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I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel kurulu saat 15.00'te açıla
rak iki oturum yaptı. 

Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, 
5.10.1988 tarihli 8 inci Birleşimde, laik dü
şünce, millî eğitim ve yükseköğretim ko
nusunda yapmış olduğu gündem dışı ko
nuşmaya Millî Eğitim, Gençlik ve Spor 
Bakanı Hasan Celâl Güzel; 

Afyonkarahisar Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün SEKA'da uygulanan grev - lo
kavt ve işçi haklarına ilişkin gündem dışı 
konuşmasına da Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay, 

Cevap verdiler. 
Çorum Milletvekili Rıza Ilıman, Ga

ziantep özel tip cezaevindeki işkence olay
ları ve can güvenliğinin bulunmaması; 

Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi de, 
sattıkları tarım ürünlerinin parasını ala
mayan üreticilerin durumu, 

Konularında gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar. 

Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 30 
arkadaşının, TRT Kurumunda Anayasa
nın 133 üncü maddesine aykırı olarak ge
liştiği iddia edilen kadrolaşma hareketine 
karşı kay it sız.kaldığı iddiasıyla Devlet Ba
kanı Adnan Kahveci hakkında bir genso
ru açılmasına ilişkin önergesi (11/3) okun
du; gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı hususundaki görüşme günü
nün, Danışma Kurulunca tespit edilip Ge
nel Kurula sunulacağı bildirildi. 

Görüşmelerine devam olunan, 1163 
sayılı Kooperatifler Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı (1/444; 2/3) (S. Sa
yısı : 67) ve 

28.3.1988 Tarihli ve 2809 Sayılı Ka
nunun 12 nci Maddesinin (f) Bendinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Geçici Mad
deler Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli ve 
2507 Sayılı Denizcilik Yüksekokulu Kanu
nunun yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Tasarısının (1/409) (S. Sayısı : 75); 

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları 
açıklandı. 

Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'-
in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun 2908 Sayılı Kanunla Eklenen 
Ek Birinci Maddesine Bir Bent Eklenme
si Hakkında Yasa Teklifi; Ankara Millet
vekili Rıza Yılmaz ve 13 Arkadaşının, 506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun 2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 in
ci Maddesine 2 Bent Eklenmesi Hakkın
da Yasa Teklifi ile Zonguldak Milletvekili 
Şinasi Altıner'in, 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa 2098 Sayılı Kanunla Ek
lenen Ek 1 inci Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu, (2/24, 
2/35, 2/52) (S. Sayısı : 74) görüşülmesi, 
Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından, ertelendi. 

21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu, (1/448) (S. Sayısı : 
78) üzerinde bir süre görüşüldü. 

11 Ekim 1988 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat 18.50'de 
son verildi. 

Kâtip Uye 
Edirne 

ismail Üğdül 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hüdai Oral 
Kâtip Üye 

Bursa 
Mustafa Ertuğrvl Ünlü 
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I I . — GELEN KÂĞITLAR 

7 . 10 . 1988 Cuma 

Raporlar 
1. — Milletlerarası Para Fonu ile Mil

letlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilme
sine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sa
yısı : 86) (Dağıtma tarihi : 6.10.1988) 
(GÜNDEME) 

2. — 3268 Sayılı Kanun ile 3347 Sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılması 2954 
Sayılı Kanunun Bir Maddesinin değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/474) (S. 
Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 6.10.1988) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili Ömer Çift

çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakların
daki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/125) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 5.10.1988) 

2. — Ankara Milletvekili Ömer Çift

çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebeleri
ne Yardım Derneği Öğrenci Pansiyonu
nun kazan dairesinin onarımı için gerekli 
malzeme ve işçiliğin karşılıksız olarak 
T.K.İ. Orta Anadolu Linyit İşletmesince 
karşılandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/126) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.10.1988) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-

ver'in, referandum öncesinde Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti tarafından düzenle
nen bir gecede kürtçe şarkı söyleyen sa
natçı grubunun elemanlarının birinin tu
tuklanmasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/2%) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 4.10.1988) 

2. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullarda
ki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/297) (Başkanlığa geliş tarihi: 
5.10.1988) 

10 . 10 . 1988 Pazartesi 

Rapor 

1. — Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey'in, 12.3.1982 Tarih ve 3634 Sayılı Tu
rizmi Teşvik Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ba
yı rdırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu Raporu (2/67) (S. Sayısı : 88) 
(Dağıtma tarihi: 10.10.1988) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-

ver'in, Sümerbank'ta "Turgut Özal" 

markalı kumaş dokunduğu iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/127) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.1988) 

2. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) (Başkanlığa geliş ta
rihi ; 7.10.1988) 

— 50 — 
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Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Can

ver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine rağ
men gözaltına alınan vatandaşlara işken
ce yapıldığı ve işkence yapanların korun
duğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/298) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 5.10.1988) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, 3 1 % sayılı Kanunun belirli ki
şiler için çıkarıldığı iddiasına ve bu Ka
nundan yararlananların sayısına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/299) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.10.1988) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt iline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/300) (Başkanlığa geliş tar ihi : 6.10.1988) 

4. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sangül 'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/301) (Başkanlığa geliş tari
hi : 6.10.1988) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Tekirdağ İli Merkez İlçesine 
bağlı İnecik Köyünde altgeçit yapılması
nın düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 

Teklifler 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Mahalle Muhtarlarına Muhtarlık 
İşyeri Sağlanması ve Yurttaşların Kendi
lerini Mahalle Kütüğüne Yazdırmaları 
Zorunluğu İçin Şehir ve Kasabalarda Ma
halle Muhta r ve İhtiyar Heyeti Teşkiline 
İlişkin 4541 Sayılı Yasanın 21 inci Mad
desine İki Fıkra ve Yasaya Bir Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi (2/91) 
(İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 

Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/302) (Başkanlığa geliş tari
hi : 6.10.1988) 

6. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak'ın, Gürbulak Gümrük Memurluğun
daki görevlilerden bazılarının fazla ikra
miye alabilmek için gümrükte yakalanan 
kaçak malların değerini yüksek gösterdik
leri iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/303) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1988) 

7. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üreticile
rine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/304) (Başkanlığa geliş tari
hi : 7.10.1988) 

8. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Karadeniz Ereğlisi Erdemir 
Hastanesinde, tahlil için verilen kan ve id
rarların lavaboya döküldüğü, bu nedenle 
de yanlış rapor verildiği iddiasına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından ya
zılı som önergesi (7/305) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 7.10.1988) 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma te
sislerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/306) (Başkanlığa geliş t a r ih i : 
7.10.1988) 

tarihi : 6.10.1988) 
2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül

ker'in, Postacılara ( P T T Dağıtıcılarına) ve 
Hat Bakıcılarına ve Kondoktör, Hareket 
Memuru, Gardofren, Makasçı, Manevra-
cı gibi Bazı Devlet Demiryolları Mensup
larına Fiilî Hizmet Zammı Verilmesi için 
5434 Sayılı Kanunun 32 nci Maddesine 
Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun tek
lifi (2/92) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.10.1988) 

11 . 10 . 1988 Sah 

51 — 
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Rapor 

1. — Uygulama İmkânı Kalmamış 
Olan Kanunların Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/398) (S. Sa
yısı : 81) (Dağıtım tarihi : 11.10.1988) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, fiş veya fatura vermeyen es
nafların cezalandırılması amacıyla yapılan 
uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/129) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.10.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta

rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/307) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.10.1988) 

2. — Samsun Milletvekili Ali Eser'-
in, ayçiçeği üreticilerine ürün bedellerinin 
ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/308) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.10.1988) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, ülkemizde kaçırıldığı iddia edilen 
verginin miktarına ve sektörlere göre da
ğılımına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından yazılı soru önergesi (7/309) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.10.1988) 

4. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, tütün ve yabancı sigara ithalatına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/310) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 10.10.1988) 

— 52 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
K Â T İ P ÜYELER : Mümtaz Özkök (Sakarya), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Mület 
Meclisinin 10 uncu Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

Bazı arkadaşlarımın gündem dışı söz 
taleplerine müspet cevap vermiştim; fakat 

şu anda gündemimizdeki konunun çok 
önemli bulunması ve bu konunun güncel
liğine gölge düşürebileceği kanaati hâkim 
olduğu için, arkadaşlarımın gündem dışı 
konuşma taleplerini çarşamba ve perşem
be günleri değerlendireceğim. 

Gündeme geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNER
GELER 

1. — italya'ya gidecek olan Başbakan Tur
gut Ozal'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Er-
dem'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/651) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri vardır, okutup bilgilerinize su
nacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bu lunmak üzere, 
5 Ekim 1988 tarihinde italya'ya gidecek 
olan Başbakan Turgut Özal ' ın dönüşüne 
kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı I. Kaya Erdem'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — italya'ya gidecek olan Tarım Orman 
ve Köy işler i Bakam H, Hüsnü Doğan'tn dönüşü
ne kadar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, 
Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/652) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 
Ekim 1988 tarihinde İtalya'ya gidecek olan 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'm dönüşüne kadar; Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Ulaştır
ma Bakanı Ekrem Pakdemirli 'nin vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. —Fransa'ya gidecek alan Devlet Baham 

Kâmran Inan'tn dönüsüne kadar Devlet Bakanlt-
ğma, Dedet Bakam Cemil Çiçek'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilifkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/653) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Avrupa Konseyi Toplantısına katıl
mak üzere, 6 Ekim 1988 tarihinde Fran
sa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran 
İnan* m dönüsüne kadar; Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 

- sunarım. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Dev

let Baham Mehmet mzar'm dönüsüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Dedet Bakam Kâzım Oksay'm ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/654) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

islam Ülkeleri Enformasyon Bakan
larının Toplantısına katılmak üzere, 9 
Ekim 1988 tarihinde Suudî Arabistan'a gi
decek olan Devlet Bakanı Mehmet \azar'-
ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunanm. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek 

olan Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün 
Dönüsüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, 
Maliye ve Gümrük Baham Ahmet Kurtcebe Alp-

temoçin'in vekühk etmesinin uygun görüldüğüne dis
kin CumkurbaşkanUğt tezkeresi (3/655) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

3 üncü İslam Ülkeleri Fuarının açı
lışına katılmak üzere, 9 Ekim 1988 tari
hinde Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek 
olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yü
rür'ün dönüşüne kadar; Sanayi ve Tica
ret Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Ba
kanı A. Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Romanya'ya gidecek olan Devlet Ba
kam Abdullah lenekeci'nin dönüsüne kadar Dev
let Bakanlığına, Dedet Bakam Adnan Kahveci'-
nin oeküUk etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/656) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

14 üncü Dönem Karma Ekonomik 
Komisyon Toplantısına katılmak üzere, 
9 Ekim 1988 tarihinde Romanya'ya gide
cek olan Devlet Bakanı Abdullah leneke
ci'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Adnan Kahveci' nin ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
B) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
7, — 11/3 esas numaralı gensoru önergesi

nin özel gündemde yer alması ve gündeme altmp 
almmayacağt hususundaki görüşmelerin Genel Ku
rulun 11.10.1988 Sah günkü birleşiminde yapıl
ması ile, 140 saydı Kanuna göre bvydhk süresi 
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tamamlanan Dilekçe Komisyonunun 16 üyeden ku-
Tubnastnave siyasî parti gruplarına düşen üye da-
ğtltrmna ilişkin Danışma Kurulu önerileri 

BAŞKAN — Danışma Kurulu öne
rileri vardır, okutup, ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım : 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 15 Tarihi : 10.10.1988 

Danışma Kurulunun 10.10.1988 Pa
zartesi günü yaptığı toplantıda, aşağıda
ki önerilerin Genel Kurulun onayına su
nulması uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
ANAP Grubu Başkanvekili 

Ahmet Karaevli 
SHP Grubu Başkanvekili 

Hikmet Çetin 
DYP Grubu Başkanvekili 

Koksal Toptan 
Öneriler : 
1. Genel Kurulun 6.10.1988 tarihli 

9 uncu Birleşiminde okunmuş bulunan 
11/3 esas numaralı gensoru önergesinin 
özel gündemde yer alması ve Anayasanın 
99 uncu maddesi gereğince gündeme alı
nıp alınmayacağı hususundaki görüşme
lerin Genel Kurulun 11.10.1988 Sah gün
kü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

2. 140 sayılı Kanuna göre bir yıllık 
süresi tamamlanan Dilekçe Komisyonu
nun 16 üyeden kurulması ve siyasî parti 
gruplarına düşen üye dağılımının; Anava
tan Grubuna 10, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubuna 4 ve Doğru \fol Partisi Gru
bu için de 2 üyelik şeklinde olması öneril
miştir. 

BAŞKAN — Önerileri ayin ayn oku
tup, oylarınıza sunacağım. 

Birinci öneriyi okutuyorum : 
Öneriler : 
1. Genel Kurulun 6.10.1988 tarihli 

9 uncı Birleşiminde okunmuş bulunan 

11/3 esas numaralı gensoru önergesinin 
özel gündemde yer alması ve Anayasanın 
99 uncu maddesi gereğince gündeme alı
nıp alınmayacağı hususundaki görüşme
lerin Genel Kurulun 11.10.1988 Salı gün
kü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ekinci öneriyi okutuyorum : 
2. 140 sayılı Kanuna göre bir yıllık 

süresi tamamlanan Dilekçe Komisyonu
nun 16 üyeden kurulması ve siyasî parti 
gruplarına düşen üye dağılımının; Anava
tan Partisi Grubuna 10, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubuna 4 ve Doğru Yol Par
tisi Grubu için de 2 üyelik şeklinde olma
sı önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER (Devam) 

7 — Bazı milletvekillerine izin verilmesine 
ilifkin Başkanlık tezkeresi (3/657) 

BAŞKAN — İki sayın milletvekiline 
izin verilmesine dair Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığının tezkeresi vardır; 
okutup, ayn ayrı oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletve
killerinin hizalarında gösterilen süre ve ne
denlerle izinli sayılmaları, Başkanlık Di
vanının 7.10.1988 tarihli toplantısında uy
gun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Yıldırım Akbulut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Çorum Milletvekili Nevzat Aksu, 
hastalığı nedeniyle, 40 gün. 

İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel, 
hastalığı nedeniyle, 21 gün. 
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BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup, oyla
rınıza sunacağım. 

Çorum Milletvekili Nevzat Aksu, 
hastalığı nedeniyle, 40 gün. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 30 

arkadaşının, TRT Kurumumda Anayasanın 133 
üncü maddesine aykırı olarak geliştiği iddia edilen 
kadrolaşma hareketine karşı kayıtsız kaldığı iddia
sıyla Devlet Bakanı Adnan Kahveci hakkında gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/3) 

BAŞKAN — Alman karar gereğin
ce, Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 30 
arkadaşının, TRT Kurumunda Anayasa
nın 133 üncü maddesine aykırı olarak ge
liştiği iddia edilen kadrolaşma hareketine 
karşı kayıtsız kaldığı iddiasıyla Devlet Ba
kanı Adnan Kahveci hakkında Anayasa
nın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddele
ri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin gündeme alınıp alınamayaca
ğı hususundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Anayasanın 99 uncu maddesi gere

ğince, önce önerge sahibine, sonra siyasî 
parti gruplarına ve daha sonda da Hükü
met adına söz vereceğim. 

Gensoru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

133 üncü maddesi : 
Kitle haberleşme araçlarının en 

önemlisi ve etkilisi olan Radyo ve Televiz
yon idaresinin tarafsız bir kamu tüzelki
şiliği halinde düzenleneceğine amirdir. 

İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel, 
hastalığı nedeniyle, 21 gün. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Anayasanın amacı ülkede, tarafsız ve 
güvenilir bir kişiliğe sahip, Türk Devleti
nin varlık ve bağımsızlığını, ülkenin ve 
milletin bölünmez bütünlüğünü, toplu
mun huzurunu, genel ahlâkı ve Cumhu
riyetin genel niteliklerini koruyabilecek ni
telikleri haiz, Radyo ve Televizyon yayın
larında tarafsızlık ilkesini sadakada yürü
tebilecek, bir siyasî partinin, grubun çı
kar çevresinin inanç ve düşüncenin men
faatlerine alet olmayacak güce sahip, ki
şilerin Türkiye Radyo ve Televizyon Ku
rumunun Yönetimine getirilmesidir. 

Yönetimin teslim edildiği kişi veya ki
şiler, sayılan ölçülere uygun kişiliğe sahip 
olmalıdır. Bu, Anayasanın emridir. 

TRT yönetimi; Yönetim Kurulu, Ge
nel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıla
rından ibaret değildir. TRT'nin günlük 
yayın düzenini ve hizmetlerini yürütenler, 
ikinci ve üçüncü derece görevleri ifa eden
lerdir. 

TRT Kurumunun başına, TRT Yük
sek Kurulunca aday dahi gösterilmemiş 
olan bir zat Genel Müdür olarak oturtu
lunca, tehlikeli ve endişe verici boyutlar
da bir kadrolaşma hareketi başlamıştır. Bu 
kadrolaşma hareketi öylesine endişe veri
ci bir hal almıştır ki; ülkenin ve Milletin 
bölünmez bütünlüğünü korumakla görevli 
Kurumda kovuşturmaya uğramış, bölücü
lükten yargılanmış, mahkûm olmuş kişiler 
en etkin görevlere getirilmiş, Kurumun 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 
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tüm yayın imkânları bu kadrolar eliyle 
kullanılır hale getirilmiştir. 

Bu konulara ilişkin olarak bir süre
den beri yayın organlarında sürekli olarak 
ciddî iddia ve ithamlar, belgeleri ile yer al
masına karşılık, bu Kurumdan sorumlu 
Bakanın kayıtsız ve hatta olanları onaylar 
tavrı Bakanın sorumluluğunu gerektir
mektedir. 

Bu nedenle, Anayasanın 133 üncü 
maddesi ile TRT Yasasına aykırı bu kad
rolaşmanın daha ileri boyutlara varmama
sı için, TRT Kurumundan sorumlu Dev
let Bakanı Adnan Kahveci hakkında Ana
yasanın 99 ve İçtüzüğün 107 nci madde
leri uyarınca gensoru açılmasına karar ve
rilmesini arz ederiz. 

Yaşar Topçu (Sinop) ve arkadaşları 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden 

kim konuşacak efendim? 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Erzu

rum Milletvekili Sayın İsmail Köse konu
şacaklar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köse, 
süreniz 10 dakikadır, 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın 
Başkan, şahsım ve Grubum adına konu
şacağım için, her iki süreyi de kullanmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DYP GRUBU ADINA İSMAİL 

KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; grubumuzun vermiş oldu
ğu, Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 
nci maddeleri uyarınca, TRT'den sorum
lu Devlet Bakanı Sayın Adnan Kahveci 
hakkındaki gensoru önergesi üzerinde 
Grubumuzun görüşlerini arz etmek üze
re huzurunuzdayım. Sözlerime başlama
dan önce, hepinizi saygıyla selamlarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, insan toplu
luklarının siyasî bir teşkilatlanması olan 
devlet, birçok unsurlardan meydana ge
lir. Bunların başında, insan, toprak ve is

tiklal en önemli unsurlardır. Binlerce yıl
dan bu yana milletlerin mücadelesi, dev
let kurmak ve yaşatmak için bu faktörle
rin bir araya getirilmesi mücadelesidir. 
Günümüzde birçok kıtada, özellikle yakın 
çevremizde vuku bulan olaylar, devlet kur
manın ve yaşatmanın kolay olmadığını 
göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devle
timizin de tarihin hangi safhalarından ge
çerek bugünlere geldiğini sizlere derinli
ğine anlatmaya lüzum görmüyorum. 

Devletlerin üst yapısı da "anayasa" 
dediğimiz kanunlarla tespit ve tayin edi
lir. Kurulan devleti ayakta tutmak, deva
mını sağlamak, kurulan ve ayakta kalan 
bu devlete işlerlik kazandırmak, kendisi
ni yıkıcı faaliyetlerden korumak için, yi
ne devlet, kendi bünyesinde çeşitli tedbir
ler almıştır. 

Sayın milletvekilleri, alınan bu ted
birlerin ana çerçevesi anayasalarda çizil
miştir; haklar, sorumluluklar, yetkiler ay
rı ayn bölümlerde açıklanmış ve çıkarıla
cak kanunlar da, bu mevcut müesses dü
zenin korunmasına matuf düzenlenmiştir. 

Anayasamızın 5 inci maddesi, devle
tin temel amaç ve görevlerini sayarken, 
14 üncü maddesi, temel hak ve hürriyet
lerin ne şekilde kullanılacağını tayin etmiş
tir. Anayasanın 14 üncü maddesinde şöy
le diyor : "Anayasada yer alan hak ve hür
riyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, 
Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığı
nı tehlikeye düşürmek, temel hak ve hür
riyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya 
zümre tarafından yönetilmesini veya sos
yal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerin
de egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din 
ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair her
hangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere 
dayanan bir devlet düzenini kurmak ama
cıyla kullanılamazlar." Yine maddenin 
alttaki paragrafında konu şöyle devam edi
yor : "Bu yasaklara aykırı hareket eden 
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veya başkalarını bu yolda teşvik veya tah
rik edenler hakkında uygulanacak müey
yideler, kanunla düzenlenir. 

Anayasanın hiçbir hükmü, Anayasa
da yer alan hak ve hürriyetleri yok etme
ye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını 
verir şekilde yorumlanamaz." 

İşte, bugün grubumuzun vermiş ol
duğu ve üzerinde konuşacağımız gensoru 
önergesinin konusu, yukanda arz ettiğim 
Anayasa maddemizin bu hükmüne rağ
men, planlı bir şekilde bu düzeni değiş
tirmek ve yıkmak isteyen düşüncede olan
ların kadrolaşma hareketidir. TRT, bün
yesinde meydana gelen bu kadrolaşma so-_ 
nucunda programların mahiyetini de is
ter istemez değiştirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu aktüel ko
nu milletimizin vicdanında büyük tepki 
uyandırmıştır. Biz de parti olarak bu gen
soru önergesinifYüce Meclise sunmuş bu
lunmaktayız. Milletimizin hislerine tercü
man olarak ortaya koyacağımız bu vahim 
olaylara Yüce Meclisin değerli üyeleri de 
yabancı değildir. 

TRT'nin program ve yayınlan ile si
yasî partilere eşit ve adil ölçüler içerisin
de haberlerinde yer vermemesi konusu 
gensoru önergemizin dışında tutulmuştur. 
Bunlar, ayn zamanlarda ve muhtelif ze
minlerde konuşulmakta ve bu haklar sa
vunulmaktadır. 

Gensoru önergemize konu olan olay
lar çok vahim sonuçlar doğuracak nitelikte 
olup; devletin bekası, geleceğiyle ilgili yı
kıcı olaylara kanşmış, tutuklanmış, mah
kûm olmuş kişilerin hüviyetleri ve bu millî 
müessesede göreve getirilmeleriyle başla
yan sinsi ve maksatlı kadrolaşma planıdır. 

Değerli milletvekilleri, genel müdür, 
tayin edilir edilmez, uydurukça kelimele
rin kullanılmasını yasaklayan dil genelge
sini uygulamadan kaldırmıştır. Ayağının 
tozuyla yapmış olduğu bu ilk icraat, as
lında istikbalde yapacağı kadrolaşma ve 

programların habercisiydi; zaman da bi
zi doğru çıkarmıştır. 

Genel müdürün ne şekilde tayin edil
diğini, devlet memuriyetinin önceki yıllar
da nerelerde ve nasıl geçtiğini, bu Kuru
mun başına nasıl getirildiğini sizlere izah 
etmek istemiyorum. Ancak, geldiği gün
den bu yana Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumunda, başta kadrolaşma olmak 
üzere, programlar mahiyet değiştirmiştir. 
Bu kuruluşun bağlı olduğu Sayın Bakan 
ise, ülkede yer yerinden oynarken, millî 
müessesenin tahrip edilmesine göz yum
muş, yıkıcı düşüncede olanların kardolaş-
masına destek olmuştur. Milletin inflalr-
nin dinmesi, TRT'nin millî hüviyetine ye
niden kavuşabilmesi için bu Sayın Baka
nın görevden aynlması lazımdır. (DYP sı-
ralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Köse, bir dakika
nızı rica edeyim. 

Sayın bakanlarla görüşen milletvekil
lerinden rica ediyorum; lütfen efendim... 
(DYP sıralanndan "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Devam edin Sayın Köse. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; devletin millî 
güvenlik politikalan vardır. Hatta bunun 
için, Anayasamıza, bu konuyu tayin eden, 
bu politikayı tespit eden bir de madde ko
nulmuştur. Anayasamızın 118 inci madde
si, Millî Güvenlik Kurulunun teşekkül tar
zını ve görevini açıklamış, millî güvenlik 
politikamızın esaslannı tespit etmiştir. 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bu 
esaslar içerisinde hareket etmeye, devle
tin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütün
lüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve 
güvenliğinin korunması hususunda prog
ramlar yapması ve inançta olanlara bu 
programları yaptırması TRT'nin aslî gö
revidir. 

BAŞKAN — Sayın Köse, bir dakika
nızı rica edeceğim. 
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Muhterem arkadaşlarım, oturursa
nız, Başkanlık hatibin konuşmasını daha 
dikkatli dinler! Lütfen efendim... 

Sayın milletvekilleri, biraz evvel ikaz 
ettim ve rica ettim. Lütfen efendim... Ben
deniz hatibi takip etme imkânından mah
rum oluyorum. Lütfen... (SHP ve DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Devam edin efendim. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, esasen, 2954 sayılı TRT 
Kanunu ve yine Anayasanın 133 üncü 
maddesi, TRT'nin önemine binaen, çalış
ma tarzını ve yapacağı programların ma
hiyetini açıkça belirlemiştir. TRT'nin öne
mi bilindiği için, kanun koyucu, Anayasa 
ve kanunlarla prensipleri açıkça ortaya 
koymuştur. 

Genel Müdür, geldikten bu yana, dil 
genelgesiyle başlayan, Anadolu'nun vatan 
olarak seçilmesi ve fetih gününü "işgal" 
sözüyle nitelendiren zihniyet devam ede
rek, biraz sonra açıklayacağım, kimlikle
rini vereceğim kişilerin kadrolaşmasına 
meydan vermiştir. Bu bakımdan TRT, 
hem millî güvenlik politikalarına, hem de 
Anayasanın diğer maddelerine ve TRT 
Kanununa ters uygulamalar yapmıştır. 
Neden?.. Kadronun içerisine alman ve ge- . 
nel müdürden sonra söz sahibi olan kişi, 
Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi men
subu ve Türk adlî makamları tarafından 
20 yıla mahkûm edilmiş Nuri Çolakoğ-
hı'dur. 

