlemleri de 647 sa
yılı Kanunla derpiş edilmiştir. Her ne ka
dar, infaz işlemleri çeşitli kanunlarda 
muhtelif maddeler halinde düzenlenmiş 
ise de, bunların, bir an 'önce, tek kanun
la bir araya getirilmesi faydalı olur ka
naatindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, İşkenceye ve 
Diğer Zalimane Gayrî İnsanî Veya Kü
çültücü Muamele Veya Cezaya Karşı 
Birleşmiş Milletler sözleşmesini ilk onay
layan Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülke
mizin, işkencenin ve zulmün karşısında 
olduğunu bundan üç dört ay önce almış 
olduğu kararla ortaya koymuştur, Ceza
evlerinin iyileştirilmesi, mahkûm ve tu
tuklulara insanî muamele yapılması en 
büyük arzumuzdur. 

Devleti işkenceci ilan etmemek lazım-
dır« Önergede bahsedilen konular ele 
alınmalıdır. Yüce Meclis gerekli' araştır
maları yaptıktan sonra, bu konuyu, dev-
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letın işkence yapmadığı düşüncesini bu 
kürsüden ortaya koymalıdır. 

Adlî zabıtanın kurulmasına taraftarız. 
Cezaevlerinin korunması, mülkî idarede 
bulunması asayiş ve 'güvenlik bakımlın
dan önemlıidlir ve mülkî idıarenin elinde 
kalması faydalıdır. 

Cezaevlerinde 'bulunanların eğitim ve 
çeşitli sanat ağırlıklı çalışmalarına ağırlık 
verilmeli, bir sanat sahibi olarak cezaev
lerinden çıkmaları sağlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Doğru Yol Par
tisi Grubu olarak hem devletimizi töhmet 
(altından kurtarmak, hem de tek bir va
tandaşımıza kötü bir muamelenin yapıl
masından yana olmadığımız için, verilen 
bu önergenin lehinde oy kullanacağımızı 
ifade eder, hepinizi saygı ile selamlarım. 
(pYP ve SHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Köse. 

Önerge sahibi olarak, Kars Milletveki
li Sayın Mahmut Almak; buyurun efen
dim. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; "bilindiği gibi, 
tutuklu ve hükümlülerin durumları yalnız 
ülkemiz kamuoyunu değil, bütün dünya 
kamuoyunu sürekli olarak [ilgilendiren ve 
bundan böyle de ilgilendirecek bir konu
dur. Bunun içindir ki, tutuklu ve hüküm
lülere karşı uyulması gerekli asgarî stan
dart kurallar ve bu kuralların etkin bir 
'biçimde uygulanması için, usuller, Birleş
miş Milletler tarafından 30 Ağustos 1955 
tarihinde oybirliği ile kabul edilmiş, eko
nomik ve sosyal konsey tarafından da 31 
Temmuz 1957'de onaylanmıştır. 

'Bu asgarî standartlar 55 maddeden 
oluşmaktadır. Bu standartları, kısaca şu 
şekilde sıralamak mümkündür : 

Tutuklu ve hükümlüler arasında, dil, 
din, ırk, cinsiyet ve politik görüş ayrılığı 
yapılmaması; 

Oda ve koğuşlarının yeterli aydınlat
ma, ısıtma ve havalandırma koşullarına 
sahip olması; 

Sağlık ve temizlik için gerekli imkân
ların sağlanması; 

Kendi giysilerini giymelerine izin ve-
tfilmesi; 

Sağlıklı ve güçlü kalabilmeleri İçin 
yeterli besinlerin verilmesi; 

îdman yapma imkânının verilmesi ve 
gençlerin beden eğitimi için yeterli tesis 
ve araçların bulundurulması; 

Tüm tıbbî imkânların sağlanması; 
Bedenî ve karanlık hücrelere kapatıl

mayı öngören her türlü cezaların veril
mesinin önlenmesi;; 

Zincir, kelepçe ve benzeri araçların 
cezalandırma yöntemi olarak kullamlma-
ması; 

Denetimlerin cezaevi müdür ve perso
nelinin hazır bulunmadıkları koşullarda 
yapılması; 

Aileleri ve yakınlarıyla uygun şartlar
da görüşmelerinin temin edilmesi; 

Dinî temsilcilerin bulundurulması; 
Mallarının korunması; 
Cezaevi personelinin seçimden özen 

gösterilmesi; 
Cezaevlerinin deneyimli ve nitelikli 

müfettişler tarafından düzenli olarak de
netlenmesi. 

Sayın milletvekilleri, ben, sayın Genel 
Kurulun yüksek takdirlerine sığınıyorum 
ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul 
edilen bu standartların ülkemiz cezaevle
rinde uygulanıp uygulanmadığını, Sayın 
'Meclisin huzurunda, cezaevi koşullarını 
görmek suretiyle saptamaya çalışıyorum. 
Ancak, görünen odur ki, bu standartların 
hiçbirisi ülkemiz cezaevlerinde uygulan
mamaktadır. 

Sevgili milletvekilleri, cezaevleri, bu
lundukları ülkelerin aynasıdır. Bir ülfce-
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de insan Haklarının uygulanıp uygulanma
dığını, cezaevlerinin koşullarını değerlen
direrek tespit edebiliriz. Cezaevleri, bir 
'bünyenin organları gibi, toplumun genel 
'bir parçasıdır. Gözde, 'başta, kulakta ve
ya 'başka bir organda arıza varsa, bünye
nin sağlıklı olduğunu kabule imkân yok
tur. Bir ülkenin cezaevlerinde, insan hak
ları ayakları altına alınarak tutuklu ve 
hükümlülere 'baskı ve işkence yapılıyorsa, 
o ülkenin, insan haklarından söz etmeye 
hiçbir hakkı yoktur. Hele hele o ülkenin 
demokrasiyi ağzına alması 'bile, insanları 
aldatmaktan başka hiçbir anlam ifade et
mez., Çünkü, demokrasilerin temel koşulu 
insan haklarıdır. İnsan haklarına saygı 
yoksa, demokrasi de yoktur. 

Şimdi de, ülkemiz cezaevlerinde insan 
'haklarının ne durumda olduğunu 'bazı ör
neklerle, mahkemeler huzurunda beyanda 
"bulunan tutuklu ve hükümlülerin 'bazı be
yanlarıyla ortaya koymaya çalışacağım 
sevgili milletvekilleri. 

Metris Cezaevinde kalan siyasî tu
tukluların mahkeme huzurundaki beyan
ları : 

«Tuvaletin tıkanmasını göze alamı
yorduk; çünkü tüze yedireceklerdi. Baş
ka bir koğuşta, kaşık ellerde herkes payı
na ne düşerse yemişlerdi. 

Sutyensiz, kilotsuz, gömleği yırtık 
mahkemeye gidenlerimiz oldu. Askerlerin 
arasında üstleri açık gelen kızlar oluyor
du. 

Karavanada gelen sabah çaylarına işen
mesi, yemeklere avuç avuç kum, hatta 
taş atılması, siyasî tutuklulara yöneltilen 
saldırıyı gösterir sanıyoruz. 

Havalandırmanın ortasında binanın 
pis su logarı vardı, ceza olsun diye başı
mızı bu pis suyun içerisine sokarlardı, 
Gardiyan, postalıyla başımıza basıp, ne

fes aîmak için açılmış ağızlarımıza bu 
iğrenç suyun girmesini sağlardı. 

Eğitim anında yapılan toplu işkence 
sırasında, elini sopadan kaçırdığı için, 
bir arkadaşımız soyulup domaltılarak, kı
çına cop sokulduğu ve 'bize verilen emir 
gereğince, önünden merasim geçişi yapa
rak kendisini seyrettik.» 

İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — 
Ne zaman oldu?. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Tarihini size verebilirim efendim, 

Bir gardiyandan, (Mevlüt öztürk'teh) 
dinleyelim : «Bu şekilde komutlara uy
mayanların kıçlarına zaman zaman bir
kaç cop vurulduğunu gördüm. O dönem
de en kötü sınav vermiş olanlar arasında, 
bence, doktorlar önde gelir. Metris'te an
latılırdı; işkenceden doktorların bulun
duğunu, ölüm anının yaklaştığında işken
ceyi bıraktırmak için, orada bulundukla
rını anlatırlardı.» 

Sanık Adnan Güllüoğlu'nun beyanı : 
«Ölüm orucuna gidenlerden birisi de be
nim. Cezaevinde, bizim koğuşta 5 kişinin 
makatına cop sokuldu, bunu gözlerimle 
gördük.» Ve devam ediyor. Ayrıca <4S.T.' 
nin makatına da cop sokuldu» şeklinde 
'bir beyanı var. «Beni falakaya çektiler, 
Arkasından, beni, çırılçıplak bir vaziyette 
soyup askıya aldılar ve vücudumun has
sas yerlerine elektrik vermeye başladılar. 
Bu işkenceleri «Minik» diye adlandırılan 
uzun boylu, esmer tenli bir asker yapı
yordu. «Minik» diye adlandırılan, asteğ
men ile bizzat cezaevi iç emniyet amiri 
Esat Oktay Yıldırım olduğu halde, birlik
te hücre kapışım açarak fareyi bana ye
dirmek istediler. 'Ben, uzun süre fareyi ye
memek için direnmeme rağmen, fareyi 
parça parça bana zorla yedirdiler. Bunun 
arkasından, kusmaya başladım..,» diye de
vam eden birçok açıklamalar. 
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Sevgili milletvekilleri, kim ne derse 
desin, kim hangi iddiada veya savunma
da bulunursa 'bulunsun, ülkemiz cezaev
lerinde, 'insanlık 'dışı uygulamalar olmuş
tur, olmaya da devam etmektedir, 

Peki, 'bunca baskı, bunca şiddet ve 
vahşet niye? Hepimizin gördüğü gibi, ge
çim darlığı, işsizlik, pahalılık ve ardı ar
kası kesilmeyen zamlar, halkımızı şaş
kına çevirmiştir, ©ir tarafta ekmeğe muh
taç insanların, öte tarafta vurguncular ve 
falanciarın yan yana yaşadıkları bir sö
mürü düzeni... Bu düzen, halka baskı ve 
zulüm' yapılarak, halka 'baş eğdirilerek 
sürdürülebilir. Bu nedenle, 'bizler, nerede 
ve hangi görüşte olursa olsun; ama sağcı, 
ama solcu kime yapılırsa yapılsın, her tür
lü kanunsuzluğun, zorbalığın ve işkence
nin karşısına çıkmak zorundayız. Çünkü, 
ülkemizde uygulanan 'baskı bir bütün
dür. Cezaevlerindeki baskılar da bu bütü
nün bir parçasıdır; amacı da, sömürüye, 
pahalılığa, zamlara tepkisiz bir topliumı 
yaratmaktır. 

Avrupa ülkelerinde tutuklu ve hü
kümlülere insan gözüyle 'bakılarak, toplu
ma kazandırmak için iyileştirici tedbîrler 
alınırken, ülkemizde, cezaevleri, vahşetin 
egemen olduğu birimlere dönüştürülmüş
tür. 

Evet sevgili milletvekilleri, insanları
na fare yedirilen, makatlarına cop soku
lan, çaylarına işenen, tuvalet pisliği yedi
rilen ülkemizde, İnsan haklarını arıyoruz, 
demokrasiyi arıyoruz. (SHP sıralarından 
alkışlar.) 'Bugün bana, yarın sana, İçimiz
de tuvalet pisliğiyle banyo yapmak zo
runda bırakılan milletvekilleri var. 

Sevgili üyeler, bugün, insan haklarına 
saygı, bireyler olarak bizleri pefc ilgilen
dirmez gibi görünebilir; ama, insan hak
larına saygıyı ve bağlılığı gelenekleştirme-
diğimiz sürece, yarın biz veya çocukları
mız bu vahşetten nasibimizi alabiliriz. 
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Bir insan, mevcut kanunlara göre suç 
teşkil eden bir eylem içine girmiş olabilir 
veya adlî hatadan dolayı suçsuz yere ce
zalandırılmış olabilir; ama, cezaevine alı
nan insanların kanunî ve insanî haklarına 
saygılı olmak zorundayız. Devlet, kendi 
kanunlarına bağlı kalmadıktan sonra, hiç
bir vatandaşa, «Kanunlara saygılı olma
lısın» deme hakkını kendinde bulamaz, 

Sayın milletvekilleri, geliniz, dil, din, 
ırk, politik görüş ayrılığı gözetmeden, 'in
san haklarına saygıyı geleneMeştirelim, 
toplumsal bir gelenek oluşturalım. İna
nın, bu gelenek, bütün insanlığa, halikı
mıza, bizden sonraki kuşaklara ve çocuk
larımıza huzur dolu bir dünyanın temel 
taşlarmdan birisi olacaktır.. Bu nedenle, 
geliniz, Meclis araştırması isteğine «evet» 
diyelim, Parlamento olarak ülkemiz so
runlarına biz sahip çıkalım. 

CÜNEYT OANVER (Adana) — 
ANAP'lılardan çok şey İstiyorsun, nasıl 
yapsınlar?! 

(MAHMUT ALI'NAK (Deyaımla) — 
Sayın milletvekilleri, «Cezaevlerinin siv.il-
leştirilmesi» adı altında yapılan ve yeni 
baskı biçimlerini bünyesinde taşıyan uy
gulamalar, inanın, olumlu bir sonuç ver
meyecektir. Eskişehir '(E) tipi cezaevi si
vil değil midir? Bu cezaevi her türlü zor
balığın hâkim olduğu bir cezaevidir. 

Amasya Cezaevinde 16 ncı gününü 
dolduran açlık grevleri devam etmekte ve 
insanlar yavaş yavaş ölüme yafclaşimak-
tadırlar. (Sayın Adalet Bakanı, bu açlık 
grevinden haberi olmasına rağmen, san
ki hiçbir şey yokmuş gibi vurdumduymaz 
bir tavır içerisine girmekte ve bu insan
ların her an ölüme yaklaşmaları olayını 
göz göre göre seyretmektedir., 

Bugün, Diyarbakır Savcısının entere
san bir açıklaması çıktı sayın milletvekili 
arkadaşlarım. Aynen şunu söylüyor : 
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«Bugünden (itibaren, cezaevi, Adalet Ba
kanlığının rejimine tabi olacağından, ön
ceden verilmiş 'bazı tavizleri uygulamak 
tmüim'kün değil.» Yani, laskerî cezaevleri
nin statülerinin sona erdirilerek, sivilleş-
tirilmesi adı altında, iktidar partisince 
günlerdik devam ettirilen propaganda, in
san haklarına yönelik bu saldırılar karşı
sında oluşan tepkiyi zaman zaman yerle 
bir etimeye yöneliktir. 

Cezaevleri sivilleşsin veya sivilleşme
sin, tutuklulara ve 'hükümlülere yönelik 
olan 'bu insanlık dışı uygulamalar ve bu 
insanlık dışı uygulamalara meydan veren 
özellikle iktidar partisinin zihniyetinden 
kaynaMıanan bu uygulamalar devam etti
ği sürece, hiçbir şey değişmeyecektir. Bu 
nedenle, geliniz, araştırma önergesine oy
birliğiyle «evet» diyelim ve bu araştırıma 
Önergesiyle oluşacak duruma göre, ce
zaevlerinde gerekli olan araştırmaları ya
parak, ülkemiz üzerindeki bu utanç verici 
tabloyu hep birlikte kaldıralım. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Alın'ak. 

Sayın üyeler, Meclis araştırması açıl
ması ite ilgili önerge üzerindeki öngörüş-
meler tamamlanmıştır. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım : 
Meclis araştırması açılmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme-
miiştiir. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/15) 

•BAŞKAN — îkinci sıradaki, Tekir
dağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 33 ar
kadaşının, ülkemizin sahip olduğu çevre 
değerlerini korumak ve mevcut çevre so
runlarını gidermek için gerekli tedbirleri 
tespit etmek ve 'bir çevre politikası oluş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlı
yoruz. 

Hükümet?, Yok. 
Hükümet ve Hükümetle ilgili görüş 

ifade edecek bir bakan bulunmamış oldu
ğundan, içtüzüğün 63 üncü maddesi ge
reğince, bu konudaki görüşme - bir defa
lık - gelecek birleşime bırakılmıştır. 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, TRT 
ile ilgili konuların ve yolsuzluk iddiaları
nın açıklığa kavuşturulması amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/16) 

BAŞKAN — Üçüncü sıradaki, Ha
tay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen
oğlu ve 41 arkadaşının, TRT ile ilgili ko
nuların ve yolsuzluk iddialarının açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca 'bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin öngörüşmeleri
ne başlıyoruz. 

Hükümet?. Burada. 
'Önergeyi 'okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Devletin radyo ve .televizyonu, bir 
Anayasa müessesesi olmanın gerektirdiği 
temel nitelikleri bir yana bırakarak, uzun 
zamandan beri iktidarın tek yönlü şartlan
dırma aracı halinde görev yapmaktadır, 

Bu anlayış, bu müesseseyi nihayet «de
mokrasinin engeli olma» gibi rejim için 
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tehlike arz eden bir duruma getirmiştir. 
'Haber verme tekeli, vatandaşı doğruları 
öğrenmekten mahrum 'bırakmakta, 'kamu
oyu ülke gerçeklerinden haberdar olama
maktadır. 

Buna ilaveten, önemli devlet kaynak
larına tasarruf ötmek imkânına sahip 'bu
lunan TRT, adı geçen kaynaklan kullan
makta gereken titizliği göstermemökte ve 
pek çok yolsuzluk ihbarlarının gazete sü
tunlarını doldurmasına sebep olmaktadır. 

Fırsat 'bulduğumuz her zeminde dile 
getirdiğimiz 'bu mahzurları, TRT idaresi
nin ortadan kaldırması beklenirken, bir 
devlet kurumundan umulmayacak kayıt
sızlık ve pervasızlığın hâlâ devam ettiği 
gözlenmektedir. 

'Daha geçen yıl Meclis kürsüsüne ge
tirdiğimiz yolsuzluklar vesilesi ile Hü
kümet, eğer iddialar doğru ise, yapanın 
yanına kâr kalmayacağını, sorumluların 
cezalandırılacağını, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunun hu konuda soruş
turma açacağını ve sonucun Yüce Parla
mentoda açıklanacağını ifade etmişti. 

Aradan geçen zaman içinde, ne Hü
kümetten, ne TRT'dlen, ne de Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulundan bu konu
da 'bir açıklama yapılmamış bulunması, 
hatta, bu iddiaların örtbas edilmesi için 
özel gayretlerin sarfedildiğinin intibaı ka
mu vicdanını rahatsız etmektedir. 

Söz konusu yolsuzluk iddialarınla şim
di de günlerdir bölgeleri açıkça yayınla
nan başka yolsuzluk iddiaları da eklen
miş 'bulunmaktadır. Gazetelerde yer alan 
bu iddialar, TRT'nin bir çiftlik gibi yöne
tildiğinin yeni bir örneğini sergilemekte
dir, 

Çağ atlayan Türkiye'de ortaçağ zihni
yeti ile yönetilen TRT, istanbul'da bir 
misafirhane yaptırmaya karar verdikten 
sonra, beş yıldızlı otel kalitesindeki bu 
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[misafirhanenin ihalesinde ve inşaatında 
sayısız usulsüzlükler yapıldığı iddiaları in
şaattan evvel başlamıştır. 

İhale, kazanan şirket yerine, bir ANAP 
ilçe başkanının şirketine verilmiş, zama
nında bitirilemeyen inşaat için ceza ver
mesi lazım gelen söz konusu şirket bu 
sefer ihalesiz olarak 700 milyon liralık bir 
ek inşaatı yüklenmiş ve henüz işi bitirme
den inşaatın parasını almıştır. 

