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1. — Kars Milletvekili Mah
mut Alınalk'ın, işkence ve daya-
ğın ortaldan kaldırılması için güç-
toirliği yapılmasına İlişkin gündemi 
dışı konuşması 309:311 

B) Tezkereler ve önergeler 312 
'I. — Makbul Milletvekili Re

cep Ercüment Konukman'ın, Millî 
Savuşma Komisyonundan çekildi
ğine ilşfcin önergesi (4/18) 312 

IV. — USUL HAKKINDA 
GÖRÜŞMELER 349 

1. — Hakkında gensoru açıl
ması istenilen bakan yerine, Baş-* 
bakan veya görevlendireceği but 

Sayfa 
diğer balkanın konuşma yapıp ya
pamayacağına ilişkin 349:358 

V. — GENSORU, GENELİ 
GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞ
TURMASI VE MECLİS ARAŞ
TİRMASİ 312,358 

A) öngörüşmeleTı 312,358 
1. — Konya Milletvekili Vefa 

Tanır ve 31 arkadaşının, şahsı ile 
ilgili olarak kamuoyunda yer alan 
itham, halber ve yorumlar nede
niyle görevini hakkıyla ve tartış
masız bir biçimde yerine getirme
sinin mümkün olmadığı; 

Antalya Milervekili Deniz 
Baykal ve 27 arkadaşının, şahsı 
ile ilgili olarak kamuoyunda or
taya atılan iddialar karşısında Ba
kanlığını ilgilendiren konularda 
gerekli etkinliği gösteremeyeceği, 
iddialarıyla, Millî Savunma Ba
kanı Ercan Vuralhan hakkında 
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Sayfa 
gensoru açılmasına ilişkıin öner
geleri .(11/1) (11/2) 312:349,358:372 

VI. — SORULAR VE CE
VAPLAR 373 

A) Yazılı Sorular ve Cevap
ları 373 

1. — Mardin Milletvekili Sü
leyman Çeldbi'nin, Güneydoğu! 
illerinde kaçak silahlara ruhsat 
verilmesinin nedenlerine ilişkin so-
rulsıu ve İçişleri Bakanı Mustafa 
Kalemlinin yazılı cevabı (7/8) 373:374 

12. — Afyon MilletiveMli Ab
dullah Ulutürk'ün, Afyon Il'i Mer-

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu, turizmi teşvik amacıyla; 
yurdumuza getirilen kumar makineleri 
konusunda gündem dışı bir konuşma yap
tı; Kültür ve Turizm Bakanı Mustafa Tı
naz Titiz de bu konuşmaya cevap verdi. 

Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek 
olan : 

Başbakan Turgut Özal'ın dönüşüne ka
dar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı îsmet Kaya Erdem'in, 

Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin dö
nüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Yusuf Bozkurt özal'ın; 

ingiltere'ye gidecek olan Kültür ve 
Turizm Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in 
dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Ba
kanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın; 

Süjtm 
kez İlçesine bağlı Nurİbey Kasa
basındaki PTT acenteliğine ilişi 
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Ekrem Pakdemirli'nin yazılı ce-
va'bı (7/27) 374:376 

3. — Kırklareli Milletvekili 
Gürcan Ersinin, Trakya Döküm 
Sanayi Anonim Şirketine aiıt biri 
işyerinde çalışan işçilerin sendika 
değiştirdikleri için işten çıkarıl
dıkları iddiasına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı İmren Aykut'un yazılı cevabı 
(7/29) 376:377 

Suudi Arabistan'a gidecek olan Ulaş
tırma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin dö
nüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'm, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

ile; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sa

yıştay Başkanlığı (5/2) (S. Sayısı : 6) ve 
Cumhurbaşkanlığının (3/255) (S. Sa

yısı : 7); 
1986 Malî Yılı Kesinhesaplarına İliş

kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporları, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 31 

arkadaşının (11/1) ve 
Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 

27 arkadaşının (11/2); 
Numaralı gensoru önergelerinin öngö-

rüşmelerinin, 2.2.1988 tarihli 16 ncı B'ir-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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leşimde kabul edilen Danışma Kurulu 
önerisi gereğince, 11.2.1988 tarihlinde ya
pılacağı açıklandı. 

Zonguldak Milletvekili Tevfik Er-
tüzün ve 27 arkadaşının, dış borçlarımızın 
1984 - 1987 döneminde artmasının neden
lerini, bu artışın ekonomik, siyasal ve sos
yal etkilerini ve konu ile ilgili olarak alı
nabilecek tedbirleri tespit etmek amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/3) üzerindeki öngörüşmeler 

tamamlandı; 'Meclis araştırması açılması 
reddedildi. 

Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin 
ve 26 arkadaşının, enflasyon ve hayat pa
halılığının ekonomik ve toplumsal yaşam
da yarattığı sorunları ve bu konuda alına
cak önlemleri tespit etmek amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/4) üzerinde bir süre görüşüldü. 

11.2.1988 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat 18.48'de 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhcdim Araş 

Kâ'tüp Üye 
Saımsun 

Mehmet Akarca 

Kâltip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 
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İL — GELEN 
11.2.1988 

Teklifler 
1. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-

durrezak Ceylan ve 39 Arakadaşının; 
T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine Ana Borç Bakiyesi Beş 
Milyon Lira Olan Çiftçi Borçlarının Fa
izsiz 10 Yıl 10 Eşit Taiksite Bağlanması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/11) (Tarım, 
Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) ((Başkanlığa geliş tarihi : 
8.2.1988) 

2. — Hatay Milletvekili öner Miski 
ve 7 Arkadaşının; 3292 Sayılı Vatanî 
Hizmet Tertibi Aylıklarının ©ağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Kanun Teklifi (2/12) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 9.2.1988) 

3. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin; 20.2.1968 Tarih ve 1005 Sa
yılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunan
lara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifi (2/13) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.2,1988) 

4. — Niğde Milletvekili Mahmut Öz-
türk'ün; Aksaray Adıyla Bir ti ve Ak
saray İlinde 10 İlçe Kurulması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/14) (İçişleri, Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 9.2.1988) 

5. — Konya Milletvekili Haydar Ko-
yuncu'nun; 5.1.1961 Tarih ve 237 Nu
maralı Taşıt Kanununa Bağlı (1) Sayılı 
Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/15) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuma) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.2.1988) 

6. — Hatay Milletvekili Murat Sök-
menoğlu'nun, 2634 Sayılı Turizmi Teş-
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KÂĞITLAR 
Perşembe 

vik Kanununun 19 uncu Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi (2/16) (İçişleri; Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1988) 

Rapor 
1. — 3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması 

Hakkında Kanunun Geçici Birinci Mad
desinin Değiştirilmesiine Dair Kanın 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Ko 
misyonu Raporu (1/380) (S. Sayısı : 10) 
.(Dağıtma tarihi : 10.2.1988) (GÜNDE
ME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-

tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilisk;ı 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 10.2.1988) 

2. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, S. S. K. ve Bağ-Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/35) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.2.1988) 

3. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Memurlar ve İşçiler ile Bun
ların Emeklilerine Konut Edindirme Yar
dımı Yapılması Hakkında Kanunun uy
gulanmasına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3.6) (Başkanlığa geliş tarihi •: 10.2.1988) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Kütahya Milletvekili Mehmet 

Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan, ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/52) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 10.2.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞİKAN : Başkanveküi Abduliıalinı Araş 
KÂTİP ÜYELER : Nurhan Tekine! (Kastamonu), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisimlin 21 inci BMeşiminii açıyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak'ın, işkence ve dayağın ortadan kaldı
rılması için güçbirliği yapılmasına ilişkin 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın 
Mahmut Ahmak, işkence konusunda güç-
bjnlıiiği önerişimi Genel Kurula arz etmek 
üzere gündem dışı söz istemişlerdir; ken
dilerine söz veriyorum. 

Buyursunlar Sayın Almak. (SHP sı
ralarından ailkışlar) 

Sayın Alınaık, süreyi aşmamaya dik
kat etmenizi özellikle rioa ediyorum. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; önce-
liilkle, hepimizin görüş ; birliğine varma
mız gereken hir konu var; o da, ülke
mizde yaygın bir şekilde devam eden da
yak ve işkence olaylarının, yalnız SHP' 
nin .ve SHPTıierin sorunu olmadığıdır. 
Bu sorun, ülikemizim, çoğu mlilıletvekille-
rimizin ortak sorunudur, Dolayısıyla, bu 
sorun hem SHP'nin, hem ANAP'ın ve 
hem de DYP'nin seçmenlerimin ortak sor 
runudur. 