Muhterem milletvekilleri... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 

Recep Paşa, duy, duy... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Muh

terem milletvekilleri, TRT'nin başına ge
tirilen, fikriyatını ve programını yönlen
diren Nuri Çolakoğlu kimdir? Bütün mil-
letvekillerimizin heyecanla takip ettikleri 
ve belki de bizden çok daha fazla bilgi sa
hibi oldukları bu kişinin, birkaç yıl önce 
bu devleti yıkmak isteyen kişinin, elbette 
ki hüviyetini öğrenmişlerdir; ancak, gen

soru partimize ait olduğu için, bu kişinin 
fikriyatını ve kimliğini ortaya koymak da 
bizim elbette ki görevimizdir. 

Değerli milletvekilleri.Nuri Çolakoğ-
lu'nun içerisinde bulunduğu Türkiye İh
tilalci İşçi Köylü Partisinin hedefi nedir? 
Şimdi sizlere, Ankara 4 üncü Kolordu Ko
mutanlığı Sıkıyönetim Asker! Savcılığın
ca tanzim edilen iddianameden birkaç 
cümle okuyacağım. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Onlar 
bağımsız mahkeme değildir. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, bağımsız mahkeme
dir; Anayasamızın tayin etmiş olduğu 
meşru müessese olan sıkıyönetim müesse
sesine bağlı adlî makamlardır. (ANAP ve 
DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Aziz milletvekilleri, iddianamede, il
legal örgüt Türkiye İhtilalci İşçi Köylü 
Partisinin hangi düşüncede olduğu ve ku
rucuları arasında Nuri Çolakoğlu'nun bu
lunduğu bu partinin amacı nedir? İddia
namedeki bu düşünce ne şekilde ifade 
edilmiştir, şimdi onu izah ediyorum : 

"İllegal örgüt olan bu yıkıcı kurulu
şun amacı, gençlik hareketlerini ideolojik 
amaçlarla yıkıcı bir şekilde yönlendirmek, 
gençlik teşekküllerini komünist faaliyede-
rin cephe teşekkülleri durumuna getir
mek, işçi, köylü kidelerini örgütleyerek ko
münist faaliyetlerin amacı istikametinde 
eyleme geçirmektir." İşte, Nuri Çolakoğ
lu'nun bulunduğu Türkiye İhtilalci İşçi 
Köylü Partisinin amacı iddianamede 
böyledir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin 
mensup olduğun şeriatçı teşkilatın amacı 
nedir? 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, yine bu iddianamede 
devamla, "işçilerin tek tek fabrikalarda, 
köylülerin kırlarda ve millî sınıfların mes
lekî hareketlerini ortak bir hedef 
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etrafında toplamak en başta gelen görev" 
seçilmiştir. Yine iddianamede, adı geçen 
kuruluşun ilk hedefi, "işçi sınıfının önder
liğinde halk savaşı ile kazanacağı millî de
mokratik devrim zaferi için birleşerek 
mevcut düzeni yıkmaktır." Bu amaçla ku
rulan ve faaliyetlerini legal ve illegal parti 
kurmak zaruretinde gören kuruluş, Mark-
sist, Leninist ve Maoist düşüncenin gös
terdiği yolda faaliyetlerine devam etmiş
tir. iddianamede, amacı şöyle izah edil
miştir : 

"İşçi, köylü, genç, aydın ve diğer 
grupların bir araya gelmesini amaçlamış, 
burjuvazi ve toprak ağalığı diktatörlüjğü-
nü çökertip proleterya diktatörlüğünü Isır
mak, mevcut düzeni yıkarak sosyalizmi 
gerçekleştirmek amacına yöneliktir." 

İşte, Nuri Çolakoğlu'riun hüviyeti 
budur muhterem milletvekilleri. (DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

"Yüzlerce insanın kanına ve canına 
mal olan bu mücadeleleri sonucunda de
mokratik halk ihtilalinin gerçekleşmesi, sı
nıfsız toplum dedikleri komünizm rejimi
nin getirilmesini amaçlamışlardır" diyor 
iddianame. 

Bu illegal kuruluş, tüzüğüne aldığı 
yirmiye yakın maddesiyle, partinin, halk 
savaşı yoluyla iktidarı devirerek, milletin 
iradesiyle teşekkül eden Meclisi ortadan 
kaldırarak, halkı, silahlı kuvvetler teşkilatı 
halinde teşkilatlandırarak; yüzyıllar bo
yunca sömürü ve zulme karşı mücadele et
tiklerini, dünya halklarının kurtuluşu uğ
runa, komünist ruhu sarsılmaz azim ve çe
lik disiplinle savaşacaklarına and içmiş ol
dukları, iddianamede belirtilmiştir ve and 
içenlerin üçüncü kişisi ise, bugün 
TRT'nin başına musallat edilen Nuri Ço-
lakoğlu'dur. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda 
amaç ve hedefleri iddianamede kısaca izah 
edilen bu ihtilalci örgütün Ankara temsil

cisi, Nuri Çolakoğlu'dur. 
Yakalanıp tutuklandıktan sonra alı

nan savunmasında, Nuri Çolakoğlu, 
"Halkın davasına sahip çıktığım, halkın 
mutluluğunu istediğim, bunun tek yolu
nun halk ihtilali olduğuna inandığım, bu 
uğurda mücadele ettiğim ve Marksist -
Leninist ve Maoist düşünceye inandığım, 
bir ihtilalci olduğum için bugün karşınız
da yargılanıyorum" diyerek, mahkemede 
ifade vermiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O, Re
cep Ergun'un işkence mahkemelerinde ve
rilmiş ifadelerdir, onu burada okuyamaz
sınız; o, işkence altında verilmiş ifade
lerdir. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, yine Nuri Çolakoğlu 
savunmasında, "Türkiye'de faşist dikta
nın ve yönetimlerin yıkılması ancak hal
kın mücadelesiyle ve onun birleşerek si
lahlı savaşıyla gerçekleşecektir" diyor ve 
ifadesine devamla, "Halk iktidarının, ha
kin örgütlü, silahlı mücadelesiyle zafere 
ulaşacağı düşüncesinde olduğunu; halkın 
kurtuluşunun tek yolunun halk savaşı 
olduğunu" belirtiyor. 

Değerli milletvekilleri, işte, millî mü
essesemiz Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumunun başına getirilen Başdanış
man Nuri Çolakoğlu bu zattır. Bu zat sa
vunmasına devam ederek, "Bu savaş, halk 
yığınlarının savaşıdır. Demokratik devrim, 
ancak silahlı mücadele yoluyla zafere ula
şabilir. Demokratik devrimin başarılama-
dtğı yurdumuzda halkın mücadelesi daha 
başından hâkim sınıfların silahlı zorbalı
ğı ile karşılanmıştır" diyor. 

Aziz milletvekilleri, sanık, mahkeme
nin her safhasında, "Türkiye İhtilalci İş
çi KQylü Partisinin bir mensubu olduğu
nu, silahlı mücadele taraftarı olduğunu, 
müesses düzeni yıkmak için faaliyette 
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bulunduğunu" her defasında tekrar et
miştir. 

Sanık, "Halkın güçleri uzun süreli 
bir gerilla savaşı yolunu izleyerek gelişe
bilir. Geniş köylü kitlelerine dayanan ve 
belli üsler edinen gücü düşmanın zayıf ol
duğu noktalara yığarak, düşmanı teker te
ker yok etmeliyiz" diyerek ifadesini sür
dürmüştür. 

Yine, adı geçen Nuri Çolakoğkı, "Si
lahlı mücadelenin tek amacı, her seferin
de daha geniş kitleleri silahlı mücadeleye 
seferber ederek iktidan ele geçirmektir" 
diyerek, bu fikrin sahibi olduğunu mah
kemenin her safhasında teyit etmiştir. 

CÜNEYT GANVER (Adana) — 
Sen neymişsin be Nuri?! 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bu 
muhakeme sırasında yine aralarında sa
nık olarak bulunanlardan ifadelerine baş
vurulan kişiler, Nuri Çolakoğlu hakkında 
şunları söylemişlerdir : 

Bir sanık ifadesinde diyor ki, "Bize 
verilen sahte nüfus cüzdanlannı Nuri Ço
lakoğlu hazırlar ve bizlere dağıtırdı. Nuri 
Çolakoğlu, kimlik, belge, nüfus cüzdanı 
gibi evrakların yapılması, tanzimi ve da
ğıtılmasından sorumlu olan bir kişidir." 

Yine, bir başka sanık ifadesinde, "Bu 
örgütün çıkarmış olduğu bütün yayınlar
dan Nuri Çolakoğlu, hem yazılmasından, 
hem dağıtılmasından sorumludur" de
miştir. 

Bir diğer sanık, Nuri Çolakoğlu'nda 
binlerce vatandaşın fotoğrafının bulundu
ğunu, bunların binlerce vatandaşa ait ol
duğunu, içerisinde, güvenlik kuvvetleri
mizden tutun da çeşitli meslek sahipleri
ne kadar hüviyet cüzdanlarını alarak, ken
di yoldaşlarına dağıttığını ifadesinde be
yan etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bir başka sa
nık yine, "Nuri Çolakoğlu'nun çantasının 
ele geçirilmesi sonucunda Almanya ve di
ğer devletlerde bulunan yabancı ve Türk 

menşeli vatandaşlarımızın isimleri, kim
likleri, şifreler ve çeşitli kodlar 
bulunduğunu" ifadesinde beyan etmiştir. 

Mili! müessesimiz olan, devletin millî 
güvenlik politikalarına uymak mecburiye
tinde olan, Anayasa ve kanunlarla görevi 
ve programlarının çerçevesi çizilen 
TRT'nin işte bugün baş sorumlusu, yet
kilisi, kadrolaşmayı yapan zat işte bu Nuri 
Çolakoğlu'dur. 

Bu, zincirin bir halkasıdır değerli 
milletvekilleri. Nuri Çolakoğlu,"Türkiye 
İhtilalci İşçi Köylü Partisinin evraklarını 
tanzim, sevk ve idare ettiği, parti faaliyet
leriyle ilgili çalışmalarını sürdürdüğü için, 
samimî ikrarları üzejrine suçu sabit görül
müş, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının 
3 No. lu Askerî Mahkemesince 20 yıla 
mahkûm edilmiştir. ı M 

Değerli milletveki Heri, 3 No. lu Sıkı
yönetim Mahkemesinin vermiş olduğum ka
rar -kısa cümleleıfle arz etmeye 
çalışacağım- aynen şöyledir : "İddia ma
kamının da kısmen uygun, kısmen aykırı 
olarak sosyal bir sınıfın, diğer sosyal sınıf
lar üzerinde tahakkümünü tesis etmeyi ve
ya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmayı ve
ya memleket içinde müesses iktisadî ve 
sosyal temel nizamları devirmeyi amaçla
yan Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisini 
kurup, partinin faaliyetlerini tanzim, sevk 
ve idare etmek veya adı geçen partiye üye 
olmak suçundan sanıklar, Doğu Perinçek, 
Nuri Çolakoğlu ve 100'e yakın örgüt men
subunun, isnat edilen suçları sübuta er
diğinden ve suç tarihinde devlet ve hükü
met başkanları ile millî güçleri, özellikle 
Türk Silahlı Kuvvetlerini çete olarak tes
pit eden, bağımsız ve tarafsız sıkıyönetim 
mahkemelerini cellat mahkemeleri olarak 
niteleyen, itham eden..." diye devam eden 
mahkeme karan, "Türk Milletini kamp
lara ayırarak, hangi kampta yer alacağını 
fikriyatları, faaliyetleri ve yazılarıyla be
lirlenmiş bulunmaları, mahkememizce 

— 61 — 



T.B.M.M. B : 10 11 . 10 . 1988 O : 1 

takdiri teşdid sebebi olarak kabul 
edilmiştir" demektedir. 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Sayın 
Başkan, konuya dönsün, konuya... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — İşte, 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No. lu 
Askerî Mahkemesi, iddianamedeki bütün 
sanık ve tanık ifadelerini de aldıktan son
ra, Türk Ceza Kanununun 141/1 inci 
maddesi gereğince, takdiren ve teşdiden, 
Doğu Perinçek ve Nuri Çolakoğlu'nu 
15'er yıl ağır hapse mahkûm etmiştir. Bu
nunla kalmamıştır; bu suçlarım okullar 
veya yüksekokullarda tahsil yapan yüksek 
tahsil müesseseleri içinde veya bunların 
mensupları arasında işledikleri sübuta er
diğinden, bu sanıklara verilen ceza, Türk 
Ceza Kanununun 141 inci maddesinin 6 
ncı fıkrası gereğince 1/3 nispetinde artırı
larak, neticeten 20' şer yıl müddetle ağır 
hapis cezasıyla tecziyelerine karar ver
miştir. 

Değerli milletvekilleri, mahkemenin 
vermiş olduğu bu kararı Askerî Yargıta-
yımız 1976/82 esas ve 1976/297 sayılı ka
rarıyla aynen tasdik etmiştir. Şimdi bura
da iki durum ortaya çıkmıştır: Ya adlî ma
kamların, devletin 20 yıla mahkûm etmiş 
olduğu, bu devleti yıkmak için faaliyette 
bulunanları 20 yıla mahkûm kararı doğ
rudur veya sizin yapmış olduğunuz icra
at doğrudur. (DYP sıralanndan "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, hiçbir vicdan 
sahibinin, hiçbir değerli milletvekilinin, 
hiçbir vatanseverin, bu yüce adlî makam
ların vermiş olduğu kararın yanlış oldu
ğunu iddia etmesi mümkün değildir. Yan
lış olan karar, Nuri Çolakoğlu'nu bu mil
lî müessesenin başına getirenlerin ve onun 
bu millî müessesenin başına getirilmesi
ne imza koyanlarındır. (DYP sıralarından 
alkışlar) , 

Değerli milletvekilleri, bütün millet-
vekilıerimizin de ittifakla, doğru olan dev

letin yaptığı, adlî makamların verdiği ka
rar istikametinde olduğu elbette ki müm
kündür, tahmin edilmektedir. Bu bakım
dan, gerek 1961, gerek 1982 Anayasaları
mızın müessese olarak tanzim ettiği sıkı
yönetim müesseselerini ve bunların mah
kemelerince verilen mahkûmiyet kararla
rını göz ardı edemeyiz. Ortada, tehlikeli 
olan, vicdanları sızlatan, kamuoyunu il
gilendiren vahim bir olay vardır. Bu olay, 
devletimizin yıkılmasına, milletin bölün
mesine matuf mahkûm olan kişilerin bu 
millî müessesenin başından bir an önce 
uzaklaştırılmalarıdır. 

Sayın milletvekillerimizin gensoru 
önergemizi bu istikamette değerlendirme
leri, devletin ebediyetine inanan, hukukun 
üstünlüğüne ve millet iradesinin üstün ira
de olduğunu kabul eden değerli milletve
killerimizin bu düşüncede olacakları en 
büyük temennimizdir. Hiç kimsenin, ve
rilecek tavizlerle bu millî davada yanlış ka
rar verecekleri kanaatinde değiliz. Bura
da oylanacak önerge, millete ait, devletin 
bekasıyla ilgili bir konuyu ihtiva et
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, eğer fırsat ve
rir bu millî davada gensoru önergemizi 
desteklerseniz, zincirin halkalarından or
taya koyduğumuz bir tanesine şahit oldu
ğunuz bu olayın arkası gelecek, zincirin 
diğer halkalarını muhterem heyetinizin 
önüne zaman zaman getirmiş olacağız. Bu 
kadro ve bu kadronun zihniyeti bu millî 
müesseseden uzaklaştırılmadığı takdirde, 
evrim ve devrim teorilerini çok kısa za
manda ekranlarınızda göreceksiniz, izle
yeceksiniz ve her televizyona bakışınızda, 
kullanmış olduğunuz oyların vicdanları
nızı rahatlatıcı ya da hesabını veremeye
ceğiniz bir vebal içerisinde bulunduğunu
zun ıstırabını hissedeceksiniz. 

12 Eylüller niçin yapılmıştır? Bu kad
rolaşmayı yapanlar, yaptıranlar, başında 
bulunan kişinin kararnamesini imzala-
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yanlar, hangi maksatla imzalamışlar
dır?..(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Amaçları yalnız muayyen makamla
ra tırmanmak veya Türk Milletinin irade
sini ortadan kaldırmak sonucunda muay
yen makamlara tırmanmak mıdır veya bu 
yolla binlerce aziz şehitlerimizin, güven
lik kuvveüerimizin dökülen kanlarının he
sabını kimler verecektir? İşte bugün, gen
soru önergemizle bu hesaplaşmayı yapa
cağız ve gensorunun bir millî mesele ol
duğu istikametinde bütün milletvekilleri-
mizin oy kullanacağına eminiz. 

BAŞKAN — Sayın Köse, 10 dakika 
önerge sahibi olarak, 20 dakika da Doğru 
Yol Partisi Grubu adına olmak üzere 30 
dakikanız dolmuştur; toparlamanızı rica 
edeceğim. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, dil genelgesi 
ile başlayıp, "Anadolu'nun işgali" lafı ile 
devam eden ve Türkiye İhtilalci İşçi Köy
lü Partisi mensuplarının kadrolaşmasına 
zemin hazırlayanlar, yine, TRT'de bir da
ire başkanlığına da Ali Kırca'yi getirmiş
lerdir. Ali Kırca, Türk Ceza Kanununun 
141 ve 146 ncı maddelerine muhalefetten 
hakkında dava açılmış ve tutuklanmıştır. 
Yine başka bir tarihte, 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununa muhalefetten gözaltına 
alınmıştır. Bugün, yine bu millî kurulu
şumuzun Haber Dairesi Başkanlığına ge
tirilen Ali Kırca'da, Türk Ceza Kanunu
nun 141 ve 146 ncı maddelerinde sayılan 
suçları işleyenlerle mücadele arkadaşı ol
duğu, dosyasındaki güvenlik tahkikatların
dan bellidir. (SHP sıralarından gürültüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — 
141'den yargılanan bir sürü kişi var. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şeriat
çıların sayısını söylesene. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

TALAT ZENGİN (Malatya) — 
SHP'ye ne oluyor?.. TRT'yi size bı
rakmayız. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, Televizyon Daire 
Başkanlığına getirilen Serpil Akıllı oğlu is
mindeki zat ise, yine yukarıdan beri iza
hına çalıştığım kadrolaşma hareketinin 
içerisinde bulunduğundan, Kurumu tara
fından muayyen zamanlarda disiplin ce
zalarına çarptırılmıştır ve yine dosyasın
da bulunan güvenlik tahkikatında, "Anar
şistler devrimcidir. Nitekim Atatürk'de bir 
devrimciydi" diyerek, onların eylemleri
ni Atatürk ilkeleriyle bağdaştırmaya çalış
mıştır. Bunu, programda belirtmiş, beyan 
etmiş ve konuşmalarında anarşistleri öv
müştür. Yine güvenlik tahkikatında, bazı 
tutuklu ve serbest olan aşırı solcularla ir
tibatlı olduğu, haftanın belirli günlerinde 
"Kültürel Yayınlar" çalışmasında bulun
duğu, ailece toplanıp ideolojik konuları 
görüştükleri tespit edilmiş ve dosyasına ko
nulmuş, dairesinin dikkati çekilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, geliniz, devle
tin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cum
huriyetimizin varlığını tehlikeye düşür
mek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, 
devletin bir kişi veya zümre tarafından yö
netilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sos
yal sınıflar üzerinde egemenliğini sağla
mak, dil, ırk, din ve mezhep ayırımı ya
ratmak veya sair herhangi bir yoldan, ya
ni TRT yoluyla bu kavram ve görüşleri 
uygulayan ve programlayan zihniyete ve 
kadroya "dur" diyelim. Böyle yapılmadığı 
takdirde, kadrolaşmanın önüne geçilme-
diği takdirde, Sayın Bakanın bu kadrolaş
maya karşı takındığı kayıtsız tavır devam 
ettiği sürece, korkarız ki, yarın, açılacak 
yaraları sarmakta geç kalacağız, maalesef, 
telafisi imkânsız zararlar doğacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Köse, rica ediyo
rum, lütfen toparlayınız. 
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İSMAİL KÖSE (Devamla) — To
parlıyorum Saym Başkan. 

Söylediklerimizin ve iddialarımızın 
hiçbir siyasî yönü yoktur. Konu, Türkiye'
nin birlik ve bütünlüğüne, millete inan
mış herkesin hassasiyetle üzerinde durma
sı gereken önem ve boyuttadır. 

Bu sebeplerle, konunun daha detay
lı tartışılması ve kadrolaşmanın ulaştığı 
tehlikeli boyutların daha iyi anlaşılabilme
si bakımından, sonucuna göre bir karar 
almak üzere gensoru önergemizin günde
me alınmasına karar verilmesini Yüce He
yetinizden diler, hepinizi şahsım ve gru
bum adına saygı ile selamlarım. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Köse. 

Anavatan Partisi grubu adına, Sayın 
Orhan Ergüder; buyurun. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

ANAP G R U B U ADINA H A L İ L 
O R H A N E R G Ü D E R (İstanbul) — Sa
yın Başkanım, sayın milletvekilleri; gru
bumun ve partimin emirleriyle yüksek hu
zurunuza geldim. (SHP ve DYP sıraların
dan gürültüler) Bizde partiye sadakat esas
tır, bizde çözülme yoktur. 

E R O L AĞAGİL (Ankara) — Orada 
parti adına konuşulmaz, millet adına ko
nuşulur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

H A L İ L O R H A N E R G Ü D E R (De
vamla) — Genel Başkanın etrafında bir 
sevgi halesi yaparız. Arada sırada çıkan 
seslerden istifade edemezsiniz. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar[!]) 

HASAN NAMAL (Antalya) — Ken
di ayıbını söylüyor. 

H A L İ L O R H A N E R G Ü D E R (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, hiç aklı
ma gelmezdi T R T için konuşmacı olaca
ğım. Aslında bendeniz iyi bir T R T izle-
yicisiyim, mümkün olduğu kadar, prog-
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ramları kaçırmamaya çalışıyorum. Bu, 20 
nci Asrın fevkalade bir iletişim vasıtası ve 
bununla gurur duyuyorum. Allah razı ol
sun, hükümetlerimiz vaktiyle bunu dü
şünmüşler. (DYP sıralarından gürültüler) 

HASAN N A M A L (Antalya) — Kim 
getirdi biliyor musun? 

H A L İ L O R H A N E R G Ü D E R (De
vamla) — Beyefendi, beni şaşırtamazsınız, 
cevap veririm üzülürsünüz; çünkü ben bu 
işi bilirim. Otur dinle, öğren... (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Doğru Yol Partisi Sinop Milletvekili 
Sayın Yaşar Topçu ve 30 değerli arkadaşı
nın, T R T Kurumunda, Anayasanın 133 
üncü maddesine aykırı olarak geliştiği id
dia edilen kadrolaşma hareketine karşı ka
yıtsız kaldığı iddiasıyla, Sayın Devlet Ba
kanımız Adnan Kahveci hakkında Anaya
sanın 99 uncu, İçtüzüğün 100 üncü mad
desi uyarınca bir gensoru açılmasına iliş
kin önergesi hakkında sayın Anavatan 
Partisi Grubu adına düşüncelerimizi ve bu 
önerge hakkında hukukî görüşlerimizi arz 
etmek üzere yüksek huzurunuzda söz al
mış bulunuyorum. 

C Ü N E Y T C A N V E R (Adana) — 
Emir almış bulunuyorsunuz. 

HALİL O R H A N E R G Ü D E R (De
vamla) — Yüksek huzurunuzda görüşle
rimi, hukukî rey ve mütalaalarımızı arz 
ederken, bizim en mühim belgenin, 30 
parlamenterin yazısı ile belgelediği iddia
ları evvela yüksek huzurunuzda arz etme
me müsaadenizi rica ederim. Belki bazı 
arkadaşlarım okumamıştır. Diyorlar ki; 
" 1 . T R T Kurumunun başına atanan ve
ya seçilen kişi aday dahi gösterilmemiş ve 
genel müdür olarak sandalyesine oturmuş
tur." demek istiyor ki, sandalye işgal edil
miştir; hotbehot. 

" 2 . Genel Müdürün göreve başla
masıyla tehlikeli ve endişe verici boyutlar
da bir kadrolaşma hareketi başlamıştır. 
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3. Bu kadrolaşma hareketi öylesine 
endişe verici bir hal almıştır ki, ülkenin ve 
milletin bölünmez bütünlüğünü korumak
la görevli kurumlarda kovuşturmaya uğ
ramış, bölücülükten yargılanmış hatta 
mahkûm olmuş kişiler en etkin görevlere 
getirilmiştir. 

Bu konulara ilişkin olarak bir süre
den beri yayın organlannda sürekli olarak 
ciddî iddia ve ithamlar belgeleri ile yer al
masına karşılık, bu kurumdan sorumlu-
bakanın kayıtsız hatta olanları onaylar tav
rı bakanın sorumluluğunu gerektir
mektedir. 

Bu nedenlerle sorumlu bakanın Ana
yasanın 133 üncü maddesi ile bu gibi fiil 
ve hareketlerin daha ileri boyutlara var
maması için aynı yasanın Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim 
yollan matlabının 99 uncu maddesinde 
gensoru müessesesi ile bakan hakkmda ge
nel bir görüşme açılması isteği öngörül
müştür." İddia budur. 

Anayasayı tetkik ettiğimizde, madde 
99'a göre talep, bir siyasî partinin grubu 
adına hazırlanmıştır; doğrudur. En az 20 
milletvekilinin imzası lazımdır; bu da doğ
rudur. Hatta her ihtimale karşı 30 millet
vekili imzalamıştır. Şeklen doğrudur; im
zasını havi olması gereken tamamdır. 
Gensoru önergesi şeklî uygulanarak, ara 
müddetleri de hesap ederek -muayyen 
bekleme müddeti- yüksek huzurunuza 
geldi. 