G'örevli komisyonların aksine karar 
alması, bu yolsuzlukları önlememiş, karşı 
çıkanlar başka yerlere atanarak cezalan
dırılmışlardır. 

TRT Yönetim Kurulu, ek inşaatın ya
pılacağını, şirkete paralar ödendikten üç 
ay sonra öğrenebilmiştir^ 

Şirket, yapılan özel protokoliar 'ile ay
rıca büyük ölçüde haksız kazanç sağla
mıştır. 

Ayrıca TRT'de yayınlanan bazı yerli 
dizilerin çekimi, eski TRT mensuplarının 
veya bugünkü yöneticilerin yakınlarının 
kurduğu şirketlere usulsüz verildiği belge
leri ile ortadadır. Bu şirketler, daha ku
rulur kurulmaz TRT'den milyarları bu
lan dizi siparişleri almaktadır. 

Özetlenmeye çalışılan ve belgeleri ile 
yayınlanan söz konusu iddialara ve diğer 
suçlamalara bu güne kadar hiç bir sorum
lu TRT yöneticisi tarafından bir açıkla
ma gelmemesi veya mukabete ortaya kon
maması ise hazindir. 

Bu hazin tablo, yapılanın yapanın ya
nında kaldığı bir Türkiye imajı vermekte
dir. 

'Bırakınız yapsınlar, bırakınız muhale-
fettökiler sorsunlar, metodu ile varılmak 
istenen uyuyan, susan bir Türkiye imajı
na Yüce Parlamentonun müsamaha gös
termesi ise üzücü ve ürkütücüdür. Tek ta
raflı bir TRT ile varılmak istenen nokta
nın aydınlığa kavuşturulması ve kamu 
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vicdanında bir devlet müessesesinin daha 
fazla yıpranmasına mani olmak için me
seleye Türkiye Büyük Millet Meclisimin el 
koyması zarurî hale gelmiştir. 

Belgeleri lile ortaya atılan iddiaların ise 
gün ışığına çıkarılması bir Meclis araş
tırması açılmasını icap ettirmektedir. 

TRT ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 nci 
maddeleri gereğince Meclis araştırması 
açılmasını saygı ile arz ve talep ederiz. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

vfc aıikadaşları 
BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet 

Bakam Sayın Adnan Kahveci; buyurun 
dfendlim. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; öncelikle, muha
lefetin araştırma önergesi olarak günde
me getirdiği; fakat, büyük bir ilgiyle iz
lediği ve takip ettiği bu önerge konusun-
•da muhalefeti özellikle tebrik etmek is
terim. Gösterdiği ilgi gerçekten bayağı 
büyük (!) Önerge sahibini de salonda gö
remiyorum.; 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Ba
kanın bulunmamasından dolayı muhalefet 
tedbirsiz. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Değerli milletvekil
leri, biz TRT'yi, bildiğiniz gibi, Anayasa 
ile kurulmuş özerk bir kuruluş olarak gö
rüyoruz ve bu kurumun sağlıklı çalışma
sı, sağlıklı işlemesi için en önemli unsur
lardan birisinin de açıklık olduğuna ina
nıyoruz. 

Demokrasinin en önemli taraflarından 
bîr tanesi de açıklık müessesesinin sağlık
lı işlemesidir. Bir demokraside açıklık ne 
Ölçüde fazla varsa, o demokrasimin işler
liği o ölçüde sağlıklı olur. 
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Araştırma önergesine gelmeden önce, 
TRT bütçesinin büyüklüğü ile ilgili bazı 
rakamlar vermek gerektiği görüşündeyim. 
Acaba, TRT, kurum olarak, büyüklük 
olarak diğer dünya ülkelerindeki tele
vizyon kurumlarıyla karşılaştırıldığında 
nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?. Bu tablo
yu çizmeden önce 1984 yılına bir döne
lim : 1984 yılında kurumun tüm geliri, 
ruhsatlardan ve cüzi olarak da reklam
lardan elde ettiği gelirdi. Radyo ve tele
vizyon ruhsatlarının Ödenme günü geldi
ği zaman kurum büyük bir bekleyiş içi
ne girer, PTT şubelerine vatandaşlar di
zilir, ruhsat ücretlerini ödemek için bü
yük bir bürokratik formaliteye maruz 
kalır, bazen ruhsat parasını öder; fakat, 
kayıtlar yanlış geçildiği için tekrardan 
ceza makbuzu gelir, PTT şubeleri tara
fından tahsil edilen paralar zamanında 
Kuruma intikal ettirilmez ve Kurum, ay
nen, 1984 öncesi belediyelerin maaşları 
ödemede çektiği güçlükler gibi büyük 
maddî zorluklar içinde hiçbir ciddî yatı
rım yapamaz durumda idi. Bu kaynak sı
kıntısının en güzel göstergesini son dört 
yılda yaptığı yatırımlarda görüyoruz. 
PTT'nin kaynakları zenginleştirildikten 
sonra, Kurum, dört yıl içinde, verici gü
cünü hemen hemen her kanalda ve radyo 
postalarında ikiye katlamıştır. Zaten 
TRT-2 önceden yoktu, oralda zaten ikiye 
katlamak diye bir şey mevzubahis değil, 
sıfırdan başlamıştı. TRT-l'in Verici gü
cü iki misline katlanmıştır, radyo postala
rının verici gücü iki misline katlanmış
tır., 

Yabancı para birimi üzerinden son 
dört yılda yapılan yatırımlar ise, Kuru
mun bütün tarihi boyunca yaptığı yatı
rımların bir misli kadardır; yani, geçmiş 
dönemde yapılan yatırımlar kadar yatı
rımı Kurum dört yılda yapmıştır. 
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TRT'nin iyi çalışabilmesi için, ımad-
ıdî olarak güçlü olması gerekir. Hep şunu 
söylüyoruz : «TRT'miz niye BBC kadar 
yayın yapamıyor? Nüye, Amerikalılar ka
dar iyi programlar finanse edemiyor?» 
Bütün bunlar para işidir. Koskoca TRT' 
nin 'bütçesi, yafbancı para 'birimi üzerin
den, Amerika'da mütevazi 'bağımsız bir 
istasyonun bütçesi kadardır. Yine, bütün 
artırılmış imkânlara rağmen TRT'nin büt
çesi, dört beş tane süper film prodüksi
yonu 'bütçesi kadardır; Amerika'da, Av
rupa'da yapılan »dört beş tane süper pro
düksiyonun bütçesi kadardır. Kurumun 
çalışma performansını değerlendirirken, 
'bütün 'bunları aklımızda tutmamız gere-
!feir, 

Şunu söylüyoruz : Kurumun daha iyi 
çalışabilmesi için, bu kuruluş özerk ol
masına rağmen, Meclis olarak !biz, Kuru
mun kaynaklarını artırmak ve Kurumun 
imkânlarını genişletmek medburiyetinde-
yiz. Kurumun kaynakları artırıldığı sü
rece, çok daha fazla kasabamıza, köyü
müze çok daha fazla yayını, çok djaha iyi 
kalitede yayını götürebilir.» 

Maalesef, Kurumun finanse ettiği, geç
mişte «Türkiye'de çok büyük meblağlar» 
diye lanse edilen yapıtlar, dünya ölçü
lerinde komik denecek kadar düşük ma
liyetli yapımlardır. Gerçek anlamda bü
yük bir yapımın dünya ölçülerimde ma
liyeti 10 milyarın, 20 milyarım altımda 
değildir. Çok çofcJiyi 'bir dizinin (maliye
ti, dizi başına 20-30 milyarın altına düş
müyor; yabancı televizyonlarda yapılan 
bir dizinin maliyeti, dizi başına, yani 1 
saatlik bölümü başıma 20-30 mil yarım 
altıma düşmüyor. 

Değerli milletvekillerli, bu arada öner
ge sahiplerinin önergelerinde belirttikleri 
bir konuya değinmeden edemeyeceğim. 
İktidarın tek yönlü şartlandırma aıracı 
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halinde görev yapma hususu gündeme ge
tirilmek isteniyor. Muhalefetteki değerli 
arkadaşlarımıza şu konuyu bilhassa ha
tırlatmak isterim : Sön günlerdeki haber 
programlarımı izliyorlarsa, hemen hemen 
her gece değerli iki muhalefet liderimizi 
televizyonda görebiliyoruz. Acaba, bu şe
kilde hareket eden bir televizyon, nasıl 
oluyor da, saat 20.00 haberlerinde he
men hemen her gece muhalefet liderleri
ni, hem de kendi seslerinden ekrana ge
tiren bir televizyon tek yönlü şartlandı
rılmış oluyor?.. Bu tek yönlü şartlandır
ma konusunu ben de bayağı merak et
meye başladım. 

İkinci önemli konu daha var, bu Mec
lis kürsüsünde konuşuldu, «Televizyon 
Parlamentoya yeterince zaman ayırmıyor» 
dendi. Televizyon, haber niteliği olan, 
hatta olmayan pek çok konuyu 20.00 ha
berlerinde, 20.00 haberlerine yetiştirenie-
diği konulan da kapanış haberlerlimde 
gündeme getirdiği halde... 

HASAN NAMAL (Antalya)' — Saat' 
01.00'de, Oıl.OO'i çeyrek geçe... 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — «Televizyonda Par
lamento yeterince verilmiyor» dendi. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sıra 
gelmiyor zaten, •bakanların temel atma 
törenlerinden. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Bu sefer, TRT Ku
rumumuz kendi insiyıatifiyle 'bir «'Parla
mento Saati» başlattı. Sayın Genel Mü
düre geçen gün merak salikiyle; muhale
fetten gelip sizi tebrik eden, ya da böyle 
bir programı başlattığınız için sözlü veya 
telefonla yahut yazıyla teşekkür eden 
herhangi bir arkadaş oldu mu, diye sor
dum; aldığım bilgiye göre, henüz Genel 
Müdürümüze yazılı, sözlü veya telefonla 
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hiçbir tebrik veya teşekkür notu gıitme-
ımiştir., 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— Gece saat 01.00'de... 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Sayın Genel Müdü
rümüze bu konuyu da sordum, niye bu 
saatte veriyorsunuz Pariaımento Saatimi, 
diye, kendisinin ifade ettiği şey, «tama
men teknik nedenlerdendir.» Saat 19.00' 
da 'biten, 4 saat süren 'bir Parlamento
nun, 4 saatlik değilse bile 2 saatlik çe
kimlini izleyip, bunun montajını yapmak, 
araya konıuşacak metinleri koymak, hiçbir 
teknik ekibin yapabileceği bir iş değil
dir. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— Ertesi günü versin. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Ayrıca şu konuyu 
da gündeme getirmemiz lazım : «Priime-
Time» dediğimiz, saat 21.00 ile 23.00 ara
sında haftanın üç günü eğlence progra
mı izlemek isteyen halkımızın zamanını 
alıp, oraya Parlamento Saati'ni koyma 
konusunda acaba ne ölçüde hakkımız 
vardır? Padameterler olarak, Meclis ola
rak bunu da bir düşünmemiz lazım; ya
ni, ertesi günü verme konusunda... Za
ten, haber niteliğinde olan bir şey ertesi 
günü haberlerinde, sabah, öğle, akşamv 

tekrarlanıyor; ama bunu, en önemli ku
şak olan saatte verilmesinin, televizyonu 
aynı zamanda en önemli eğlence aracı 
olarak gören halkımız tarafından ne öl
çüde tasvip edileceğini de iyi düşünme
miz lazım. 

Tabiî, devamlı olarak da tartışılacak 
bir konu vardır; bir haberin yahut da 
burada yapılan bir konuşmanın haber 
değeri nedir, ne değildir tartışması de
vamlı olacaktır. Muhalefetteki arkadaş
larımız olsun, iktidardaki arkadaşlarımız 
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olsun, darılmasınlar; ama, hemen hemen 
herkes, söylediği şeyin en önemli şey ol
duğuna inanır ve kendi söylediği şeyin 
ertesi gün gazetelerde sürmanşet çıkma
sını ister; çıkmayınca da kendi içinden 
kızdığını, küstüğünü, geçmiş yıllardaki, 
son on onbeş yıldaki şeylerden biliyoruz. 
Hatta, hatırlarız, 1980 öncesi parti lider
leri tarafından, «Basın, bizim, haber de
ğeri olan konuşmalarımızı vermiyor, basın 
bize şartlı davranıyor.» şeklinde bile çok 
muhtelif iddialar, suçlamalar olmuştu. Bu, 
haber değeri var mı, yok mu tartışması, 
maalesef bizim de sonuçlandıramayacağı-
mız, devam edecek bir tartışmadır. Buna 
ancak, profesyonel yayıncılar, profesyonel 
gazeteciler karar verir; buna kişinin ken
disinin karar vermesi çok zor bir olay
dır. Sübjektif 'bir olaydır. Onun için, te
mennim, bu tip iddiaların, «bu tip tezle
rin Meclis kürsüsüne getiırilmemıesidir. 
Bir haberin, bir konuşmanın haber değe
rinin olup olmadığını saptamak, konuş
macının değil, profesyonel değerlendirme-
çilerin işidir; bizim işimiz olmaması ge
rekir. 

Sayın Başkan, grup sözcümüz, Genel 
Müdürlük, Kurum bünyesinde yapılan 
işlemlerle ilgiili, tahkikatlarla ilgili, Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tah
kikatları ile ilgili bazı açıklamalar yapa
cak. Ben, açıklamaların uzunluğu dola
yısıyla bir kısmını grup sözcümüze ver
dim; yansını ben açıklayacağım, yarısını 
da grup sözcümüz açıklayacak. 

Bunlar, sayın önerge sahiplerinin be
lirttiği gibi, Meclis kürsüsünde gündeme 
getirdikleri ve Hükümetin, «eğer iddialar 
doğru ise, yapanın yanına kâr kalmaya
cağını, sorumluların cezalandırılacağını, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
nun bu konuda soruşturma açacağını ve 
sonucun Yüce Parlamentoda açıklana-
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cağını ifade etmişti» şeklinde, önergenin 
de beyan ettiği husustur. Kurum bu ko
nuda -sayın grup sözcümüzün de açık
layacağı şekilde- çeşitli açıklamalar yap
mış; fakat, maalesef bunlar, iddiaların 
yer aldığı yayım organlarında yayımlan
mamış. Dolayısıyla, sayım muhalefet men
supları, 'belirttikleri gibi, bu (iddiaların 
örtbas edilmesi için özel gayretlerin sarf 
edildiği sebilde bir imajım, intibaım doğ
duğu, görüşün ortaya çıktığını söylemekte 
ve iddia etmektedirler. Durum, böyle de
ğildir, memnuniyetle söylemek istiyorum 
ki böyle değildir. Kurum, bu konuda ya
zılı açıklaıma'Jar yapmış; fakat, açıklama
ları ilgili yayım organlarında yayınlan
madığı içim» olaylar mahkemeye dntlikal 
etmiştir. Bu açıklamalar yayımlanmadığı 
için, müsaadenize sığınarak, affınıza sı
ğınarak, Kurumun bu konuda yaptığı 
araştırma, inceleme ve denetlemelerim de
taylarını huzurunuzda açıklamak istiyo
rum. 

Kurum dışımda yaptırılan drama tü
rümdeki televizyon yapımlarıyla ilgili id
dialar konusunda şunları açıklamak iste
rim : 

1.. Hanımlar Slizin İçim isimli kuşak 
program ile ilgili olarak, TRT'nin uygu
lamasına göre, program maliyeti ne ka
dar yüksek olursa, maliyete en az yüzde 
15 eklenen kâr da o ölçüde artıyordu; id
diaya göre. 

«Yömder bunu iyi kullandı ve mas
rafı kabartmak içim me kadar ünlü tiyat
rocu varsa programa dahi etti» denil
mektedir. Bu iddia doğru değildir. Çün
kü, kurum, bir yapımda görev alam sa
natçılara ödenecek bedelleri, şöhretlerime 
göre değil, TRT İstisna Sözleşmesi Yö
netmeliğinde 'belirtilen bedellere göre tes
pit etmektedir. 

2. Hanımlar Sizim îçin isimli prog
ramın metlimlerıi, belirtildiği gibi, reper

tuar kurulu tarafından incelenmemiştir. 
Çünkü, repertuar kurulu kendi çalışma, 
usul ve esaslarıma göre, belli bir uzun
luğun -süre olarak- üstündeki seneryo-
ları incelemektedir. Hanımlar Sizim îçin 
isimli program ise, bilindiği gibi, bir ku
şak programıdıır. Bu sebeple, program 
metinlerinim incelenmesi repertuar kuru
lunun çalışma alanıma girmemektedir. 

3. Yömder Filmcilik Yapım Yayım 
Anonim Şirketiyle yapılan ilk sözleşme, 
iddia edilenim aksime 26 bölüm içim değil, 
13 bölüm içimdir. Bu 13 bölüm için öde
mem ücret, KDV hariç, 360 025 900 Türk 
Lirasıdır. Bu 13 bölüm içim verilen avans 
mliktarı ise, iddia edildiği gibi 300 mil
yon TL. olmayıp, bütün yapımlarda ol
duğu üzere, toplam bütçenin en fazla 
yüzde 25'idir. 

Ayrıca, bu firma, yahut da herhangi 
bir firma avans alabilmek için, avans tu
tarı kadar da banka teminat mektubu ge
tirmek mecburiyetindedir. Diğer bir de
yişle, yapımcı işe başlarken, ilk defa, ya
pım bütçesinin yüzde 25'i oranında avans 
aldıktan sonra, bu avansın sarfını; fatura, 
makbuz ve benzeri harcama belgeleriyle 
tevsik ederek bu avansı kapatmasıyla, da
ha sonra arta kalan yapım bedelinin yüz
de 25'i kadar yeni avans alabilmektedir. 
İşin gördürüldüğü sürece, her aldığı avan
sı kapatarak ve giderek küçülen miktar
larda yeni avans alabilmektedir. Yapım
cının kuruma verdiği avans teminat mek
tubu, yapım teslim alınıp, kabulü yapıl
dıktan sonra iade edilmektedir. 

4. Hanımlar Sizin îçin isimli yapım 
daha sonra 13 bölüm olarak yeniden ıs
marlanmış olup, halen yapımı ve yayını 
devam etmektedir. Adı geçen programa, 
başlangıçtan bu yana ödenecek toplam 
meblağ, iddia edildiği gibi 39 bölüm için 
1 milyar 338 milyon olmayıp, 26 bölüm 
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için 834 milyon 525 bin 900 Türk Lira
sıdır. 

Yine basınımızda yer alan ve geçmiş 
dönemde Meclis gündemine getirilen ko
nulardan bir tanesi de «Gönül Dostları» 
adlı programla ilgilidir. Gönül Dostları 
adlı senaryo tamamlandığı zaman, ince
lenmesi ve düşüncelerini bildirmeleri için 

Erler Film'e verilmiştir. Ancak, adı geçen 
firma, bir müddet sonra, işlerinin çoklu
ğu sebebiyle senaryoyu iade etmiştir. Bu
nun üzerine, senaryo Mine Film'e veril
miş, yaptıkları inceleme sonucunda filmin 
yapımı için teklifte bulunmuşlardır. 

Kurum ile işbirliği yapmak isteyen 
tecrübeli firma sayısı fazla değildir. Mine 
Film de tecrübeli ve Türk sinemasında 
ağırlığı olan bir firmadır. Gönül Dostları 
adlı yapım, Mine Film'e, «İki Yangın 
Arasında», «Canide Sonku'nun Hayatı» 
isimli teklifleri gerçekleşmediği için değil, 
Kurum ile çahşmalk isteyen tecrübeli ve 
nitelikli bir firma olduğu için verilmiştir. 