Gerçekleri inkâr etmekle, inanın hiç
bir yere varamayız. Özellikle 12 Eylülden 
sonra dayak ve işkencenin daha da arta-

Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere basılıyoruz. 

rak, birçok ocağı söndürdüğünü, hkçok 
insanı canından ettiğini ve sakat bırak
tığını kim inıkâr edebilir? Tamam, güneşi 
de inkâr edelim. Peki; ama, söyler misli
niz, bu neyi değiştirir? Günler, hatta ay
lar boyu insanılıarın gözlerinin bağlanarak 
falakaya yatırıldıklarını, ayaklarındıan ve 
makatlarından coplandıklarını, cinsel or
ganlarına cop sokulduğunu klim inkâr 
edebilir? (ANAP sıralarından «Yalan söy
leme» sesleri, gürültüler) Cinsel organ
larından, dilerinden ve bacaklarından, el 
ve ayak parmaklarından... (ANAP sıra
larından «Yalan» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Hani kavga etmiyordunuz, 'hani dostluk 
istiyordunuz? Lütfen izin verin, konuşa
yım. (ANAP sımalarından «Doğruyu söy
le» sesleri, gürültüler) 

Günlerce aç ve uykusuz bırakılan in
sanların, kum torbalarıyla, hortumlarla 
dövüldüklerini, çırılçıplak soyundurula
rak haysiyetleriyle oynandığını, tuvalet 
pisliğinin yediridıiğinıi ve daha birçok 
benzeri insanilik dışı uygulamaları «kim in
kâr edebilir ve inkâr etmek kime ne ka
zandırır; anlamak ve (kavramak mümkün 
değildir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Sayı» mıilletvekillerii, insanları, baskı, 
şiddet, dayak, işkence ve tutukliaımıaiark 
sustuıracaksımız; en basit demokratik halk
lardan ve insan haklarımdan mahrum 'bı
rakacaksınız, cezaevlerine yıllarca hapse
deceksiniz, timsamlan en temel ve sıradan 
•balkılarımdan mıahrum ederek zorla sustu
racaksınız, ondan sonra da, insanlar kor
kularından sinmiş diye, «İç barışı sağla
dık» diyeceksiniz... Buna maymunlar bile 
güler. 

Sayın Cumhurbaşkanı, gün gibi orta
da olan işkence içlin «terane» diıyeceğime, 
gönül isterdi ki, bu sözde iç barışa tera
ne deseydi! Ama, nerede!.. 

Sayın milletvekilleri, oturup düşün
memin ve artık bazı gerçekleri kabul et
menin zamanı gelmiş ve hatta geçmekte
dir» Bugün, bu sıcak ve geniş salonlarda, 
bizlere doğrudan doğruya yönelik olma
yan ve bunun için de hiıssetmediğimllz, ve
ya hissetmek istemediğimiz dayak ve iş
kencelerin, haysiyet kırıcı uygulamaların, 
yarım bizleri mağdur etmeyeceğine daıir 
hiçbir garantimiz, inanın yoktur. Sayın 
Demiırel, Sayın Ecevit, Sayın Erbakan, Sa
yın Şerafettıim Elçi, Sayın Celal Paydaş, 
Sayın Nurettin Yılmaz, Sayın Kemal 
Anadoll, Sayın Ahmet Türk ve daha bir
çok insan da milletvekiliydi... Ama, ne 
oldu : Gün geldi, bu milletvekilleri, hiç 
de halk etmedikleri cezalara çarptırıldı
lar. Yani, Başbakanlık, bakanlık yapan 
insanları 'bile, hiçbir suçları olmadan ce
zaevlerine tıkmışız ve haysiyefaıiyle oy
namaya çalışmışız. 

ALİ RIPKI ATASBVER (Tekirdağ) 
— Sen nerelere mesaj veriyorsun yahu?.. 
{SHP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Sayın... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Lütfen müdahale etmeyin; arkadaşımız 
konuşmasını bitirmek üzere. 