Şimdi, yüksek huzurunuza gelen bu 
önerge ile TRT hakkında, gündeme ala
lım mı, almayalım mı diye ilk münakaşa
lara başlıyoruz. Bu münakaşalarımızın 
yüksek hukuk seviyesinde, yaralayıcı ol
madan yürüyeceği kanaatindeyim. Sayın 
muhalefetin, sayın iktidar partisinin de 
bunu olgunlukla karşılayacağı kanaatinde
yim. Zaten, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine bu yakışır. Dünyanın sayılı Parla
menterlerinden ve sayılı Meclislerinden 

bir tanesidir. Sizinle iftihar ederim. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, sık sık, TRT'nin 
sorunları gündeme gelmekte, cazip bir 
müessese olduğu için kamuoyunu meşgul 
etmekte ve bilhassa muhalefet partileri ta
rafından eleştirilere maruz kalmakta, sa
yın yazılı basının günlük gazete, haftalık 
ve aylık mecmuaların ve dergilerin uğra
şı konusu olduğunu görmekteyiz. Çünkü, 
radyo ve televizyon müthiş bir iletişim ara
cıdır. Herkesi alakadar etmektedir. Bu ba
kımdan, Cumhuriyetimizde mevcut bir
çok daire ve müesseselerin dışında, top
lumun ve ferdin her gün karşısında oldu
ğu için kritik edilmekte, adına kimi zaman 
destanlar, kimi zaman eleştiriler, kimi za
man ağır sözler sarfedilmektedir. Radyo 
ve televizyon ne kadar çağdaş olursa ol
sun, ne kadar faydalı yayınlar yapsa dahi, 
zevklerin ve renklerin münakaşası oldu
ğu müddetçe daima tenkit edilecektir. Bu
na lüfen inanınız. 

Sayın milletvekilleri, radyo ve televiz
yon idaresi ve kamuyla ilişkili haber ajans
ları müesseseleri nedir, kuruluşunu kim 
yapmıştır, hangi kişiler, hangi gruplar bu
rayı yönetir, yüksek müsaadenizle evvela 
bu noktaların aydınlığa kavuşmasında ça
ba sarfetmeye başlayacağım. Anayasayı 
okuduğumuz zaman görüyoruz ki, "Mad^ 
de 133. - Radyo ve televizyon istasyonla
rı, ancak Devlet eli ile kurulur ve idarele
ri tarafsız bir kamu tüzelkişiliği halinde 
düzenlenir." Bu tamam. Aynı maddenin 
ikinci fıkrasında, âdeta bu işleri yapacak 
olan düzenleyici, kanun niteliklerini de ka
nun koyucu sizler, Anayasayı yaparken, 
yüksek heyetiniz kanun vazıı, kanun ko
yucular detayına inmiş, anayasalar genel
likle büyük meseleleri vazederler, detaya 
inmezler. Hayır, burada demiş ki, "Ka
nunu şöyle yapacaksın." Bu güzel bir 
şey : Türk Devletinin varlık ve bağım-
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sizliğini, ülkenin ve milletin bölünmez bü
tünlüğünü, toplumun huzurunu, genel 
ahlakı ve Anayasanın 2 nci maddesinde 
belirtilen, Cumhuriyetin temel nitelikle
rini koruyacak tarzda yaym yapmasını dü
zenleyeceksin. Kurumun yönetim ve de
netiminde, yönetim organlarının oluştu
rulmasında ve her türlü radyo ve televiz
yon yayınlarında tarafsızlık ilkesi gözete
ceksin. Haber ve programların seçilmesi, 
işlenmesi, sunulması ve millî kültür ve eği
time yardımcılık görevinin yerine getiril
mesi, haberlerin doğruluğunun sağlanma
sının esasları, organların seçimi, görev, 
yetki ve sorumluluklarını kanunla düzen
leyeceksin. 

Anayasamız, yukarıda görüldüğü 
üzere, radyo ve televizyonu millî menfa
atler ve ülkenin bölünmezliği, Cumhuri
yet ilkeleriyle sarmaş dolaş ve çıkarılacak 
olan kanunun da bu amaçlarla olmasını 
arzulamış, hatta emredici hüküm koymuş
tur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
7.11.1982 tarihinde halkoylamasına sunul
muş, yüzde 100'e yakm bir ekseriyetle tas
vip görmüş, 2709 Kanun numarasını da 
alarak yürürlüğe konulmuştur. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
mu Kanunu, 2709 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Anayasanın 133 üncü maddesinden 
izin ve nefes alarak, 11.11.1983 tarihinde 
2954 saydı yasasını Yüce Meclisimizde gö
rüşerek karara bağlamış ve Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kanununa uyularak mü
esseseler kurulmaya başlamıştır. Demek 
ki, şimdi doğum başlıyor... Doğum 
başlıyor... 

Yukarıdaki maruzatımı arz ederken, 
bu radyo ve televizyonu kim idare eder, 
hangi yasadan gücünü almıştır diye ken- •, 
dime sual sormaya başladım; Anayasadan 
sonra, 2954 sayılı Yasayı tetkike başladım. 
2954 sayılı Yasanın 5 inci maddesini size 
takdim etmek istiyorum. 5 inci madde, ya

yın esaslarını tayin ve tedvin etmiştir. Al
lah'a şükür, bu vesileyle, muhalefetin sa
yesinde, biraz da kitap karıştırıyoruz; çok 
iyi oluyor. (SHP ve DYP sıralarından gü
lüşmeler) 

Bakınız, 5 inci madde neler söylü— 
yor : Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı 
olacaksın; devletin ülkesiyle ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü, millî egemenliği, 
Cumhuriyeti, kamudüzenini, genel asayişi 
koı-uyacaksm ve kollayacaksın... TRT'ye 
emir veriyor. 

Atatürk ilke ve inkılaplarını kökleş
tireceksin... Ne kadar güzel, ne kadar 
güzel. 

Devletin bir kişi veya zümre tarafın
dan yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın 
diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliği
ni sağlamak, yahut devleti ve devlet oto
ritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, 
din ve mezhep ayırımını yaratmayacaksın. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Kim yapacak onu, kim? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Herhangi bir yoldan bu kav
ramlara ve görüşlere dayanan bir devlet 
düzeni kurmak amacı güden rejim ve ide
olojilerin propagandasını yapmayacaksın. 

Genel ahlakı, millî gelenekleri ve ma
nevî değerleri gözeteceksin. 

Türk millî eğitiminin temel görüş, 
amaç ve ilkelerine uyacaksın. 

Kolayca anlaşılır -dikkat buyurun bil
hassa güzel konuşan milletvekilleri, zaten 
bütün parlamento güzel konuşuyor, bu 
enteresan bir şey- doğru, temiz ve güzel 
bir Türkçeyle konuşacaksın. 

Toplumun beden ve ruh sağlığına za
rar verecek hususlara yer vermeyeceksin. 

Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, 
dehşet, saldırganlık gibi olumsuz, duygu
lar uyandırmak ve telkin etmek amacına 
yönelik yayın yapmayacaksın; yapa
mazsın. 
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Kişilerin özel hayatına, şeref ve hay
siyetine saygılı olacaksın; dürüstlük anla
yışına bağlı kalacaksın. 

Haberlerin toplanması, seçilmesi ve 
yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve 
çabukluk ilkeleriyle, çağdaş haberciliğe, 
teknik metotlara bağlı kalacaksın. 

Ve devam eden diğer güzel konum
lar... Demek ki arkadaşlar, çizilmiş; TRT 
bundan sapam az. Saptığı zaman belasını 
bulur. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti bir 
fazilet rejimidir, Atatürk ilkelerine göre 
davranacaktır, millî ve manevî değerleri
mize kıymet verecektir, güzel şarkılar, gü
zel türküler, güzel haberler verecektir... 
Bitti bu iş. (Alkışlar) 

Şimdi, merakım şu; Türk radyo ve 
televizyonunu kim idare edecek? Bu ku
ruluş kim? Çünkü burada -istitraden arz 
edeyim, lütfen bunu bir espri olarak ka
bul edin- vaktiyle Sosyal Dayanışma Ka
nunu çıkardık. Sayın Başbakanımın çok 
arzu ettiği bir kanun. Bu kanunun heye
tini teşkil eden vakfın içerisinde devletin 
kaymakamı var, devletin memuru var, 
devletin Diyanet İşleri memuru var, öğ
retmeni var... Muhalefet olarak tutturdu
nuz; "Efendim, baskı yapıyormuşuz, ora
daki paraları ANAP'lılara verdiriyormu-
şuz..." 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yalan 
mı?.. Yalan mı?.. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Şimdi ben de merak ettim, bu 
kuruluş ne? Ki, orada da öyle bir şey yok
tu. Yayın esaslarını bu şekilde kısaca arz 
ettikten sonra, şimdi merakım şu : Kim 
idare ediyor? 2954 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine göre Radyo Televizyon Yüksek 
Kurulu tarafından idare ediliyor. Bu ku
rul 12 kişiden müteşekkildir, bağımsızdır. 
Daha da açacak olursak, devlet memuru 
olmak şartlarını muhafaza eden, yüksek
öğrenim mezunu 12 kişiden teşekkül eden 
bir kurul var, ona konsey deyin, üst kurul 

deyin, 12 kişiden müteşekkil. Devlet me
muru sıfatını devam ettiren bu kişiler -dik
kat buyurun- hileli iflas, cinayet, cünha, 
hırsızlık vesair suçlardan malul olmaya
cak. Bu 12 kişiyi kim seçiyor, merakım o? 

Sayın grup başkanvekilim bendenize 
dün saat 17.00'de bunu tebliğ ettiği za
man, mütemadiyen, kütüphane kurdu ol
duk. Bu 12 kişiyi merak ediyorum... 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — Vakit kalmamış hazırlanmaya. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Yo Allah'a şükür hazırız. 

Sayın Genel Müdürün kendisini ta
nımıyorum; ama herhalde çok memnun 
oluyordur, çünkü bu mesele kolay kolay 
gelmez buraya. Şu notlan almanızı istir
ham ediyorum, çok rica ediyorum. Bakı
nız TRT ile Hükümetin kan akrabalığı ol
madığı gibi, sıhrî akrabalığı da yok, tama
men yabancı bir kuruluş. Yani, şurada 
bendenizi filme çeken bu beyefendiye 
"Çekil oradan" desem, gitmez; "Çek" 
desem, çekmez. Çok zamanlar burada 
oturuyorsunuz, karımıza, kızımıza Parla
mentoda olduğumuzu göstermek için sa
çımızı tarıyoruz, adam çekmiyor bizi. 
Halbuki, emrimizde olsa çekecek, bizim
le hiç alakası yok, tamamen bitaraf kamu 
tüzelkişisi. 

Şimdi, 12 üyenin dağılış şeklini tak
dim ediyorum : Sayın Cumhurbaşkanı 3 
tane centilmeni atıyor. Sayın Cumhurbaş
kanımızın atadığı bu kişilerin bizimle ne 
alakası var? Gelelim diğer azalara : Ba
kanlar Kurulu -Sayın Başbakanım Bakan
lar Kurulunun başkanı- tarafından seçi
lecek, biri basın mensubu, -orada birinin 
basın mensubu olmasını tahdit etmiş- di
ğer ikisi eğitimci ve iktisatçı olmak üzere 
-herhalde ANAP ilçe başkanı olmaz bu
rada, il başkanı da olmaz; enteresan- mes
leğinde temayüz etmiş 3 kişi. Demek ki, 
Sayın Başbakanım, Hükümetin başı, de
ğerli insanın oluşturduğu kabinenin 
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3 tane hakkı var. Dikkat buyurun! Not alı
yor musunuz efendim? Rica edeceğim... 
Sonra da bir netice çıkaracağım size. 

Devam ediyorum : Millî Güvenlik 
Kurulunca seçilecek 1 kişi. Anayasanın 118 
inci maddesine bakın. Sayın Başbakanım 
bugün grupta -özür dilerim Sayın 
Başbakanım- 8 kişi demişsiniz; ama aslın
da Cumhurbaşkanının tayin ettiği 9 kişi
dir. Şöyle arz edeyim : Millî Güvenlik Ku
rulunca seçilecek 1 kişi; ama Anayasanın 
118 inci maddesine göre Millî Güvenlik 
Kurulu Başkanı kim? Cumhurbaşkanı. 
Binaenaleyh, herhalde Cumhurbaşkanı -
sevilen ve sayılan, Türkiye'nin en büyük 
adamlarından- derse ki "Ahmet Bey ol
sun", Sayın Başbakanım da orada; yani 
Millî Güvenlik Kurulunda Başbakanımın 
da dahli'yok. Biz hâlâ 3'teyiz, kontrpiye-
de kaldık, duruyoruz hâlâ. 

VEFA TANIR (Konya) — Sen 
TRT'nin suçluluğunu kabul et, biz gen
soruyu değiştiririz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (De

vamla) — 3 kişi de Heyeti Vekileden ata
nıyor, dikkat buyurun. Devam ediyoruzt 
"Yüksek Öğretim Kurulunca (Anayasa 
kuruluşudur) elektronik ve hukuk bilim
leri alanında temayüz etmiş kişiler arasın
da gösterilecek 4 aday içinden Cumhur
başkanı 2 tane seçer'' diyor. Gene Cum
hurbaşkanı devrede ve aşağıya doğru in
meye başlıyorsunuz, 12 değerli insanın 
9'unu Cumhurbaşkanı atıyor, ama daha 
evvel namzetler gösteriliyor. 

Binaenaleyh, TRT Yüksek Kuruluy
la Hükümetin hiçbir ilgisi yok, hiçbir ak
rabalığı yok, hiçbir siyasî münasebeti yok. 
TRT bir kamu tüzelkişisi ve bitaraf. Bil
hassa bunu sayın' muhalefete söylüyorum; 
iki de bir, Sayın Başbakan, Sayın Anava
tan Partisi mütemadiyen TRT'yi istismar 
ediyor... Hayır, artık bunları geride bıra
kalım; arz edebildim mi? Çok rica ediyo
rum, geride bırakalım, size samimî söy

lüyorum. Bakınız, dün akşam Sayın Ge
nel Başkanım Süleyman Demirci Beyefen
di gene televizyona çıktı, güzelce konuş
tu, bizi testiye benzetti, kırptı, ondan son
ra sular aktı dedi. Mesela Sayın Erdal Be
yefendi ingiltere'ye gitti, televizyon ne gü
zel bahsetti. Bunları görmüyor musunuz? 
Ben sizi Parlamentoda görmüyorum, ama 
TRT ekranında çok görüyorum efendim. 

Yukarıda görüldüğü gibi, Radyo ve 
Televizyon Yüksek Kurulu, hemen hemen 
gayri siyasî ve Anayasa kuruluşu olan te
şekküllerin teklif ettiği kişiler tarafından 
teşekkül etmektedir. Dikkat edilecek olur
sa, buradaki kontenjan konusunda Cum
hurbaşkanımızın daha etkin olduğu, Ba
kanlar Kurulunun Bu hakkının ise fevka-
lare nispî olduğu görülmektedir. Bu da şu
nu ifade eder ki, Radyo ve Televizyon 
Yüksek Kuruluna seçilen kimseler, niteli
ği ve mevkileri itibariyle tarafsız, yetenek
li, devlet idare eden ve bilim dalında ye
tişmiş kimselerden teşekkül etmektedir. 

Gelelim en çok üzerinde durduğum 
genel müdür konusuna : Şimdi, Sayın üs
tadım Yaşar Topçu Beyefendiye inşallah 
bir güzel pas vereceğim. Kendileri demiş
lerdi ki, "Bir umum müdür TRT'ye git
miş, içeriye girmiş, kapıcıyı itmiş, orada
ki koltuğa oturmuş." Bu bir nevi makam 
işgalidir ve biliyorsunuz çok ağır bir suç
tur. Genel müdür nasıl tayin edilir ve Ku
rum genel müdürünü kim seçer? 2954 sa
yılı TRT Kanununun 13 üncü maddesi
ne göre -demin arz ettiğim gibi- 12 tane 
centilmenin oturduğu büyük Yüksek Ku
rul içinden, yani "Genel Müdür, Radyo 
ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından 
teklif edilen üç aday arasından Bakan
lar Kurulu kararı ile atanır." Demek ki, 
Sayın Başbakanıma ve yönettiği Bakan
lar Kuruluna bir tezkere geliyor, bu 
tezkere, "seçilmiş bu üç adaydan bir 
tanesini seçiniz" diyor. Burada poli
tika nerede? Rica ederim... Membaı 
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nereden geliyor, membaı? Dokuz tanesi
ni Cumhurbaşkanı seçmiş... 

H İ L M İ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Membaı bozuk. 

H A L İ L O R H A N E R G Ü D E R (De
vamla) — Dokuzlu gelen bir membadan, 
Yüksek Kurul üç tanesini saptamış. Eğer 
Başbakanım veyahut da partim politika 
yapıyorsa, o Yüksek Kurul içerisinden an
cak üç tanesine talimat verebilir, gerisine 
talimat veremez. Bunlar bağımsızdır, am
me teşekkülüdür, bunlar bitaraftır. Arz 
edebildim mi?.. Gelen Genel Müdürün 
görev süresi 4 yıldır, süresi sonunda yeni
den atanabilir. Genel Müdür Cem Duna 
Bey Avrupa'da ne güzel vakit geçiriyordu, 
buraya geldi, başına dertler aldı. Şimdi, 
Genel Müdürün görevlerine bakınız : 
"Genel Müdür, millî güvenliğin ve kamu 
düzeninin gerekli kıldığı, Devlet memu
ru olma niteliğini yitirdiği, ağır hizmet ku
suru işlediği veya tarafsızlığın ihlal edil
diği hallerde, bu hallerin gerekçeli olarak 
belirtilmesi suretiyle ve Radyo ve Televiz
yon Yüksek Kurulunun teklifi ve Bakan
lar Kurulu karan ile görevden alınır;" Kim 
demiş ki, "Malazgir t işgaldir" diye? Ce
halet, bilgisizlik!.. Malazgirt bir fetihtir, 
bir tarih belirtir. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Bunu bir memur 
söylerse, zavallı genel müdür ne yapsın ve
yahut da ilişki kurduğunuz Adnan Kah
veci Bey ne yapsın? 

H İ L M İ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Şimdi de zavallı mı oldu? 

HALİL O R H A N E R G Ü D E R (De
vamla) — Ne oluyor yani? Adam tarih bil
miyor. Bütün sıkıntımız zaten tarih bilme
mek değil mi? Malazgirt'in, işgal olduğu
nu söyleyecek kadar bilgisiz bir insan da 
cezasını görür, bunu bütün TRT'ye yay
manın, hatta hükümetin kapılarına kadar 
getirmenin manası yok. Biz burada mil
letvekili olarak ne konuşmalar yapıyoruz, 
ne hatalar yapıyoruz; ama niyetimiz iyi ol

duğu için... Hat ta biz burada öyle millet
vekilleri dinliyoruz ki, bazı kısımlara ba
ğımsızlık isteyerek bağırıyorlar buralarda; 
onlara ne dersiniz? (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Ne dersiniz 
onlara?. * 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, 
milletimizin sahibi bulunduğu, vergiler 
vererek yaşatmaya çalıştığı Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kurumu, bir Anayasa 
kuruluşudur. Öylesine bir Anayasa kuru
luşudur ki, tüzelkişiliğinin ihdası ve dava
mı dahi, doğum maddesi olan 133'de de
tayına varıncaya kadar saptanmış ve na
sıl bir kanun ısdar edileceği berilenmeş-
tir. Anayasamızdan sonda çıkarılan 2954 
sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ilke ve 
prensipleri sıralamış, 6 ncı maddesinde 
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunu 
kurmuş, kuruluşun hukukî kaynağına ka
dar inmiş, o kaynakta, böylesine etkin ve 
çağdaş iletişim aracını, sadece bir seyir ve 
gösteri kutusu olmaktan çıkarıp, millî ol
masını, Atatürk ilke ve inkılaplarına uy
gun çalışmasını temin için anayasal kuru
luşlara görev vermiş ve oluşturduğu 12 
üyeden meydana gelen yüksek kurulu, her 
türlü siyasî düşünce ve fikirlerden uzak 
tutmuş ve Türkiye'nin en saygıdeğer ku
ruluşlarında çalışan değerli üyelerin seçi
mini, partilerin etkisi dışında ve hatta hü
kümetler dışında, siyasî görüşü olmayan, 
yansız insanlardan teşekkül ettirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, topar
layınız, rica ederim. 

HALİL O R H A N E R G Ü D E R (De
vamla) — Başüstüne Sayın Başkanım. 

H İ L M İ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Emir emirdir komuta zinciri içinde!.. 

HALİL O R H A N E R G Ü D E R (De
vamla) — Aynı kanunun 13 üncü madde
sinde kurum genel müdürlüğünün nasıl 
tayin edileceğini saptamış; hukuk, ahlak 
ve fazilet düzeninde gelen bir sistem, yansız 
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idarenin bir numunesini daha vererek, 
"...Yüksek Kurul tarafından teklif edilen 
üç aday arasından, Bakanlar Kurulu ka
rarıyla atanır" demek suretiyle genel mü
dürün durumunu tespit etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, televizyon sey
rederken, radyo dinlerken spikerin ajans 
başında veya sonunda bir hükümet bildi
risinden bahsettiğini görürsünüz. Kusura 
bakmayın, hatırlatıyorum size; bu, TRT 
Kanununun 18 ve 19 uncu maddesiyle il
gilidir. Buğday fiyatları, pamuk fiyatları 
hakkında bir bildiri... Ama, spiker diyor 
ki: ' 'Aman, ben bunu kendi kendime söy
lemiyorum, bu bir hükümet bildirişidir." 
Kanunu açıp bakıyoruz, 18 inci maddede 
hükümet bildirisini kabul etmiş ve ona gö
re beyanını yapıyor. Burada da tarafsızlık 
fevkalade güzel. 

Hatta bir madde daha öğrendim, çok 
enteresan : TRT Genel Müdürü Başba
kanlıktan gelen tezkerenin altına, Sayın 
Başbakan Turgut Özal Beyefendinin im
zacı var mıdır -enteresandır, kanunu açın 
bakın- veya Adnan Kahveci Beyefendinin 
imzası var mıdır diye bakıyor. Resmî yazı 
ve altında imza istiyor, herhangi bir yan
lışlık olmasın diye, TRT'nin elindeki ka
nlın bu derece mükemmel bir kanun; ya
ni, kendi kendine bir beyan vermek yok. 

Muhterem miletvekilleri, şimdi gele
lim en mühim bir hususa : Sayın meslek
taşım yazısında "Bu genel müdür kendi 
kendine gitmiş, oturmuş" diyor. Merak 
sardı, hakikaten merak ettim; ciddî bir 
avukat arkadaş, sonra da müdekkik, sem
patik, hep çıkar buraya, konuşur; şunu 
tahkik edeyim dedim. Şimdi cevabını ve
riyorum. 

Sizleri Anayasa maddeleri içerisinde 
çok sıktım;ama Sinop Milletvekili Saym 
Yaşar Topçu arkadaşım -aynı zamanda 
meslektaşım- gensoru önergesinin beşin
ci paragrafında, "TRT gibi çok mühim 

bir anayasa kuruluşunun genel müdürlü
ğüne aday dahi gösterilmeden..." diyor. 30 
tane sayın parlamenterin imzaladığı öner
gede o gerekçe var. Rica ediyorum! Ben 
onu bir daktilo hatası diye kabul ediyo
rum; çünkü, imkânı yok, siz onu atlamaz
sınız. Bakınız orada "Sayın Cem Duna, 
doğrudan doğruya gidip, genel müdürlük 
sandalyesine oturmuştur" deniyor. Şim
di cevap veriyorum : Mezkûr karar; Yük
sek Kurul tarafından 21.3.1988 tarihinde 
-Sayın Yaşar Topçu Bey de bunu not alı-
yorlardır herhalde- 249 sayılı İdare Mec
lisi kararıyla üç tane aday tespit edilmiş, 
Tanrı beni bağışlasın; ama o arkadaşlarla 
da dışarıda karşılaşırsam bile isimlerini 
burada söyleyeceğim, çünkü bu bir şeref
tir. İdare Meclisi, seçim ciddî, daha ciddî 
olsun diye üç aday tespit etmiş ve Bakan
lar Kuruluna göndermiştir. Bu üç adayın 
ismini merak ediyorsunuz, söylemek mec
buriyetinde kalacağım. Bu adaylar; Tur
gut Özakman, Cem Duna, Tahir Özgü 
beyefendiler. 

Sayın Doğru Yol Partisinin gensoru 
veren sayın milletvekilleri, demek ki bu
günkü genel müdür hodbehot işgal sure
tiyle koltukta oturmuyor, kanunî derecat-
tan geçerek tayin suretiyle oturuyor. Te
şekkür ederim. 

Şimdi artık yavaş yavaş sözlerimin bi
timine geliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, lütfen 
toparlayınız efendim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Başüstüne Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlar, bu gensoru, 
aslında fevkalade bir gensoru değil; ama 
bunun altında yatan başka hedefler var
dır. Evvela hemen şunu arz edeyim ki, 
Anavatan Partisi, içe dönük, demokratik 
bir partidir. Biz grupta, Sayın Başbaka
nımızla beraber yalnız monolog değil, di
yalog da yapan birer milletvekiliyiz. Sizin 
bütün ithamlarınıza rağmen; çünkü, 
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bize zaman zaman "kurşun asker" diyor
sunuz, "ıstampa" diyorsunuz; ama ara
mızda bir fark var, o da; biz, ne zaman 
ve nasıl konuşulur onu iyi biliyoruz. Ge
çenlerde, yine TRT'nin neşriyatından 
memnun olmayan çok saygıdeğer bazı 
Anavatan Partili milletvekili arkadaşları
mızın -tabiî, gayet normal, esir değil ya, 
söyleyecek- verdikleri bir önergeyi, ti-
ming'i hesapladınız. "Acaba oradan bir 
kopma olur mu? Biz de bunu verelim, on
lar, işte, ittifaktı mittifaktı diye birbirleri
ni yiyorlar" zannettiniz ve bu önergeyi 
verdiniz. Bilmiyorsunuz ki, bizim ittifakı
mız vatan ve millet sevgisi ittifakıdır. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Bizim ittifakımız, Başbakanın et
rafında bir itifaktır. (ANAP sıralarından 
alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
İşi garantiye aldın gene. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Attığınız top auta gitti, auta git
ti attığınız top. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamla
rım; sağolun, var olun. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıra
larından alkışlar[!]) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Ali Topuz; buyurun. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ALİ TOPUZ 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin sayın üyeleri; hepi
nizi saygıyla selamlayarak sözlerime baş
lıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Huzurunuzda, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunun sözcüsü olarak, 
Devlet Bakanı Sayın Kahveci için verilen 
gensoru önergesi üzerinde grubumuzun 
görüşlerini sunmak üzere bulunuyorum. 

Gensoru önergesiyle ilgili düşüncele
rimizi ortaya koymadan önce, gensoru 

önergesinin içeriği ile ilgili kısa bir özeti 
size sunmak istiyorum. 