Yapımın, hem seyirci tarafından be
ğenilmiş olması, hem de basın tarafından 
ödüle layık görülmüş bulunması, kuru
mun başlangıçtaki uygulamasının doğru
luğunun ve haklılığının birer kanıtı değil 
midir? 

5. Bir yapımcıya, yukarıda da belir
tildiği üzere, yapımın toplam bütçesinin 
en fazla yüzde 25'i oranında ve teminat 
mektubu karşılığında avans verilmektedir. 
Yapımcı, ilk defa aldığı avansın sarfını, 
fatura, makbuz ve benzeri harcama bel
geleri ile tevsik ettikten sonra, ancak ikin
ci dilim avansını alabilmektedir. Bu ku
rallar bu filmle ilgili verilen avanslarda 
da uygulanmış ve yapımcının - iddia edil
diği gibi - aldığı avansları fazladan beş ay 
kullanması söz konusu değildir, mevzu
bahis değildir. 

Yapımcıya, Millî Eğitim Müdürlükle
rinden, okullarda çekim yapma izninin 

— 35 -

geç verilmesi; kış şartlarının çok çetin ve 
çalışmaya imkân vermeyecek kadar 
ağır olması; yapımcının hastalığı sebeple
ri ile ve sözleşmenin 7/e maddesindeki 
«Yapım için resmî kuruluşlardan gerekli 
müsaadeler kurumca alınacaktır. Resmî 
müsaadelerin geç temini halinde, yapım
cı, yazılı olarak, yapım süresinin uzatıl
masını talep edecektir» hükmü dikkate 
alınarak, dizinin kalitesini tehlikeye atma
mak, acele ile gerçekleştirilmiş bir yapım 
durumuna sokmamak için, teslim tarihi
nin uzatılması talebi kabul edilmiştir. 

Bu konuda, uzatma talebinin kabulüy
le yapımın bütçesinde bir artış söz konu
su olmadığı için, süre uzatılmasının ya
pımcıya maddî bir külfet getirdiği de dü
şünülmelidir; çünkü, kurulmuş bir yapım 
ekibinde geçen her fazla gün, eleman ve 
prodüksiyon giderleri olarak bütçeye bir 
yük getirmektedir. Ayrıca, yapımın gecik
mesi, yapımcının teminat mektuplarının 
ve nakit alacağının kurumdan geç tahsil 
edilmesi demektir. 

Kurtdereli Mehmet Pehlivan ile ilgili 
olarak çıkan iddialara ilişkin olarak, bu 
yapım da normal prosedüre uygun ola
rak gerçekleştirilmiştir. 

Televizyon Dairesi Başkanlığı bünye
sinde, kurum içi ve kurum dışı drama ya
pımlarının bütçelerini tetkik etmek ve so
nuçlandırmak için bir «Bütçe Tetkik Ko
misyonu» kurulmuştur. Bu komisyon, fir
ma teklifi ile kurumun uygulamasını ve 
senaryoyu inceleyerek kararlaştırmakta 
ve bulduğu bütçeyi, teklif sahibine bildir
mektedir. Bir yapımın bütçesi, tamamıyla 
senaryo ile ilgilidir. Kostümü ve figüranı 
bol bir filmin bütçesi ile/günümüzde ve 
dar mekânda geçen bir filmin bütçesi bir
birine emsal teşkil edemez. 

Kurum içi ve kurum dışı drama tü
ründeki televizyon yapımları ile ilgili se-
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naryolar, 19$6 yık> başmdan itibaren ku
rulana ve çalışmaya başlayan Drama Ya
pımları Edebî! Sanat Repertuar Kurulu ta
rafıhdan' İncelenip, değerlendirilmekte ve 
yadımı uygun bıüuoıarılar Televizyon Da
iresi Başkanlığına. tavsiye edilmektedir. 
Repertuar Kurulu^ incelenmelerini, tama
mıyla, serbest ve etki altında kalmadan 
sürdürmektedir: Kurum, Repertuar Kuru
lunun tavsiye etmediği bir yapımı, drama 
programı < olarak ; gerçekleştirmemektedir. 

Bugüne kadar, incelenmesi için gön
derilen kurum dışii »enaryo sayısı 505 'tir. 
BumbuJdan 54 - adedi Repertuar Kurulun
ca yayınlarda kullanılabilir: bulunmuştur. 
Kuruma yerli drama; yapımlarında kendi -
sine hedef olarak belirlediği haftada 7. 
gün: yayını, torunu içi yapımları*ve fcüMm 
dışından kabul edilen bu eserler ileMğer-
çekleştirecekthv ' : 

Dönemeç ile Kurtdereli ^Idrim^t Peh
livan, Reportuaf Kuruhınuri kabul ve tav
siye ettiği âserlfcr arasıridâdir. 

,,. Dönerneç ,ile ilgil/,,olarak da;, kurum 
dışı kişilere yaptırılacak.;drama-,türünde; 
kf televizyon yapmılarınm ısmarlanmasın
da uygulanacak esas ye t usuller, TRT İs
tisna Sözleşmesi Yönetmeliğinde ve bu 
yönetmeliğe dayalı yürürlüğe ! konmuş 
olan 'genelgelerde 'belirtilmiştir: Diİnerr/ei? 
adlı yapıni1 'da, 4çiklanâh bu mevzuata Üy-i 
guff' dla¥âk ğerç^leştfriîrMştfr.1' !İ 

y Perjjjan.yAJ^ ı^(^up*ıjıtu ,Âü««:,iIe 4İ-
gih\ olarak;, iddialara, ge^neç,: Bir gazete
mizin ,1 l(ı J^art 1988, güıgün^h^sır^da, Pe
rihan Abla ve Kuıruntu^lesi^dU^'kprnje-, 
di dizileri ile ilgifî fid î̂ lar,;Ş,e,be ĵy^e, - da
ha önce yine bir | |gazetem^e.;ye/ ajpjş;-
yaPjiİan Jnçeleme ye {eğiş şpn^şund#, |drj 

diaları haklı çıkaracajk ^ fh^g^^ i ru^u^ 
süzlük bulunmamıştır. Bu defa aynı ko
nular yine başka1 feîr gazete taraFıWda'rf or
taya ' itilmiştir.'' < Bü i •'sebepîeV VS&Ü kMu'str' 

diziler ile ilgili eski iddialara değinmeye
ceğiz; ancak, yayında kullanılan üslup ve 
bazı yeni iddialardaki yanlışlıklar, gazete
deki yayının amacını belirleyen nitelikte 
olduğu için dikkate şayandır. 

Perihan Abla ve Kuruntu Ailesi adlı 
diziler, Türkiyen'in seçkin ve sevilen sa
natçıları tarafından sürdürülen ve kuru
mun belirli aralıklarla yaptırdığı kamuo
yu araştırmalarında, seyircinin çok büyük 
çoğunluğu tarafından beğenilen yapımlar
dır. 

Komedi dizileri ile ilgili yazının baş
lığını «İki diziye 4,3 milyar» diye kullan
mak, amacı açıkça ortaya koymaktadır. 
Böyle bir başlık, maalesef okuyucunun 
zihniyetinde «iki dizi yaptırıldı, 4,3 mil
yar lira para ödendi» gibi düşünce mey
dana getirebilir. 

Perihan Abla adlı yapım, bugüne ka
dar 70 adet ısmarlanmıştır. Bunun 17 bö
lümü henüz yapılmamış ve yayınlanma
mıştır. Firmaya, Perihan Abla adlı yapım 
için, bugüne kadar 1 763 723 840 TL. 
(KDV dahil) ödenmiştir. 17 bölümün kar
şılığı olan 764 989120 Türk Lirası, kar
şılığı yapılıp teslim edildiğinde ödenecek
tir. 

Kuruntu Ailesi adlı yapım bugüne ka
dar 79 adet ısmarlanmıştır. Bunun henüz 
üç bölümü teslim alınmamıştır, firmaya 
bugüne • kadar <I; 654 123 861 TL. ödenmiş
tir. Üç bölüm karşılığı olan 81 milyon 
TL.; teslim alındığında ödenecektir. 

Perihan Abla adlı yapım için, taahhüt 
bittiğinde ödenecek toplam meblağ 2 528 
712 960 TL., Kuruntu Ailesi adlı dizi için 
de. toplam 1735123 861 TL. olacaktır. 
Bu rakamlar, iki senelik bir, zaman dili
mi içinde meydana gelmiştir. 

Televizyon dizileri elbet befcbir har
camaya gerektirmektedir: Yaymı, harca-
ıw ; i 'yapmadan gerçeMeştomök mümkün 
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değildir. Aynı gazetenin 21 Şubat 1987 
akşamı Eurovision naklen yayınının ge
cikmesini, Kuruntu Ailesi adlı yapımın 
yayınlanması isteğine bağlayarak, gerçek 
dışı birtakım yakıştırmalarda bulunması 
da aynı mantığın sonucudur. Kuruntu 
Ailesi, Kurumun ısmarladığı ve yaptırdığı 
bir programdır. O akşam yayınlanmaz 
ise, bir başka akşam yayınlanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak : 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, ku
rulduğundan bu yana geçen her gün ge
lişme gösterme durumunda olan bir ku
ruluştur. Kabul etmek gerekir ki, kitle ha
berleşme araçlarının kamuoyu üzerindeki 
etkinliği tartışılamaz; hele yurdumuzda, 
bu aracın çok daha fazla bir etkinliği var
dır. 

Geçen hafta, İstanbul'da seçim böl
gemde gecekondu mahallelerinin çok 
uzak bir bölgesine gittim. Yani, şimdiye 
kadar oraya kimsenin gitmediğini söyle
yeyim. SHP milletvekilleri dahil kimse
nin gitmediğini de antrparantez söyleye
yim. Orada gençlerle sohbet ediyorduk. 
Hemen hemen hepsinin annesinin babası
nın yedi sekiz çocuğu var; beş çocuktan 
aşağı yok. Genç erkeklere sordum, kızla
ra da değil, «Kaç çocuk sahibi olmak isti
yorsunuz?» dedim. «İki çocuktan fazlası
na sahip olmak istemiyoruz» dediler. Bu, 
televizyonun toplumumuzdaki etkinliğini 
göstermesi açısından, çok önemli bir ge
lişmedir. Bu gençlerin aldıkları eğitimin 
önemli bir kısmı, televizyon kanalıyla 
gerçekleşmektedir. 

Dünya milletlerinin ve özellikle Avru
pa'nın müşterek özelliği, dinlerinin ve dil
lerinin hemen hemen aynı olmasıdır. Ta
biî, buna bağlı olarak kültür alışverişleri 
olduğu için de kültür birlikleri de vardır. 
Yurdumuzda bu tablo çok değişiktir. Ta
rihimizde ilk defa Türk kültürüyle dışa 

açılma ve çağdaş medeniyet düzeyine ıida-
şılması olayı cumhuriyet devleti dönemin
de başlamıştır. Daha önceki domemderken-
di kültürünün ve İslam kültürünün! tesir
leri herkesçe bilinmektedir. Ondaıt önce
ki dönemde dünya ve Batı medeniyetine 
erişme olayının başlangıcından sonra, 
yurdumuzda kültür ve sanat faaliyetleri, 
bütün çabalara rağmen, her yerde .aynı 
etkinlikle sürdürülememiştir. 

Bugün bile, belli başlı şehirlerimiz dı
şında kalan, şehir, kasaba ve köylerimiz
de, bir tiyatro, bir konser ve diğer kültür, 
sanat faaliyetleri yılda bir veya iki kere 
dışında yapılamamaktadır. İşte bu nokta
da, kitle haberleşme aracı olarak, televiz
yon, bu kültür ve sanat faaliyetlerini 'bü
tün fonksiyonlarıyla yerine getirmek du
rumundadır. 

Meseleye bu açıdan bakıldığında, oku
ma yazma oranını hâlâ istenilen düzeye 
eriştiremediğimiz insanlara, kendi dilleri 
ve onların inançlarına uygun hiçimde, 
hem Türk kültür ve sanat tarihini vere
ceksiniz, hem de Büyük Atatürk'ün emir
lerine uygun olarak çağdaş medeniyet se
viyesine erişmelerini sağlayacak diğer kül
türleri vereceksiniz. İşin en zor yanı da, 
bu kültür farklılıkları arasında, kendi öz 
kültürünüzü, belli bir denge içerisinde ye
ni nesillere tam ve doğru vermeye çalışa
caksınız. Toplumumuz, bu tür yerli ya
pımların fazla olmasını istiyor; bu da çok 
haklı bir istektir. 

Bu sebeple, bugün 141 saat 8 dakika
lık haftalık yayında, yüzde 56,2'lik oran
da yerli yayına ulaşılmıştır; bu, 75 saat 
yerli yayın demektir. İşin bu noktasında, 
yetişmiş personel ve teknik imkânların 
da ne olduğunu bilmek gerekir. Bütün 
radyo - televizyon kuruluşlarında olduğu 
gibi, bizim kurumumuzda da radyo ve te
levizyonculukta yetişmiş personel bir süre 

37 — 



T. Ö. M. M. B: 66 10 . 5 . 1988 O : 1 

sonra, özel sektör tarafından daha iyi im
kânlar ve yüksek ücretlerle alınmaktadır. 
Bunun için de, kurumumuz, daima, per
sonel eğitimiyle meşgul olmak mecburiye
tindedir. 

Bundan ayrı olarak, altyapı imkân
ları fevkalade kısıtlı bulunmaktadır. Bu
gün İstanbul ve İzmir'de birer, Ankara'da 
•iki adet olmak üzere, kurumun sadece dört 
adet stüdyosu vardır. Bunun dışında, nak
len yayın aracı vasıtasıyla yapım ve yayın 
yapılacak bir stüdyo daha vardır. Bu
gün iki ayrı prograrrida, haftada 141 saat 
8 dakika tutarındaki yayının, bu stüdyo 
şartlarıyla gerçekleştirilmesi imkânı he
men hemen diğer hiçbir ülkede yoktur. 

Bu sebeple, Kurum, altyapı hizmetle
rini süratle yerine getirmeye mecburdur. 
Nitekim, konuşmamın başında da belirt
tiğim gibi, Kurum, son dört yıl içerisin
de 'bu sıkıntıları önlemek amacına matuf 
olarak, Kurum tarihinde görülmemiş şe
kilde yatırım yapmıştır. 

'Rakamları daha detaylı olarak vere
yim; 1964 - 1983 yılları arasında, 20 yıl
lık dönemde, Kurumun dolar değeri ola
rak 139 milyon dolar yatırımı vardır. 
1983ten sonra bugüne kadar yapılan ya
tırımların dolar itibariyle değeri ise, 152 
milyon dolar'dır. Buna rağmen, imkânlar 
yeterince genişlemiş değildir. Ankara ya
kınlarında yapılmakta olan TRT sitesi
nin idarî binaları 1989 yılı sonunda bite
cektir. Buna ilaveten, aynı yerde tekn'ik 
binalar yapıldığı zaman, 68 adet radyo ve 
televizyon stüdyosuna kavuşulacaktır. 

Yukarıda arz ettiğim, bugünkü stüdyo 
miktarı ile asıl ihtiyacı karşılayacak olan 
bu miktar karşılaştırıldığında; dört tane 
sabit stüdyo ve bir tane naklen yayın 
stüdyosu ile, 68 adet radyo ve televizyon 
stüdyosu karşilaştırıldığırida, şu arida 
program üretimindeki zorlukların daha 

da açık olarak ortaya çıkacağı, hepinizin 
'takdir edeceği bir husustur. 

Bunlar göz önüne alındığında, kurum, 
Avrupa'nın bellibaşh televizyon idareleri
nin de seçtiği yol olan, kurum dışında 
program yaptırma işine de devam 'edecek
tir. 

IDışarıya yaptırılan programların pa
halı olduğuna dair söylenebilecek bir tek 
ıhusus vardır; bugün, SBSAM adı altında 
'bir meslekî birlik kurulmuştur. Halen bu 
meslekî birlik piyasa rayiçleriyle Kuru
mun rayiçlerinin eşit olmadığını ve üye
lerinin Kurumdan çok az para aldıklarını 
iddia etmektedirler ve bu kurum üyeleri 
fhemen hemen "her ay, Bakanlığımıza mü
racaat ederek, kurumun kendilerini çok 
zor altında çalıştırdığını iddia etmektedir
ler. Bu iddia şunu gösterirki, TRT olarak 
bir savurganlığın içinde bulunulması mev
zubahis değildir. Çalışanın ve üretim ya
panın hakkını vermek mecburiyeti vardır. 
Bir radyo televizyon idaresi, kendi pren
siplerine en uygun ve en kaliteli program
ları yapmak ve yaptırrnak meebüriyetin-
idedir. Kurum, aynı prensiplere bağlı bu
lunmaktadır. Kurum dışında program üre
tenlerin içerisinden, bu işi en iyi yapacak
larına inandığımız kişileri, Kurumdaki 
yetkili kurullar seçmektedirler. Bu kişi
lerin, zaman zaman ve geçmişte Kurum-
'da çalışmış olmaları da pekala mümkün
dür. Tabiîdir ki, 'bir kurum, kendi için
de yetişmiş, kurum prensiplerini bilen, ba
şarısını kurumda ve dışarıda ispatlamış 
kişilerle çalışabilir. Asıl bunlarla işbirliği 
yapılmadığı zaman sormak gerekir. Çün
kü, dışarıdaki referanslarını aramaya ge
rek duymadan, Kurumda çalışmalarının 
'bu kişilere sağladığı bir referans vardır. 
Çünkü, özel sektörde sizlin prensiplerinize 
uyacak başarılı firmalar ve kişilerle ça
lışma mecburiyeti de ortadadır. 

38 — 



T. B. M. M. B : 66 10 . 5 . 1988 O : 1 

Değerli milletvekilleri, TRT Kuru
munun kendi bünyesi dışında program 
yaptırması - demin de ifade ettiğim gi'bi -
'bütün dünyada yaygın bir müessesedir. 
Bu programlar Kurum dışında yaptırıldı
ğı zaman, elbette bu konuda bilgileri ve 
tecrübelerini önceden bilip kabul edilen, 
kurum dışına çıkmış eski TRT personeli 
veya başkaları da olsa, tercihlerini taraf
sız olarak kullanmak mecburiyetindedir
ler. Bu tercihleri kullanırken kayırma ol
duğu iddialarının ise dayanağı yoktur. Bir 
hususu daha dikkate almak zorundayız; 
dışarıdaki yapımcılar da televizyonun bü
tün özelliklerine göre henüz organize ola-
nıamışlardır. Kültür ve sanat adamları
mızın sayıları da aşağı yukarı bellidir. Bu 
mah'dut çevreden, televizyon programcı
lığının prensiplerine uygun program üret
menin zorluklarının da olacağını kabul
lenmek mecburiyetindfiyiz. 

Bütün bunlar dikkate alınmaksızın, 
Kurumun manevî şahsiyetini ve burada 
gerçekten fedakârane çalıştığına inandığı
mız kişilerin, kendi mevzuatımız hüküm
leri içerisinde program üreten kişilerin na
mus, şeref ve haysiyetlerini kamuoyun
da küçük düşürücü iddia ve yayınların ya
pılmış olması gerçekten üzüntü vericidir. 

Yukarida da geniş olarak izah ettiği
miz gibi, bu iddialar, daha önceden, dev
letin denetimiyle yetkili, kurum içi ve 
kurum dışı idarî ve adlî makam ve mer
ciler tarafından da denetlenmiş ve bu Ku
rumun manevî şahsiyetini küçük düşür
mek amacına matuf bu iddiaların hiçbi
risi sübuta ermemiştir. 