Sinop Milletvekili Sayın Yaşar Top
çu ve 30 arkadaşının gensoru önergesi, 
TRT'de göreve başlayan yeni genel mü
dürle birlikte, tehlikeli ve endişe verici bo
yutlarda bir kadrolaşma hareketini^ baş
lamış olduğu iddiasını getiriyor. Bu kad
rolaşma çevresinde kovuşturmaya uğra
mış, bölücülükten yargılanmış, mahkûm 
olmuş kişilerin, en etkin görevlere getiril
miş olduğu söyleniyor ve bütün bunların 
yapılmasından Hükümet adına sorumlu 
olan Devlet Bakanı Sayın Adnan Kahve
ci hakkında gensoru açılmasının gerekti
ği ifade ediliyor. Yine bilmekteyiz ki, öner
ge sahibi Sayın Yaşar Topçu ve 30 arka
daşının dışında, iktidar partisine mensup, 
Anavatan Partisine mensup bazı milletve
kili arkadaşlarımızın da TRT'deki kadro
laşmadan şikâyetçi oldukları, basında çı
kan haberlerden anlaşılmaktadır. 

Şimdi biz, böyle bir iddia ile, böyle 
bir ortamda bu gensoru önergesini gün
deme alıp almama konusunu Mecliste gö
rüşüyoruz. Benden önce, hem önerge sa
hibi, hem Doğru Yol Partisi Grup Söcüsü 
olarak bir arkadaşım, bir de iktidar par
tisi mensubu bir arkadaşım partilerinin, 
gruplarının göraşlerini burada açıkladılar. 
Ben, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
nun görüşlerini açıklamadan önce, öner
ge sahipleri adına yapılan konuşmayı, o 
konuşmanın buradaki içeriğini ve önerge
nin içeriğini benimsemediğimi, ona katıl
madığımı ifade etmek zaruretini duyuyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Neden katılmadığımı, bu içeriğe ne
den katılmadığımızı, konuşmanın üslûbu
na neden katılmadığımızı da birkaç cüm
leyle ifade etmek istiyorum : 

Ben öyle görüyorum ki, Doğru Yol 
Partisi Grubu adına konuşan değerli ar
kadaşımız, konuşmasının gerisinde kalan 
demokrasi anlayışı bakımından, tasvip 
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edemeyeceğimiz bir çizgidedir, hatta bu 
arkadaşımızın, Doğru Yol Partisinin de
mokrasi çizgisinin de gerisinde olduğu ka
naatindeyim. (SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından alkış
lar) Çünkü, sayın milletvekilleri, "Yasak-
sız Türkiye'' sloganı Doğru Yol Partisine 
aittir, destekleyerek ifade ediyorum, "so
lu olmayan demokrasi olmaz'' .sözü Sayın 
Demirel'e aittir, destekleyerek ifade etmek 
istiyorum. 

Şimdi burada, çok abartılmış birta
kım örnekler ortaya koyarak, demokrasi 
düşüncesinin ne kadar gerilerde olduğu
na tanık olduğumuz bir arkadaşımızın ko
nuşmasından sonra, benim burada yapa
cağım konuşma, yanlış birtakım değerlen
dirmelere neden olmasın diye de ayrıca 
özen göstermeye çalışıyorum. 

Önerge sahipleri, buradaki konuşma
ları ile TRT'ye yönelik eleştirilerini Sayın 
Çolakoğlu ve birkaç arkadaşına yönelik 
olarak ortaya koydular ve sanki o kişiler 
Sayın Kahveci tarafından görevden alın
dığı zaman TRT ile ilgili şikâyetlerinin or
tadan kalkacağı gibi bir izlenim verdiler. 
Bu, çok yanlış bir tutumdur. Biz bu öner
geyi, TRT'ye yönelik olarak verilmiş bir 
güvensizlik önergesi olarak görüyoruz ve 
TRT'den sorumlu Devlet Bakanı hakkın
da da bu bakımdan kanaatimizi ifade et
meye çalışıyoruz. Konuyu böylesine ele al
dığımız zaman, kendimizi önerge sahip
lerinin gerekçe olarak ortaya koydukları ile 
sınırlı saymıyoruz, biz TRT ile ilgili ge
nel şikâyetlerimizi, bu vesileyle ortaya koy
maya çalışacağız. 

TRT ile ilgili olarak yapılacak şikâ
yetlerin, böyle bir noktadan başlatılması 
ciddî bir talihsizliktir. BU, Şosyaldemok-
rat Halkçı Parti olarak, TRT'deki kadro
laşma tartışmasının altında ne yatmakta
dır bunun peşinde değiliz. ANAP içinde
ki çeşitli grupların devleti ele geçirmek gi
bi, TRT'yi de ele geçirmeye yönelik iç mü

cadeleleriyle hiç ilgili değiliz. Biz, bir sü
re önce TRT'de hâkim olan kadrolaşma 
ile bugün hâkim olmaya çalışan ikinci kad
rolaşma arasındaki çekişme ile de meşgul 
değiliz; bunlar SHP'yi fazlaca ilgilendir
miyor. Hele Mc Carthy'ci bir yaklaşım 
içinde kadrolaşma mücadelesine yönelme
yi hiç tasvip etmiyoruz. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

İnsanlar, düşüncelerinden olayı ya da 
yaşamının bir döneminde yapmış olduğu 
bir işten dolayı, yaşam boyu suçlanamaz 
demokrasilerde. (SHP sıralarından alkış
lar) Bir suçlama, ancak o günün koşulları 
içinde yaptığı ile ilişkilendirilerek sözko-
nusu edilebilir. Şimdi, bu kürsüden isim 
verilerek, TRT'deki görevlilerden birkaç 
kişi suçlandı. Kimleri suçladınız? Buradan 
kendisini savunma hakkı olmayan kişileri 
suçladınız. (SHP sıralarından alkışlar; 
ANAP sıralarından "Mahkeme 
kararları" sesleri) 

Sayın milletvekilleri, mahkeme karan 
da olsa, şu anda desteklediğiniz, Hükümet 
tarafından bir göreve getirilmiş olan kişi
nin suçu sabit oluncaya kadar, iddialar or
taya çıkıncaya kadar, ispat edilinceye ka
dar... (DYP sıralarından gürültüler) 

Müdahale etmeyiniz efendim. 
TRT bir devlet kurumudur, oraya ta

yin edilen kişiler de belli prosedür içinde 
tayin edilir. Eğer, bu tayinde bir yanlışlık 
yapılmış ise, bunun giderilmesi için yapı
lacak mücadele gensoru yolu değildir, onu 
başka türlü yaparsınız; onu yaparsınız, 
yapmalısınız, ama gensoru müessesesinin, 
hele TRT ile ilgili getirilmiş bir gensoru 
müessesesinin, Türk toplumunun yaşa
mıyla bu kadar ilgili olan TRT ile ilgili bir 
gensorunun, böylesine dar bir kalıp içeri
sine sokularak ve haksız birtakım eleştiri
lere yol açacak biçimde ortaya konulma
sına katılmadığımızı ve buna gerek olma
dığını bir defa daha ifade etmek isti
yorum. 
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TRT'deki kadrolaşma bizi ilgilendir
miyor o kadar. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Size 
yarıyor kadrolaşma çünkü. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Ama, 
TRT bizi çok ilgilendiriyor saym millet
vekilleri, TRT bizi ilgilendiriyor, fazlasıyla 
ilgilendiriyor; çünkü, TRT, Anayasanın 
133 üncü maddesinde belirtilen tarafsız
lık ilkesinden adamakıllı saptırılmıştır. 

Bu tarafsızlık niteliğinin saptırılmış 
olmasının başlıca sorumlusu da, Hükümet 
adına TRT ile görevlendirilmiş olan Sa
yın Adnan Kahveci'dir, Hükümettir kuş
kusuz; ama Hükümet onu Saym Kahveci 
eliyle yapmaktadır. 

Biz, bu nedenlerle, deminden beri 
anlattığım nedenlerle, TRT'nin tarafsız
lığına ilişkin kuşkularımız nedeniyle ve bu 
tarafsızlığın ortadan kaldırılmasının, Hü
kümet tarafından telkin edilerek sağlan
dığına olan inancımız dolayısıyla, Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubu olarak, bu 
gensoruyu, TRT'nin tüm uygulamaları
nın genişliği içinde ele alıyor ve bu açıdan 
da bu gensorunun açılması lehinde oy kul
lanacağımızı da ifade etmek istiyorum. 
(ANAP sıralarından "Olmadı, olmadı" 
sesleri) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Bu
raya kadar iyiydiniz Sayın Topuz. 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — 
Olmadı Sayın Topuzy olmadı. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Şimdi, 
işinize gelen şeyler söylendiği zaman gü
lerek bakıyorsunuz; fakat işinize gelmeyen 
şeylere sıra geldiği zaman, oturduğunuz 
yerden bana sataşmaya çalışıyorsunuz; bu 
ne biçim demokrasi anlayışı? İnandığımız 
doğruları söylemeyecek miyiz? 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
"Gensoruya gerek yok" dediniz de... 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Burada 
amaç, TRT ile ilgili birtakım şikâyetlerin 

ortaya konulmasıdır. Doğru Yol Partisine 
mensup arkadaşlarımız başka nedenlerle 
gensoruyu vermişlerdir; biz, TRT'nin gi-
dişatıyla ilgili başka nedenlerle de olum
suz bir değerlendirme içindeyiz. O neden
le, genelde TRT ile ilgili bir meseleden do
layı, onunla sorumlu olan; o kurumla so
rumlu olan bakan hakkında bir gensoru-
önergesi verilmiştir, o gensoru önergesinin 
lehinde konuşuyoruz. 

Eğer burada, TRT'deki yöneticileri 
yargılama imkânı olsaydı, öyle bir uzul ol
saydı, durum farklı olurdu. Neden Sayın 
Kahveci sorumlu tutulmaktadır? TRT'de
ki bazı uygulamaların TRT yasasına ay
kırı olarak yürütülmüş olmasındandır. Bi
zim de bu konuda söyleyeceklerimiz var
dır. Şimdi, müsaade ederseniz onları söy
lemeye geçiyorum. 

TRT ile ilgili eleştirilerimizi, özellikle 
TRT Kanunu çerçevesi içinde ele alaca
ğız ve genel olarak da, genel yayın esasla
rını belirleyen 5 inci madde ve hükümet 
uygulamalarının tanıtımı ile ilgili 19 un
cu madde çerçevesinde sorunlara bakarak, 
olaylara bakarak iddialarımızı ifade 
edeceğim. 

Bir konuya daha değinerek ayrıntılı 
açıklamalara geçmek istiyorum : Bugün 
burada, TRT Yasasına bakarak, ortaya çı
kan yasa dışı uygulamaları ortaya koyar
ken ve değerlendirirken, 1982 Anayasasın
dan kaynaklanan ve TRT'yi ilgilendiren 
eleştirilerimizi de saklı tutacağız; onu, ile
ride gensoru açıldığı takdirde o zaman 
söyleyeceğiz. Yani, biz şimdi sadece TRT 
Yasasıyla ilgili bazı eleştiriler ortaya koyar
ken, bu yasanın da Türkiye için çok uy
gun bir yasa olduğu kanısını taşımıyoruz. 
Hatta, 1982 Anayasasının TRT ile ilgili 
düzenlemelerinin de, demokrasimizi ge
liştirmek ve Avrupa Topluluğuna girebil
mek için hepsini gözden geçirmenin ge
rekliliğine de inanıyoruz; o konudaki 
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düşüncelerimizi de saklı tutuyoruz. 
Sayın milletvekilleri, bize göre, TRT, 

Türkiye'nin gerçeğini, Türk toplumuna 
yanlış aksettirmektedir. TRT, Türkiye ge
çeğini çarpıtarak aktarmaktadır. Bunun, 
pek çok alanda çok çeşitli örneklerini gö
rebiliriz. TRT'nin haberler yayını var, eği
tim ve kültür programları var, sosyal içe
rikli yayınları vajrx eğlence, reklam ve spor 
yayınları var. Bu yayınların hemen hemen 
tümünde Türkiye'nin gerçeklerini ters bir 
şekilde yansıtma gayreti var. Türkiye'nin 
şu gün içinde bulunduğu en önemli sorun, 
enflasyondur, pahalılıktır. Resmî rakam
larla yüzde 85'i aşmış olan pahalılık, mut
fakta yüzde 100'ün üzerindedir. TRT, bu 
konuda Türk toplumuna ne yayınlamış
tır? Tür
kiye'de yaşanan ve altında inim inim in
lenen bu hayat pahalılığıyla ilgili olarak, 
Türk toplumunun ne düşündüğünü, ya da 
hayat pahalılığının, enflasyonun önlenme
si konusunda siyaset adamlarımızın ne dü
şündüğünü yayınlayan, yansıtan bir ha
bercilik anlayışı taşımış mıdır? Hayır. 
Türk halkı, bu sıkıntıyı kendi kendine ya
şamaktadır. TRT, sanki başka bir ülkenin 
TRT'siymiş gibi, her gün reklam prog
ramlarında, insanların iştahını kabartacak 
lüks tüketim mallarının tanıtılmasını yap
makla meşguldür, insanlar evlerine ekmek 
alabilmek, çocuklarına süt içirebilmek için 
ne kadar çileye katlandıklarını düşünür
ken, çok pahalı tüketim mallarının -tam 
tersine- televizyondan yayınlanmasından 
başka bir şey yapılmamaktadır. Neden, 
TRT, Türkiye'deki hayat pahalılığını, enf
lasyonu ortaya koyan, bunun boyutlarını 
tartışan; sebepleri üzerinde, siyaset adam
larının, halkın düşüncelerini ortaya koyan 
yayınlara yönelmez? Bu TRT, halkın 
TRT'si değil midir ki, TRT sadece hükü
metin politikalarının savunmasını yap
maktan başka bir şey yapmayacak bir nok
tada olsun? 

Sayın milletvekilleri, tarım kesiminin 
çok büyük sorunları vardır; buğday üre

ticisi, pamuk üreticisi, fındık üreticisi, çay 
üreticisi çeşitli sıkıntılarla karşı karşıyadır; 
ürününün yeter değerini alamamaktadır, 
parasını peşin alamamaktadır, vadesinde 
ödenmesi gereken alacaklarını alamamak
tadır. TRT, vatandaşın bu sıkıntılarını 
yansıtması gerekirken, dört ay sonra, beş 
ay sonra, sözde, üretcüerin hakkı veriliyor
muş diye "Toprak Mahsulleri Ofisine şu 
kadar para verilmiştir'' haberini yayınla
maktadır; ama, o paranın dört ay önce beş 
ay önce ödenmesi gerektiği konusunda 
hiçbir açıklama yapmamaktadır. 

Esnafımızın çeşitli şikâyetleri vardır, 
neredeyse kepenkleri kapanma noktasın
dadır; TRT, esnafın sorunlarını ekranla
rına getirmemektedir. Esnaf, vitrininde, 
dolabında eksilen malını yerine koyama
maktadır; bunun sebepleri üzerinde, es
nafın düşüncelerini ve içinde bulunduğu 
sıkıntıyı topluma yansıtma şansı yoktur; 
TRT bunu yapmamaktadır. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Vergi 
borçlarıyla ilgili olarak, Koç ve Sabancı 
konuşuyor ya... 

ALİ TOPUZ (Devamla) — İşçileri
min ağır sorunların altındadır. Türkiye'
de onbirlerce işçimiz grevdedir ya de di
reniştedir, ama, TRT ekranlarında bu sos
yal gelişmelerden hiç haber yoktur. Bir 
gün televizyonunuzu açarsınız bakarsınız; 
Polonya'daki Dayanışma Sendikasının 
grev çağrısından, direnişinden söz edilir, 
Dayanışma Sendikasının Lideri Lech Wa-
lesa'nm demeçlerinden söz edilir; ama, 
Türkiye'deki işçinin sıkıntılarından, gre
vinden, kapatılan, DİSK' ten, kapatılan 
DİSK'in şu anda milletvekili olan yöneti
cilerinin, Türkiye'de, Avrupa'da ve dün
yada çalışma hayatıyla ilgili yapmış oldu
ğu çalışmalardan hiç bahsedilmez. (SHP 
sıralarından alkışlar) Yani, Türkiye'deki 
işçilerin ve sendikacıların sorunu 
önemli değildir de, Polonya'daki kapa
tılan Dayanışma Sendikasının sorunla
rı veya liderleri mi daha önemlidir? 
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Sayın milletvekilleri, gecekonduda 
yaşayan yurttaşımız kendi yaşamının sı
kıntılarını kiminle paylaşacak? onlardan 
hiç soz yok; ama şehirlerimize şu kadar 
altyapı yaptık, şuraya elektrik götürdük, 
şuraya su götürdük, şuraya ruhsat verdik, 
şuraya tapu verdik diyorsunuz. Peki, bir 
de şu gecekonduculan siyasi partilerin 
temsilcileriyle beraber hepsini şu televiz
yon ekranına bir çıkandım, şunları bir tar
tışsınlar bakalım; o tapu nereye gitmiş, o 
yol nereye gitmiş, o su nereye gitmiş, o im
kân nereye gitmiş, kime gitmiş? Niye bun
ların toplum önünde, kamuoyu önünde, 
tartışılmasından kaçıyor TRT? 

Sporcularımızın çok geniş sorunları 
var; ama, sporcularımızın ekrana gelebil
mesi, ancak, Sayın Başbakanın da kendi
sini bu vesileyle gösterebilmesi için, Na-
im Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye gelme
sine bağlanmıştır. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Kadınlarımızın binlerce sorunu var; 
ama, kadınlarımızın, çalışan kadınlarımı
zın, köylü kadınlarımızın sorunlarını ek
rana getirmek yerine, Türk Kadınını Güç
lendirme Vakfının üyelerinin, işadamları
nın ve politikacıların, üst düzeydeki yöne
ticilerin eşlerinin sorunları veya çalışma
larını ekrana getirirsiniz. (SHP sıraların
dan alkışlar) Bu ülkede 25 milyondan fazla 
kadın yaşamaktadır ve bu kadınların çok 
büyük bir çoğunluğu da ya köyde yaşa
maktadır, ya gecekonduda ya da işçi ola
rak yaşamaktadır. Yani, bu toplumun en 
büyük çilesini çeken kadınlardır. Çünkü, 
çocuklarının karnı aç olarak yatağa yat
masından eh çok ıstırap duyan kadınlar
dır. Şimdi, kadınlarımızın hangi sorunu
nu TRT'nin ekranlarına getirip tartıştır
dık? Yok böyle bir şey. 

Türkiye'nin çok büyük sağlık sorun
ları var. Doktora gidip reçete alan bir has
ta, acaba o reçetenin karşılığı olan parayı 
cebinde bulabilecek mi endîşesini taşıyor. 
Kazara hastaneye yatması gerekse-hasta
neden nasıl çıkabileceğini düşünüyor, ora-
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da rehin kalmaktan korkuyor. Bunca cid
dî sağhkjsorunlan varken, doktorlarımı
zın sorunları varken, sağlık, personelimi
zin sorunları varken, bunların hiçbirisi 
gündeme gelmiyor; ama, günün birinde 
bakıyorsunuz, bir ayıbınızı örtmek için ve
ya bir kusurunuzu kapatmak için "Zak
kum olayı" diye bir olayı, 40 dakikalık bir 
programla TRT'nin ekranına getiri
yorsunuz. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — O 
gün gensoru olayı da vardı da ondan. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — "Zak
kum olayı" Hükümetin baskısı ve isteği 
ile TRT'nin gündemine getirilmemiştir 
de, TRT yöneticilerinin isteği ile mi geti
rilmiştir?.. (SHP sıralarından alkışlar) 
"Vuralhan olayını" perdeleyebilmek için, 
bir iki aydan beri hazırlanmakta olan bir 
program, aniden televizyon ekranına çı
karılmıştır, hem de bir devletin ciddiyeti
ne yakışmayacak ciddiyetsizlik içinde çı
kartılmıştır. (SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Daha sonra da o devlet, 
o ilacın kullanılmamasına karar vermiş
tir. Şimdi biz sorumluyu nereden araya
cağız, kimi sorumlu tutacağız? TRT'nin 
yöneticilerini tutmayacağız, TRT'ye tali
mat veren Hükümetin yöneticilerini tut
mayacağız da kimi sorumlu tutacağız? Şi
kâyet etmeyeceğiz de ne yapacağız? 

TRT'nin kültür ve eğitim amaçlı ya
yınlarında da üzerinde çok durulması ge
reken yanlışlıklar vardır. TRT, kültürü be
lirleme ve yayma konusunda çok etkin bir 
araçtır ve bizim TRT'imizin de Atatürk
çü düşünceyi, laik düşünceyi, çağdaş uy
garlık düzeyine ulaşma düşüncesini yay
ması ve pekiştirmesi görevi vardır; ama, 
zaman zaman, TRT'deçok geriye dönük, 
gerici, tutucu, bağnaz birtakım program
lara da, açıkça tanık olmaktayız. İzlenen 
politikanın gerisinde, kültür politikasının 
gerisinde, çok yakın bir geçmişe kadar, Ay
dınlar Ocağının etkisi ve izleri vardı. (SHP 
sıralarından alkışlar) Türkiye'yi, Orta-
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doğu, Arap kültürüne taşıma iddiasının 
etkileri vardı. (SHP sıralarından alkışlar) 

RECEP ERCÜMENT KONUK-
MAN (İstanbul) — Türk - İslam Sentezi 
vardı. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Sizin, 
Türk - İslam Sentezi dediğiniz, Türkiye'
yi Ortadoğu'nun gerici düşüncesine ve 
Arap kültürüne götürüp taşımak, oraya 
götürmekten ibarettir. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

RECEP ERCÜMENT KONUK-
MAN (İstanbul) — Hayır, öyle değil; 
yanlış. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Siz, bu 
TRT'de, Ulu Önder Büyük Atatürk'ün, 
Çanakkale Zaferiyle ilgili programda, adı
nı bile yayınlattırmadınız. Faisal Firians'm 
malî olarak desteklediği bir program için
de, Çanakkale Zaferiyle ilgili bir program
da, Çanakkale Zaferinde, Atatürk'ün adı
nı bile anmadınız. Fırsatını bulunca, Ata
türk'ün adını ve fikirlerini, Türk toplumu
nun tarihinden de, Türk insanının kafa
sından da silmeye çalışan bir anlayışın çok 
sakat ürünlerini, zaman zaman ortaya çı
karıp gösteriyorsunuz. (SHP sıralarından 
alkışlar; ANAP sıralarından sıra kapakla
rına vurmalar, gürültüler) 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Sözünü geri alsın Sayın Başkan! 
Sözünü geri alsın! 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sö
zünü geri alsın! 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurur musunuz. Sayın hatibin sözünü 
herhangi bir kimse üzerine alıyorsa, bir 
grup sözü üzerine alıyorsa, öna da söz ve
ririm, cevabını verir. 

Devam edin sayın hatip. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 

Ne demek "Üzerine alıyorsa" Sayın Baş
kan? Bu gruba söylüyor, açıkça söylüyor. 

BAŞKAN — Efendim, grup söz is
ter, derse ki "grubuma sataştı..." 
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H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Kürsü adabı var Sayın Başkan, uluorta 
söylenmez ki. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, inançlarımı, grubumun dü
şüncelerini bütün açıklığıyla burada ifa
de etmekte hiçbir güç beni durduramaz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN '— Sayın Topuz, bu sözü
nüz TRT yayınlarıyla ilgili mi? Yoksa bir 
grubun zihniyetiyle mi ilgili? Onu rica 
ediyorum. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Ben, 
TRT yayınlarıyla ilgili konuşuyorum 
efendim, 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 
ALİ TOPUZ (Devamla) — TRT'ye 

hâkim olan düşünceyi, TRT yayınlarında 
işlenmekte olan düşünceyi anlatmaya ça
lışıyorum. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Çok üzüldük sayın hatip, çok yazık. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Bu TRT 
yayınlarında... 

BAŞKAN — Yalnız, "siz" deyince 
herhangi bir grubu kastettiğiniz anlamı 
çıktı, o bakımdan arkadaşlarımız feveran 
ettiler. Bunu açıklamanızı rica ediyorum. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Sayın 
Başkan, TRT'de geçtiğimiz dönemlerde 
öylesine yayınlar izlemişizdir ki, ben 1932 
doğumluyum, Cumhuriyet döneminde 
gençliğim oluştu, pazar sabahları televiz
yonda sohbete çıkan bir sayın konuşma
cının konuşmalarından, hep tüylerim di
ken diken olarak ayrılmışımdır. TRT'nin 
ekranlarında, ben, laikliğin, islam felsefe
sinin gereği olduğunu savunan yorumcu
ları dinlemişimdir. 

BAŞKAN — Sayın Topuz toparlaya
caksınız efendim, Süreniz bir hayli geçti. 

ALİ TOPUZ ( Devamla) — Efendim 
benden önce konuşanlar yarımşar saat ko
nuştular, herhalde ben de konuşacağım. 



T.B.M.M. B : 10 11 . 10 . 1988 O : 1 

BAŞKAN — Sizin de 3 dakikanız 
kaldı efendim. Yarım saatten 3 dakika kal
dı efendim. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, TRT'nin siyasî haberlerle 
ilgili yayınlarına da birkaç cümleyle değin
mek istiyorum; fakat buna değinmeden 
önce şunu belirtmek istiyorum. 

TRT, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin çok önemli bir organıdır; bir devlet or
ganıdır, bir parti organı değildir. Bu ne
denle, TRT, devlet organı olarak halkın 
malıdır. TRT halkın sesi olmalıdır; hükü
metin değil. Bunu şunun için söylüyorum. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — 
"Halkın" değil, milletin. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — "Hal
kın", "milletin" hepsi aynı şey efendim. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) .— 
"Halk" değil, millet. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Siz de
ğil misiniz? Siz kendinizi halk olarak gör
müyor musunuz? Siz milletsiniz... Peki öy
le olsun. Halkın, milletin malıdır. Mille
tin malı olduğuna göre, -sizin ifadenizle 
söyleyeyim, sizin kabul edeceğiniz ifadeyle 
söyleyeyim- millet ne istiyorsa, TRT de 
ona göre hareket etmek zorundadır. Mil
letin yüzde 65 - 66'sına rağmen, siz, yüz
de 34'lük millet desteğine rağmen televiz
yonun tamamına hâkim olmaya çalışıyor
sunuz. Televizyon, yayınlarında muhale
feti bir tarafa iterek, halkın sıkıntılarını, 
ihtiyaçlarını, taleplerini bir tarafa iterek; 
sadece ve sadece Hükümetin uygulama
larını, Hükümete yarar sağlayacak haber
lere ağırlık vermektedir. Siyasî haberler, 
bunun çok çeşitli örnekleriyle doludur. İn
sanın biraz elini vicdanına koyarak düşün
mesi lazım. Siz bu televizyonu seyreder
ken, bu ülkede yüzde 65'lik muhalefetin 
sesi bu mudur, diye içinizden hiç söylen
miyor musunuz, hayıflanmıyor musunuz? 