Dikkat çekici bir husus da, çeşitli ya
yın organlarında ileri sürülen bu iddiala
rın, sadece sadece yukarıda belirttiğimiz 
amaca yönelik parça parça ve değişik za
manlarda tekraren ileri sürülmesidir. Ku
rum, bugüne kadar, elinde bulunan mik

rofon ve ekranı kullanarak bu iddiaları 
cevaplandırmamakla, bence ellerindeki im-

I ikânları kötüye kullanmamıştır. Kurumu, 
bu açıdan özellikle takdir etmemiz gere
kir; ancak, Kurumun manevî şahsiyeti
ni ve kurum personelinin kişiliklerini ko
rumak mecburiyetinde olduğumuzu da bir 
kere daha Yüce Meclis huzurunda ifade 
etmek isterim. 

Hepinize teşekkür eder, bu araştırma 
önergesinin reddedilmesi gerektiğini, gö
rüşümüz olarak belirtir, saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kahveci. 

Sösyaldemokrat Halkçı Parti Gru'bu 
adına, Hatay Milletvekili Sayın Kemal 
Du'duoğlu; buyurun efendim. (SHP sıra
larından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA M. KEMAL 
DUDUOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Sösyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Yüce Heye
tinize saygılar sunarak sözlerime başlıyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, TRT Kurumu, 
Anayasamızın 130 uncu maddesi ve 2954 
sayılı TRT Yasasına dayanılarak, dev
let eliyle kurulmuş, idareleri tarafsız bir 
kamu tüzelkişiliğidir. Anayasamız, TRT 
Yasasının, Türk Devletinin varlık ve ba
ğımsızlığını, ülkenin ve milletin bölün
me?; bütünlüğünü, toplumun huzurunu, 
genel ahlakı, cumhuriyetin temel nitelik
lerini koruyacak tarzda yayın yapmasını 
düzenler ve kurumun yönetim ve dene
timinde, yönetim organlarının oluşturul
masında ve her türlü radyo ve televizyon 
yayınlarında tarafsızlık ilkesini gözetece
ğini; haber ve programların seçilmesi, 
işlenmesi, sunulması ve millî kültür ve 
eğitime yardımcılık görevinin yerine ge-
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tirilmesi, haberlerin doğruluğunun sağ
lanması esasları, organların seçimi, gö
rev, yetki ve sorumluluklarının TRT Ya
sasıyla düzenleneceğini emretmiştir. TRT 
Yasası da, Anayasanın bu amir hükmü 
gereğince düzenlenmiş olup, > halen me
riyette bulunmaktadır. 

TRT Kurumunu yönetenler, birkaç 
yıldan beri TRT'yi, Anayasa ve yasa
larda yazılı görev ve sorumluluklarını. 
bir tarafa iterek ve aynen bir çiftlik yö
netir gibi yönetmektedirler. TRT bünye
sinde, vurgunlar, talanlar, suiistimaller, 
usulsüzlükler almış yürümüş, bu konu
lar gazetelerde günlerce tefrika edilerek 
yayınlanmış; ama, kimseden çıt çıkma
mıştır. Basında yer alan ve çok büyük 
rakamlarla belirtilen bu yolsuzluk iddia 
ve belgeleri karşısında, ne TRT yöneti
cilerinden, ne de iktidardan hiçbir tepki 
gelmemiştir. «Devlet malı deniz» zih
niyeti, tüm idarî kesimlerde acaba gün
lük uygulama mı oldu? Bu sessizliği ve 
vurdumduymazlığı yorumlamakta güç
lük çekiyoruz. 

Değerli üyeler, Sosyaldemokraı Halk
çı Parti Grubu, geçen yıl, TRT'deki yol
suzluk iddialarıyla ilgili bir Meclis araş
tırması önergesi vermiş; ancak, bu öner
ge, iktidar grubunun oylarıyla reddedil
mişti!. Açıldığı iddia edilen sözde soruş
turmalar, olayları örtlbas etme amacını 
taşımış ki, hiç ses seda çıkmamıştır; ak
sine TRT'deki pervasız yolsuzluklar ar
tarak devam eder hale gelmiştir. «Tüyü 
bitmemiş yetimlerin haklarını kimseye 
yedirmem, Allah'tan başka kimseden 
korkmam» diyerek, aklı estiğinde şov ya
pan Sayın Başbakanın, bu konularda ne 
yapacağını, merak dahi etmiyoruz. Çün
kü y&pacağı şey, Vuralhan olayında yap
tığından farklı olmayacaktır; konuyu sap
tıracak ve unutturacak önlemler alıp 
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geçiştirecek veya araştırma önergesini 
ANAP grubuna reddettirecektir. 

«Tasarruf önlemleri alıyorum» diyen 
hükümet yetkilileri, önce, yolsuzluklara 
batmış idarî ve yerel yönetimlerin üzeri
ne gitsin. Talan, vurgun, sömürü, suiis
timal, hayalî ihracat, vergi iadesi, açılış 
ve plaket verme merasimleriyle, yolsuz
lukları önlesin yeter. 

Bütçeye koyup, bilahara Mecliste 
önergelerle ödenekleri kalkan makam 
arabaları alınsa ne olur, alınmasa ne 
olur? Bütçeye ve tasarrufa etkisi deniz-
da damla kadardır; ama hükümetin ama
cı, tasarruf değil, tasarruf ediliyor gö
rüntüsü vermektir; kendi kendini kandır
maktır, kamuoyunu aldatmaktır. Bu mil
let, az benzin yaksın diye, büyük makam 
arabalarından vazgeçip küçücük Opel'e 
binen bir merhum Başbakan ismet inö
nü'yü de görmüştür ve unutmamakta
dır. Başbakan, Türk milletine karşı doğ
ru ve samimî olmak zorundadır. 

kayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şimdi de, TRT'deki usulsüzlük ve yol
suzluk iddialarına gelelim. Günlük bir 
basın organının 7 Mart 1988 tarihli nüs
hası 10 sütun üzerine manşet atıyor: 
«TRT Soruşturmasına Örtbas» Aynı ga
zetenin 8 Mart 1988 tarihli nüshası 10 
sütun üzerine yine manşet atıyor : «iha
le ikramı» 9 Mart 1988 tarihli nüsha yi
ne manşet atıyor : «Şirket kur, milyar 
kap» 10 Mart 1988 tarihli nüsha 10 sütun 
üzerine manşet : «Katmerli Yolsuzluk» 
11 Mart 1988 tarihli nüsha 10 sütun üze
rine manşet : «iki Diziye 4,3 Milyar» 
Gazete, noterden tasdikli belgeleri de tek 
tek, aynı nüshalarda yayınlar. Kamu vic
danı rahatsızdır, Türk insanı rahatsızdır. 

İşçi, köylü, daırgeliriıi tüm insanları
mız meydanlarda, kongrelerde «açız» di
ye bağırırken, hastane kapılarında para-
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sı olmayan fakir hastalarımız ölürken, 
çocuğuma bakabilmek için fuhuşa itilen 
analar feryat ederken, insanımız geçim 
sıkıntısından intihar ederken ve daha çar
pıcısı, toplumumuzda bilhassa gençlerimiz 
olmak üzere, Özal İktidarı sırasında psi
kiyatri kliniklerinde yatarak tedavi gö
renlerin sayısı on kat artarken, yolsuz
luklara ıve hırsızlıklara karşı bu vurdum
duymazlık niye? 

Sayın (milletvekilleri, gazetede belge
leriyle yayımlanan bu haberler bizleri hiç 
ilgilendirmiyor mu? Vicdanımızı sızlat
mıyor mu? Ettiğiımiz yemin içeriğinde bu
lunan, toplumun huzuru ve refahını, bu 
çeşit olaylara sessiz kalarak mı sağlaya
cağımızı düşünüyoruz? Üzerimize ölü 
toprağı mı serpildi? Uyanalım ve görevi
mizi yapalım. Araş'tırma Önergesine olum
lu oy verelim. Araştıralım ki, görev ve 
sorumluluklarını unutanların ve parayı 
en yüce değer sayanların oyunlarını bo
zalım. Bu fırsatı 'bizlere sunan önergeyi 
destekleyelim. Destekleyelim ki, huzur 
içinde görevini yapmış insanların mutlu
luğunu duyalım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
TRT Yönetim Kurulu, -görevlilerin git
tiklerinde kalmaları için, İstanbul'da beş 
yıldızlı otel kalitesinde bir misafirhane 
yaptırmaya karar verir. Vakıflar Banka
sının Ortaköy'deki yanan bir inşaatı sa
tın alınır, İnşaatın tamamlanması içlin 
Yönetim Kurulu karar alır; ancak, ihale 
açılacağı yerde, bazı muteber firmalara 
davetiye çıkarılarak teklif vermeleri iste
nir. 6 firma teklif verir. Muteberlik öl
çüsü nedir bilinmez- Satın Alma Komis
yonu, 491 milyon lira ile en düşük fiya
tı ıtekllif ©den M İD Şirketine ihaleyi ve
rir; ama, ne hikmetse, Yönetim Kuru
lu ihaleyi iptal ederek, şirketlerden tek
rar teklif ister. Yeni teklifler, inşaat mü

hendislerinden oluşan 5 kişilik alt ko
misyonda incelenerek, 496 milyon lira 
teklif ©den Ekspres Organizasyon Kolek
tif Şirketine ihalenin verilmesini 
22.9.1986 tarihinde kararlaştırır. Bu alt 
komisyon kararına, Satın Alma Komisyo
nu da katılır. TRT Yönetim Kurulu, bu 
teknik kurulların kararına yine katılmaz 
ve ihaleyi 523 milyon lira teklif veren 
ANAP Sarıyer İlçe Başkanı Erdal Aksoy' 
un, Aksoy İnşaat ve Ticaret Anonim Şir
ketine verir. Şirket, inşaatı 2 Nisan 1987 
tarihine kadar bitirecek ve 523 milyon 
696 bin lira alacaktır. İnşaatı gününde bi
tirmezse, yine şirket, TRT'ye hergün için 
1 milyon lira gecikme zammı ödeyecektir. 

İlk ihalenin verilmesini takiben, 3 
Ekim 1986 tarihinde TRT ile şirket ara
sında sözleşme yapılır. Bu sözleşmenin, 
bir de ayrıca ek sözleşmesi yapılarak yük
leniciye yepyeni ve ekstradan haklar ve
rilir. Ek sözleşmeye göre, yükleniciye pa
ra ödenirken getirilen fatura bedeline, 
makine ücreti, amortisman giderleri, iş
çilik ve montaj masrafları eklenerek bu
lunan toplama yüzde 25 kâr eklenecek, 
ayrıca da ne olduğu belli olmayan yüzde 
20 daha eklenerek para ödenecektir. Ya
ni, ödenen kâr yüzde 60 oranına yakiındır. 
Fatura ile alınan bir malzemeye yükleni-
oinlin ne katkısı var İki, yüzde 60'a yakın 
kâr veriliyor, hangi mantık bunu haklı 
gösterir anlamak mümkün mü? 

Sayın üyeler, bir yıldan uzun bir süre 
bu garip sözleşme esaslarına göre ödeme 
yapılmıştır. Suiistimal iddiaları ve dedi
koduların artması sonucu, 4 Eylül 1987 
tarihinde yeni bir protokol yapılarak, 
yükleniciye masrafları dahil yalnızca 
yüzde 25 kâr ödeneceği hükme bağlan
mış ve bunun üzerine, ayrıca ekstradan 
ve bol kepçeden verıilen son yüzde 20 kâr
dan vazgeçilmiştir; ancak, ilk sözleşme-
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niın geçerli olduğu süre zarfında, yükle-
raıiciye 800 milyon lira civarında yapılan 
ödemenin, yüzde 20 oranındaki ekstra. 
payı 2C0 milyon lirayı aşkın olup, bu pa
ranın hesabı sorulmalıdır. Bu 200 mil
yon tLiıra. f azlıadan ödenmiştir. 

Sayın Başkan, değerili milletvekillileri; 
iış bu kadarla da bitmıiyor. İkinci ptroto-
koldan sonra yüklenici, Kuruma 'başvu
rarak, istihkaklarının kendi getirdi|ği fa
turalara göre ödenmesiıni, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı binim fiyatlarımın uygu
lanmamasını ister. Kurum kabul eder ve 
30 Eylül 1987 günü ödeme şeklimi belir
leyen bir liste düzenlenıir. Bundan sonra 
tüm ödemeler faturalara göre yapılır, 
devletin birim fiyatlarına göre değil. 

Usulsüzlüğün bir yanı da, günlük 
1 milyon Türk Liralık ceza şartının uy
gulanmamasında yatmaktadır. 2 Nisan 
1987 tarihinde bitmesi öngörülen inşaatın, 
belirli günde ancak yüzde 25'lik kısmı 
gerçekleşmiştir, işi bitirmeyen yüklenici
ye acaba neden cezaî şart uygulanmadı? 
Bu soruya apaçık bir cevap beklemek Yü
ce Meclisin hakkı değil mi? Aradan iki 
aya yakın bir süre geçtikten sonra konu, 
yeniden TRT Yönetim Kuruluna gelir. 
Misafirhane inşaatına yeni bir kat eklen
mesi, asansör ve kalorifer tesisatlarında 
değişiklik yapılması istenir. Bu iş için 
685 milyon lira civarında para harcanma
sı teklif edilir. Gariptir ki, genel müdür, 
bu işlerin de işi bitirmeyen ve cezaî şart 
ödemesi lazım gelen; ama nedense, cezaî 
şart istenmeyen aynı yükleniciye verilme
sini ister. 600 milyon liraya çıkacak in
şaatın, böylece 1 milyar 208 milyon liraya 
çıkacağı anlaşılıyor. 

Yönetim Kurulu, genel müdürün bu 
teklifini de kabul eder. Yüklenici şirket 
binada istenen (bir çok tesisatı döşememiş-
ti ve Yönetim Kurulu da son kararında 
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tesisatların bir kısmının değiştirilmesini 
istiyordu. Özetle; yüklenici, Yönetim Ku
rulunun değiştirilmesini istediği tesisatları, 
ne hikmetse ve gaipten haber almışcası-
na yapmamış, yine ne hikmetse sonradan 
yapılsın dediği ilave katı da, karardan 
iki ay önce yapıp bitirmiştir. 

'Değerli .milletvekilleri, TRT'deki yol
suzluklar saymakla tükenmez hale gelmiş
tir. İkindi kanalın açılışında 108 milyon 
lira para harcanmıştır. Amerika ve Fran
sa'dan çağrılan iki şarkıcıya masraflarıy
la toplam 70 milyon lira ödenmiştir. De
kor üretme imkân ve kadrolarının en üst 
düzeyde olduğu TRT, Hüsnü özbey - İr
fan Tarikut Firmasına 26,5 milyon lira
ya dekor yaptırmıştır. Böyle bir şirket, 
sonra aranmış; ama, izine rastlanamamış-
tır. 20 b'in lira değerinde 500 adet kalem 
ve 15 bin liradan 300 adet plaket alınıyor. 
2 milyon 750 bin lira verilerek bir şirkete 
mikrofon kurdurtuluyor. Amerika'dan 
dört kişi çağrıldığı halde altı kişi geliyor 
ve fazladan gelen iki kişiden biri, ikinci 
kanal sorumlusu Ziya Uçkan'ın amcası, 
diğeri de Amerika'lı bayan arkadaşıdır. 
Bu arada, elbiseler, ayakkabılar, kolyeler, 
küpeler, simokinler, gömlekler yağmala
nıyor. Bunlara verilen para da 5 milyon 
lira civarında oluyor. 

Değerli üyeler, TRT'de gösterilen yer
li dizilerin çekimi de bambaşka bir âlem. 
iBu dizilerin bir kısmı, önce TRT tarafın
dan 'birkaç bölümü çektirilip yayınlanı
yor, ondan sonra bir bakıyorsunuz dizi
yi yapan TRT görevlisi ya görevinden ay
rılıp şirket kuruyor ya da kendisi içeride 
kalıp, yakınlarına göstermelik şirket kur
duruyor ve diziler artık bu şirketlere ve
riliyor. TRT tarafından çekilirken bölü
mü 15 milyon, liraya mal olan dizilerin 
'bölümleri, bakıyorsunuz ki, 30 veya 45 
milyona ihale edilmiş, Paraların çekim-
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den önce ödenmesi de görülüyor. Şirket
lerin ödenmiş sermayeleri 250 bin lirayı 
geçmiyor; ama TRT bunların yaptıkları 
işler için birkaç yüz milyondan birkaç mil
yara kadar ödeme yapabiliyor. Yapımcı
lar işe parasız başlayıp, çektikleri filmle
ri TRT'den aldıkları avanslarla tamamla
yarak, kendilerine büyük kazançlar sağlı
yorlar. Örneğin, Ava Ajans adına Hükü
metin «İcraatın İçinden» programını çe
ken Tunca Yörider, Yönder Filmcilik Ya
pım Yayın Anonim Şirketini kurar. Yön-
der'in ortakları, üç yakın arkadaşı ve oğ
ludur. Daha önce TRT tarafından çekilen 
«Hanımlar Sizin İçin» programının çeki
mi, 26 bölüm olarak bu şirkete 806 mil
yon liraya verildi, birkaç aylık masrafı 
için de 300 milyona yakın avans veriliyor. 
Kısa zaman sonra, bakıyorsunuz, kendi 
yağıyla kavrulan Tunca Yönder milyo
ner olmuş. Bir müddet sonra, aynı prog
rama 13 bölümlük bir ek için 531 milyon 
daha ayrılır. Kısaca, TRT, programı ken
disi yaparken birkaç milyona çıkan bö
lümler, yolsuzluk ve adam kayırma, köşeyi 
döndürme yöntemleriyle 35 milyon civa
rında mal olmuş. 

örnekler sıralamakla bitmiyor. Aynı 
yöntemlerle ve bütün dizilerde vurgun, 
yolsuzluk devam ediyor; Kuruntu Ailesin
de, Perihan Ablada, Mesela Muzafferde, 
Gönül Dostlarında, 'Dönemeçte, Kuftde-
reli Mehmet Pehlivanda, Eylülde... 

Yukarıda arz ettiğim gibi, dizileri ya
pan firma sahipleri hep eski TRT'ciler, 
dostlar, ahbaplar. Örneğin: «Ajans 1400» 
adlı şirkette Yücel Çakmaklı'nın ortaklan 
kimlerdir? Ahmet Beyazıt, Tuncay Öztürk 
TRT'de yapımcılardı; Şenol Demiröz, 
Akköprülü ve Tunca Tos'kay'ın yakın ar
kadaşı; Reşat Aksoy, MSP eski Konya 
Milletvekili; Bahri Zengin, yasaklar kalk
madan önce Refah Partisi Genel Sekrete

ri; Adil Erdem Bayazıt, şu anda ANAP 
Milletvekili (Bu da soyguna politik des
tek oluyor). 

Ankara Televizyonu eski Müdürü Yıl
maz Tekin Onay «Ajans 10» adlı şirketi
ni 5 Haziran 1987 günü kurup, 11 gün 
sonra, 353 milyona Kurtdereli dizisinin 
çekimini aldı. 