TRT'nin yayınlarında, bu Hüküme
tin karşısında yüzde 65'lik bir muhalefe

tin bulunduğu gerçeğini dikkate almadan 
yayın yapılması, TRT'nin eşitlik anlayı
şına aykırıdır, TRT'nin eşitlik ve tarafsız
lık anlayışına aykırıdır. Bunu bir kere baş
ta tespit edelim. 

BAŞKAN — Sayın Topuz, toparla
yınız efendim, rica ediyorum. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Şimdi, 
TRT'de, haber değeri olsun olmasın, bir 
bakan bir yerde bir kurdele kesti mi onu 
gösteriyorsunuz; Anavatan Partili bir be
lediye başkanı kaldırımları söktüğü zaman 
gösteriyorsunuz, yeniden yaptığı zaman 
gösteriyorsunuz; ama, iktidar partisine 
mensup olmayan, bir muhalefet partisine 
mensup belediye başkanının uygulamala
rıyla ilgili televizyonda bir tek program 
gösterdiniz mi, söyler misiniz bana? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Var mı hizmetleri? 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Si
zinkiler çalışmıyorlar ki! 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Sizin 
gözleriniz, kendi örgütünüzün ve beledi
yenizin dışındakilere kapalı olduğu için, 
gerçekleri görmüyorsunuz. O gerçekleri si
ze burada göstermek için fırsat verin, açın 
şu gensoruyu, size gerçekleri gösterelim. 

BAŞKAN — Sayın Topuz, süreniz 
bir hayli geçti, rica edeceğim, lütfen topar
layınız efendim. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Sayın 
Başkan, toparlamaya çalışıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Topuz, diğer ar
kadaşlarıma gösterdiğim suhuleti size de 
gösterdim, bunu da hesaba katıyorum. 
Lütfen toparlayın. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Teşekkür 
ederim, sözlerimi bağlamaya çalışıyorum 
efendim. 

Türkiye'de çok önemli siyasî olaylar 
meydana geliyor; seçim oluyor, halkoyla
ması oluyor; TRT, ne seçimle, ne halkoy
lamasıyla ilgili olarak, vatandaşın açık bir 
şekilde bilgilendirilmesini sağlayacak 
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hiçbir program yapmıyor. Hiçbir parti 
sözcüsü ülke sorunları ile ilgili, televizyon 
ekranına çıkarılmıyor. Referandum olu
yor, bu referandumda halk neye oy vere
cek, niçin evet diyecek, niçin hayır diye
cek, bunu sadece son yedi gün içindeki 
propaganda dönemi ile sınırlı bırakıyor
sunuz. Elinize tesadüfen geçirmiş olduğu
nuz bir Meclis çoğunluğundan yararlana
rak, her seçime giderken propaganda sü
resini kısaltıyorsunuz ve halkın meselele
rini, sorunlarını iyice kavrayabilmesi için 
gerekli olan programlan da yapmayarak, 
vatandaşı olaylardan habersiz bırakmaya 
gayret ediyorsunuz. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — 10 gün evvel gördük. 

NECGAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Ama, bakanlar her gün konuşuyor. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Bunu bir 
taraftan yaparken, yani Anamuhalefet 
Partisi Lideri Sayın İnönü'den, Doğru "Yo
la Partisi Genel Başkanı Sayın Demirci'
den esirgemiş olduğunuz televizyon ekran
larına, Amerika Birleşik Devletlerindeki 
başkanlık seçimlerinde aday olanların bir 
saati aşkın tartışmasını getiriyorsunuz. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Yani, Türkiye'deki seçmen için, Türk 
vatandaşı için Amerika Cumhurbaşkan
lığına seçilecek olanları dinlemek mi 
önemlidir? Türkiye'deki... 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İs
tanbul) — Tabiî, tabiî... 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Ha, "ta
biî, tabiî" diyorsunuz, değil mi? Çünkü 
siz kendinizi bir Amerikalı gibi görüyor
sunuz. (SHP ve DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Bir Amerikalı gi
bi görüyorsunuz kendinizi. 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İs
tanbul) — Eğitim o. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — 
Yanke go home! 

BAŞKAN — Sayın Topuz... Sayın 
Topuz... 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Sözleri
mi bağlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Rica edeceğim 
efendim. 

Aslında, gensoru önergesinin dışın
da konuşuyorsunuz. Tabiatıyla, süreniz 
müddetince bizim müdahale hakkımız 
yok. Takdir tamamen sizin; ama süre geç
tikten sonra gensoruyu hüviyetinin dışı
na çıkarmak ve ondan sonra da hayli za
man aşmak mümkün değil efendim. Ri
ca ediyorum, sözlerinizi toparlayınız 
efendim. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Sizi üz-
memeye çalışacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum... 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, İcraatın İçinden Programı 
ile ilgili iki üç kelime söyleyip huzurları
nızdan ayrılacağım. 

"İcraatın İçinden" ya da "Gelişen 
Türkiye programları, TRT Yasasının 
19 uncu maddesine göre yapılan bir prog
ramdır. Bu program, ister TRT'de yapıl
sın, ister TRT dışında yapılsın, TRT Ya
sasının 5 inci maddesinde belirtilen genel 
yayın esaslarına uymak zorundadır. Eki ke
re ikinin dört ettiği kadar açık bir hukukî 
gerçektir bunlar; ama ne yazıktır ki, "Ge
lişen Türkiye" programında TRT Yasa
sının 19 uncu ve 5 inci maddesine aykırı 
birtakım programlar yayınlanmaktadır. 
Bunların çeşitli örneklerini, vaktim olsaydı 
size verecektim; fakat, vakit olmadığına 
göre bir tek örnek vererek bu konuyu bi
tireceğim. 

Halkoylamasıyla ilgili seçim yasakla
rının başlamasına bir gün kala, sanıyorum 
ayın 17 veya 18'inde, yanlış hatırlamıyor
sam, Sayın Başbakan, televizyonda "İc
raatın İçinden" yani, yeni adıyla, "Geli
şen Türkiye" programında konuştu. Bu 
konuşmanın metni elimde. Bu konuşma-
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da söylediklerinin, üç aşağı beş yukarı bir 
benzeri, daha sonra, yasaklı dönemde, 
propaganda yasağı olan dönemde televiz
yonda yaptığı üç konuşmada tekrarlandı. 
Yani, Sayın Başbakan, bu "İcraatın 
içinden" programında, kalp ameliyatı ge
çirdiğini, göz ameliyatı geçirdiğini, şu yaş
ta Başbakan olduğunu, bir defa da suikas-
te uğradığını çeşitli şekillerde ifade etti, 
buna benzer daha pek çok şeyler söyledi. 
Aynı şeyleri, yasaklı dönemdeki üç konuş
masında da parça parça söyledi. 

Şimdi, sayın miletvekilleri, elinizi vic
danınıza koyun -ANAP milletvekillerine 
sesleniyorum- seçim propaganda döne
minde Sayın Başbakan Özal'ın söyledik
lerinin, Hükümetin icraatı diye "İcraatın 
İçinden'' programında söylenmiş olması, 
Anavatan Partisinin propagandası değil
dir de, nedir? 19 uncu maddede, halkın 
katılımı ile başarıya ulaşabilecek bir hü
kümet tasarrufunun, bir idarî tasarrufun 
niteliklerinin ve onun halka yüklediği ve
cibelerin anlatılması öngörülmüştür. Ya
ni, usule dair bir tedbir, bir karar alındı
ğı zaman, bir kanun veya bir yönetmelik 
çıkarıldığı zaman, vatandaşın, o yönetme
lik veya o kanun hükümlerini eksiksiz ye
rine getirebilmesini kolaylaştırmak için ge
tirilmiş bir maddeyi siz, senelerdir iktida
rınızın propagandası için kullanmak
tasınız. 

BAŞKAN — Sayın Topuz, lütfen 
efendim... 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim, teşekkür ederim. 

Şu anlaşılmaktadır ki sayın milletve
killeri, Anavatan Partisi, Bakanlar Kuru
lu, Anavatan Partisinin kurduğu Hükü
met, onun görevlendirdiği bakan ve o ba
kanın gözetimi ve denetimi altında olan 
TRT yönetimi, Türkiye'de, iktidar yanlı
sı, tek taraflı, tarafsızlığını yitirmiş bir or
gan haline gelmiştir. Böyle bir yaklaşım
la, ne çağdaşlıktan söz edilebilir ne Avru

pa Topluluğuna katılmaktan söz edilebi
lir. TRT'nin de üyesi olduğu Avrupa Ya
yın Birliğinin hangi üyesi, acaba TRT gi
bi kendi ülkesinin hükümetinin emri al
tında çalışmaktadır? TRT'nin bugün ba
şına getirilmiş olan Sayın Genel Müdür 
ve onun arkadaşları, bir süre yurt dışın
da, BBC'de görev yapmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Topuz, son sözü
nüzü söyleyin. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Acaba, Avrupa ülkelerinden herhangi 
birisinde Türkiye'deki TRT'ye benzer hü
kümet güdümünde bir TRT, hükümet gü
dümünde bir televizyon ve radyo idaresi 
var mıdır? Sizin... 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) 
— Sosyalistler zamanında, sosyalist hükü
met zamanında Fransa'da vardı. 

BAŞKAN — Lüften efendim... 
Lütfen... 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Siz sos
yalist hükümeti mi taklit etmeye çalışı
yorsunuz?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Sayın Topuz... 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) 
— Soru sordunuz, cevap verdik. 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, her zaman bu kürsüye çık
tığımda bir gerçeği söyleyerek sözlerimi 
bitiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Topuz, lütfen 
efendim... 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Bitiriyo
rum, bağlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bağlıyorsu
nuz, tekrar başlıyosunuz... Rica ediyorum 
efendim... (Gürültüler) 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Son 
cümlemi söylüyorum. (Gürültüler) Son 
cümlemi söylüyorum. 

Anavatan Partisi olarak... 
BAŞKAN — Şahsiyetinize yakıştıra

mıyorum mikrofonu kapamayı. 
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ALİ TOPUZ (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Affedersiniz, iki misli 
oldu efendim. Rica ediyorum... 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Hayır, 30 
dakika oldu efendim. 

BAŞKAN — Efendim iki misli oldu. 
Rica ediyorum... 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Bitiriyo
rum müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim.. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Bıra

kın da tamamlasın efendim. 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Anava

tan Partisi Grubunun sayın üyelerine ses
lenerek sözlerimi bitiriyorum. 

Siz, bu Meclisin çoğunluğusunuz. O 
nedenle, ne isterseniz o olur; ama uma
rım, demokrasiye aykırı davranışlarınız 
bundan daha ileri boyutlara gitmesin; 
çünkü bunun sorumluluğunu sonra çok 
acı olarak çekersiniz. 

Hepinize saygılar sürüyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba

kır) — Sayın Başkan, grup adına söz is
tiyoruz. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sa
yın Başkan, grup adına söz istiyoruz; sa
taşmayla ilgili. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın 
Adnan Kahveci, buyurun. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sa
yın Başkan, grup adına söz istiyoruz. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — ' 
Bakana söz verdiniz efendim. (SHP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Söz alan arkadaşı, söz 
isteyen arkadaşı oturtup oturtmamak ba
na ait... (SHP sıralarından gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Bakana söz vermiştiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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Buyursunlar efendim. (SHP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, "aşa
ğıya, aşağıya" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Güneş Taner, 
"buyursunlar" derken, niçin söz istiyor
sunuz, onu öğrenmek istedim. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sa
taşmayla ilgili olarak söz istiyorum efen
dim. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun, aşağıdan din
leyeceğim efendim. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Peki 
efendim. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Neden telaş ediyorsu
nuz efendim; ne gibi bir muamele yapa
cağımı biliyor musunuz? 

Buyurun efendim. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sa

yın Başkan, deminki sayın hatip, konuş
ması sırasında, Atatürkçülüğe aykırı dav
ranışta, gericilik ve laikliğe aykırı davra
nışta bulundukları iddiasıyla partimizi ve 
milletvekillerimizi suçlamıştır; bu konuda 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Ne sıfatla söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ali To
puz, grubu itham eder mahiyette bir be
yanda bulundu; fakat hedef TRT'dir. Bu 
itibarla, grubu da ilzarn eder mahiyet al
dığı için konuşmanın genel hüviyeti, o ba
kımdan bu konuya açıklık getirmek için 
söz verdim. 

Sadece bu konu üzerinde rica ediyo
rum. (SHP sıralarından gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
grup başkanvekili çıksın o zaman. 

BAŞKAN — Efendim, takdirimiz öy
ledir; lütfen... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Grup adına söz veremezsiniz. 

BAŞKAN. - - Takdirimiz öyledir; lüt
fen efendim... 
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Devam edin efendim. (SHP sıraların
dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Sayın Topuz... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Grup 
adına söz veremezsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, nasıl söz is
teneceğini bilirsiniz, söz ne zaman istenir, 
zatı âliniz bilir. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Şahsı 
adına verirsiniz. 

BAŞKAN — Grup adına söz istiyor 
efendim; grup idarecileri, grup adına ko
nuşması için yetki verdiler. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Hani 
nerede? Yok efendim, nereden işitiyorsu
nuz efendim? 

BAŞKAN — Ben buradan işitiyorum 
efendim. 

Devam edin efendim. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın lo
puz, konuşmasını bitirirken, demokrasi
den bahsetti ve biz maalesef burada de
mokrasiyi sergileyemiyoruz. Bir basit söz 
istemeye bile burada kapaklara vurarak 
karşı koyuyorsunuz. (SHP sıralarından 
"Sen vuruyordun, sen; niye vurdun biraz 
önce?" sesleri) Ben kapaklara vurdum, 
doğrudur efendiler; ben kapaklara vur
dum, çünkü ben, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti 
Milletvekili olarak ve Anavatan Partisi 
üyesi olarak, Atatürkçülüğe, laikliğe aykın 
hareket ve gericilik ithamı altında hiçbir 
şekilde kalamayacağımızı sizlere beyan et
mek için söz aldım. Hiçbir şekilde, hiçbir 
milletvekili, bu kürsüye gelerek; bırakın 
Anavatan Partili milletvekillerin, herhangi 
bir milletvekilini bu şekilde itham edemez. 
Bunu bilmenizde fayda var. 

Bizler, burada TRT'yi gensoruyu ko
nuşurken, sizler, her zaman olduğu gibi, 

mecraları değiştirerek, kendinize prim to
parlama ümidi ile ortaya çıkıp konuşma 
yapıyorsunuz. Eğer demokrasinin adı 
buysa, demokrasiyi yanlış anlamışsınız. 

Müsaade ederseniz, ben size, bahset
mek istemediğim, ama bahsetmek zorun
da kaldığım bu konu nedeniyle bir mese
leyi anlatayım. Geçen hafta, malumu âli
niz, bizler Avrupa Konseyinde toplantı ha
lindeydik. Avrupa Konseyinde Türk par
lamenterlerin mevcudiyeti, Türkiye'nin 
haklarını en iyi şekilde korumak içindir, 
başka bir mevcudiyet sebepleri yoktur. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne il
gisi var? (SHP sıralarından gürültüler) 

GÜNEŞ TANER (devamla) — Bu 
toplantıda muhalefet partilerinden... 
(SHP sıralarından gürültüler) Müsaade 
edin beyefendi, anlatacağım, anlatacağım, 
anlayacaksınız ve sizlerden de bu konuda 
görüş alacağım. 

Avrupa Parlamentosunda, muhalefet 
parti milletvekillerinden Doğru Yol Parti
sine mensup bir milletvekili, kendi bağlı 
bulunduğu siyasî grupta, Türkiye Cum
huriyetinin TRT'sini, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetini; Türkiye'de siyaset bit
miş, Türkiye'de demokrasi yokmuş gibi, 
orada şikâyet etmiştir... (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) 
— Ne alakası var bunun? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Orada
ki toplantı ile bunun ilgisi ne Sayın Baş
kan? (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Güneş Taner, Sa
yın Ali Topuz'un, size, grubunuza yönelt
tiği konuya cevap verin efendim... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — 
Efendim, TRT ile ilgili... 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — 
Görüşmelerle ne ilgisi var? 

BAŞKAN — Devam edin efendim, 
devam ediniz... 
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GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, Avrupa Konseyinde... 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
— Ne söylüyor; bunlarla ilgisi ne efendim? 
(DYP sıralarından gürültüler) 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sa
yın Başkan, söylemeden geçemeyeceğim, 
mümkün değil efendim... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim, 
devam edin... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Av
rupa Konseyinde, maalesef, SHP millet
vekilleri, azınlık dilleriyle ilgili bir yerde, 
Anayasada Türkiye'nin bölünmez bütün
lüğünü koruyan bizlerin yanı sıra, onla
rın lehinde, onlarla beraber oy V ullanmış-
tır... (Gürültüler) 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Yuh 
sana!.. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Yazık
lar olsun sana! (SHP sıralarından "Yuh" 
sesleri, gürültüler) 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu 
mu Türkçülük, bu mu Atatürkçülük, bu 
mu laiklik? Soruyorum..^; (SHP sıraların
dan gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Gocunmaya ne gerek var? 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Aklı
nın erdiğ konuda konuş sen. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, Anavatan Partisi, ikti
dar olduğu günden bugüne, Atatürk'ün 
işaret ettiği yolda, Türkiye'yi muasır me
deniyet seviyesine getirmek için çalışmış
tır, çalışmaktadır. İşte çağ atlayan Türki
ye, beş sene içerisinde muasır medeniyet 
seviyesine gelerek, demokrasisini her plat
formda ispat ederek kendisini götürmüş
tür. Atatürkçülük, sizin dediğiniz gibi, laf
ta değildir, icraattadır. (SHP ve DYP sı
ralarından gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Sen bakan olamazsın ha! 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu 

düşüncelerle, sizleri, demokrasi niyetiyle 
bu kürsüye geldiğiniz zaman, bilerek ve
rip, üzerinde duracağınız gensorularla il
gili konuşmalara davet ediyorum. Bu kür
süye geldiğiniz zaman, bu kürsüyü, sade
ce o niyetle kullanmanızı tavsiye eder, he
pinize saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar, SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın 
Kahveci. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sayın Başkan, sataşma var, söz istiyorum. 
Şahsıma sataşma yapılmıştır. Avrupa Kon
seyinde ben Doğru Yol Partisinin üyesi
yim, Doğru Yol Partisini temsilen görüş
me yaptım, o konuda sataşma yapılmış
tır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bakanın konuşmasın
dan sonra değerlendireceğim. 

Buyurun. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

Devam edin Sayın Bakan, (DYP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar ve 
kürsü önünde toplanmalar) 

Bir dakika Sayın Bakan... 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 

Sataşma için söz istiyorum Sayın Başkan, 
söz vermek zorundasınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — 

Biraz evvel "sataşma var" diye bakandan 
önce söz verdiniz, Doğru Yol Partisine ya
pılan sataşmayı nasıl kabul etmezsiniz? 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika... 
Oturun, cevap vereyim. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — 
Lütfen efendim... Bakan ondan sonra ko
nuşsun. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Koksal Toptan, 
lütfen yardımcı olun bana. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sataşma var Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, oturun, cevap 
vereceğim. 
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İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Hiç kimse oturmaz. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sataşma var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zatı âlinize cevap vere
ceğim efendim. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

Efendim, arkadaşıma cevap verece
ğim, kürsüye davet edeceğim, kendisine 
sataşma için cevap vereceğim. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Ne hakla söz vermiyorsun? 

BAŞKAN — Efendim, onun takdiri 
bana aittir. Ne zaman söz verip vermeye
ceğim İçtüzükte yazılı. Ben Bakanı kür
süye davet ettikten sonra kürr'ıden indi-
remem; teamüle aykırıdır. 

Devam edin Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan... 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — 
Sataşma vardır, Bakan konuşamaz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bakan 
konuşamaz. İçtüzüğe aykırı hareket edi
yorsun. 

BAŞKAN — İçtüzüğü oku Sayın 
Topçu. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Ne hak
la konuşuyor orada? Keyfî hareket edi
yorsun. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Bir dakika efendim... Söz verir misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Koksal Toptan, 
hangi hatip kürsüye çıkmış da, hatip kür
süden indirilmiş? Ben Bakanı kürsüye ça
ğırdım, tekrar, Bakanı kürsüden indire-
mem; bu, teamüle aykırıdır. Ondan son
ra söz vereceğim. Bakan konuşmadan söz 
veremem efendim. Lütfen... (Gürültüler) 

Devam edin Sayın Bakan; beni müş
kül durumda bırakmayınız. Devam 
ediniz. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; hepinizi, öncelikle 
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saygı ile selamlıyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, yüce huzuru
nuzda, Sayın Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu ve 30 arkadaşının... (DYP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar, gürültü
ler) TRT Kurumunda Anayasanın 133 
üncü maddesine, aykırı olarak geliştiği id
dia edilen kadrolaşma hareketine, karşı ka
yıtsız kaldığı iddiasıyla Devlet bakanı 
Kahveci hakkında Anayasanın 99 uncu, 
İçtüzüğün 177 nci maddeleri uyarınca 
gensoru açılmasına ilişkin önergesi konu
sunda konuşmak üzere çıkmış bulunuyo
rum... (ANAP sıralarından alkışlar, DYP 
sıralarından, sıra kapaklarına vurmalar, 
gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, Sinop Millet
vekili Sayın Yaşar Topçu ve 30 arkadaşı
nın TRT Kurumu hakkında verdikleri 
gensoru açılmasına ilişkin önergesi hak
kında çok kısa konuşacağım. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sayın Başkan, yeteneksiz
liğinle her zaman böyle yapıyorsun. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, bu önerge hakkında konuşma
dan, öncelikle dikkatimi çeken bir 
konuyu... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Çifte pasaport sahibi mi olalım oraya çık
mak için? 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — ...huzurlarını
za getirmek istiyorum... 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın 
Kahveci... 

Sayın milletvekili, İçtüzük Başkana 
yetki vermiş, istediği anda verir; onun tak
diri bana ait. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

Devam edin Sayın Kahveci. 
DEVLET BAKANI ADNAN 

KAHVECİ (Devamla) — Öncelikle, bu 
önergeyi okurken, önergenin arkasındaki 
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imzalara dikkat ettim... (DYP sıraların
dan, sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Devam edin... Devam 
edin... 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Bu önergenin 
arkasında, Sayın Demirel'in imzasını ara
dım... (DYP sıralarından, sıra kapakları
na vurmalar, gürültüler) 

Sayın Başkan, bu önergeyi okunken, 
önergenin arkasında Sayın Demirel'in im
zasını aradım... (DYP sıralarından, sıra 
kapaklarına vurmalar, gürültüler) Mem
nuniyetle gördüm ki, kendilerinin imzası 
yoktur ve imzasını görmediğim için, özel
likle memnun oldum... (DYP sıralarından, 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
Çünkü, TRT Kurumunda geçmiş yıllar
da çalışan çok değerli, şu anda basın men
subu arkadaşlarımızın bana anlattıkları 
bazı hatıraları gündeme getirmek istemiş
tim. (DYP sıralarından gürültüler, sıra ka
paklarına vurmalar) 

Değerli milletvekileri, ben konuşma
mı bitirmeden buradan inmeyeceğim; onu 
açıkça beyan ediyorum. (DYP sıralarından 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yok öy
le şey. 

BAŞKAN — Burasını miting meyda
nı zannetmeyin. 