Değerli milletvekilleri, yazmakla bit
meyecek yolsuzlukları ve usulsüzlükleri, 
diğer idarî konularda da görüyoruz. Per
sonel alımlarında ölçü nedir? Sınavla 
almanlar yüzgörümlük. Mülakatlarda ide
olojik soruların yeri var mıdır? Yetenek, 
bilgi aranmıyor, hiçbir süzgeçten geçme
den torpille eleman alındığı, sonradan mü-
rettep mülakatlar düzenlenerek bu ele
manların sözleşmeli ve kadrolu yapıldığı 
bilinen konulardır. Bu elemanların, sı
navla alınandan gözde tutukluğu söyleni
yor. Programların önerilmesi, seçimi, ka
bulü, değerlendirilmesi denetimini yapan
ların kurum içinde bundan önceki gö
revleri nelerdir? Nitelikleri nedir? Prog
ram ve ha'ber hizmetlerinde çalışmamış 
olanların denetleme ve değerlendirme hiz
metlerinde bulunmaları nasıl açıklanabilir? 
Ölçü nedir? Birçok program dışarıda yap
tırılıyor, TRT'nin yapmaya başladıkları 
bile yarıda kesilerek dışarıya yaptırılma
ya başlandı. Bunun sebebini anlamak zor; 
personel mi kâfi değil, yoksa yetenekleri 
mi yok? 

Dışarıda yapılan programları da TRT' 
den ayrılan elemanlar yapıyor; hayret 
doğrusu, bunun anlamı nedir? Haiber Dai
resi Başkanı basından mı gelmiştir? Mes
lekten yetişmeyen kimselere yapımcılık 
ve yönetmenlik verilmekte midir? Prog
ramların dışarıda yaptırılmasına hangi 
prensiplere göre, kimler karar veriyor? 
Neden içeride, neden dışarıda? ölçüsü ne? 
Bugüne kadar dışarıda yaptırılan program-
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lara, son üç yılda ne kadar para öden
miştir? Kurum neden dışarıdan cihaz ve 
ekipman kiralıyor? Sön iki yılda bu ki
ralamalara ne kadar para ödenmiştir? 
Programlarda, sık sik, TRT yöneticileri 
ekrana getirilerek başarıları anlatılıyor; 
bu ne demek oluyor? Bir devlet kurumu 
kendi yöneticisinin reklamını nasıl yapar? 
TRT Şark zihniyetiyle mi yönetiliyor? 
Yöneticilerin süper lüks İstanbul harca
malarının, drama programlarının maliye
tini artırdığı söyleniyor. Ödemeler, sarf 
'belgesi ibrazıyla mı oluyor? Masrafın hiz
met ve yapım gereği olduğunu belirleyen 
ölçü neden uygulanmıyor? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
TRT Kurumundaki yolsuzlukları bu kür
süden 20 dakikada anlatmaya ve özetle
meye imkân yok. Neresine dokunsan, yol
suzluk, usulsüzlük ve suiistimal fışkırıyor. 
TRT programları yıllardan beri serma
ye kuruluşlarına ve onların propaganda
larına hep açık tutulmuş; ama, işçi, üre
tici ve dar gelirlilerin sorunlarına ciddî 
olarak hiç yer verilmemiştir. 

ıBu hususların araştırılması ve var ol
duğuna gerçekten inandığımız yolsuzluk
ların ortaya çıkarılması, Yüce Meclisin 
en önde gelen görevlerindendir. 

SHP Gru'bu olarak, biz, önerge lehin
de oy kullanarak, vicdanlarımızı Yüce 
Milletimiz önünde rahatlatmaya çalışa
cağız. 

Hepinizi, önerge.lehinde oy kullanma
ya çağırıyor, grubum adına saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Duduoğlu. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kü
tahya Milletvekili Sayın Mehmet Kork
maz; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET 
KORKMAZ (Kütahya) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; şah

sım ve Doğru Yol Partisi Gru'bu adına 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

TRT ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması hak
kında vermiş olduğumuz Meclis araştır
ması açılmasına dair önergemiz üzerin
de, grubumuzun görüş ve iddialarını arz 
etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunu
yorum. 

Değerli, milletvekilleri, kuruluş, görev, 
yetki ve sorumlulukları 2954 sayılı Ka
nun ile belirlenmiş bulunan Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kurumu (TRT), ülke
mizin sosyal ve kültürel yapısında çok 
etikili ve önemli bir rol oynayan, kendi 
alanında tekel teşkil ©den bir yayın ku
rumu ve iletişim aracıdır. TRT yayınları, 
kitle iletişimi, halk eğitimi ve kamuoyu 
oluşması hususlarında, haber, eğitim, kül
tür ve sanat programlarıyla, başka hiçbir 
yayın vasıtasıyla elde edilemeyecek bir 
yaygınlık ve hâkimiyet imkânı sağlamak
tadır. Toplumdaki yeri ve önemi itibariyle, 
TRT'nin, kanunla belirlenen ilkelerin dı
şına çıkması, kötüye kullanılması ve ta
rafsızlığını yitirmesi, her vatandaşı olduğu 
kadar, bütün kurum ve kuruluşları ve 
özellikle siyasî partileri yakından ilgilen
dirir. 

Devletin radyo ve televizyonu, bir ana
yasal müessese olmanın gerektirdiği temel 
nitelikleri bir yana bırakarak, uzun za
mandan beri, iktidarın tek yönlü şartlan
dırma aracı halinde görev yapar hale gel
miştir,. Bu anlayış, bu müesseseyi, nihayet 
demokrasinin engeli olma gibi, rejim için 
tehlike arz eden bir duruma getirmiştir. 
Haber verme tekeli, vatandaşı, doğruları 
öğrenmekten mahrum bırakmakta, kamu
oyu ülke gerçeklerinden haberdar olama
maktadır. v 

Anaya'sanın 133 üncü maddesi radyo 
ve televizyon istasyonlarının devlet eliyle 
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kurulacağını ve idarelerinin tarafsız bir 
kamu tüzelkişiliği halinde düzenleneceği
ni; 2954 sayılı Kanun ise, TRT'nin hangi 
ölçüler içerisinde haber ve yayın yapa
cağını açık bir şekilde belirtmiştir. 

«TRT yönetimi tarafsızlığını yitirmiş, 
iktidar partisinin özel yayın istasyonu ha
line getirilmiştir» diyoruz. Burada az ön
ce konuşan Sayın Devlet Balkanı da, «her 
gün haberlerde muhalefet liderlerine geniş 
yer verildiğini, bu durum karşısında da 
TRT'nin nasıl taraflı olduğunu, şartlı dav
randığını bir türlü anlayamadığını» ifade 
ediyor. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, son 
uygulamalardan bir örnek vereyim: Ge
çen hafta Salı günü partilerin yaptığı grup 
toplantıların'dan, sadece ANAP liderine 
televizyonda, haberlerde 18 dakika yer 
verilmiş ve televizyon ekranında kendi 
sesiyle görüntülenmiştir; ama aynı gün 
grup toplantısı yapan diğer iki muhalefet 
partisinin grup toplantıları televizyonda, 
haberlerde verilmeyerek, sadece Mecliste 
grup adına yapılan gündem dışı konuş
malar yayınlanmış, iki muhalefet partisi 
liderinin konuşmaları da yalnızca 10 da
kika olarak verilmiştir ve bu 10 dakika
lık süre içerisinde* iki muhalefet partisi 
liderinin kendi sesinden yayını 15'er sani
ye tutumuştur. îşte TRT'nin taraflı yayın 
yaptığının bir örneğini en son hafta hepi
miz yaşamış bulunuyoruz. 

Cumhurbaşkanıyla ilgili haberler dahi; 
dernek, seminer, sergi, açılış, merasimler 
ve dış kaynaklı haberlerden sonra, artık 
haber bültenlerinde beşinci altıncı sırada 
ve sıradan bir haber olarak verilmeye baş
lanılmıştır. Bu uygulama, devlet başkan
lığı makamını hafife almaktır, ciddiyet
sizliktir. TRT idarecileri ve idareleri, hiç
bir zaman, böylesine, mevzuata aykırı, 
bu kadar suiniyetli ve kasıtlı davranma
mıştır. 
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TRT'yi, iktidarın propaganda aracı 
durumuna düşürenlerin, büyük vebali so
rumluluğu vardır. Anayasa kurumu olan 
TRT'nin, yöneticilerinin, bu görülmedik 
kanunsuzluğu yanlarına kâr kalmayacak
tır. TRT'nin bugünkü durumu, demokra
tik hukuk devleti hedefi için, ciddî bir 
tehlike teşkil etmeye devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1 Mart 1988 ta
rihinde, bu Yüce Mecliste görüşülen ve 
grubumuzca verilen genel görüşme öner
gesi üzerinde yapılan müzakereler sonu
cu, bu Meclisten, her zaman olduğu gibi, 
yine ANAP'ın sayısal çoğunluğunun ret 
oyu çıktı; ama biz, «TRT'nin peşini bı
rakmayacağız» dedik Ve bizim, TRT da
hil olmak üzere, bu milletin hakkına, hu
kukuna ve insan haklarına saygılı davran
mayan bütün müesseselerin peşinde. ola
cağımızı, bir kere daha, altını çizerek ifa
de ediyorum. 

Devlet kaynaklarını tasarruf etmek 
imkânına sahip bulunan TRT, bu kaynak
ları kullanmakta gereken titizliği göstere
memekte ve pek çok yolsuzlukların ididia 
ve ihbarları, gazete sütunlarına geçmeye 
başlamıştır. TRT idaresinin bu iddiaları 
ortadan kaldırma'sı beklenirken, maalesef, 
kayıtsız kalmaya devam etmektedir. 

Doğru Yol Partisi Meclis Grubu ta
rafından XVII. Yasama Döneminde de 
'Meclis kürsüsüne getirilen yolsuzluk id
dialarına, Hükümet, «Eğer İddialar doğ
ru ise, yapanın yanına kâr kalmayacağını, 
sorumluların cezalandırılacağını, Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunun bu 
konuda soruşturma açacağını ve sonucun 
Yüce Parlamentoda açıklanacağını» ifa
de etmiştir. Aradan geçen zaman içinde, 
ne Hükümetten, ne TRT'den ve ne de 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulun
dan, bu konuda bir açıklama yapılmamış 
ve hatta, bu iddiaların örtbas edilmesi 
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için, özel gayretlerin sarf dd'iMiği gözlen
mektedir. 

Her gün, gazete sütunlarında yer alan 
bu yolsuzluk iddiaları, TRT'nin bir çift-

* lik gi'bi yönetildiğini sergilemektedir. 
Değerli milletvekilleri, Yüce Parlamen

tomuzda, birçok defalar, kamu kurum ve 
kuruluşlarında ortaya çıkan ciddî suiisti
maller ele alınmış, zaman zaman da Mec
lis araştırması kararı alınarak, sorumlu
luk 'hakkında yasal işlemler yapılmıştır. 
Ancak, hiçbir dönemde, böylesine açık, 
'böylesine sorumsuz, böylesine kılıflı ve 
böylesine kamuoyunda tartışılmış bir ko
nu Parlamentoya sunulmamıştır. 

Bu konuda işlem yapacak kurumlar 
ve yetkililer, se'sis'iz kalarak, yeni değer
lendirmelere sebep olmaktadırlar. 

(Kim, kimi ne kadar ve ne için kolla-
makta'dır? Tüyü bitmemiş yetimin hak
kını kim, kime, niçin peşkeş çekmekte
dir? 

İddialar, belgelere dayalı olup, uzun 
süreli yayınlarla, basın aracılığıyla kamu
oyu önüne getirilmiş; ancak, bu İddiala
rın doğru olmadığı yönünde, ilgili makam
larca ciddî ve inandırıcı bir beyan da ka
muoyuna bugüne kadar maalesef intikal 
ettirilememiştir. 

Bu itibarla, Yüce Heyetinizin, TRT 
ile ilgili iddiaların doğruluğu ve varsa suç
lularının ortaya çıkarılmasını sağlayacak 
ibir yaklaşımda bulunarak, Anayasamızda 
yer alan ve yasama organına tevdi olunan 
denetim yolunu kullanmakla tam bir du
yarlılık içinde olacağına inanıyoruz ve 
inanıyoruz ki, dürüst bir yönetim, dene-
tim'den şikâyet etmez ve denetimi herkes
ten evvel, namuslu yönetimler ister. Bu 
nedenle, gerek iktidar partisinin ve gerek
se TRT'nin üst yönetiminin, bu araştır
manın açılması yönünde gayret göstere
ceğine inanıyoruz. 

• ^ 4 6 
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Sayın milletvekilleri, TRT'nin, basın
da da yer alan yolsuzluklarının bazılarını, 
özet halinde sizlere anlatmaya çalışaca
ğım. Bu konuya, benden önce söz alan 
SHP grup sözcüsü de geniş bir şekilde de
ğindi. 

1985 yılında İstanbul'da beş yıldızlı 
otel kalitesinde bir misafirhane yapılma
sına karar veren TRT yönetimi, Vakıf
lar Bankasının OrtalkÖy^deki foir inşaatı
nı, bu amaçla 1985 yılı sonunda satın 
alarak, inşaatın tamamlanması için 20 Şu
bat 1986 günü TRT Yönetim Kurulun
dan yetki istenilerek, bazı firmaların iha
leye davet edilmesine karar verilmiştir. 

imaleye, (MtD) Mimarlık İnşaat De
korasyon, Doltaş Ticaret Anonim Şirke
ti, Aksoy İnşaat ve Ticaret Anonim Şir
keti, Sedat Anak İnşaat, Selim Baysal ve 
Ekspres Organizasyon Şirketleri katılıyor. 

İhalede en düşük fiyatı (MiAD) Mimar
lık İnşaat Firması veriyor ve satın alma 
komisyonu, ihalenin 491 milyon lira ile 
'bu firmada bırakılmasını kararlaştınyor. 
Ancak, satın alma komisyonunun ıbu ka
rarı yönetim kurulu tarafından kabul edil
meyerek, ihale iptal ediliyor. 

Şirketlerden yeniden teklif isteniyor. 
Teklifler, Yapı İşleri Daire Başkanlığın
da görevli 5 mühendisten kurulu alt ko
misyonda inceleniyor ve komisyonun 
22 Eylül 1986 tarihli kararında, işin bu 
kez 496 milyon liraya Ekspres Organi
zasyon Şirketine verilmesi uygun görülü
yor. Satın alma komisyonu da bu alt 
komisyonun kararına katılıyor. Fakat, 
TRT Yönetim Kurulu, nedense bu alt ko
misyonun Ve satın alma komisyonunun 
kararına uymayarak, ihaleye en ucuz fi
yatı veren firma yerine, en pahalı fiyatı 
veren firmalardan olan Aksöy İnşaat ve 
Ticaret Anonim Şirketine, inşaatın 2 Ni
san 1987 tarihine kadar bitirilmesi ko-
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suluyla ve 523 milyon 696 bin lira ihale 
bedeliyle veriliyor ve inşaat zamanında 
bMrilemezse, TRT'ye her gün için 1 mil
yon lira gecikme cezası ödeneceği de hük
me bağlanıyor. 

İşin bitirilm'esi gereken 2 Nisan 1987 
tarihinde inşaatın ancak yüzde 20'si 'bile 
taımıaoTİanaımamış; ama müteahhit firma
nın 2 nisan tarihinden itibaren, her gün 
için TRT'ye ödemesi gereken 1 milyon 
lira gecikme cezası her nedense talep 
edilmiyor. 

Mütaahhit firma lehine formüller ara
narak, misafirhane inşaatına yeni 'bir kat 
eklenmesi ve inşaatın tesisatlıarında deği
şiklik yapılarak, ıbu işe 685 milyon lira
nın üzerinde harcama yapılıması kararlaş
tırılarak, bu kısım da işi süresi içerisinde 
tamamlayaımayan müteahhit firmaya.ve
riliyor ve o tarihte, bu inşaatın 1 milyar 
208 milyon liraya mal olacağı anlaşılı
yor. Yönetim Kurulu, genel müdürün (o 
zamanki, eski genel müdürün) bütün tek
liflerini kabul ediyor.' Aslında, nedense 
mütaahhit firma, istihkak raporlarında, 
yer aldığı üzere anlaşmada olmayan para 
getirecek bazı işleri önceden yaparak de
vamlı para çekiyordu. Mesela, yönetim 
kurulunun 27 Mayıs 1987 tarihinde ya
pılmasını kararlaştırdığı soğuk ve sıcak 
hava sistemimin ücreti, müteahhit firma
ya 3 nolu hakediş .ıraporuyla 27 Şubat 
1987 günü, yani karardan 3 ay önce, 
79 milyon 149 bin lira ödeme yapılıyor 
ve işin bundan sonraki safhasında da, 
artık Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bi
rim fiyatları da dikkate alınmadan, mü
teahhit firmanın getirdiği faturalara göre 
ödeme yapılmaya 'başlanılıyor. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi, bu 
kayrılan, korunulan Aksoy İnşaat Firma
sı şimdi, özelliği neydi, neden bu kadar 
müsamaha gösteriliyordu? Çünkü, bu fir

ma işte sizin, ANAP'ın o zamanki Sarıyer 
İlçe Başkanı Erdal Aksoy'un inşaat şir
ketiydi. Çünkü, bu şirket, İstanbul TV 
Müdürünün en yakın dostu ve arkadaşı 
olan büyük hisse sahibi Erol Aksoy'un 
kardeşinin şirketiydi. 

Aksoy İnşaat Firması ile TRT ara
sında meseleler çıktığında, şimdi eski olan 
o zamanki Genel Müdür Sayın Toksay 
«Şu anda istese 10 milyar lira nakit çı
karır, çok sağlam adam» dediği şirketin 
sahibi ve ilçe başkanının, aslında malî 
sıkıntıda olduğu ve hatta 30 Eylül 1986 
günü Türkiye Gemi Sanayi Anonim Şir
ketine verdiği 12 milyon 500 bin liralık 
çeki karşılıksız çıkmış,. Sarıyer Asliye Ce
za Mahkemesince de iki yıl hapis ceza
sına çarptırılmış ve bankalarda çek hesabı 
açması yasaklıanmıştı; ama, TRT yöneti
mi ve o zamanın sayın genel müdürü, 
!bu firmayı koruyarak, kurumu milyon
larca lira zarara sokmuştu. Yolsuzluğa 
daha fazla tahammülü olmayan, yapılan 
haksız ödemelere karşı çıkan İnşaat Dai
resi Başikanlığt emrimde çalışan 16 teknik 
personel de görevlerinden alınmıştı. 

Sayın üyeler, şimdi soruyorum; söz 
konusu şirketle yapılan özel protokoller 
ile, büyük ölçüde haksız kazanç elde eden 
şirketle, zamanın genel müdürü ve şimdi 
de eski genel müdür durumunda olan Sa
yın Toskay acaba ortak mıydı? TRT Ku
rumu bu işten dolayı ne kadar, zarara 
sokulmuştur? İşin gecikmesi sonucu, TRT 
Kurumunun mütaahhit firmadan her gün 
için alacağı günlık 1 milyon lira gecik
me cezaları niçin alımamaımıştır? Geliniz, 
bu konuları araştıralım diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, TRT'de yayın
lanan bazı yerli dizilerin çekimlerinde de 
aklın ve mantığın kabul edemeyeceği ba
zı usulsüzlük ve yolsuzlukların olduğu 'da 
aşiikârdır. TRT yetkilMeriınıkı, paravan şir-
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ketler kurdurup, TV için yerli diziler 
yaptırdığı yolundaki iddialar da ciddî bo
yutlara ulaşmış ve kurumu zedelemiştir. 
Özelikle, geçen yıl yayınlanan «Eylül» 
isimli dizimim yapımcı firmaya verilişi sı
rasında da birtakım usulsüzlüklerin yapıl
dığı aşikârdır. 1 Temmuz 1986 günü Büt
çe inceleme 'Komisyonundan, 15 Tem
muz 1986 günü de Yönetim Kurulundan 
geçen kararla, dizinin çekimi «Anadolu 
TV» isimli bir firmaya veriliyor; fakat 
bu firmanın çekim talebi müracaatı ise, 
maalesef 25 Temmuz 1986 günü kuruma 
yapılıyor, 250 'bin lira ödenmiş serma
yesi 'bulunan bu aile şirketine «Eylül» 
'isimli üç bölümlük TV dizisi için Bütçe 
İnceleme Koımlisyonunca 108 682 820 lira 
ödenek ayrılıyor ve Katma Değer Vergisi 
ile birlikte 119 551 648 lira Anadolu TV 
Firmasına veriliyor. 

Daha resmen şirket tescili yapılmayan 
ve kuruma çekim için müracaatı bile bu
lunmayan böyle bir firmaya çekimin ve-
ri'lmeslini anlamak mümkün değildir! id
dialara göre, TRT'ye hiçbir müracaat 
yapılmadığı halde, genel müdürün, bu 
konuyu Yönetim Kurulundan geçirdiği, 
sonradan ise yapımcı firmaya dilekçe ver-
dliırttiğiı ortaya çıkmıştır. Geliniz bu ko
nuyu ve bunun benzeri birçok usulsüzlük 
yapılan konuları araştıralım. 

Ayrıca, ikinci kanallın açılışında ha
zırlanan sahne dekoru liçim, bir kalemde 
26 556 200 lira1 para ödenmiştir. Bu 
ödemenin yapıldığı fiırma bir şirket mi
dir, gerçekte böyle bir şirket var mıdır? 

ikinci kanalın sorumlusunun, amcası, 
Amerikalı sevgilisiyle birlikte Türkiye'ye 
gelerek, Sheraton Otelde kalmış ve 905 
numaralı odada Elizabeth Hope Uçkan 
adıyla birlikte olup, amca Sami Uçkan'm 
eşiymiş gibi muamele yapılarak, her tür
lü yeme, içme •masraflarının, gidiş dönüş 

uçak bileti ile otel ve diğer masraflarının 
TRT tarafımdan ödendiğimin belgeleri 
mevcuttur. 

Ayrıca, Amerika'dan gelen davetliler 
için 7 Ekim ve 8 Ekim 1986 tarihli 13024 
ve 13053 numaralı faturalarla istanbul 
Sheraton Otelinde toplam olarak 
4 398 032 lira TRT Kurumu tarafından 
ödenmiştir. 

6 Ekim 1986 tarih ve 212 sayılı fa
tura ile ödenen 1 737 945 lira tutarın
daki kadife elbiseler, ipek elbiseler, kü
pe ve kolyeler kime hediye edilmiştir? 
Bunların alımları acaba usulüne uygun 
mudur? TRT Yönetim Kurulunun, 5 bin 
lira karşılığında personele gömlek alın
masına dair kararı mevcutken, tanesi 17 
500 liradan 143 takım elbise alınarak, 2 
Ekim 1986 tarih ve 23635 sayılı fatura 
ile KDV dahil 2 752 750 lira para öden
miştir. Bu alım da usulüne uygun mu
dur? 

Değerli milletvekilleri, şu yerli dizi
lerin çekimlerine bir bakalım : 

İlk dördü 15-16 milyona çıkan «Pe
rihan Abla» dizisi Komik Ajansa devre
dilerek, tanesi niçin 30 ilâ 45 milyon li
raya çıkmıştır? 

Kuruntu Ailesi de STR yapımcılığına 
devredilince, iki ımisli fiyata çıkmıştır. 
Kuruntu Ailesinin hizi çekimini yapan 
STR Film Yapımcılığı Limited Şirketi, 
dizinin başoyuncuları karı koca ile, çe
kimini yapan ve TRT'de devlet memuru 
olan bir kişinin annesinin ortaklığı ile ku
rulmuş olan ve ihtiyaçtan doğan bir aile 
şirketidir. Oyuncu olan ve çekimi yapan 
şirketin ortağı bulunan Gazanfer Özcan, 
28 Şubat 1987 tarihi Güneş Gazetesi 
ekinde, TRT'nin bölüm başına STR Şir
ketine 6,5 milyon lira ödediğini ifade edi
yor; fakat TRT bu şirkete, 3 Şubat 1987 
tarih ve 32028 sayılı fatura ile (Katma 
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Değer Vergisi dahili) bir bölüm için 
21 483 840 lira ödüyor. 

Yine yerli dizelerden «Mesela Muzaf
fer» dizisi, repertuar kurulunun «hayır» 
demesine rağmen yayınlanarak, ajansa 
156 milyon Jıira nasıl ve neye göre öden
miştir? 

«Gönül Dostları» dizisi yapımcısının 
dizliyi zamanında tamamlamamasına rağ
men, kuruma ödemesi gereken 30 mil
yon liralık cezası niçin affedilmiiştir? 

TRT yöneticilerinin yerli dizi yapan 
şirketlerle olan yakınlıkları inkâr edile
bilir inli? 

Hükümet adına, İcraatın içinden prog
ramını hazırlayan eski TRT'cinin koru
narak, altı ayda 1,5 milyar liralık ıiş ve
rilişi de, herhalde tesadüfi olmasa ge
rek. 

Yerli dizi yapan şirketlerin ortakları 
arasında eski TRT'eilerin, bir ANAP 
milletvekilinin, bir eski MSP milletvekili 
ve Refah Partisi eski Genel Sekreterinin 
ortaklığı olan ve bunun benzeri şirketlere 
iş verilişi de, ikanımca tesadüfi değildir. 

Ankara TV'si eski Müdürünün, dizi 
çekmek için önce TRT ile anlaştığı, son
ra şirket kurarak, çekimi devam eden di
zinin dakikasına 2,5 milyon lira aldığı 
gerçeği de tesadüfi değildir. 

Bu TRT 'Kurumu, kimsenin babasının 
çiftliği değildir. Meşru zeminlerde 'bu 
haksızlıkların hesabını sormaya devam 
edeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, bu kadar ay
yuka çıkmış usulsüzlük ve yolsuzluklar 
karşısında, TRT eski Genel Müdürü ve 
yönetimi, kendisini aklamak yerine, me
seleleri örtbas etmeye çalışmakta ve bir 
telaş içinde, birçok tecrübeli elemanları 
görevden alarak, başka illere ve başka 
görevlere sürmekte, üst düzey yetkıilile-
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irini bile bık alt makıamlara atayarak, dü
rüst kişileri âdeta cezalandırmaktadır. 

Görevi sona eren eski Genel Müdür 
Sayın Toskay, görev süresi dolarken bile, 
kendisine yakın kişileri işe alarak, dört 
yılda personel sayısını 2037 artırmış, 
1 Ocak 1988 tarihi itibariyle TRT'de me
mur ve sözleşmeli personel olarak toplam 
7 288 kişi çalışmakta olup, 360 kişi de işe 
başlamak için evrakını tamamlamak üze
redir. Açtığı sınavlarda da skandallar ya
ratarak, TRT'yi, sınava girenlerle mahke
melik hale getirmiştir. 

Bize ayrılan konuşma süresi içerisin
de bazı meseleleri dile getirmeye çalıştım. 
Şayet Meclis araştırmasına karar verilir
se, kurulacak komisyon marifetiyle, ya
pılan usulsüzlüklere ait belgelerin temini 
zor olmayacaktır. Bu vesileyle bazı soru
larımın da yetkililerce cevaplandırılması
nı istiyorum. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı adı
na yapılan reklamlardan, Katma Değer 
Vergisi fişi için yapılan reklamlardan, 
TRT Kurumu reklam ücreti almakta mı
dır? Alınmıyorsa, hangi kanuna dayanıla
rak alınmamaktadır? 

2954 sayıh Kanunun 19 uncu madde
sinde zikredilen mevzuat ve idarî karar
lar Hükümetten istenmekte midir? Yani, 
hangi mevzuatla idarî kararın halka tanı
tıldığının belgelendirilmesi yapılmakta mı
dır? 

«Kuruluş» adlı yerli dizi çekiminde de 
birtakım usulsüzlüklerin olduğu söylen
mektedir. Atlara 200 milyon, taşıtlara 
162,5 milyon, otellere 317 milyon ve zi
yafetlere 100 milyon ayrılmış olmasına 
rağmen, 700 milyon liraya çıkması gere
ken «Kuruluş» dizisi 2,5 milyarı aşmış 
ve tüm masraflarla birlikte 3,5 milyara 
yaklaşmıştır. Bu israfın hesabı sorulmaya
cak mıdır? 
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BAŞKAN — Sayın Korkmaz, lütfen 
toparlar mısınız efendim? Zaten, zannedi
yorum 'bitiyor. 

MEHMET KORKMAZ (Devamla) 
— Toparlıyorum Sayın Başkan. 

1984 yılında kabul edilen TRT Gelir
leri Kanunu ile büyük kaynaklara kavu
şan TRT, hesapsız harcamaları ve savur
ganlığı sonucu, daha geçen yılın son ayla
rında kasasını boşaltmış, personelinin faz
la mesaileri uzun süre ödenememiş, maaş
ların ödenmesi bile tehlikeye girmiş olup,, 
TRT Kurumunun bunun üzerine İş Ban
kasından yüzde 52 faizle 5 milyar lira 
borç para alarak, personel maaşlarını 
ödeyebildiği doğru mudur? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bütün bunlar gösteriyorki, TRT Kurumu 
ile ilgili, bir dizi yolsuzluk ve usulsüzlük 
iddiaları vardır; kayırmalardan söz edil
mektedir, birtakım ödemelerde suç teşkil 
edecek işlemler vardır. Verdiğimiz Meclis 
araştırması önergesi Yüce Heyetinizce ka
bul edilmelidir. Kabul edilmelidir ki, ya
sal bir kurumu âdeta çiftlik yönetir gibi 
yönetenler, geç de olsa, ortaya çıkarılma
lı ve cezasını çekmelidir. 

Doğru Yol Partisi olarak, kimseyi ve 
hiçbir grubu hedef almıyoruz; ancak, ba
sına intikal etmiş çok ciddî yolsuzluk id
diaları vardır. Tüyü bitmemiş yetimin 
hakkının bu Parlamentoca aranacağına 
inanıyoruz. Bu konuda haksız bir şekilde 
suçlananlar varsa, bu araştırmanın, böyle
sine haksız suçlananları da aklayacağı gö
rüşündeyiz. Aksi takdirde, yapanın yap
tığı yanında kâr kalacak; ama kamuoyu 
vicdanlarında hem suçlular kendilerini ve 
hem de bu önergeye ret oyu verenleri ak-
layamayacaktır. 

Yüce Heyetinizin, bu görüşten hare
ketle, bu Meclis araştırmasına müspet oy 
kullanacağı inancıyla, Doğru Yol Partisi 

Grubu olarak bizlerin bu önergeye müs
pet oy vereceğimizi belirtir, hepinizi say
gıyla selamlarım. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Korkmaz. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Aydın 
Milletvekili Sayın Okan Çağlar; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar). 

ANAP GRUBU ADINA ÖMER 
OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Hatay Millet
vekili Sayın Murat Sökmenoğlu ve 41 ar
kadaşı tarafından TRT hakkında verilen 
Meclis araştırması önergesi için Anavatan 
Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Söz
lerime başlamadan evvel, grubum ve şah
sım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun, 
bilindiği üzere, Anayasamızın 31 ve 133 
üncü maddelerinde yerini bulan tarafsız 
bir kamu tüzelkişiliği vardır. Kurumun, 
Anayasa ile tarafsız bir kamu tüzelkişili
ğine sahip olarak kurulmasının amacı, 
Anayasamızın 31 inci maddesindeki basın 
dışı kitle haberleşme araçlarından siyasî 
partilerin ve vatandaşların serbestçe ya
rarlanma hakları ve kamuoyunun serbest
çe oluşumunun teminat altına alınması
dır. 

TRT, kurulduğu günden bugüne ka
dar bir teminat müessesesi olmanın ken
disine yüklediği ağır sorumlulukların id
raki içinde, kanunla kendisine verilen gö
revi yerine getirmeye çalışmıştır. Bu dav
ranış biçimi, en küçük düzeydeki perso
nelinden, en üst düzeydeki yöneticisine 
kadar, kurumda çalışanların hizmetin gö
rülmesinde kabul ettikleri ana prensip
tir. 
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Çalışan herkesin hata yapabileceğini 
elbette kabul ediyoruz; ancak, hataların 
dışında kasıtlı davranışlar kamu görevlile
rine izafe edildiğinde, bu kişiler, kamu 
hizmetlisi oldukları için kendileri, basın 
organları önünde de savunma imkânı yö
nünden sınırlandırılmışlarsa, bu hususun, 
hizmette küskünlük yaratmasa bile, per
sonelin çalışmasını etkileyeceği de açı"' 
tır. 

Haber alma hürriyetinin teminatı ola- -
rak kurulmuş bir müessesede çalışanlar, 
basın hürriyetine herkesten fazla inanmış 
ve riayet etmişlerdir; çünkü, kendi hiz
metlerinin bir başka bölümünde çalışan
ların da, en az kendileri kadar bazı pren
siplere uyacaklarını kabul ederler. 

Bu inanış içinde, bugüne kadar TRT 
Kurumu ve personeli hakkında bir kısım 
basında yer alan neşriyatı hoşgörü ile kar
şıladık. Bir kamu görevlisi olmanın bilin
ci ve sorumluluğu içinde, sansasyon ya
ratmak için dahi olsa, haklarında ileri sü
rülen en ufak iddiayı bile, kanunlarla ku
rulmuş denetim organlarına denetlettirip, 
sonuçlarını daima aldık. Bu sonuçlar için
de, bugüne kadar ileri sürülen ve insan 
haysiyetini rencide edecek nitelikte bulu
nan suiistimal iddialarının hiçbiri de ger
çek değildir. 

Hizmetin görülmesinde, hataların 
mevcudiyeti halinde, gerekli tedbirler alın
mış ve bir kısım kamu görevlisi olarak 
kurumda çalışanların hepsine ayrı ayrı 
emanet edilen hizmetin en iyi şekilde gö
rülmesi ve gördürülmesi için Anavatan 
Partisi çalışmıştır. 

Gerek kurumun, gerekse kurum dışı 
ve kanunla kurumu denetlemeye yetkili 
bütün denetim mercilerinin açık deneti
minden geçmiş ve adlî kaza mercilerinde 
incelenip sonuçlandırılmış olan bütün bu 
iddialar, hâlâ birtakım niyeti şüpheli in-
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sanlar tarafından ileri sürülmekte ve ka
muoyunda kurumun manevî şahsiyetiyle, 
burada çalışanlar küçük düşürülmek iste
nilmektedir. Çalışanların, kendileri yö
nünden elbette dava açma hakları vardır. 
Kurumun manevî şahsiyetini korumak 
bakımından adlî kaza mercilerine ayrıca 
başvurulacaktır. 

Kamu yetkilileri, vatandaşın haber al
masını temin etmek amacıyla kendilerine 
teslim edilen mikrofon ve ekranın bu yol
da kullanılmaması gerektiği inancıyla, ku
rum aracılığı ile hiçbir açıklama yapıl
mamış olması üzerine de TRT'ye daima 
hücum olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Meclis araştırma önergesinde, İstanbul 
misafirhanesinin inşaatıyla ilgili olarak 
yolsuzluklar olduğu iddia edilmektedir; 
bu konuda sizlere detaylı bilgiler verece
ğim. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lunca TRT Kurumunun yıllık faaliyetleri 
üzerinde düzenlenen yıllık raporda, sü
rekli olarak otel kiralanması uygulama
sından vazgeçilerek, misafirhane açılması 
temenni olarak her yıl KİT Komisyonu
na gelmiştir. İstanbul misafirhanemiz de, 
bu temennilere uygun olarak inşa edilmiş 
ve hizmete açılmıştır. 

TRT Yönetim Kurulu, 1984 yılımda 
misafirhane olarak kullanılmak üzere bina 
satın alınması veya kiralanması hususun
da Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. Bu 
yetki üzerine lihaleye çıkılmış, gelen 4 
tekliften 3'ü kullanım yönünden, 4 ün
cüsü de fiyat yönünden uygun bulıunma-
ıdığındian, ihale iptali edilmiştir. 

1985 yılında tekrar açılan ihale sonu
cunda, Türkiye Vakıflar Bankası tara
fından büro hizmetleri için yaptıri'limakta 
olan binanın, halihazır durumu ile satın 
alınması Yönetim Kurulu tarafından1 uy-
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gun görülmüştür. Yönetim Kurulu, 1986 
Şubat ayında, satın alınan bu binanın mi
safirhane olarak kullanılması amacına uy
gun olarak inşaatın tadiline ve tamamlan
masına, dekorasyon ve çevre düzenieme-
ısinim yapılmasına, kurumca seçilecek mü
teahhitlere verilecek donelere göre sistem 
detayları' ve bu detaylara ait şartnameler 
ile metrajlar hazıırlatılaraık teklif birim 
fiyat alınmak suretiyle Genel Müdürlük 
Satın Alma Komisyonu marifetiyle ihale 
edilmesine, işin ileniki yıllara sirayet et
mesi hallinde, yüzde 30 dahilimde çıkabi
lecek ilave işler de dahil, bu işler için 
8/2574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararna
mesine göre fiyat farkı uygulanmasınla, 
sözleşmeden sonra mütaahhite, talebi ha
linde avans teminat mektubu karşılığın
da ihale bedelinin yüzde 10'una kadar 
avans verilmesine bu işler için tahmini 
bedeli olan 600 milyon Hıranın yatırım 
programınldaki 86.E. 050-010 numaralı 
yatırım projesinden sağlanması hususla
rında Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu 
yetkili kılmıştır. Bu yetki üzerime, 12 fir
ma belirlenmiş, alınan önbilgilerin değer
lendirilmesi sonucu, 7 firma ihaleye gire
bilecek nitelikte görülmüştür. 

Vakıflar Bankasınca kuruma teslim 
edilen projelerde misafirhane olarak deği
şiklik yapılmış ve avam projeler üzerinde 
metrajlar çıkarılmış, mahal listeleri ve 
özel imalatlara ait tarifeler ille teklif bi
rim fiyat esasına göre de şartnameler ha
zırlanmıştır. îşin ilk ihaleye çıkarılımasım-
ıdan sonra, Satın Alma Komisyonunurı 
sonuç raporlarını onaylaması için Yöne
tim Kurulunda yapılan görüşmeler sıra
sında, 'Satın Alma Komisyonu, teknik alt 
komisyonun değerlendirme raporunda 
tespit ettiği şekilde, tekliflerin her birin
de birim fiyatları toplamlarında 4 ile 15 
milyon liraya varan maiddî hatalar yapıl
dığının belirtilimesi üzerine, tekliflerin 

ciddî olarak hazırlanmadığı anlaşıldığın
dan, bu gayri ciddî görünüş 'karşısında 
firmaların daha ciddî teklif vermelerine 
imkân sağlanması, firmaların yeni teklif 
vermeleri sırasında, işin daha önceki bir 
tarihte bitirilebileceğinim1 bir firmanın tek
lifimden anlaşılması üzerine, belki daha 
erken bitirme tarihi teklif edebilecekleri, 
firmalar, birim fiyatları kendileri teklif 
ettiklerine göre, işin 1987 yılına sarkacağı 
da belli olduğundan, her 2 yılı da hesap 
ederek, tek teklif verecekleri, bu sebeple 
kendilerine eskalasyon uygulamasına ge
rek olmadığı, şartnamede öngörülen ceza
mın, gelecek yıl da dikkate alındığında, 
düşük kalacağı ve işin uzatmasına sebep 
olacağı hususlarında ileri sürülen değişik 
görüşler ışığında Yönetim Kurulu, aynı 
firmalar arasında ve belirlenen şartlarla 
yeniden teklif istenmesini kaırarlıaştır-
(mıştu\ 

İlik ihalede teknik alt komisyon için 
Doltaş İnşaat Ticaret Anonim Şirketine, 
yüzde 30 dahilinde çıkabilecek ilave işler
le birlikte, toplam 491 057 252 TL. be
del! ile ihalesinin uygun olduğuna ve Yö
netim Kuruluna teklifine karar verilmiş
tir. Yönetim Kurulunca, ilk ihaleye katı
lan firmalardan yukarıda belirtilen şart
larla yeniden teklif istenmesine karar ve
rilmesinden sonra Dolitaş Firması, bu de
fa ihale şartnamesine aykırı teklifler ve 
şartlar ileri sürmüştür. Bu sebeple, tek
nik alt komisyon tarafından bu teklif ve 
şartlar da uygun görülmemiştir. 