Sayın Topçu... Sayın Topçu, rica edi
yorum... sayın Topçu, hukukçusunuz... 
(DYP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar) 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli arka
daşlar, değerli milletvekilleri; ben konuş
mamı bitirmeden buradan kesinlikle in
meyeceğim. (DYP sıralarından gürültüler, 
sıra kapaklarına vurmalar) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Dışarı atın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Ba
kan. (DYP sıralarından gürültüler, sıra ka
paklarına vurmalar) 
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DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, öncelikle, bu değerli basın men
subu arkadaşımızın bana ilettiği, bana an
lattığı çok güzel hatıralar vardır. (DYP sı
ralarından gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın İdare Amirlerini 
göreve çağırıyorum. (DYP sıralarından 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Koca
eli) — Sayın Başkan, biraz ara verelim 
efendim. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Efendim, ko
nuşmanın ortasında ara verilmez; öyle şey 
olur mu? (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar; DYP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, gürütüler) 

Değerli milletvekilleri, bu değerli ba
sın mensubu arkadaşımız bu konuda ba
na şunları ifade etti : Sayın Demirel, 
1960'h, 1970'li yıllarda, yine kendi gru
bunca, TRT'de solcuların idareyi ele ge
çirdiği konusunda itham edilmiş. (DYP sı
ralarından gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar) 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Sayın Başkan, konuşma duyulmuyor; ara 
verin. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Hatta, ondan 
sonraki yıllarda bu konu defalarca, Ada
let Partisi grup gündemine gelmiş ve sol
culukla itham edilen bu kişiler arasında, 
bir zamanlar TRT Genel Müdürü olan 
Sayın Kasaroğlu, Hüsamettin Çelebi, Ze
ki Sözer ve Muammer Yaşar Bostancı da 
varmış... (DYP sıralarından gürültüler) 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Sayın Başkan, ses hiç duyulmuyor... 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (devamla) — Onun için, bu 
gensoru açılmasına ilişkin önergede Sayın 
Demirel'in imzasını , özellikle aradım. 
Çünkü, kendi başından da bu gibi olay
lar defalarca geçmiş. Sonradan, TRT 
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Genel Müdürü yaptığı Sayın Kasaroğlu, 
TRT'de çok önemli görevlere gelen Sayın 
Hüsamettin Çelebi, Sayın Zeki Sözer ve 
Sayın Muammer Yaşar Bostancı*yi, solcu
lukla, hatta çok daha ağır suçlarla suçla
mışlar ve T R T yönetimine müdahale et
mesini istemişlerdir. (DYP sıralarından 
gürültüller, SHP sıralarından ' 'Ara veri
niz Sayın Başkan" sesleri) 

O N U R KUMBARACIBAŞI (Koca
eli) — Sayın Başkan, lütfen, içtüzüğün 69 
uncu maddesini uygulayın... 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
K A H V E C İ (devamla) — Sayın Muam
mer Yaşar Bostancı'nın ifadesine göre, Sa
yın Demirel, onlara saldıranların etkisin
de kalmadığı gibi, işlerini iyi yaptıklarını 
ve T R T Kurumunda... (DYP sıralarından 
gürültüler, SHP sıralarından "Anlaşılmı
yor Sayın Başkan" sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, evvela öner
geyi verenler dinlesin. 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
KAHVECİ (Devamla) — ...aşırı sağcı ve
yahut da aşırı solcu bulunmadığını bildir
miştir. (DYP sıralarından sıra kapakları
na vurmalar, gürültüler) 

Değerli DYP milletvekilleri arkadaş
larım, bunu yaptığınız sürece, benim ko
nuşmam uzayacaktır... (DYP sıralarından 
gürül tühr) 

BAŞKAN — Efendim, terbiyenize 
uygun hareket ediyorsunuz. Terbiyeniz öy
le gerektiriyor zannediyorum... (DYP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler) Mecliste olduğunuzu unutuyor
sunuz zannediyorum... (DYP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Devam edin efendim. 
O N U R KUMBARACIBAŞI (Koca

eli) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 69 uncu 
maddesini uygulayın ve ara verin efendim. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
K A H V E C İ (Devamla) — Değerli DYP'li 

milletvekilleri arkadaşlarım, bunu yaptı
ğınız sürece konuşmam uzayacaktır. (DYP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

Değerli milletvekilleri, dün kendi 
parti grubu tarafından TRT'yi , T R T Ha
ber Merkezini solcularla doldurmakla it
ham edilen Sayn DYP Genel Başkanı, bu
gün kendi parti grubundan bir grup mil
letvekilinin imzaladığı gensoru önergesi
ne imzasını koymayarak, bence doğru bir 
iş yapmıştır. (DYP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar) 

Değerli milletvekilleri, (DYP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, SHP sı
ralarından "Anlaşılmıyor Sayın Başkan" 
sesleri) Anavatan Partisi grubu adına ko
nuşan Sayın Orhan Ergüder, durumu bü
tün açıklığıyla ortaya koymuştur. Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü 
maddesi, radyo ve televizyon istasyonla
rının ancak devlet eliyle kurulduğunu ve 
idarelerinin tarafsız kamu tüzelkişiliği ha
linde düzenlendiğini açıkça ifade etmiştir. 
TRT, özerk bir kuruluştur. Sayın Ergüder, 
Yüksek Kurulun nasıl oluştuğunu, "12 
üyenin sadece 3 tanesinin Bakanlar Ku
rulu tarafında tayin edildiğini, diğer üye
lerin, Cumhurbaşkanı, Millî Güvenlik 
Kurulu, Yüksek Öğretim Kurulu ve Ata
türk Dil ve Tarih Kurumu tarafından 
seçildiğini'' ifade etmiştir. (DYP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar) T R T Yö
netim Kurulunun tayini, Genel Müdürün 
tayini, tamamen, T R T Yüksek Kurulu 
nun seçeceği adaylardan yapılır. (DYP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Protestonun da bir ada
bı, bir terbiyesi var; davul çalar gibi ça
lınmaz; onun da bir üslûbu, onun da bir 
terbiyesi, onun da bir nezaketi var. (DYP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
ANAP sıralarından alkışlar) 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
At dışarı şunu! 
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BAŞKAN — Davul çalar gibi hare
ket eden arkadaşa söylüyorum; ismini söy
lemekten hicap duyuyorum. Ayıp! (DYP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
Açıklarım ismini. 

Devam edin. 
D E V L E T B A K A N I A D N A N 

K A H V E C İ (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, Sayın Topçu ve arkadaşlarının 
T R T Kurumu ile ilgili verdikleri genso
ru, özünde... 

BAŞKAN — Saym Ceylan, davulcu 
musun sen? Davulcu musun? 

M E H M E T A B D U R R E Z A K CEY
LAN (Siirt) — Davulcu sensin. 

BAŞKAN — Davulcu musun sen? 
(DYP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler) 

ERTEKİN D U R U T Ü R K (İsparta) 
— Davulcu orada; damat. (DYP sıraların
dan gürütüler) 

BAŞKAN — Devam ediniz. 
D E V L E T B A K A N I A D N A N 

K A H V E C İ (Devamla) — Değerli millet-
vekillerij Sayın Topçu ve arkadaşlarının 
T R T ile ilgili verdikleri gensoru, özünde 
Anayasamıza aykırıdır. Çünkü, Anayasa
mız açısından, Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu, hükümete karşı sorumlu değil
dir. Gensoru, Anayasamız açısından, usu
le uygun değildir; gensorunun adresi yan
lıştır. 

Ayrıca, DYP'li arkadaşlarımıza şunu 
sormak istiyorum : Şimdiye kadar, son gü
ne kadar " T R T iktidarın borazanıdır" di
yorlardı, şimdi de başka şeyler söylemeye 
başladılar. Yani bu nasıl oluyor?.. Biz bu 
kurumu hem borazan olarak kullanıyoruz, 
hem de sol kadrolarla dolduruyoruz... Bu 
ne biçim borazan yahut bu ne biçim kad
rolaşma? Lütfen bunu açıklasınlar. 

İ B R A H İ M G Ü R D A L (İsparta) — 
Yalan mı? 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
KAHVECİ (Devamla) — Siz, lütfen, ön

ce kendi aranızdaki anlaşmazlıkları, ken
di aranızdaki sıkıntıları çözümleyin, son
ra bu konuyu gündeme getirin. 

Sayın Topçu'yu, özellikle başka bir 
konuda tebrik etmek isterim; ince zekâsı 
için, özellikle tebrik etmek ve teşekkür et
mek isterim. 

İkinci Anavatan Hükümetinde, hak
kında ikinci gensoru verilen bakan olma 
şerefini bana bahşettiği için, kendisine ay
rıca müteşekkirim. Yani, bu Doğru Yol da 
Mecliste olmasa, ne yapardık diye düşü
nüyorum; vallahi can sıkıntısından ölür
dük. (DYP sıralarından "Ayıp ayıp" ses
leri, gürültüler) 

Sayın Topçu'nun Makyavel'i okuyup 
okumadığını bilmiyorum; ama bildiğim 
bir şey var : Zaten, Sayın Topçu'nun 
Makyevel'i okumasına pek gerek yok, in
ce zekalarıyla bunu kendileri keşfederler
di. Ben Makyavel'i okumadım, Yusuf Has 
Hacib'i okudum; ama Anavatan Grubun
dan gündeme getirilen bir konuyu genso
ru olarak verme kurnazlığını ve bu yön
temle "bir taşla iki kuş vururum" kurnaz
lığını gösterdiği için, keskin zekâsına hay
ran olmamak mümkün değil. Sayın Top
çu, gerçekten sizi, bu yaratıcılığınız için 
tebrik ederim. (SHP sıralarından "Top-
çu'ya sataşma var" sesleri) 

Sayın Topçu o kadar hassas değildir, 
sataşıldığını zannetmiyorum. 

Sayın Topçu, değerli Doğru Yollular; 
grubunuzu bir arada tutmak için göster
diğiniz gayreti, eminim Sayın Genel Baş
kanınız da çok takdir edecektir; ama, gay
retiniz maalesef nafiledir. (DYP sıraların
dan gürültüler) 

Partinizin bir program veya bir fel
sefe partisi olmak yerine, sadece bir kişi
nin partisi olma durumuna düşmesini dü
zeltmek zorundasınız. 

İBRAHİM G Ü R D A L (İsparta) — 
Halt etmişsin sen, halt etmişsin. 

— 86 — 



T.B.M.M. B : 10 11 . 1 0 . 1988 O : 1 

O R H A N ŞENDAĞ (Adana) — Sen, 
konuşmak için Başbakandan izin aldın 
mı?" 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
K A H V E C İ (Devamla) — Değişen dün
yamızda eskiyen Fikriyatınızı hâlâ yenile-
yemediniz; bu fikriyatınızı da yenileme-
mede ısrar ediyorsunuz. 

İ B R A H İ M G Ü R D A L (İsparta) — 
Ne fikriniz var sizin be?!. 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
KAHVECİ (Devamla) — Dost acı söyler; 
bir dost olarak, partinizin, fikriyatını ye-
nileyemediğinden dolayı dağılmaya mah
kûm olduğunu görüyorum. 

Anavatanın fikriyatına tepki gösteri
yorsunuz; doğrudur, Anavatanın fikriya
tına tepki göstermeniz doğrudur; çünkü, 
yaptığımız işleri zaten anlayamıyorsunuz. 
Zaten, bunları anlıyor olsaydınız, bunla
rı geçmişte uygulamaya sokardınız, onbeş 
yıl önce yapardınız. Türkiye'de döviz dar
boğazını başlatmazdınız, sıkıntıları başlat
mazdınız, 76 sente muhtaç olmazdınız... 

İ B R A H İ M G Ü R D A L (İsparta) — 
Sen kendine bak, kendine. 

D E V L E T B A K A N * A D N A N 
KAHVECİ (Devamla) — ...elektrik sıkın
tımız olmazdı... 

İBRAHİM G Ü R D A L (İsparta) — 
Biz olmasaydık siz olmazdınız. 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
K A H V E C İ (Devamla) — ...ihracatta Ko
re'nin 1970'lerde başlattığı başarıyı siz de 
başlatırdınız. Ülke idaresini, sadece ve sa
dece eldeki avuçtakini dağıtmak olarak 
zanneden bir fikriyatınız var... 

A L Â E T T İ N K U R T (Kocaeli) — 
Utanmıyor musun bunları söylemeye? 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
K A H V E C İ (Devamla) — Böyle bir prog
ramla, millet sizi zaten benimsemiyor ve 
hiçbir zamar da benimsemeyecektir... 
(DYP sıralarından "Göreceğiz" sesleri) 

Grubunuzun bütünlüğünü zoraki 
gayretlerle ayakta tutmaya çalışmayın; ta

şıma suyla değirmen döndüremezsiniz. 
İBRAHİM G Ü R D A L (İsparta) — 

Kes ulan, kes! İn aşağı! 
D E V L E T B A K A N I A D N A N 

K A H V E C İ (Devamla) — Sizi terbiyeye 
davet ediyorum... (DYP sıralarından gü
rültüler) 

İBRAHİM G Ü R D A L (İsparta) — 
Sen tahrik ediyorsun; sensin oğlum ter
biyesiz. 

A H M E T K Ü Ç Ü K E L (Elazığ) — 
Sana cevap vermeye tenezzül dahi et
miyoruz. 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
K A H V E C İ (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bugün, eski bir 
TRT'ci olan arkadaşımız Sayın Mehmet 
Akarca'nm, bana, geçmiş yıllarda, geçmiş 
aylarda anlattığı bir olayı da dile getirme
den edemeyeceğim. 1980 öncesinin bu acı 
tecrübelerinden hepimizin ders almasın
da yarar vardır. Sayın Akarca arkadaşımız 
şunu ifade etmiştir : " T R T ' d e 1980 ön
cesi gelen her parti kendi kadrolaşmasını 
yapmıştır ve kendi kadrolaşmasını yapan 
her parti, bu kadrolaşmayı yapar yapmaz, 
ilk seçimlerde kaybetmiştir." 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz de 
kaybedeceksiniz. 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
K A H V E C İ (Devamla) — Bu, Türkiye'
de, maalesef 1980 öncesi defalarca tekrar
lanan bir senaryo idi. Türkiye'de, TRT'de 
kadrolaşma yaparak iktidarı ellerinde tu
tacaklarını zannedenler, derslerini 1980 
öncesinde almışlardır. Bizim böyle safiya-
ne niyetlerimiz yoktur. Biz, kurumun ta
rafsızlığının, iktidarın lehine olduğuna 
inanan yepyeni ve yenilikçi bir görüşe 
sahibiz. 

Kurumun geçmişte yaşadığı tecrübe
leri bir daha yaşamaması, 1980 öncesi ku
tuplaşmaları bir daha yaşamaması gere
kir; çünkü, halk, vatandaş, millet bunu 
istiyor. 
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MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Halkın yüzde 35'i istiyor. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, 1980 öncesinin olaylarına girmek 
istemiyorum. (DYP sıralarından "Gir, 
gir" sesleri) 

Ben çok kısa konuşmak istiyordum; 
fakat eksik olmasın, demokrasi anlayışı 
çok yüksek arkadaşlarımız beni daha uzun 
konuşmaya ittiler. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Genel Başkanınız girsin o 
konulara; sonra altta kalırsınız. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, 1980 öncesi yaşanan bazı hazin 
olayları biliyorum. Hasbelkader, 60'h yıl
larda üniversite birincisi olmuştum ve dev
letin verdiği bursla yurt dışına gitme im
kânını bulmuştum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yahu, 
biraz da TRT'den bahset. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (devamla) — Ya gidemesey-
dim diye düşünüyorum; çünkü, benden 
sonra üniversite birincisi olan arkadaşla
rın bir tanesi, maalesef o yılların anarşi tu
zağına düşmüştür. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yeter 
yahu! Biraz da TRT'den bahset. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Şimdi, şunu 
sormak istiyorum : Bu gençlerin bu tuzak
lara düşmesine acaba kimler sebep oldu; 
bunun analizini hiç yaptık mı? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Faşizm 
özlemcileri. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, geçmişin kavgasını yapmak iste
miyoruz, geçmişin kavgasını yapmak bi
ze hiçbir şey kazandırmaz; fakat, biz bir 
gerçekten bahsetmek istiyoruz. Biz, Tür
kiye'de yepyeni bir zihniyet getirmek için 

uğraşıyoruz; eskinin kutuplaşmasını, es
kinin kavgalarını ortadan kaldırmak isti
yoruz. Bu kavgalar devam ettiği sürece, en 
değerli varlığımız olan millî birlik ve be
raberliğimizi koruyamayız. Bu kavgaları 
devam ettirmek çok kolaydır; Sayın Doğ
ru Yol Partisine mensup sözcünün biraz 
önce yaptığı konuşma ile bu kavgaları de
vam ettirmek çok kolaydır, istesek biz de 
yaparız; ama bu millet bunu istemiyor. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Yalan mı, söyledikleri, yalan nu?.. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, bu memleketi birlik ve bütünlük 
içinde korumak, Anayasamızın emrettiği; 
sadece Anayasamız emrettiği için değil, 
aynı zamanda bir vatandaş olarak göz 
önünde tutmamız gereken en önemli nok
tadır. Bizi hiçbir zaman, dış düşmanlar yı
kamaz, bizi yıksa yıksa kendimiz yıkarız, 
kendi içimizdeki çatışmalar yıkar. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Sorular? cevap ver, sorulara. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Türkiye'yi 1980 
öncesinin kutuplaşmasına götürmek çok 
kolaydır; ama o kutuplaşmanın Türkiye'yi 
nerelere getirdiğini, bu kadar zengin kay
nakları olan, bu kadar zengin insan kay
nakları olan, bu kadar zengin tabiî kay
nakları olan bir ülkenin ne duruma gir
diğini hep beraber gördük. 

TRT Kurumu, bu durumun dışında 
değildir. (DYP sıralarından gürültüler) 
TRT Kurumunun -özellikle tekrardan ifa
de ediyorum- Anayasamızın belirttiği gi
bi, tarafsız bir kurum olması, her halükâr
da, 980 öncesi tecrübelerden de öğrenil
diği gibi, iktidar partisinin lehinedir. Gör
dük ki, TRT Kurumun tamamen kendi le
hine kullanan partiler -980 öncesinde- gel
dikleri gibi gitmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, fazla konuş
mak istemiyorum; özetle şunu söylemek 
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istiyorum : Sayın Yaşar Topçu ve arkadaş
larının verdikleri gensoru önergesi, Ana
yasamızın açık seçik maddesinden dolayı, 
ne şahsımı ne Hükümeti ilgilendirmekte
dir; TRT tarafsız bir kurumdur. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Grubumuza sataşma var, söz istiyorum 
Sayın Başkan. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Bu ayıp size yeter. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakikanızı rica edeceğim. Dinleyece
ğim Sayın Toptan. Evvela Sayın İrfan De-
miralp'in konusunu halledeyim, ondan 
sonra efendim. 

Sayın Demiralp, bir dakikanızı rica 
edeceğim. Ben, zatı âlinizin, Güneş Ta
ner'in itham ettiği kişi olduğunu nereden 
bilebilirim de, birdenbire feveran edip... 
(DYP sıralarından gürültüler) Nerden bi
lebilirim? 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Evet, haklısınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben bunu öğrenmeden 
zatı âlinize söz verebilir miyim? 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Haklısınız. 

BAŞKAN — O halde, bir şey daha 
söyleyeceğim. Hatibi kürsüye çağırdıktan 
sonra hangi hatip kürsüden indirilmiş? 
Hatip kürsüye çıktıktan sonra indirilmez. 
Hiçbir zaman bunun örneği olmadı, hiç
bir zaman tatbikatı olmadı; bilakis, hati
bin sözünü kesip, kürsüden indirmek ye
rildi. Bu Mecliste tatbikat böyledir. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Acele edip söz vermeseydiniz. 

BAŞKAN — O zaman da ben kâhi
nim! (DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) 
— Vazifeniz o, vazifeniz. 

BAŞKAN — Sayın Güneş Taner'in 
itham ettiği şahıs Demiralp; ben de bunu 
bilip, derhal söz vereceğim!.. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) 
— Vazifeniz o, vazifeniz. 

BAŞKAN — Senin kadar aklıevvel 
olsam belki bilirini; ama, o kadar değil-
mişim demek ki. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

Sayın Güneş Taner buradalar mı 
efendim? (DYP sıralarından gürültüler) 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Bu
radayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Güneş Taner, ko
nuşmanızda, Avrupa Parlamentosunda 
Doğru Yol Partisi Grubu adına konuştu
ğunu ifade ettiğiniz şahıs Sayın Demiralp 
miydi? (DYP sıralarından gürültüler) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Onun tasdiki gerekmez. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sa
yın Başkan, müsaade ederseniz arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demi
ralp. (ANAP sıralarından sıra kapakları
na vurmalar) Lütfen efendim.... Lütfen... 

Sayın Demiralp, sadece, size sataşı
lan kcnuda... (ANAP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar) Efendim, kötü emsale 
kötü emsalle cevap verilmez. Doğru Yol 
Partisi konuşmayı sabote etti diye, zatı âli
niz de arkadaşın konuşmasını bilmukabele 
sabote etmek istiyorsanız, bu da aynı çir
kinliktedir. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Aynı duruma düşmemek lazım; haklı... 

BAŞKAN — O çirkinliğe düş
meyiniz. 

Buyurun Sayın Demiralp. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, 
Doğru Yol Partisinin Avrupa Konseyinde-
ki temsilcisi olarak, Türkiye Büyük Mil
let Meclisini ve onun içerisindeki Doğru 
Yol Partisi Grubunu şerefle temsil ettim. 
(DYP sıralarından alkışlar) Ama, sözleri
me başlamadan önce, Sayın Taner'in sö
zünü ettiği konuya girmeden önce, bir 
noktayı, vurgulamak istiyorum. 
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BAŞKAN — O konunun dışına çık
mayacaksınız elendim. 

İRFAN D E M İ R A L P (Devamla) — 
Konunun dışına çıkmıyorum. 

Benim, gerek şu Parlamento içinde, 
gerekse Avrupa Konseyinde gördüğüm 
kadarıyla -sizin düşüncenizi bilemem Sa
yın Taner, ucuz kahramanlık peşinde ko
şan bir parlamenterimizdir. (ANAP sıra
larından gürültüler) Ama, Sayın Taner, 
ucuz kahraman olmayı dahi başaramadı 
ANAP grubunun içinde. 

BAŞKAN — Sayın hatip, Sayın Ta
ner ' in zatı âlinize söylediği söze cevap 
verin. 

İRFAN D E M İ R A L P (Devamla) — 
Cevap veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Güneş de 
"bana sataştı" diyecek, ona söz verece
ğim, burada söz düellosu olacak. (DYP sı
ralarından gürültüler) 

İRFAN D E M İ R A L P (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriye
ti, Avrupa Konseyinin bir üyesidir. Avru
pa Konseyinde, 21, şu son toplantıda da
hil edilen üyeyle birlikte 22 üye ülkenin 
değişik boyutlu sorunları konuşulur. Av
rupa Konseyinin en önemltorganlarından 
bir tanesi de siyasî gruplardır. Her ülke1 

nin parlamentosu içerisinden seçilen mil
letvekilleri, kendi grubunun görüşleri doğ
rultusunda Avrupa Konseyinde görev alır. 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — 
Konuşup konuşmadığını anlatsın. 

İRFAN D E M İ R A L P (Devamla) — 
Dinleyin de öğrenin. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Dinleyin de öğrenin. 

K Â M R A N KARAMAN (Hatay) — 
Konuştun mu, konuşmadın mı, onu söy
le; biz onları biliyoruz. 

İRFAN D E M İ R A L P (Devamla) — 
Liberal Demokrat Grupta, Mayıs 1988 
toplantısında, Avrupa Konseyi Genel Ku
rulunda alman bir karar vardır, kararın 
özeti şudur; bunu iyi bilin. "Bi r ülkede 
yapılan seçimlerin, demokratik yapılmış 

sayılabilmesi için, o ülkedeki radyo ve te
levizyon gibi yayın organlarının, seçime iş
tirak eden siyasî partiler arasında eşit ola
rak kullanılması gerekir." Bu , Avrupa 
Konseyinde alman karardır; bu bir. 

Eğer bir ülkede radyo ve televizyon, 
siyasî partiler arasında çoğulcu demokra
sinin kurallarına uygun olarak kullanılma-
mışsa, o ülkede yapılmış olan seçimler de
mokratik değildir; Avrupa Konseyinin ka
rarı bu. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Peki, bu karara uymayacaktınız, peki 
kardeşim... 

H. F E C R İ ALPASLAN (Ağrı) — 
Sen bunları mı söyledin orada? (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

İRFAN D E M İ R A L P (Devamla) — 
Sayın Başkan, susturun bunları. 

Siz demokrat değilsiniz. Eğer demok
rat olsaydınız, ülke olarak katıldığımız Av
rupa Konseyinde alınmış olan kararlara, 
hiç olmazsa nezaketen saygı gösterirdiniz. 
Siz, nezaketen dahi saygı göstermi-
yorsunuz. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Si
zin deminki demokratik nezaketinizden 
mi bahsediyorsunuz? 

İRFAN D E M İ R A L P (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, şunu burada vurgu
lamak istiyorum. Gerek Türkiye içinde, 
gerekse Türkiye'nin üyesi olduğu diğer ül
kelerle birlikte Türkiye'nin meselelerinin 
de konuşulduğu -doğrudan veya dolaylı 
olarak- Avrupa Konseyi zemininde, rad
yo ve televizyonun demokrasiye uygun 
olarak kullanılması için gerekli teşebbüs
leri her zaman yapacağım. Sizi, demok
rasi konusunda belli bir çizgiye getirince
ye kadar bu çabamızı sürdüreceğiz. Bun
dan kimsenin endişesi olmasın. (ANAP sı
ralarından "İyi iyi" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, konu
ya cevap verildi efendim; bağlayınız. 

İRFAN D E M İ R A L P (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 
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Değerli arkadaşlarım, sözümü bağ
lıyorum, sözümü uzatmayacağım. (ANAP 
sıralarından "Anlat anlat" sesleri) 

Anlamayanlar için bir daha anlatı
rım, ama zannediyorum arkadaşlar anla
dılar. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, konu
ya cevap verdiniz efendim. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Bu ülkede demokrasinin asgarî müşterek
lerinde birleşmeliyiz. Demokrasinin asgarî 
müştereklerinden bir tanesi, radyo ve te
levizyonun tüm siyasî partiler arasında eşit 
olarak kullanılmasıdır. Siz, bunu öğrene
ceksiniz. 

Saygılarımla. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Koksal Toptan, 
kürsüye doğru biraz yaklaşır mısınız 
efendim? 

Söz isteğiniz ne konuda efendim? 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 

Sayın Bakan, konuşmalarında, grubumu
zu ve grup başkanımızı açıkça hedef alan, 
gensoruyla uzaktan yakından, ilgisi olma-
ya*n birtakım iddialarda bulundu. Daha 
sonra da "1980'de Demirel vardı" dedi
ler. Ondan sonra, " O önergede Demirel'-
in niye imzası yok?" dedi; açıkça, grubu
muza sataştı. 

BAŞKAN — Efendim, bu, gruba sa
taşma mahiyetinde değildi ve nihayet, gru
bun hareket tarzını tenkittir. Bu itibarla 
bir sataşma görmüyorum. (DYP sıraların
dan gürültüler) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sataşma nasıl olur Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın 
Topçu. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Efendim, benim işimi bitirmediniz ki. 

BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz 
hangi noktada sataşıldığını açıkça ifade 
edemiyorsunuz ki, ben bunu seçeyim. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) -
Arz ediyorum efendim. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, zatı âlinizi ça
ğırmadım; ne konuda söz istiyorsunuz? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efen^ 
dim, gerek Sayın Ergüder gerekse Sayın 
Bakan, konuşmalarında beni Makyave-
lizmcilikle... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — İşgalci var orada, işgalci. 

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

Sayın Topçu, Sayın Bakan, zatı âli
nizi Makyavelizmcilikle mi suçladı?.. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Grubu
mu ayakta tutmak için kurnazca hareket 
etmekle suçladı. 

BAŞKAN — Yalnızca bunlara cevap 
verin, sadet dışına çıkmayın. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Peki 
efendim; zaten üç dakika konuşacağım. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Şimdi biz de aynısını yapsak ne olacak Sa
yın Topçu? 

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

YASAŞffOPÇU (Devamla) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 30 
arkadaşımızla birlikte, devlet Bakanı Sa
yın Kahveci hakkında vermiş olduğumuz 
gensoru önergesi vesilesiyle yapılan konuş
malar, şahsımızı ve grubumuzu hedef alır 
mahiyet arz etti. Ben, inatla ve ısrarla... 

BAŞKAN — Grup değil, şahsınıza 
ait efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — efen
dim, izin verirseniz lafımı tamamla
yacağım. 
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Ben, şahsımla ilgili olan kısmına ce
vap vermekten ısrarla kaçındım; hatta, Sa
yın Ergüder beni açıklamaya davet etti, 
kaçındım; ama, Sayın Bakanın şahsım 
hakkında söylemiş olduğu birkaç söze, bu
rada, cevap vermeden durmak, geçiştir
mek mümkün olmadı. 

Değerli milletvekilleri, TRT hakkın
da, TRT'deki kadrolaşma hakkında bir 
gensoru önergesi verilmiştir. Gensoru 
önergesini verenlerden birisi bendenizim. 
TRT'nin çalışması, yayınları ve kadrolaş
ması hakkında on çeşit gensoru önergesi 
verilebilir. Biz, çekilmek istendiğimiz hal
de, hiç oralara girmeden, hiç oralara do
kunmadan, sadece ve sadece bugünkü 
TRT kadrolaşmasından sorumlu olan Hü
kümetin Sayın bakanının, devletin resmî 
arşivleri, mahkemesinin kararları karşısın
da buradan ne diyeceğini merak ettiğimiz 
ve Yüce meclisin böyle kararlar karşısın
da nasıl bir tavır alacağını Türk Milleti
ne göstermek istediğimiz için bu gensoru
yu verdik. (DYP sıralarından alkışlar) 
Şimdi, ortada bir mahkeme kararı var. 

Beyler, devlette devamlılık vardır; bi
lenler Sayın Bakana bunu anlatsın. Dev
letin 1974'teki kararını 1988'de yok saya
mazsınız. Sayın Bakan bu kadrolaşmayı, 
bu kişilerin, mahkûm olmuş olan bu kişi
lerin, TRT Kurumu gibi bir kuruma, dev
letin güvenliğiyle, devletin bağımsızltğıy-
la, milletin ve vatanın bölünmezliğiyle 
doğrudan, birinci derecede ilgili bu ku
rumda atandığını ortaya koyan devlet ar
şivleri karşısında, çıkıp burada, "hayır 
efendim, böyle bir şey yok" diyebilmesi
ni beklerdik; bunu diyemedi. 

YASAR ALBAYRAK (İstanbul) -
Dinlemedin ki, masaya vurdun. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben 
dinledim; bunu diyemedi. Bunu diyeme
yen, yani. yapılanların altında ezilen Sa
yın Bakan, yapılanları inkâr edemeyince, 

tuttu, bendenizi Makyavelizmcilikle ve da
ğılmak üzere olan grubumu ayakta tut
mak gibi, abes, anlayamadığımız, garip, 
kendilerinden menkul bir düşünceyle suç
ladı; Doğru Yol Partisinin bir felsefesi ol
madığını söyledi; bir kişinin etrafında, onu 
ayakta tutmak için kurulduğunu söyledi. 
Ben, bunlara da cevap vermeyeceğim; sa
dece ve sadece burada bir tespit yapıyo
rum. Devletin Bakanı, sorumluluğu altın
da olan bir kurumda, devlet arşivlerine 
göre, bölücülükten, yıkıcılıktan, sosyal bir 
sınıfın diğer sosyal bir sınıf üzerine tahak
kümünü sağlamaktan dolayı mahkûm 
olan kişilerin veya yargılanan kişilerin, 
devletin bir yüce kurumunda, devlete ait 
tarafsız bir kurumunda olduğunu kabul
lendi. Tespit budur. Buna vereceği cevap 
olamayınca, bize sataştı. Şimdi ben ken
disine şunu söylüyorum : Doğru Yol Par
tisinin bir felsefesi vardır. (ANAP sırala
rından "Demirel felsefesi" sesleri) Bu fel
sefe, onu anlayanlara hitap eder. (ANAP 
sıralarından "Doğru" sesleri) 

Bu felsefenin Türkiye'de 5 milyon ta
raftarı vardır. Dahası; bu felsefe, iddia 
edildiği gibi, 1980 öncesinde Türkiye' nin 
yüzde 50'sindan çok kişiye hitap etmiş, 
onun tasvibini almış olan felsefedir. (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Bakan, anlaşılıyor ki, Adalet 
Partisinin, Türkiye'nin dağına taşma fel
sefesini yazdığı çağlarda çocuktu. Şimdi 
yaşı büyümüş; ama, kafası, fikrî yapısı ve 
zekâsı Doğru Yol Partisinin felsefesini an
lamaya, demek ki müsait değil, biraz ge
ride kalmış. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

. M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) -
Sayın Başkanım, bize de laf attılar; ikinci 
defa dinliyorsunuz, müsaade edin, biraz 
da bu tarafa bakın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 
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Ne istiyorsunuz Sayın Taner? 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — DYP 

Milletvekili İrfan Demiralp konuşmasın
da bana resmen hakarette bulunmuştur, 
söz istiyorum. Zabıtlarda açıktır, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, takip fırsatı
nı bulamadım, tetkik edeceğim efendim. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Efen
dim, herkes duydu, açık; hakaret vardır 
burada. 

BAŞKAN — Ne söyledi, ne hakaret 
etti? 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Za
bıtları bulalım; açık hakaret vardır, bura
da herkesin ortasında hakaret etti. 

BAŞKAN — Zabıtları getirteyim 
efendim, buyurun, 

Şu anda, ben, hakaret edildiği konu
sunda bilgi sahibi değilim; zatı âliniz de 
bunu açıkça ifade edemiyorsunuz. Bu iti
barla, oturun, zabıtları getirteyim, ince
leyelim. 

Buyurun Sayın Talay... 
M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 

Sayın Başkan, Sayın Güneş Taner, biraz 
önceki konuşmalarında Avrupa Konseyin
de SHP milletvekillerini, bir karara olum
lu oy vermeleri nedeniyle suçlamalarda 
bulunmuşlardır. Bunlardan biri de benim. 
İzin verirseniz açıklayayım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, orada, Sayın 
Demiralp'in şahsını tek başına istihdaf et
tiği için söz verdim. Burada, şayet Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubu... 

M. İSTEM İHAN TALAY (İçel) — 
Şu anda, oradaki milletvekillerinden sade
ce ben varım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, 
şansınıza söz veremem. 

Bunu, bütün milletvekillerini hedef 
aldığı için... 

M. İSTEM İHAN TALAY (İçel) — 
Grup olarak değil, şahıs olarak. 

BAŞKAN — "Millet-, eklileri" diye 

toptan cevaplandırdığı için, zatı âlinize tek 
başına söz veremem. Grup da, şu ana ka
dar, bu sözü üzerine almadığına göre, şu 
anda söz veremem. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Alıyor efendim. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Koca
eli) — Sayın Başkanım, Sayın Bakan ko
nuşurken ben söz istedim efendim. Gru
bumuz adına, arkadaşımız Sayın İstemi-
han Talay... 

BAŞKAN — Grup adına, buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın İstemihan Talay, sadece bu ko
nuya münhasır olsun; çünkü hayli uzadı 
müzakere. 

SHP GRUBU ADINA M. İSTEMİ
HAN TALAY (İçel) — Tabiî efendim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
yüksek huzurlarınızda, Sayın Güneş Ta
ner'in biraz önce çok demagojik ve ger
çeklere de uymayacak bir üslup içerisin
de belirttiği noktaları cevaplandırmak üze
re söz aldım. Hepinizi saygılarımla selam
lıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, öyle bazı konu
lar vardır ki, bunların üzerine giderken, 
gerçekten akılcı davranmak zorundayız. 
Bir ateşin aynen bir benzine tutulması gi
bi, Türkiye'deki bazı konuların demago
jik üsluplar içerisinde burada kürsüde di
le getirilmesi kimseye yarar getirmez, bu
nu söyleyenlere de büyük zarar getirir ve 
ters yönde bölücülüğü kamçılayan bir olay 
olarak kamuoyunda çok kötü tepkilere yol 
açar. Bundan sakınmamız gerekir. Ger
çekten, sayın Başbakanın, bazı durumlar
da, basından izlediğimiz olumlu tutumla
rına da ters düşen bir davranış içerisinde 
bu konuyu Sayın Güneş Taner buraya ge
tirerek hepimizi kötü bir durumun içine 
sokmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Kon
seyinde önümüze getirilen tavsiye kararı, 
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azınlık dilleri değil, azınlıkta bulunan dil
lerle ilgili bir tavsiye kararı niteliğindey
di. Bildiğiniz gibi... (ANAP sıralarından 
"Gene var" sesleri) açıklayacağım. Bildi
ğiniz gibi, Türkiye Cumhuriyeti, Lozan 
Antlaşması nedeniyle, ancak Hıristiyan
lar açısından bir azınlık statüsü taşımak
tadır, onun dışındaki bütün Türkiye Cum
huriyeti vatandaşları, bu vatanın özbeöz 
sahipleridir, onlar azınlık değildir, önce 
bunun üzerinde durmak lazım. (Alkışlar) 
Biz konuya, kesinlikle, ülkemizde şu dili 
konuşanlar veya bu dili konuşanlar azın
lıktır diye yaklaşmıyoruz, bu şekilde yak
laşanları da şiddetle kınıyoruz. ("Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Grubunuz da iştirak ediyor mu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. İSTEMİHAN TALAY (Devam

la) — Lütfen... 
Değerli arkadaşlarım, sözkonusu ka

rar teklifi, Avrupa'da azınlık dillerinin or
tadan kalkmasını ve bunların kaybolup 
gitmesini önlemeye yön îlik, kültürel 
amaçlı bir karardı. Bu karar, gene bir 
ANAP Milletvekili olan değerli arkadaşı
mız İsmet Beyin de bulunduğu komisyon
da, onun da çekinser oyuyla Genel Kuru
la gelmişti. Sizlere şunu ifade etmek isti
yorum, eğer bu hadise çok kötüyse, eğer 
bu önümüze getirilip de imzamıza açılan 
konu Türkiye Cumhuriyetinin çıkarları
na bu kadar aykırı idiyse, o zaman, bu
nun, Anavatan grubundaki arkadaşları
mız tarafından da en azından reddedilme
si gerekirdi; ama, çekinser oy kullanmış
lardır. Neden çekinser oy kullanmışlardır, 
onu da söyleyeyim; onların adına bunu da 
açıklamak benim için bir onurdur. 

Değeli arkadaşlarım, Avrupa, artık 
belirli çağları geçmiş, belirli demokratik 
düzeyler içerisinde sorunlarına çözüm 
arayan bir topluluk haline gelmiştir. Bu 
topluluk, bize çok komik çibi gelebilen, fa

kat yaptığı etkilerle bizi de müspet yönde 
etkileyen; kaplumbağaların korunmasın
dan tutun, kelaynak kuşlarının korunma
sına kadar, hem doğal mirası, hem kültü
rel mirası ayakta tutmak ve bunu gelecek 
nesillere kaybolmadan intikal ettirmek gibi 
bir sorumluluğu, bir insanlık sorumlulu
ğunu üstlenmiş vaziyettedir. Biz bu tavsi
ye kararma, kendi içimizde böyle bir 
kompleks de olmadığı için, kendi ülkemiz
de bir azınlık sorunu olmadığına inandı
ğımız için ve kendi toplumumuzda yaşa
yan insanların bu toplumun özbeöz sahip
leri olduğuna inandığımız için, olumlu oy 
kullandık. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri) bizim amacımız, kesinlikle, bölü
cülüğe veyahut farklı bir yaklaşım içerisin
de ayrımcılığa dönük değildir; ama , ma
alesef Sayın Güneş Taner buraya, bu ko
nuyu böyle getirerek hepimizi çok kötü bir 
durumla karşı karşıya bırakmıştır, birbi
rimizi yanlış anlamamıza yol açmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Talay, toparlayı
nız efendim. 

M. İSTEMİHAN TALAY (Devam
la) — Toparlıyorum efendim 

Biz bunu, Türkiye Cumhuriyetini 
kuran ve bugüne kadar getiren CHP mi
rasının bir sonucu olarak zaten baştan beri 
kabul etmiş ve bu duygular içerisinde bu
gün de SHP'de bunun mücadelesini ve
ren insanlarız. Bizim için, kabul etmek ve
ya reddetmek diye bir sorun yok; ama siz, 
şu anda benim söylediklerimi -Sayın Gü
neş Taner de başını sallayarak- kabul ede
rek bizi desteklemiş oluyorsunuz. (ANAP 
sıralarından "Hayır, hayır" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, bir noktayı daha 
belirtiyorum; eğer olay Türkiye'de, eğer 
olay Avrupa'da Türkiye'nin çıkarlarını sa-
vunmaksa, biz SHP milletvekilleri olarak 
bunu en üst düzeyde yaptık; Sayın Taşçı-
oğiu ve gruptaki diğer arkadaşlar da bu
nun canlı şahitleridir ve Tercüman Gaze
tesinde bizzat benim adımla çıkan "Talay'm 
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protestosu" başlıklı haber var. Bu protes
to kime? Bulgaristan'da bizim insanları
mıza baskı yapan Bulgar Hükümetine. 
Biz, orada öyle, burada böyle düşünerek 
double (dabl) standartlar içerisinde Avu-
pa Topluluğunda yer alamayız; doğrulan 
görmek ve bu doğrular çerçevesinde yö
netimlerimizi oluşturmak zorundayız. 
Kompleksimiz yok; çünkü arkadaşlar, Os
manlı imparatorluğu -birçoğumuzun çok 
övünerek , hep imiz in de övünerek 
belirttiğimiz- Roma İmparatorluğundan 
bir gelenek almıştır ve bu iki imparator
luk da bu gelenek sayesinde uzun müddet 
yaşamıştır. Halkların dillerine baskı, bu iki 
imparatorlukta da yoktur ve bunun kuru
cusu da bugün adını köprüye verdiğiniz 
Fatih Sultan Mehmet ' t i r ; bu geleneğin 
başlatıcısı, Osmanlı imparatorluğu açısın
dan, odur. Dolayısıyla, arkadaşlarım, 
Türkiye Cumhuriyeti de, demokratik bir 
cumhuriyet olarak, komplekssiz olarak, 
hiç kimsenin, diliyle, şusuyla busuyla uğ
raşmadan, toplumun bir bütün olarak ge
lişmesini her zaman sonuna kadar takip 
edecektir. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
G Ü N E Ş TANER (İstanbul) — Sa

yın Başkanım... (SHP sıralarından " O t u r 
yerine" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, zabıt geldi, 
zatı âlinize oylamadan sonra söz ve
receğim. 

G Ü N E Ş TANER (İstanbul) — Sa
yın Başkan, bu konuşmayla ilgili olarak 
söz istiyorum; sataşmayla ilgili değil. 

BAŞKAN — Söz vereceğim efendim. 
G Ü N E Ş TANER (İstanbul) — Sa

taşma değil Sayın Başkan, dinler misiniz? 
Arz edebilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
G Ü N E Ş TANER (İstanbul) — Söz 

istemem, Sayın Talay konuşmasında ko
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nunun bir tarafını anlatıp, öbür tarafını 
anlatmadığı içindir. Yüce Meclisin, bu ko
nunun ne olduğunu tam olarak bilmesi 
hakkıdır efendim. Müsaade ederseniz, da
ha evvel yapmış olduğum konuşmadaki 
iddia ile suçlamanın doğru olup olmadı
ğını burada açıklayayım. 

BAŞKAN -r- Lütfen oturun efendim; 
oylamayı bitireyim, zatı âlinizin bu tale
bine de cevap vereceğim. (SHP sıraların
dan "Bravo Başkan" sesleri) 

Sayın milletvekilleri, demek ki, baş
ka milletvekillerine de aynı muameleyi ya-
pıyormuşum. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) Evet, bir saate yakın sıra kapak
larına vurmanın lüzumsuzluğunu, herhal
de bu vazifeyi yapan arkadaşlar kavramış
lardır. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP 
sıralarından "Lüzumsuz değil" sesleri) 

Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Devlet Bakanı Adnan Kahveci hak

kındaki gensoru önergesinin gündeme alı
nıp alınmaması hususundaki görüşmeler 
tamamlanmış bulunduğundan, önergeyi 
oylarınıza s rnuyorum : Önergeyi kabul 
edenler... (DYP sıralarından gürültüler) 

M A H M U T Ö Z T Ü R K (Niğde) — 
Milliyetçiler, neredesiniz?.. Bu ayıp size 
yeter. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, zatı 
âlinizin elini sayıyorum, ama dudakları
nızı sayamıyorum... (DYP sıralarından 
gürültüler) 

Lütfen efendim... 
TALAT ZENGİN (Malatya) — Si

zin meseleniz Sayın Demirci'dir, bizim 
meselemize burnunuzu sokmayın... (DYP 
sıralarından gürültüler) 

M E H M E T K O R K M A Z (Kütahya) 
— Arkadaşlar oy kullanamıyorlar, gizli oy
lama yapın Sayın Başkan. 

M A H M U T Ö Z T Ü R K (Niğde) — 
Yuh olsun size!.. Bu ayıp yeter size. 

İRFAN D E M İ R A L P (Samsun) — 
Perişan oldunuz, perişan. 
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BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
(DYP sıralarından gürültüler) 

M A H M U T Ö Z T Ü R K (Niğde) — 
Gençleri kışkırtanlar burada... Bu ayıp si
ze yeter. Utanın!.. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, ken
dini miting meydanında zannetme, burası 
miting meydanı değil. Lütfen... 

M A H M U T Ö Z T Ü R K (Niğde) — 
Utan Atasoy, utan!.. Bu ayıp sana yeter... 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen, millet
vekili olmanın gururunu taşı... (DYP sı
ralarından gürültüler) 

M A H M U T Ö Z T Ü R K (Niğde) — 
Taşar, utan!.. Perçin, utan utan!.. 

BAŞKAN — Önerge kabul edilme
miştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M A H M U T Ö Z T Ü R K (Niğde) — 
Yuh olsun sizlere! Utanın!.. Bu, sizin ayı
bınız olacak. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Öztürk, 
zatı âlinizi disiplin cezası ile cezalandıra
cağım... (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

G Ü N E Ş TANER (İstanbul) — Sa
yın Başkan, konuşma talebim vardı 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Taner, Sayın Ta-
lay'ın konuşmasına cevap vermenizi uy
gun bulmuyorum; çünkü, gündemimiz o 
konuda müzakereye müsait değil. Ancak, 
zatı âlinize, "ucuz kahramanlık peşinde 
koşan bir parlamenterimiz" veya "Sayın 
Taner, ucuz k a h r a m a n l ı ğ ı dah i 
beceremedi" gibi ithamlarda bulunmuş
lardır. Bu konu için zatı âlinize söz veri
yorum, buyurun. (Gürültüler) 

G Ü N E Ş TANER (İstanbul) — Sa
yın Başkan, duymakta zorluk çekiyorum, 
hangi konuda söz verdiniz efendim? 

BAŞKAN — Efendim, zatı âlinize 
"ucuz kahraman" vesaire gibi söz söylen
miş, o konuda söz verdim. Sayın Talay'ın 
konuşmasına cevap mahiyetinde bir söz 
vermiyorum, Sayın İrfan Demiralp'in ko

nuşmasına cevap vereceksiniz. 
G Ü N E Ş TANER (Devamla) — An

ladım Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Doğru Yol Partisi Sözcüsü İrfan Demiralp, 
bu kürsüye gelip bizlere hitap etmiştir. Ko
nuşmasının tavrı, şekli... 

BAŞKAN — Yeni konuşmayı davet 
edecek şekilde konuşmayınız efendim. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Evet 
efendim. 

Konuşmasının tavrını, şeklini, biçi
mini ve benim hakkımda sarf ettiği sözle
ri, ben şahsen bir milletvekilinin bu Meclis 
çatısı altında kullanmasını tasvip et
miyorum. 

Kendis inin Avrupa Konseyinde 
Türkiye'yi veyahut Doğru Yol Partisini na
sıl takdim edeceğine gelince : Buradaki ko
nuşmasını dinlediniz, sizler şahit oldunuz, 
onun ne tarzda olduğu hakkında siz ka
rar veriniz. 

İBRAHİM G Ü R D A L (İsparta) — 
İftihar et. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — So
nunda demokrasiye gelmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Taner, lütfen 
efendim... 

G Ü N E Ş TANER (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim, bağlıyorum. 

Bize, demokrasiyle ilgili kendisi uzun 
uzun laflar etmiştir... 

BAŞKAN — Bakın Sayın Taner, iki 
konuya temas etmeseydiniz Meclisi bu ka
dar meşgul etmezdiniz. Lütfen efendim... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efen
dim, başta Sayın Süleyman Demirel olmak 
üzere, kapaklara vurularak, Mecliste anarşi 
yaratılarak söz alman bu yerde (DYP sı
ralarından "Ayıp, ayıp!" sesleri) bunun adı 
demokrasi değil, ancak söylediği gibi, 
"demokraas i" olur efendim. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 
(DYP sıralarından gürültüler) 
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SÜLEYMAN DEMIREL (İsparta) 
— Yalan söylüyorsun! Yalancı!.. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Kepaze, şarlatan herif. Padişahın soytarı
sı. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, oturalım, 
Mecliste, müzakereler oturarak dinlenir. 
oturunuz efendim. Lütfen oturunuz sayın 
milletvekilleri. 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 
17 arkadaşının, sağlık sorunlar t konusunda bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
gündemin "Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Yapılmasına Dair 
Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
tn merhume Hafize Ozal'ın Osmanlı hanedanına 
aü kabristanda toprağa verilmesinin gerekçesine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay 'in yazdı cevabı (7/159) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 98, içtüzüğün 94 üncü 
maddeleri gereğince, aşağıdaki soruların 
Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gerekenin 
yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

11.5.1988 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Birinci sıradaki, Kars Milletvekili 
Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının, sağlık 
sorunları konusunda, Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesinin müzakeresine geçmemiz 
halinde, müzakereler yarım kalacak ve ilk 
konuşmacının konuşması dahi bitmeyece
ği anlaşıldığından; gündemde bulunan ka
nun tasarı ve teklifleriyle, basılıp, 
10.10.1988 Pazartesi günü dağıtılan, aynı 
gün gelen kâğıtlarda yayımlanan 88 sıra 
sayılı kanun teklifini görüşmek için, 12 
Ekim 1988 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.15 

1. Valideniz, Hafize Ozal'ın vefatı 
karşısında üzüntülerimi belirtmekle birlik
te, Merhume Hafize Ozal'ın vefatından 
sonra, Kanunî Sultan Süleyman Türbe
sinin yanındaki, Osmanlı hanedanına ait 
kabristanda toprağa verilmesine dair bir 
vasiyeti bulunmakta mıdır? 

2. Nakşibendi tarikatının önde gelen 
isimlerinden olduğu iddia edilen Şeyh 
Mehmet Zaid Kotku Efendiden sonra, 
cumhuriyet tarihimizde, Süleymaniye Ca-
miinin avlusuna gömülen ikinci kişi olan 
valideniz, hangi sıfat ve gerekçelerle böy
le bir istemde bulunmuş ve yine Bakan
lar Kurulu hangi gerekçe ile adıgeçen ye
re gömülmesini kararlaştırmıştır? 

3. TC. Başbakanlarının valideleri
nin ve bir kısım aile fertlerinin bu gibi 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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özel yerlere gömülmesine dair, T.C. yasa
larında bir düzenleme var mıdır? Şayet 
yoksa, sizden sonraki Başbakanların da 
aynı uygulama içerisinde olması halinde, 
tarihî değeri olan bu gibi yerlerin bir müd
det sonra mezarlıklar haline gelmesi, siz
ce normal midir? 

4. Anayasanın ikinci maddesinde 
belirtilen, laik devlet kavramı ile bu uy
gulamayı nasıl karşılıyorsunuz? Yine Ana
yasanın 10 uncu maddesinde, ' ' Herkesin 
kanun önünde eşitliği ve hiçbir kişiye, ai
leye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 
tanınamaz ' ' hükmü, sizce Özal ailesi için 
geçerli değil midir? Şayet geçerli ise, Umu
mî Hıfzıssıhha Yasasının hangi maddesi
ne göre ve ne tür bir olağanüstü nedenle 
Bakanlar Kurulu böyle bir karar aldı? Bü
tün yurttaşların kanun önündeki eşitliği 
öngörüldüğüne göre, başka yurttaşların 
benzer vasiyetlerine Bakanlar Kurulu ica
bet edecek midir? Etmeyecekse, kamuo
yunda çok sık tartışılan, hanedanlık sıfatı 
ile ailenizin bir ilgisi var mıdır? Yoksa, sa
dece bu ailesel bir özlem midir? 

5. Konuya ilişkili Bakanlar Kuru
lu kararının zamanında imzalanmadığı ve 
yayımlanmadığı doğrultusundaki iddialar 
gerçek midir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 10.10.1988 

Sayı : 03-2/2.02-3502 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 
25.5.1988 gün ve 7/159-865/04175 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlığın 27.5.1988 gün ve 
K. K. Gn. Md. 07/106-242/03049 sayılı 
yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
ın Sayın Başbakanımıza yönelttiği yazılı 
soru önergesine verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur. 

Malumları olduğu üzere, vakıflar 
kullanış amacı bakımından ikiye ayrıl
maktadır : 

1. Müessesat-ı Hayriye : Vakfın hiz
met yönünü teşkil eden mektepler, med
reseler. hastaneler, çeşmeler, köprüler, 
umumî kabristanlar... gibi doğrudan in
sanların kullanımına verilen taşınmazlar 
ve buralarda yürütülen bütün hizmet
lerdir. 

2. Akar : Vakfiyelerden öngörülen 
hizmet ve faaliyetlerin sürekli bir şekilde 
yapılması için ihtiyaç duyulan finansma
nı temin etmeye matuf vakıf bağ ve bah
çeler, ticarethaneler, arazilerdir. 

Müessesat-ı Hayriye ise kendi içinde 
ikiye ayrılmaktadır. İmaret, hastane gibi 
bölümlerden yalnız fakirlerin yararlanma
sına karşılık yol, cami, köprü ve mezar
lıklardan zengin ve fakir eşit bir gekilde ya
rarlanmaktadır. Görülüyor ki vakıf mezar
lıklar zengin, fakir ayrımı yapılmadan bü
tün insanların eşit bir şekilde yararlandık
ları "müessesat-ı hayriye"den vakıf yer
lerdir. Bu genel ifadenin istisnasını, vakıf 
camiler ve zaviyelerin bahçelerinde bulu
nan küçük çapta mezarlıklar teşkil et
mektedir. 

H. 964/M. 1556 tarihli Süleymaniye 
vakfiyesinin tetkikinde; Süleymaniye Ca
mi, Kanunî Türbesi ve eşi Hafsa Sultan 
Türbesi binalarının yapımında çalışanlar 
ve buralarda hizmet görecek kişiler hak
kında detaylı bilgiler bulunmaktadır. 

Ancak, bu yapıların hazirelerine de
fin konusunda herhangi bir hüküm bulun
mamaktadır. 

Fakat, birçok hayrat vakıf cami, mes-
cid, zaviye, dergâh haziresinde olduğu gi
bi, Süleymaniye Cami haziresine de Os
manlılar döneminde vakıf ve vakıfla irsi
yet ve diğer yönlerden ilgisine bakılmak
sızın Nakş-î Bendî tarikatına mensup yüz
lerce önemli şahsiyet defnedilmiştir. 

Yapılan incelemelerde; bu ve benze
ri yerlere Cumhuriyet döneminde de 
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Bakanlar Kurulu Kararı ile aynı silsileye 
ait bazı kişilerin defnedildiği tespit edil
miştir. 