MÎD; yani, Mimarlık, İnşaat, Deko
rasyon Firması, ilk teklifinde elektrik te
sisatına ait birim fiyatları ir ay iç bedellerin 
altında teklif ettiği teknik alt komisyon 
tarafından tespit edildiğinden, değerlen
dirme dışında bırakılmıştır. MÎD Firma
sı, ikinci teklifinde de, yukarıda sayılan 
işlerde yine rayiç bedellin altında birim 
fiyatları teklif etmiş, diğer firmaların 
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ıda bu ihale ile bildirdikleri süre; bedel ve 
diğer hususlarla ilgili alternatifleri bildir
mek durumunda olduğu halde, bunları 
bildirmediği içindir ki, teknik alt komis
yon tarafından -en düşük teklif vermesi-
me rağmen- değerlendirme dışında bırakıl
mıştır. 

İkinci teklifleri değerlendiren teknik 
alt komisyon raporunda, incelemesi yapı
lan 5 adet firmadan, söz konusu işin is
tenilen kalite ve nitelikte yapılabilirliği 
yönünden ve teklif ettikleri erken bitirme 
tarihleri, kurumun menfaati gözönünde 
bulundurularak, Aksoy İnşaat ve Ticaret 
Anonim Şirketi ile Ekspres Organizasyon 
(Kolektif Şirketine ihale verilmiştir. 

Aksoy İnşaat ve Ticaret Anonim Şir
keti de, temelden bina ve dekorasyon iş
lerini müşterek yürüttüğü tespit edilen 
Ekspres Kolektif Şirketiyle birlikte bu işi 
496 266 450 lira ihale bedeliyle almıştır. 
Satın Alma Komisyonu raporuyla, ona 
mesnet teşkil öden teknik alt komisyo-
mun değerlendirme raporunun görüşüldü
ğü Yönetim Kurulu toplantısına Yapı İş
leri Daire fiaşkanvekiıli de davet edilmiş; 
belge ve broşürler üzerinde firmalar hak
kında verdiği bilgililer ışığında, Yönetim 
Kurulu, işin Aksoy İnşaat ve Ticaret 
Anonim Şirketine ihalesini açık ve seçik 
kararlaştırmıştır. 

Yönetim Kurulunun bu kararı üze
rine, Aksoy İnşaat ve Ticaret Anonim 
Şirketi ile toplam 523 milyon 696 bin li
ra ihale bedeli üzerinden 3 Ekim 1986 ta
rihinde sözleşme imzalanmış, 6 Ekim 
1986 tarihinde de bu firmaya yer teslimi 
yapılmıştır. İşin bitim tarihi olanak, Yö
netim Kurulu kararı gereğince, 2 Nisan 
1987 tarihi tespit edilmiştir. Yer teslimi
min yapıldığı 6 Ekim 1986 tarihinden 22 
Ocak 1987 tarihine kadar geçen sürede, 
binanın misafirhaneye dönüştürülmesine 

ait projeler hazırlanmış, idarece tasdik 
edilmiş ve 22 Ocak 1987 tarihinde de 
ruhsat için belediyeye müracaat edilmiş
tir. ıBu zaman zarfında, Vakıflar Banka
sınca tespit edilen inşaatın projesine uy
gun olmadığı anlaşıldığından, inşaatın 
rölöve projeleri çıkarılmış; ilave bir kat 
yapılabileceği anlaşıldığından, bu katın 
projeleri ile ısıtma tesisatının değişiklik 
projeleri ve hesapları hazırlanarak, aynı 
tarihte ruhsat İçin belediyeye teslim edil-
miştirv 

Projeler, Belediye İmar Müdürlüğü 
tarafından 22 Ocak 1987 tarihinden 86 
gün sonra, 17 Nisan 1987 tarihinde tas
dik edilerek ıruhsata, bağlanmıştır. Hal
buki, müteahhit firma, 6 Ekim 1986 günü 
iş yerimin teslimini müteakip, Vakıflar 
Bankası Anonim Ortaklığının büro inşaatı 
için almış olduğu ruhsata dayanarak işe 
başlamış, tadilat ve onarım gibi çalışma
larla proje yapımına da devam etmiştir. 
27 Nisan 1987 tarihine kadar yaptığı iş
ler karşılığında, 5 numaralı hakediş ite 
toplam 298 342 766 Türk Lirası istih
kak yapılmıştır. Bu istihkakın 168 497 380 
liralık kısmı imalat bedelidir. 

Sözleşmeye göre, müteahhidin işi bi
tirme süresi 2 Nisan 1987 tarihidir. İnşaa
ta esas olacak projelerin Beşiktaş Beledi
yesi İmar Müdürlüğünce tasdiki ise, 17 
Nisan 1987 tarihinde yapılabilmiştir; ya
ni, müteahhidin süresinin bitiminden 15 
gün sonra ancak belediye projeyi tasdik 
etmiştiır. Buna rağmen müteahhit, proje
lerin tasdikinde önceki süre içerisinde 
inşaatta çalışma yapmıştır. 

İnşaatın yapımı, ancak, imar müdür
lüğünce tasdikli projelerle mümkün .ola
cağına göre ve bu projeler de süremin bi
timinden 15 gün sonraki tarihinde tasdik 
edildiğinden, müteahhit yönünden bu ta
rihe kadar süre uzatımının talebi hakkı 
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doğmuştur. Nitekim, bu süre dikkate alın
mış, müteahhite ide süre uzatımı verilmiş
tir, 

Tasdik edilen bu projeler ile önceki 
inşaat arasında, her katta 60 metrekare 
olmak üzere, toplam 180 metrekarelik bir 
artış hâsıl olmuştur. Ayrıca, bir kat ila
vesiyle de, 700 metrekarelik bir inşaat 
alanı artışı meydana gelmiştir. Bunların 
dışında, büro olarak projelendirilmiş bir 
binanın misafirhaneye dönüşmesi sonucu 
inşaat işlerindeki artışlar hepinizin bildi
ği bir gerçektir. 

tik projesinde normal kalorifer siste
mi esas alınmış olmasına rağmen, bu sis
temde değişiklik yapılarak; yazın soğut
malı, kışın ısıtmalı çalışabilecek fankoil 
sistemi projelendirilmiştir. Bütün bu de
ğişiklikler ve artışlar için, birinci keşifte-' 
ki bedelin yüzde 30 fazlasıyla dahi yapı
lamayacağı görüldüğünden, ikinci keşfin 
yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 

İkinci keşfin yapılması üzerine, mü-
taahhit firma, işi yüzde 30'u aşan mikta
rıyla birlikte, sözleşme birlim fiyatları sa
bit kalmak şartıyla yapacağını bildiırmıiş-
tir. Ayrıca, artan işler ve yukarıda belir
tilen proje tasdikinin gecikmesi sebebiy
le de, süre uzatımı talebinde bulunarak, 
işi, ekim ayı ortalanında bitireceğini bil
dirmiştir. Konu, Genel' Müdürlükçe in
celenmiş ve mütaahhit, teklifini, 1986 yılı 
taban fiyatlarına bağlı olduğunu ve eska
lasyon uygulanmayacağı için, aynı söz
leşme dahilinde yaptırılması ve artan işle
rin tahminî keşif bedelli kadar ek ödenek 
tahsisiyle, Yönetim Kuruluna bildirmiş
tir. Yönetim Kurulu, 27 Mayıs 1987 ta
rih ve 1987/89 sayılı kararıyla, ek öde
nek talebiyle aynı sözleşme dahilinde işin 
aynı müteahhide yaptırılması için Genel 
Müdürlüğe yetki vermiştir. 14 Haziran 
1987 Pazar günü Bulvar Gazetesinin bi

rinci sayfasında «TRT'de milyarlık yol
suzluk» başlığı altında bir yazı yayınlan
ması üzerine, Genel Müdürlük makamı
nın 16 Haziran 1987 tarih ve 168 sayılı 
talimatlarıyla, kurumun Teftiş Kurulu 
Başkanlığından konunun incelenmesi iste
nilmiştir. Bunun üzerine, işin, ilk teklif
lerinin alınmasından itibaren, ikinci kı
sım için sözleşmeye bağlanmasına kadar 
geçen bütün safahatı ve muamelatı Tef
tiş Kurulu Başkanlığınca incelenmiş ve 
-sonuçta Bulvar Gazetesinin ileni sürülen 
iddialarıyla ilgili herhangi bir suiistima
lin olmadığı hususu tespit edilmiştir. Ko
nu, ayrıca kurum dışı denetim organların
ca da incelemeye tabi tutulmuş ve bu in
celeme sonucunda da, iddialarla ilgili ola
rak bir suiistimalin bulunmadığı, o mer
ciler tarafından da tespit edilmiştir. 

Teftiş Kurulu 'Başkanlığının inceleme 
yaptığı sırada, müteahhit 'istihkaklarında 
ödenmeyen kalemler görülmüş, ödenme
me sebebi araştırıldığında, bu kalemlerim 
yeni fiyat kalemleri olduğunu ve bu hu
susta müteahhitle kurum yetkilileri ara
sında ihtilaf bulunduğunu tespit etmişler
dir. Konu 'incelendiğinde, ilk ihale evra
kına esas teşkil elden şartnamelerde, son
raki yıllara sirayet halinde eskalasyon uy
gulanması düşünüldüğünden, yeni fiyat
larda bu eskalasyon farkı olan yüzde 20' 
lik ödemenin esas alındığı görülmüştür. 
Ancak müteahhit, ikinci kısım inşaatı da 
1986 yılı fiyatlarıyla yapmayı kabul) etti
ğinden, bu eskalasyon uygulamasının 
mümkün olmadığı, kurum yetkililerince 
ide tespit edilmiş olması sebebiyle, ihti
lafın meydana geldiği görülmüştür. Mü
teahhide bu husus anlatılmış ve müteah
hit bu görüşün doğruluğunu kabul etti
ğinden, taraflar bu yüzde 20 ödemenin 
yapılamıayacağına dair bir protokol imza
lamışlardır. 
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TRT öyle bir kurum ki, her gün 55 
milyon kişi tarafından izlenmekte ve her 
gün yazılı basın tarafından devamlı eleş
tirilmektedir. İşte, yazılı basında eleştiri
len konular da, buraya muhalefet sözcü
leri tarafından getirilmektedir. Bunlar
dan bazılarına cevap vermek istiyorum. 

IBir gazetenin 26 Ekim 1986 tarihli 
nüshasının Pazar ekinde «İkinci kanal» 
başlığı 'altında yayınlanan yazıda, biraz 
evvel muhalefet sözcüsü arkadaşımın da 
ifade ettiği gibi, aynen şöyle yazmakta
dır : «Almanya'da video kaset pazarla
ması işiyle uğraşan ve Malatyalı Hati
ce Bacı olarak adı geçen kişinin, ünlü bir 
prodüktör aracılığıyla televizyonun önem
li şahsiyetlerinden birine hediye olarak 
3,5 milyon lira değerinde mücevharat ge
tirdiği; İstanbul1 Televizyon Müdürü Ata-
lay Akçalı'nın Anadolu Televizyon Prog
ram Haber Yapım Anonim Şirketine or
tak olduğu ve Eylül adlı televizyon yapı
mının bu şirkete verilmesinin sağlandığı; 
televizyon İkinci Kanalının açılış gecesi 
hazırlıkları için tahsis edilen 100 mil
yon lira ödeneğin, benzeri görülmemiş bir 
savurganlıkla harcandığı; Cahide adlı 
film yapımını teklif eden Kadri Yurdata-
pan'ın bu teklifi. TRT Yönetim Kurulun
da kabul edilmeyince, kendisiyle bir kez 
daha anlaşma yapılmış olduğu için, bu 
defa aynı miktara malolacak başka bir 
yapımın Kadri Yurdatapan'a verilmiş ol
duğu; önceleri Uğur Erkır'ın sorumluluğu 
altında, TRT Kurumu tarafından 3 mil
yona mal edilen «Kuruntu AHesi»nin, 
sonraları kurumdan istifa ederek ayrılan 
Uğur Erkır'ın da ortak olduğu STR adlı 
şirkete, her bölümü 12 milyon liradan 
30 bölüm olarak sipariş edildiği ve 180 
milyonun avans olarak peşim ödendiği, 
bunun akabinde beheri 20 milyondan, 30 
dizilik bir anlaşma daha yapıldığı; Pe
rihan Ablla adlı dizinin senaryosu hazır 
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olmadan, repertuar kurulundan geçirile
rek kabul edildiği» iddiaları yazılı basını 
devamlı meşgul etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, bir daki
ka efendim... 

Süreniz doldu, toparlamaya çalışın 
'ütfen. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) 
— Sayın Başkanım, çok söylenecek şey
ler var da... 

'BAŞKAN — Evet, bendeniz baktım 
•efendim de, onun için... 

Lütfen toparlamaya çalışın. 
Buyurun, devam edin. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) 

— Şimdi, bu yazılı basında çıkan herşe-
ye ve muhalefet sözcülerine tek tek cevap 
vermek isterdik; ama, süremizin1 kısıtlı 
olması buna engel olmaktadır. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — O zaman, 
araştırmaya, «evet» de. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) 
— Türkiye. Radyo ve Televizyon Kuru
munun mevzuatına göre, Kurum prog
ramları kendi imkânlarıyla yapılabileceği 
gibi, kurum dışındaki özel ve tüzelkişile
re yaptırılabilmekte ve bu kişilerle de or
tak yapım gerçekleştirebilmektedir. Ku
rum dışı kişilere nasıl ısmarlama yapıla
cağı, yönetmelik ve buna dayalı genelge 
ile açık ve seçik belirlenmiştir. Kurum 
televizyonunun 1 inci ve 2 nci programla
rı Ekim 1987 tarihinde alınan bir karar
la, haftada 129,5 saate ulaşmış olup, 
bunun yüzde 58.4'ünü kendi üretimi teş
kil etmektedir. 

Programların hepsinin kurumun ken
di imkânlarıyla hazırlanması şeklinde bir 
kural yoktur. Diğer ülkelerin televizyon
larının kendi ürettikleri programlar -Al
manya'yı örnek verecek olursak, yüzde 
58.4, İngiltere BBC'de yüzde 53.7, Yu
nanistan'da yüzde 51.3- göz önüne alın* 
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dığında, Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumunun ürettiği programların, sayı 
ve süre olarak diğer ülkeler televizyonla-
rina göre bazılarından daha fazla olduğu 
açıkça görülmektedir. Kurum, kendi 
ürettiklerimin yanında, d'ışiarıdan gelen 
program yapma veya satın alma•'teklifle
rimi de değerlendirmek zorundadır. Dışa
rıdan gelen tekliflerin içeriklikleri TRT 
Drama Yapımları Edebî Sanat Repertuar 
Kurulunda, bütçeleri bütçe teknik komis
yonumda incelenmekte, Televizyon Daire
si Başkanlığı ve Genel Müdürlüğüm uy
gun görmesiyle, Yönetim Kurulunca tet
kik edilmekte ve onaylanmaktadır. 

İddiada yer aldığı üzere, eski TRT 
prodüktörlerimin kurmuş oldukları şir
ketlerin teklifleri de, diğer bütün teklif
ler gibi değerlendirilmekte ve TRT'nim 
menfaati düşünülerek, em ucuz ve em iyi 
yapım kime yaptırılaoaJksa oma verilmek
tedir; yoksa, TRT hakkında, gerek yazılı 
basının, gerekse muhalefet sözcülerinin 
iddia ettiği gibi yolsuzluklar söz konusu 
değildir. 

Bu yolsuzluklar söz konusu olmadığı 
için, iHatay Milletvekili Sayın Murat 
Sökmen oğlu ve arkadaşları tarafından ve
rilen TRT hakkımdaki Meclis araştırması 
önergesine, Anavatan Partisi Grubu adı
na ret oyu vereceğimizi açıklar, hepimizi 
'saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayım 
Çağlar. 

Önerge sahiplerimden ısöz isteyen?.. 
Yok. 

Meclis araştırma önergesi üzerimde 
öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Mec
lis araştırması açılmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 

ERTEKİÎN DURUTÜRK (İsparta) — 
Sayın Bakan, ayağınızı da kaldırın, 

BAŞKAN — Kabul edilmemiştir efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP ve 
DYP sıralarından «Kaça kaç» sesleri, gü
rültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayım 
'Başkam, kaça kaç kabul edildi? 

BAŞKAN — Çalışma süremiz dol
muştur. 

Gündemdeki kanun tasarılarını ve 54 
sıra sayısıyla basılıp, 9.5.1988 Pazartesi 
günü dağıtılan... 

YASAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Bakan, sayı kaça kaç; onu söyle? 

'BAŞKAN — ... Ve aynı gün gelen kâ
ğıtlarda yayımlanan ve. 11.5.1988 Çar
şamba gündemine girecek olan kanun ta
sarısını görüşmek içim, 11 Mayıs 1988 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.35 
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VI. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, bazı mudilere eksik 
faiz uyguladığı iddia edilen bir banka 
hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yusuf 
Bozkurt Özal'ın yazılı cevabı (7/94) 

Türkiyö Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Hakkını arayaibilene kanunî işlem ya
pan, .hakkını aramayana yapmayan, va
tandaşın sömürüknesinıi çabuklaştıran 
uygulamalarıyla açığa çıkan bankalar 
hakkında aşağıdaki sorularımın Devlet 
Bakanı Sayın Yusuf Özal tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla 
rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Bankalar tarafından acımasızca 
halikın sömürülmesine, aldatılmasına na
sıl müsaade edilmektedir? 

2. Akbank'ın vatandaşın hakkını ko
rumayan tutumu doğru mudur? 

3. Hakikini arayabilene tam faiz ve
rilmesi için genelge gönderirken hakkı
nı aramayana, bankaya itimat edip tes
lim olana 1% 10 faiz uygulaması gerçe
ği karşısında hükümetlin bir müdahalesi 
bugüne kadar niçin olmamıştır? 

4. İtiraz eden mudiye '% .36 faiz 
uygulayan Akbank'ın bankalar kanunu 
çerçevesinde hareket etmeyip keyfî faiz 
uygulaması karşısında vatandaşın uğra
dığı zararı kim telâfi edecektir? 

5. Hazine1 ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı bu konu hakkında niçin gerekeni 
yapmamıştır? 

6. Kanunî prosedür niçin işletilme
miş, vatandaşın, sömürülmesine niçin 
göz yumulmuştur? 
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7. Çifte standart uygulayan başka 
bankalarda var mıdır? Varsa hangileri
dir? Haklarında ne yapılmıştır? 

8. Bu hususlarda inceleme yapılma
ması korumacılıktan mı, yoksa teslimi
yetten midir? 

9. Yapılanın, yapanın yanında kal
dığı günümüzde söz konusu banka skan-
dalına da örtü mü örtülecektir? örtül-
meyecokse ne gi'bi ciddî tedbir alınmış
tır? 