Nitekim, 23 Teşrinisani 1924 senesin
de vefat eden zamanın Başbakanı ve 
Cumhurbaşkanı İsmet inönü'nün kayın
valideleri Ayşe Seadet Hanım önce, Vakıf 
Hacı Bayram Veli Cami'nin zaviye ve kıs
men mezarlık olan bölümüne defnedilmiş, 
b ilah ara merhumenin kemikleri buradan 
alınarak yine vakıf olan Tacûddin Cami 
haziresine kaldırılmıştır. Halen burada 
medfun bulunmaktadır. 

Merhume Hafize Özal da Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Süleymaniye Cami ha
ziresine defnedilmiş bulunmaktadır. 

3.4.1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye 
Kanununun mezarlıklar hakkındaki 160 
ncı maddesi; metruk ve kimsesiz mezar
lıklar ile vakfa ait olan umumî mezarlık
ların belediyelere devrini öngörmüştür. 

1 Temmuz 1931 tarihli mezarlıklar 
hakkındaki Nizamnamenin 1 inci madde
si, belediyeye devrolunan mezarlıkları iki 
kısma ayırmıştır : 

1. Vakfa ait tapulu, tapusuz umu
mî mezarlıklar, 

2. Metruk ve kimsesiz mezarlıklar, 
Aynı Nizamnamenin 2 nci maddesi; 

belediyeye devrolunmayan fakat muraka
besi ve ölü gömülmesi için ruhsat verilmesi 
belediyeye ait olan mezarlıkları ise üç kıs
ma ayırmıştır : 

1. Tapu ile tasarruf olunan mezar
lıklar, 

2. Şahıslara ve ailelere ait hususî va
kıf mezarlıklar, 

3. Cami harimlerindeki mezar
lıklar. 

Mezarlıklar Hakkındaki Nizamna
menin 5 inci maddesinde; "Belediyece tes
pit olunan umumî mezarlıktan başka yer
lere ölü gömülmesi yasaktır. Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununun 211 inci ve 218 inci 
maddelerine göre, muameleler bu hük "ün

den müstesnadır." hükmü yer almaktadır. 
Belediye Kanunu ve Nizamnamesi

nin kabulünden sonra da, tarihteki uygu
lamaya paralel olarak, Umumî Hıfzıssıh-
ha Kanununun 211 inci ve 218 inci mad
delerine göre Bakanlar Kurulu karan ile 
uygun görülen kimselerin cenazeleri, ca
mi, mescid, zaviye, dergâh... gibi, vakıf 
hayrat yapıların hazirelerine defnedilme
ye devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

2. — istanbul Milletvekili Mustafa Son
gül'ün, Gümüşhane - Trabzon karayolunun yapt
ım esnasında bölgede gerekli incelemelerin yapılıp 
yapılmadığına ve heyelan olaylarının önlenmesi için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve iskân Bakam ismail Sofa Giray'm 
yazık cevabı (7/208) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Trabzon'un Maçka İlçesinin Çatak 
mevkiinde meydana gelen heyelan nede
niyle ilgili aşağıdaki sorularımın Bayındır
lık ve İskân Bakanı Sayın Safa Giray ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla arz ederim. 29.6.1988 

Mustafa Sarıgül 
İstanbul 

1. Karadeniz Bölgesi coğrafî konu
mu itibariyle dağlık bir bölgedir. Bu yol 
buradan geçerken bölgede incelemeler ya
pıldı mı? İnceleme çalışmalarının sonuç
ları elinizde mevcut mudur? 

2. Şayet bölgede daha önce harita 
çalışmaları yapılmamışsa bu müessir ola
yın sorumluları olarak, mal ve can güven
liğini kaybeden yurttaşlarımıza hesap kim 
verecektir? 

3. Ülkemizde, özellikle coğrafî ya
pısı itibariyle buna benzer olayların olma
ması için ne gibi tedbirler düşünmektesi
niz? Şimdiden herhangi bir tedbir alma
dığınız takdirde, temenni etmemekle 
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birlikte gelecekle buna^ jşenjer bir olay 
meydana gelirse bu«>utv sorumluluğunu 
kim üstlenecektir? * -*' 

T.C. 
Bayındırlık ve İskan 7.10.1988 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlifküer 

Müşavirliği 
Sayı : A-13/01/3954 

Konu : İstanbul Milletvekili Musta
fa Sarıgül'ün yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliği
nin 8.8.1988 gün ve Kan. Kar. Md. : 
7/208-1080/05214 sayılı yazısı. 

"Gümüşhane * Trabzon karayolunun 
yapımı esnasında bölgede gerekli incele
melerin yapılıp yapılmadığına ve heyelan 
olaylarının önlenmesi için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğü" konusunda, İstanbul 
Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün ilgi yazı 
ilişiğinde alınan yaaılı soru önergesi ince
lenmiştir. 

Soru 1. Karadeniz Bölgesi coğrafî 
konumu itibariyle df ğlık bir bölgedir. Bu 
yol buradan geçerkf n bpjgede inceleme
ler yapıldı mı? İncelejme coşmalarının so
nuçları elinizde mevcut mudur? 

Cevap 1. Yapjmj düşünülen yolla
rımızda olduğu gibi, yol yapımından ön
ce gerekli bütün etütler, cçğr&jEF bakımdan 
dağlık olan bu bölgede arazide çşlışılarak 
24.7.1974 tarihinde "İemin Elverişlilik 
Etüt Raporu" hazırlanm^; bu çalışmalar-
dan sonra kesinleşen yol güzergâhı üzerin
de yeniden jeolojik, jeomorfolojik etütler 
yapılarak bütün zçnjjn pıt^leınjerinjn de
taylı olarak ortaya çıkarıldığı kaşı klasla-
rı, su durumları ve malzeme ocaklarının 
tespit edildiği "Zemin ve Ocak Etüt 
Raporu" 31.12.1976 t^rihinefe hazırlan-
mıştır. \ 

Daha sonra yolun yapımına başlana
cağı 1984 yılından önce, meydana gelebi
lecek değişiklikleri tespit edebilmek ve ra
poru yenilemek amjıcı i|e bir kere daha 

etüt yapılarak 1.4.1981 tarihinde üçüncü 
bir rapor hazırlanmıştır. 

Soru 2. Şayet bölgede daha önce ha
rita çalışmaları yapılmamışsa bu müessir 
olayın sorumluları olarak, mal ve can gü
venliğini kaybeden yurttaşlarımıza hesap 
kim verecektir? 

Cevap 2. Bölgede, yol yapımı önce
sinde gereken bütün arazi çalışmaları ve 
projeler yapılmış ve yol yapımına bu ça
lışmalardan sonra başlanmıştır. 

Soru 3. Ülkemizde, özellikle coğrafî 
yapısı itibariyle buna benzer olayların ol
maması için ne gibi tedbirler düşünmek
tesiniz? Şimdiden herhangi bir tedbir al
madığınız takdirde, temenni etmemekle 
birlikte gelecekte buna benzer bir olay 
meydana gelirse bunun sorumluluğunu 
kim üstlenecektir? 

Cevap 3. Bugüne kadar inşa edil
miş karayollarında, bütün ileri ülkelerin 
yaptığı etütler ve uyguladığı yapım tekno
lojisi paralelinde çalışmalar yapılmakta, 
ortay çıkan ve çıkabilecek olan zemin 
problemlerine çözümler getirilmektedir. 

Karayolları heyelanlarında asıl önem
li olan husus, heyelan tehlikesi bulunan ke
simlerde herhangi bir yerleşim birimi ya
pılmasından kaçınmaktadır. 

Nitekim, 
Bugüne kadar karayollarının çeşitli 

kesimlerinde meydana gelmiş bulunan di
ğer yüzlerce heyelanda herhangi bir can 
kaybına raslanmamış olması da bu sebep
tendir. 

Çatak heyelanı, büyük bir doğal afet 
boyutunda olup, karayolu heyelanı sınıfın
dan sayılmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İ. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
3. — Mardin Milletvekili Süleyman Çele-

bi'nm Sincan - Eryaman'da Ankara emniyet men
supları için yaptvnlmakia dan konutların Pamuk-
banka devredildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakam Yusuf Bozkurt Ozal'm 
yazdı cevabı (7/232) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı rica ederim. 7.8.1988 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

1. 1987 ilkbaharında Sincan Erya
man'da temel atma törenlerinde Ankara 
emniyet mensuplan için toplu konut te
mel atma töreni düzenlediniz. Törende 
Ankara'daki emniyet mensuplarının baş
larını sokacakları birer evlerinin olacağı
nı televizyonda müjdeleyip, bu konuyu 
halka duyurdunuz. O konuşma esnasın
daki gaye gerçekten emniyet mensupları
na konut yapma niyeti miydi? Eğer atılan 
temel bu gayeye matuf ise aynı konutlar 
niye bugün Pamukbank'a devredilmiştir? 

2. Pamukbank'm kurtarılması için 
emniyet mensuplan ikinci plana mı itil
miştir? 

3. Televizyondaki beyanatınız üze
rine emniyet mensuplarından bugüne ka
dar 4 milyar liraya yakın pata Anadolu-
Bankasındaki hesapta bekletilmiştir. Bu 
duruma göre ikinci bir husus akla gelmek
tedir. Acaba bu paralar ile Anadolu ban
kası mı kurtarılmak istenmiştir? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 7.10.1988 
Sayı : 03-6/346-7 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi : 2.9.1988 tarih ve 7/232-

1218/06011 sayılı yazınız. 
Mardin Milletvekili Süleyman Çele-

bi'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte 
takdim edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Yusuf Bozkurt özal 
Devlet Bakanı 

Mardin MUteWkÜi Süleyman Çelebi'nin 
Soru önefgttİrie Verilen Cevap 

Mardin Milletvekili Süleyman Çele
bi'nin 7,8.1988 tarihinde Sayın başbakan 
tarafından yazılı Olarak cevaplandırılma
sını istediği hüSusİar aşağıda yer al
maktadır. 

Başbâkanlık.Kbplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kuruluş gaye
sine uygun olarak; yılların birikimi olan 
konut problemini çözmeli maksadıyla, ko
operatif kredisi, konut ferdt kredisi ve top
lu konut fejhdî kredisi kullandırmakla be
raber, mülkiyetindeki toplu konut alanla
rında da bizzat, konut yapımı uygulama
sına başlamıştır. 

Bu uygulamada Ankara, İstanbul ve 
İzmir şehirleri pilot bölgeler seçilmiş olup 
ilk uygulama Anlara - Eryaman'da ger
çekleştirilmektedir. 

Eryamân Ibplu Konut Alanı, Anka
ra nazım planına göre şehrin en önemli 
gelişme bölgesi Mân batı koridoru içinde 
planlanan yerleşme alanlarından biridir. 

Bütünüyle yaklaşık 40 000 konuttan 
meydana gelen ftryaman projesi gerçek
leştiğinde bu bölgede 200 000 kişi yaşaya
caktır. 

Ekim/1987'de temeli atılan, ilk etap
ta muhtelif büyüklükte beş tipten müte
şekkil 4 123 konut; altyapısı, sosyal tesis
leri çevre düzenlemesi ve ağaçlandırılma
sı ile 1989 yılında tamamlanacak ve böy
lece 40 000 fcönutltik Örnek bir uydu şeh
rin ilk etabı gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Burada üretilecek konutlar memur ve 
işçilerimiz başta olmak üzere dar ve orta 
gelir gruplarına pazarlanmıştır. Bu konut
lardan şahsen konut almak isteyen vatan
daşlarımız ve konut kooperatifleri de ya
rarlanabilmektedir. 

Ankara - Eryaman projesi emniyet 
mensuplarına ait bîr proje olmayıp, yuka
rıda da değindiğimiz üzere bütün memur, 
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işçi ve diğer vatandaşlaımızın konut sahi
bi olmalarını amaçlayan bir projedir. 

Ankara Emniyet Mensupları Yapı 
Kooperatifinin üyelerinden bu konutların 
satış şartlarını kabul edenlere de öncelik
le satış yapılmaktadır. Ayrıca bu etaptan 
konut sahibi olmayan diğer üyelere de ta
lep etmeleri halinde diğer etaplarda yapı
lacak konutlardan satılabilecektir. Bu su
retle zaman içinde Ankara Emniyet Men
supları Yapı Kooperatifinin isteyen her 
üyesi satış şartlarını kabul etmeleri halin
de Eryaman'da konut sahibi olabilecektir. 

Pamukbank'm kurtarılması konusu
na gelince; 

Eryaman projesinin 1 inci etabında 
yapılan 4 123 konutun bankacılık hizmet
leri ile konutların pazarlama, satış ve kre-
dilendirme işlemlerinin yürütülmesi için 
Toplu Konut Fonundan kullandırılan kre
dilerde aracılık yapan ve öncelikle konut 
konusundaki tecrübesinden dolayı T. Em
lak Bankası ve Pamukbank ile görüşme
ler yapılmış ancak, T. Emlak Bankasının 
bu konutların maliyetini artıracak % 3 gi
bi yüksek oranda bir komisyon istemesi, 
Pamukbank 'm ise komisyon istememesi 
üzerine bu banka ile protokol yapılmıştır. 

Pamukbank 'm bu projedeki rolü sa
dece satışına ilişkin bankacılık ve reklam 
hizmetleri olup, proje ile başkaca herhangi 
bir ilişkisi yoktur. Konut satın alanların bu 
bankaya yatırdığı paralar en kısa zaman
da hakedişler karşılığı olarak inşaatlarda 
kullanılmaktadır. 

Görüldüğü üzere bu konuların Pa
mukbank 'm kurtarılması veya emniyet 
mensuplarının ikinci plana itilmesi ile il
gili herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

Ankara Emniyet Mensupları Yapı 
Kooperatifinin parası Eryaman projesin
den çok önce tamamen kendi serbest ira
deleri ile Anadolu Bankasına yatırılmıştır. 
Bu konunun Eryaman projesi ve Anado
lu Bankasının kurtarılması ile ilgili bulun
mamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T C . 
Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu 

Ortaklığı idaresi Tarafından Ankara -
Eryaman Toplu Konut Alanında Yaptı

rılacak 1 inci Etap Yaklaşık 4 000 
Konut İle İlgili Bankacılık Hizmetleri 

ve Genel Organizasyona İlişkin Protokol 

Madde 1. — Taraflar 
Bir tarafta Başbakanlık Toplu Konut 

ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, (Bu 
protokolda idare olarak anılacaktır) ve di
ğer tarafta Pamukbank T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğü (Bu protokolda banka olarak anı
lacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlarda 
işbu protokol düzenlenmiştir. 

Madde 2. — Protokolün Konusu 
Protokolün konusu, İdare tarafından 

Ankara/Eryaman Toplu Konut Alanında 
yaptırılacak yaklaşık 4 000 konutla ilgili 
olarak büro ve bankacılık hizmetleri ile ko
nutların pazarlama, satış ve kredilendir-
me işlemleridir. 

Madde 3. — Yürütme Kurulu 
İdare Başkanı ve Banka Genel Mü

dürünün seçeceği kişilerden oluşacak bir 
yürütme kurulu, Genel Organizasyonla il
gili üst seviyede verilmesi gereken karar
ları alır ve uygulamayı izler. 

Kurul, işlerin genel seyri ile ilgili pe
riyodik toplantılar yaparak uygulamanın 
iş programlarına uygun olarak yürütülme
sini sağlayıcı tedbirlerin alınması, konut 
satış şartlarının belirlenmesi, taksitlerin 
tespiti, Bankada açılacak olan hesapların 
işleyiş biçiminin saptanması ve diğer ko
nularda düzenleme kararları alır. 

Kurulun Başkanı İdare Başkanının 
tayin edeceği kişidir. 

Madde 4. — Bankanın Görev ve So
rumlulukları 

1. Yaptırılacak konutların pazarlan-
ması ve satışlarıyla ilgili büro hizmetleri
ni ve bankacılık işlemlerini yürütmek; 

2. Konutları satın alanlara, Toplu 
Konut ve diğer kaynaklardan sağlanacak 
kredilerle ilgili işlemleri yapmak; 
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3. Toplu Konut Fonundan ve alıcı
lardan sağlanacak paraların İdare tarafın
dan verilecek talimata göre hakedişler ha
linde ödenmesini sağlamak; bu işlemlere 
ilişkin bankacılık hizmetlerini yapmak; 

4. Kullanılan kredilerin geri dönü
şünü sağlamak; 

5. Yürütme kurulu kararlarının uy
gulamasında Bankaya düşen görevleri ye
rine getirmek; 

Madde 5. — idarenin Görev ve So
rumlulukları 

İdare, konut ve altyapı inşaatlarının 
avans ve hakediş ödemelerini karşılamak 
üzere, Bankaya gerekli kaynağı aktarır. 

Madde 6. — Ödemeler ve Tahsilat 
Banka, konut alıcılarından tahsil edi

lecek peşinat ile taksit bedellerini, bu ko
nuya ilişkin hesapta toplar. Bu hesaptan, 
Toplu Konut Fonu ve diğer kaynaklardan 
aktarılacak paralarla birlikte, İdarenin ve 
Yürütme Kurulunun belirleyeceği esaslar 
doğrultusunda ödeme yapar. 

Açılan kredilerin geri dönüşlerini za
manında sağlayarak, Toplu Konut Fonu
na aktarır. 

Madde 7. — Ücret ve Komisyon 
Banka, bu protokola göre yüklenece

ği hizmetler karşılığında herhangi bir üc
ret veya komisyon talep etmeyecektir. An
cak Toplu Konut Fonundan Toplu Konut 
Kanununun uygulama yönetmeliği çerçe
vesinde verilecek kredilerle ilgili olarak 
İdare ve Banka arasında yapılmış olan 
5.9.1985 tarihli protokol hükümleri ve ek
leri saklıdır. § 

Madde 8. — Anlaşmazlıkların 
Çözümü 

Protokolün uygulanmasından doğa
cak anlaşmazlıklar taraflar arasında görü
şülerek çözümlenecektir. 

Madde 9. — Ek Protokol 
Bu protokolda belirtilmemiş husus

larda ek protokollar düzenlenir. 

Madde 10. — Yürürlük 
Bu protokol, tarafların imzalanması

nı müteakip yürürlüğe girer. 
İşbu protokol (10) maddeden ibaret 

olup, 5 nüsha olarak taraflarca ta
rihinde imzalanmıştır. 

Başbakanlık 
.. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 

İdaresi Başkanlığı 
Pamukbank T.A.Ş. 
Genel Müdürlük 

4, — Ankara Milletvekili ibrahim Tez 'in, 
Karadeniz kıyılarına vuran varillerin hayalî ihra
catçılarla ilgisi bulunup bulunmadığına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 
Ozal'ın yazılı cevabı (7/233) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın 
Turgut Özal tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 7.8.1988 
İbrahim Tez 

Ankara 

Bir süre önce Karadeniz kıyılarına 
vuran çok sayıda ve üzerinde R harfi bu
lunan varillerin Atom Enerjisi Kurumu ta
rafından yapılan ölçümlerinde ilk belirle
melere göre radyasyona rastlanmadı. Ko
nuyla ilgili olarak; 

1. Olay hayalî ihracatçıların işi ola
bilir mi? 

2. Olay bu yönüyle araştırılıyor 
mu? Ya da araştırılacak mı? 

3. Son 6 ay içinde Karadeniz yoluy
la yapılan ihracatlarda hayalî ihracat şüp
hesi bulunan var mıdır? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.10.1988 
Sayı : 03-6/346-9 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 2.9.1988 tarih ve 7/233-
1220/06017 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı 
soru önergesine verilen cevap ekte takdim 
edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Yusuf Bozkurt Özal 
Devlet Bakanı 

Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in 
Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap 

Bir süre önce Karadeniz sahillerin
de karaya vuran varilleri bırakan geminin 
kimliği konusunda araştırma ve soruştur
malar devam etmektedir. 

Sözkonusu varillerin üzerindeki ya
bancı dilde yazılmış kelimelerden, bunla
rın dünyanın diğer ülkelerinde de görül
düğü üzere kimliği belirsiz yabancı gemi 
veya gemilerce sahillerimize bırakıldığı ve 
ihracat ile ilgisi bulunmadığı anlaşıl
maktadır. 

Diğer taraftan, Karadenizden hayalî 
ihracat yapıldığına dair herhangi bir bil
gi tarafımıza intikal etmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

5. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'-
in} 1988 ydında hangi belediyelere ne miktar yar
dım yapıldığına ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı 
cevabı (7/279) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve 
Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak 
yanıtlandırılmasını saygı ile dilerim. 

Adnan Keskin 
Denizli 

1. 1988 yılında Bakanlığınızca bele
diyelere yapılan yardımların tutarı nedir? 

2. Yardım yapılan belediyeler han
gileridir? 

3. Yardım yapılan belediyelerin her 
birisine verilen para miktarı ne kadardır? 

4. Yardım yapılan belediyelerin ve 
para miktarlarının saptanmasında hangi 
ölçüler esas olmaktadır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük , 

Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : B Ü M K O : 111713-

291 20418 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanl ığ ın ın 3.10.1988 t a r ih ve 
7/279/1370/07089 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmak üzere Denizli Milletvekili Sayın 
Adnan Keskin tarafından sorulan ilgi ya
zıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız 
aşağıda sunulmuştur. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1988 
Malî Yılı Bütçesinin "Belediyelere yapı
lacak yardım ve ödemeler' ' tertibinde yer 
alan ödeneğin tahsisinde belediyelerin nü
fus, konum, gelir - gider durumu, maruz 
kaldıkları tabiî afetler ve hizmet aciliyet-
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

10 UNCU BİRLEŞİM 

IX s 10 , 1988 Sah 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

I-, — 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) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde

leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

4,, — 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 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/21) 

5. — 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 indi, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

6. — Hatay Miltetvekli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

7. — içel Milletvekili M. Istemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 



maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

8. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

9 ,— İstanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 88 arkadaşının, İstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

10. — Kocaeli Miletvekıiii Ömer Türk-
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

11. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet DemiryoUarınca Güney 
Afrika'nın Isoor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasım ve bu ola
yın sorumlularım tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

12. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarım, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 

tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya» 
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

13. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

14â — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, ÎSDEMÎR Müessesesi ileı 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

15. — Edirne MıiifetvekÜ Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 (ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

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 île 



dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî 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 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
tfözlÜ soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak 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 görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

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

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'm, 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-

(1) İçtüzüğün 96 net maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

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. — t/mir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 saydı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru 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 Milletvekilli Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sokmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 



ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — İzmir Milletvekili Aihmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tabir Köse'nin, iller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân 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 
KuTun, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

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

22̂  — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya ilinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — izmir 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. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendiritmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifıleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satım alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica-ı 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/383( 

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

27. — Zonguldak Mıilletvekii Güneş 
Müftüoğlü'nun, Amasra Sağlık istasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanımdan sözlü soru 
Önergesi 1(6/40) 

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

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Ilı Sungurlu ilçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

JO - Çorum Milletvekilli Cemal Sa-
hiü.t porum Hine bağlı bazı köylerin 
«mır ihtilaf, nedeniyle odunsuz kaldığı 



iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi ı(6/43) 

31a — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğuiları'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
lkanından sözlü soru önergesi (6/44) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ım, halen görevde bulunan 
valilere ilisfcin1 İçişleri Bakanımdan sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ıo, Tunceli İline bağlı bazı 
fcöy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namarın, Antalya İH Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yrktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilı-
iran'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

36. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
kıi'nin, ABD i e yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekilli Şinasi 
Altıner'in, lişçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü toru 
önergeıi (6/50) 

38. — Adan» 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) 

39.. — 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) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında Öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

43i — Samsun Milletvekilli Ali Eser* 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

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



45. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

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

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

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

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

5Q„ — Afyon Mlilletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

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

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 

bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Mülî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

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

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nuıı, ihtiyaç sahihi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü som önergesi (6/70) 

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

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'm, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Uluıtam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

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

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine İlişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaetüin 
Kurt'un, Esfcifaisar ve Topçular feribot 



iskelielerMn inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62., — Kocaeli Milletvekili Alaetrin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
lkanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze • Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açimasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulİan'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

65. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

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

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korlûmaz'uı, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70̂  — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yıllında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanmdan 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

72 Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözllü soru önergesi (6/82) 

73s — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(6/83) 

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

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl-
masuna iilişkin Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du-
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rumuna iigkira Başbakandan «özllü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77,: — Muğla Milletvekffi Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş-
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Anlkara Milletvekili Rıza Yıl-
mıaz'ıtı, Aydımılıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
tnaz'ın, Altındağ Belediye Meclisi esk'İ 
üyelerinden biri lehline Ankara 3 üncü 
idare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift-
çi'nin, Türk - iş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye iişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır Hinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

82. -— Adana Milletvekilli Abdullah Se
dat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili irfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 

mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyıişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına 'iişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesıi 
(6/91) 

85. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 .tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86a — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

87. — Tunceli Milletvekilli Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp 'imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde tsıtanbulllda meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
ı(6/124) (1) 

89. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat 



yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

90. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altiner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir * Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarınla ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

91. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
ûi'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genei 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

92. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altîner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altîner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

94. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altîner'in, Zonguldak ili Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başibakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

95: — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R;T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başibakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altîner'in, 1976-1987 yuları arasında yurt 

dışına kaçırıldığı iddia edilen sermayeye 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/113) 

97. — Manisa Milletvekili Hasan Zen
ginin, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

98. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müıftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

99. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatma ilişkin Tarım Orman 
yo Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

100. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesiinün gayesine 'ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

101. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İ'li Şenkaya ilçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişflerli Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

102. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6 /122) 



— 10 — 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
X 1. — 3268 Sayılı Kanun ile 3347 

Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
2954 Saydı Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(11/474) (S. Sayısı : 87) (Dağıma tarihi : 
6.10.1988) 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet 
Dönen'in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la Eklenen Ek Birinci Maddesine Bir 
Bent Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi; 
Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 13 
Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
ICurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la Eklenen Ek 1 inci Maddesine 2 Bent 
Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci 
Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu, (2/24, 2/35, 2/52) (S. 
Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

3. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılma

sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/448) (S. 
Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

X 4. — Maluller ile Şehit Dul ve 
Yetimlerine (Tütün ve Alkol Ürünlerinin 
Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkın
da Kanun Tasarsı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1 /429) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 
27.5.1988) 

X 5. — 3100 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hak
kında Kanunun ve 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1 /449) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 
7.8.1988) 

X 6. — Milletlerarası Para Fonu 
ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasına Katılmak İçin Hükümete Yetki 
Verilmesine Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /472) 
(S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 
6.10.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

(10 uncu Birleşim) 