T.C. 
Devlet Bakanhğı 9 . 5 . 1988 
Sayı : 03-6/195-8 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

tlgi : 22.3.1988 tarih ve 7/94-57/02587 
sayılı yazısı^ 

Bazı- mudilere eksik faiz uyguladığı 
iddia edilen bir bankanın işlemlerini ko
nu alan Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun yazılı soru önerge
sine cevap olarak hazırlanan not ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Yusuf Bozkurt Özal 

DeVlet Bakanı 
Hatay Milletvekili M. Murat Sök

menoğlu'nun bazı mudilere eksik faiz 
uyguladığı iddia edilen bir bankanın iş
lemlerini konu alan yazılı soru önergesine 
ilişkin not : 

Bilindiği üzere; Mevduat ve Kredi 
Faiz Oranlan Hakkında 87/11921 sayılı 
Karara ilişkin 2 No. lu Tebliğe tespit 
edilen oranların aşılmaması kaydıyla, faiz 
oranlarının bankalarca serbestçe tespit 
edilmesi imkânı getirilmiştir. Diğer ta
raftan, bankaların 1988 yılında ilan ve 
reklamlarında uyacakları esas ve şart-
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lar, T. Bankalar Birliğinin 15.1.1988 ta
rih ve 885 sayılı Tebliği ile tüm banka
lara duyurulmuştur. Söz konusu Tebliğin 
4 üncü maddesinde bankaların mevdu
ata ödedikleri faizler ve sağladıkları di
ğer menfaatleri gösteren ilan ve reklam
larında bunların; tür, miktar ve oran
larını açıklıkla belirtmeleri şartı yer al
mıştır. 

Alkbank T.A.Ş.'nin yukarıda anılan 
Kararın 4 üncü maddesi uyarınca şu
belerine astığı mevduat faiz oranlarını 
gösteren ilanlarda ve gazetelere verilen 
ilan ve reklamlarda, tüm vadesiz tasar
ruf mevduatı 'hesabına uygulanacak faiz 
oranını j % 36 olarak ilan etmesine rağ
men, vadesiz hesaplara farklı faiz uygu
lamasına yol açacak bir taniimi şubeleri
ne gönderrhiasi hususu incelenmiş; ince
leme sonucunda, konu ile ilgili yukarıda 
belirtilen mevduat hükümlerine uyma 
konusunda gerekli özeni göstermediği tes
pit edilen Banka, vadesiz mevduata uy
gulanacak faiz oranının itirazlara yer 
vermeyecek bir biçimde uygulanması 
hususunda gerekli önlemleri alıma sı yo
lunda uyarılmıştır. 

Diğer taraftan, 'bu tür uygulamalara 
neden olunmasının önlenmesini teminen 
T. C. Merkez Bankası tarafından Ban
kalara 1.4.1988 tarihli talimat gönderil
miştir., Talimatta, özellikle vadesiz mev
duat hesaplarında olmak üzere yanlış 
anlamaya meydan vermemek amacıyla, 
bankaların ilan ettikleri oranın tek ol
ması halinde 'bunun tüm hesaplara uy
gulanacağının, azatmî lim'iıt içinde fark
lı oran uygulanması halinde ise bunun 
koşullarım ilan yoluyla halka duyurma
larının zorunlu görüldüğü ifade etdilmiş 
ve bankalardan bu yönde gerekli ön
lemleri almaları istenilmiştir. 

Türkiye Bankalar Birliğinin yukarıda 
anılan Tebliğine aykırılık oluşturacak 

şekilde uygulama yapan bankalar hak
kımda, Bankalar Kanununun 82 nci mad
desi uyarınca, Türikiy>e Bankalar Birliği
nin müeyyide uygulama olanağı bulun
maktadır. 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa 
Çahr'ın, fındık dikim alanlarının sınır
landırılmasıyla ilgili yönetmeliğin ne za
man yayınlanacağına ilişkin sorusu ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'm yazılı cevabı (7/126) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı Sayın H. Hüsnü Doğan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı arz ederim. 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Fındık üretiminin planlanması ve di
kim alanlarının belirlenmesi hakkındaki 
kanun 16.6.1983 tarihinde kabul edilerek 
Î8.6.1983 tarihinde resmî gazetede ilan 
edilmiştir. 

Fındık üretimi yapılacak olanların 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca be
lirlenecek alanlarla sınırlandırılması ve 
yönetmeliğinin bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren altı ay içerisinde 
resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmesini içerdiği halde yönetmeliği bu
güne kadar resmî gazetede yayınlanma
mış fındık dikim alanlarının sınırlandırıl
masıyla da ilgili hiçbir çalışmaya gidilme
miştir. 

16.6.1983 tarihinde kabul edilen 
18.6.1983 tarihinde resmî gazetede ilan 
edilen ve yönetmeliği halen yayınlanma
yan fındık dikim alanlarının sınırlandırıl
masıyla ilgili kanunun yönetmeliğinin ne 
zaman yayınlanacağı ve fındık dikim 
alanlarının sınırlandırılması çalışmaları
na ne zaman başlanacaktır? 
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T. C. 
(Tarım Orman ve 9.5.1988 

Kıöy îşleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖRM - 2.242 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Md.'nün 
12.4.1988 tarih ve 7/126-689/03188 sayılı 
yazısı. 

Giresun Milletvekili Sayın Mustafa 
Çakır'ın Fındık dikim alanlarının sınır
landırılmasıyla ilgili yönetmeliğin ne za
man yayımlanacağı» hakkındaki yazılı so
ru önergesi incelenmiştir. 

2844 sayılı Fındık Üretiminin Plan
lanması ve Dikim Alanlarının Belirlen
mesi Hakkında Kanunun uygulanmasıy
la ilgili yönetmelik çalışmaları devam et
mektedir. 

Arz ederim. 
(H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

3. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin, gümrük kapılarından geçen araçlar
dan alınan ücrete ve elde edilen gelirin 
kullanılış biçimine ilişkin sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/132) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Maliye ve Güm
rük Bakanı tarafından yazılı olarak ya
nıtlanması gerekli işlemin yapılmasını di
lerim. 

Adnan Keskin 
Denizli 

1. Gümrük kapılarından giriş çıkış 
yapan yabancı ve yerli plakalı araçlar
dan araç başına kaç para alınmaktadır? 

Alınan ücret standart mıdır, yoksa ara
cın cinsine göre değişmekte midir? 

2. Araç başına alınan paranın mik
tarının saptanmasında hâkim olan ilke 
ve yasal dayanak nedir? 

3. 1986 ve 1987 yılarında toplanan 
tüm paranın miktarı ne kadardır? 

4. 1986 ve 1987 yıllarında toplanan 
paraların kullanış biçimi nedir? Tümü 
personele fazla mesai ücreti olarak mı 
dağıtılmıştır? Hazineye gelir kaydedilen 
bölüm var mıdır? 

5. Gümrük kapılarındaki görevliler
le, merkezdeki yöneticilere 1986 ve 1987 
yıllarında bu fondan ödenen fazla mesai 
ücretinin tutarı nedir? 

6. Fondan fazla mesai ücreti alan 
ıBakanlık merkez teşkilatı görevlileri kaç 
kişidir? Görevleri ve her birisinin aldığı 
fazla mesai ücreti ne kadardır? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük 6.5.1988 

Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 
Say< : Güm/Büt: 3003090-3,-22144 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

lllgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
'Başkanlığının 14.4.1988 günlü, 7/132/709/ 
3252 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmak üzere Denizli Milletvekilli Sayın 
Adnan Keskin tarafmdan sorulan ilgi ya
zıda belirtilen sorulara ilişkin cevapları
mız aşağıda sunulmuştur: 

1. Normal mesai saatleri dışında ve 
resmî tatil günlerinde iş sahiplerinin yazılı 
talepleri üzerine ödenmesi gereken fazla 
mesai ücreti olarak yerli ve yabancı araç 
başına 31.7.1987 tarih ve 19534 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan 96 numara-

— 59 -



T. B. M. M. B : 66 10 . 5 . 1988 O : 1 

lı, 27.2.1988 tarih ve 19738 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan 40 numaralı, genel
gelerle tesit edilen miktarlar alınmakta
dır. 

2< Tamamen isteğe bağlı olarak ifa 
edilen fazla mesailerin ücretleri Gümrük 
Kanununun 164 ve 165 inci maddeleri 
ile 1987 ve 1988 malî yıllan Bütçe Ka
nunlarının sırasıyla 33 üncü ve 32 nci 
maddeleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 
1505 inci maddeleri uyarınca Bakanlıkça 
tayin ye tespit edilmektedir. Fazla mesai 
ücretleri, beynelmilel uygulamalar, hizme
tin maliyeti memura yüklediği külfet na
zara alınarak saptanmaktadır. 

Bu ilkelerle tespit olunan fazla ça
lışma ücretleri yukarıda belirtilen ge
nelgelerle ilan edilmiş ve yürürlüğe ko
nulmuştur. 

3. 1986 ve 1987 yıllarında fazla me
sai ücreti olarak Ankara Gümrük Say
manlığında biriken miktarın 2 457 519 703 
TL. olduğu saptanmıştır. 

4. 1986 ve 1987 yıllarında fazla me
sai ücreti olarak toplanan paraların % 
80'i normal mesai saatleri dışında veya 
resmî tatil günlerinde iş sahiplerinin 
yazılı talepleri üzerine çalışan gümrük 
idaresi personeline ödenmiştir. Kalan % 
20'lik kısım ise IBakanlık adına merkezde
ki hesaba aktarılmıştır. Merkez hesabına 
aktarılan bu paylar, Gümrük İdaresine 
bilgisayar alımında, Gümrük İdarelerinin 
Merkez ve Taşra birimlerinin acilen ya
pılması gerekli olup, bütçe imkânları ile 
karşılanamayan döşeme ve demirbaş gibi 
ihtiyaçlarının temininde, Ankara hizmet 
içi eğitim tesislerinin kurulmasında ve 
döşenmesinde, Taşra personelinden ka
çakçılık olaylarının ortaya çıkaran, üs
tün başarılı memurlara ikramiye öden
mesinde kullanılmıştır. 

Bütçe Kanunlarında bu ücretlerden 
kalan paraların Bakanlık personeline 
ödenmesine veya Gümrük Kanununun 
161/4 üncü maddesi uyarınca ©akanlık 
merkez ve taşra teşkilatı mensuplarına 
ve ailelerinin genel menfaatlerine sarf 
edilmek üzere veya kısmen ya da ta
mamen Hazineye irat kaydedilmesine 
ilişkin esasları tespit etmeye Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkili kılınmıştır. 

5. Gümrük kapılarındaki görevli 
Gümrük Başmüdürü ve Başmüdür Yar
dımcısı, Gümrük Müdürü, Gümrük Baş
müdürlüğü Şube Müdürleri, Gümrük 
Muhafaza Başmüdür, Başmüdür Yar
dımcısı, Muhafaza Müdürü gibi yönetici
lerle Bakanlığımız merkez yöneticilerine 
1986 - 1987 yılları içerisinde tahsil edi
lip Ankara'ya gönderilen fazla mesai üc
retlerinden 245 022 528 TL. ödenmiştir. 
iDiğer taşra görevlileri ise hizmet ifa et
tikçe genelge esaslarına göre yaptırılan 
miktarın % >80'ini almaktadırlar. 

6. 1986 - 1987 yıllarında fazla me
sai ücreti olarak tahsil edilip merkezdeki 
hesapta toplanan paylardan Bakanlığım 
merkez teşkilatında görevli 131 üst dü
zey yöneticiye ödemede bulunulmuştur. 

Sözü edilen yöneticilere unvanlarına 
göre 1986 yılında 26 075 TL. ile 99 750 
TL., 1987 yılında ise 52 806 TL. ile 
130 000 TL. arasında değişen miktarlar
da aylık fazla mesai ödenmiştir. 

Bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Kurtcdbe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, bütçe müzakereleri 
ile ilgili televizyon yayınlarına ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Adnan Kahveci' 
nin yazılı cevabı (7/139) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İki senedir Bütçe görüşmelerini 20.00 
haber bülteninde veren TRT'nin bu se
ne uyguladığı gece programı hakkında 
aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sa
yın Adnan Kahveci tarafından yazık ola
rak cevaplandırılmasını saygıyla rica ede
rim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Gecenin 12.00'si ile 01.00'de veri
len Bütçe müzakereleri kime hitap et
mektedir? Türk Milletinin gecenin iler
lemiş saatinde televizyonla işi ne? Ana
dolu'nun 21.00'den sonra televizyon iz
lemediği niçin ıbilinmemektedir? 

2. Söz konusu uygulama millî irade
nin fTürkiye Büyük Millet Meclisini takip 
etmemesi için uygulanan bir metot mu
dur? Yoksa milleti tek taraflı uygulama 
ile hiçe mi saymaktır? 

3. TV'nin haber tekeli ile Anayasayı 
çiğnemesine, milletin haber almamasına, 
doğruları öğrenmemesine niçin müsama
ha ediyor sunuz? 

4. 20.00'deki haber bülteninde Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde görüşül
mekte olan o günün bütçesi ile ilgili Sa
yın Bakanların konuşmalarının özetini ve
rip, iktidar veya muhalefet sözcülerinin 
görüşlerini haber dosyasından sonra ge
ce 01.00'de yayınlanması hangi demok
ratik ülkede vardır? Örnekleri hangile
ridir? 

5. Türkiye Büyük Millet Meclisinde
ki görüşmeleri milletten saklamanızdaki 
gaye nedir? Gaye hür ve demokrat Tür
kiye fikrinin, hak, hukuk, adalet kav
ramlarının geçerliliğini ortadan kaldır
mak mıdır? Bu uygulama ile TRT Ka
nununa aykırı hareket edenler hakkın
da herhangi bir işlem yapılmakta mıdır? 
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Yoksa bu program resen hükümet tarafın
dan mı TRT'ye empoze edilmektedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 9.5.1988 

Sayı: 03.7/968-002 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 14.4.1988 tarih ve Kan. Kar. 
Md. 7/139-722/03315 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu tarafından Bakanlığıma yö
neltilen «'Bütçe müzakereleri ile ilgili TV 
yayınlarına» ilişkin yazılı soru önergesi 
cevabı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun yazılı soru önergesi 

cevabı 
Bilindiği üzere; Bütçenin TBMM'sinde 

görüşülme programı, her yıl TBMM Baş
kanlık Divanında belirlenmektedir. Bu 
yılki çalışma programı, sabah saat 10.00-
13.00, öğleden sonra saat 14.00-20.00 ara
sı ve akşam 21.00'den günlük programı 
tamamlamasına kadar olmak üzere tespit 
edilmiştir. 

Kurumumuz, 2954 sayılı Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kanununun kendisine 
verdiği görev çerçevesinde, teknik imkân
larım da dikkate alarak, bütçe görüşme
lerini «Haber Dosyası» bülteninde yayın
lama kararı almıştır. Nitekim, bütçe gö
rüşmelerini mümkün olan en geniş şek
liyle verebilmek için, Genel Kurulda de
vamlı kamera bulundurmuştur. 

Ancak, görüşmeler 21.00'den sonra 
devam ettiğinden, TBMM'deki görüşme
lerle ilgili haberlerin daha önce hazırlana-
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rak yayınlanması imkânı bulunmamakta
dır. 

Yukarıda sözü edilen kararın uygu
lanması sonucunda, hizmet aksamadan 
yürütülmüş, Parlamentoda grubu bu
lunan siyasî partilerin milletvekileri ve 
ilgili Hükümet Temsilcisinin görüşleri 
kamuoyuna aktarılmıştır. 

Bütçelerde ilgili Hükümet sözcüleri
nin açıklamaları kısa olarak 20.00 bül
tenlerinde zaman zaman yer almıştır. Bu 
haberlerde bütçe görüşmelerinin devam 
ettiği belirtilmiş, ilgi duyanların daha ge
niş olarak izlemelerine kolaylık sağlamak 
amacıyla «Haber Dosyası»na atıf yapıl
mıştır. 

Çeşitli demokratik ülkelerde, Meclis
ten yayın yapılması konusunun hâlâ tar
tışmalı olduğu bilinen bir husustur. Kaldı 
ki, Kurumumuz yayınlarında fTBMM'de-
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ki tartışmalara uzun uzun yer vermek
tedir. Son bütçe görüşmelerinin geç saat
te ekrana getirilmesi, yukarıda da belir
tildiği üzere, görüşmelerin uzamasından 
kaynaklanmıştır. 

TBMM'sindeki Bütçe görüşmeleri yak
laşık 3 yıldan bu yana Komisyon ve Ge
nel Kurul çalışmaları olarak TRT Haber 
Merkezince en geniş şekliyle kamuoyuna 
duyurulmaktadır. Bu yılki Komisyon gö
rüşmeleriyle ilgili olarak yaklaşık 3 saat 
15 dakikalık yayın yapılmıştır. Bütçenin 
Genel Kurulda görüşülmesi sırasında ise 
ilk gün yaklaşk 10 saatlik naklen yayın 
gerçekleştirilmiş ve ayrıca 5 saatlik ya
yın yapılmıştır. 

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız uy
gulama ile 2954 sayılı Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kanununun, Kurumumuza 
yüklediği görevleri layıkı ile yerine getir
diğimiz inancını taşımaktayız. 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

66 NCI BİRLEŞİM 

10 . 5 . 1988 Salı 

Saat : 15.00 

11 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
ÎŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

3 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner^ 
gesi (10/14) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir <jîv-
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama

cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

4. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

5. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

6. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî/ ve özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

7. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

8. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 



amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

9. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

10. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

11. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili I. önder 
Kıriı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

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

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevlerim 
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) • 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. C, Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

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

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

(/) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uy& 
rınca sözlü soruya çevrilmiştir* 



10. — Tunceli Milletvekili 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) 

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

12. — 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) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'ün, günlük bir gazetenin 29,1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakam 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

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

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Söfkmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaralan önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — 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) 

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

18. — 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) 

19. — 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) 

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

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

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korklmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağıma ilişkim Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — 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) 

24. — içel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka-



iıİan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Sati| Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
reti Bakanından sözlü soru önergesi 
mm 

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

27. — 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) 

28. — Çorum Milletvekili F ı̂za Hıman* 
in, Çorum İli Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
oan'ın, ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alman 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal §a-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
«akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
fain'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğullan'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34.—Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li > Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin içişleri Baka-> 
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Miıletveküi Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza Hı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy ilçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakarım
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem' tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasma ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa-



saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından, sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 
(D 

42. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altmer'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 2841.1987 Cumartesi günü cami
lere. ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

43. — Adana Milletrvekili Cüneyt Can-
ver"in, bazı bürokratların aynı zamanda 
A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
ınaz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, hirinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 

iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili AM Eser' 
in, 'bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat heı 
saplarıma ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

49. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocakllarma ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

51. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbiriler düşünül
düğüne ilişkin Devflet Bakanından sözlü 
soru önergesi (ü/65) 

52. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik; ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66) 

54. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin-



de uygulanan puan sistemine ilişkin Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduniyetilerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

57. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözilü soru önergesi (6/70) 

58. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerinim sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

59. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguddak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

60. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendliğline ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

61. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Esfcihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler

den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

64. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

65. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateş-
oğulları'nm, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun prim alacaklarına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/97) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

67. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

68. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/81) 

69. — Bursa Milletvekili Beytuliah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

70. — Bursia Milletvekili Beytuliah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 



71. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

72. — Bursa Milletvekili Beytuliah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

73. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı K'oioperatiifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan Öde
meye ilişkin Çalışıma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

74. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

75. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük Demir - Çelik Fab

rikası İç Hizmetler Müdürlüğü idare bi
nasının restorasyonuna ve bu binanın 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme 
Vakfına verildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

76. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin 
Bakanlığın , Ankara Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

B 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

2. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 