Devam edin efendim. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — 

Biz bölücü değiliz, insanların kardeşliğine 
inanıyoruz. Lütfen, zahmet buyurun ve 
dinleyin, (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Almak... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Sayın miılletvekiieri, ben, Sayın Başba
kandan soruyorum; 12 Eylül generalleri 
gibi, bilinen bahanelerle, düdük çalarak 
birileri kendilerini konsey olarak ilan 
eder ve sizi de aynı şekilde mağdur etme
ye kalkışırlarsa, güvenceniz nedir; sora
rım. Cevaplandırır mısınız? Bugün otur
duğumuz bu koltuklar her zaman altımız
da olmayacak ve yarın bizlerden birileri
nim -eski başbakanlar, bakanlar ve mil
letvekillileri gibi- haysiyet kırıcı uygula
malara maruz fcaıkniayacağımız nereden 
bellidir; söyler misiniz? işte, aramızda-
lar... (SHP .sıralarından alkışlar) Sayım 
Demirel'in, Sayın Kemal Anıadol'un, Sa
yın Nurettin Yıimaz'm, Sayın Ahmet 
Türk'üm suçları ne idi; söyler misimiz? 
(SHP sıralarımdan alkışlar) 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Daha 
ne olacak? 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Dayak ve işkenceden mağdur olanlar, 
inamın, yalnız SHP ve DYP seçmenleri 
değildir; bu sorunun, ANAP'lı seçmenle
rin de ortak sorunu olduğumu artık ka
bul edelim, örnek mi listiyorsumuz? Gidim 
-özellikle Kars milletvekilleri bilirler, 
ANAP'lı milletvekilleri bilirler- Dlgor'un 
Dağpınar Kasabasının eski Belediye Baş
kam Ali Rıza Brkmen'den, Tarım-Kredi 
Kooperatifi eskıi Bıaşkanı Kâzım Su'ba-
şı'dam, çektikleri-' işkenceyi ve zulmü so
run. Bu insanlar ne SHP'lidiır ve ne de 
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DYP'lidir; bu insanlar ANAP'lıdır ve 
ANAP'm 'illeri gelenleridir. 

BAŞKAN — Sayın Almak, rica edi
yorum toparlayınız erendim. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri ANAP'lı olmak bile 
bazen yetmiyor. Gelin, ülkemizin yüz ka
rası olan bu ortak sorunu elbirliğiyle or
tadan kaldıralım. Gelin, bu utanç verici 
tabloyu, elbirliğiyle, ülkemizin gündemin
den çıkaralım. Seçmenlerimiz bizi bura
ya, futbol takımı tutar gibi, işkenceyi ka
bul edenlerle etmeyenler olarak, ikiye 
ayırmak üzere göndermediler; en temel 
sorunlarına el atmak üzere bizi gönder
diler. Lütfen, bu soruna el koyalım. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Bitmek üzere efendim. 

Gelin, sivtil toplumu sağlam ve kalıcı 
bir zerriine oturtalım; gelin, bütün halkı
mızın ortak sorunu olan dayak ve iş
kenceyi tarihin çöp sepetine atacak yasal 
ve toplumsal tedbirleri alalım; gelin, bu 
şerefleri bizler ve bu Meclis üstlensin ve 
Türkiye Büyük Millet Meclislinden dayak 
ve işkenceleri önleyen yasayı biz çıkara
lım. 

Bu Yasa ile, avukatların, gözaltına alı
nan müvekfcillerıiyle her zaman görüşebil
melerini; gözaltına alman veya tutukla
nan kişiyi avukatının her zaman doktor 
götürerek muayeneden geçirebilmesini; 
hâkim -acele hallerde savcı- kararı olma
dan, zanlıların gözaltına alınmasının ön-
lenmesinıi; hazırlık soruşturmalarının yal
nız savcılar tarafından yapılmasını, kol
luk kuvvetlerine bu işten el çekturiknesi-
nli; savcıların, zanlıların ifadelerimi adliye-
lerdeki odalarında almalarını; adliyeye ge
tirilen zanlıların korunmaılarının, polis ve 
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jandarma tarafından değil, savcıya bağlı 
adliye personeli olan görevliler tarafın
dan yerine getirilmesini; dayak ve işken
ce için Türk Ceza Kanununun 243 ve 
devamı maddelerinde öngörülen cezala
rın artırılması ve ceza oranı ne olursa ol
sun, hüküm alan görevlinin müebbeten 
kamu hizmetlerinden yasaklanmasını; da
yak ve işkence suçundan dolayı 'hakkında 
kamu davası açılan görevlinin, yargılama 
sonucuna kadar görevden el çektirilmesi 
ve kendisine hiçbir oranda maaş ödenme
sinin yapılmamasını; hazırlık soruşturma
sı sırasında savcılık [tarafından, zanlının 
ifadesi alındığında, zanlı tarafından gö-
revlendiniılen bir avukat varsa, avukatının 
hazır bulunmasını; ifade zaptının altında 
avukatında imzasının bulunmasını, avu
katın limzasının bulunmadığı ifade tuta
nağının kabul edilmemesini; dayak ve 
işkence olaylarında inmaHi görülen amir
ler için cezaî ve idarî tedbirlerin alınma
sını... (ANAP sıralarından gürültüler) 

•İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın 
Başkan, vakti doldu. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Bitti, bir tek cümlem kaldı; sıkılmayın, ta

mam, bitti. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sa
yın Alıhalk, sizin muhatabınız Başkan
lıktır efendim. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
... Tututklünun, her ne sebeple olursa ol
sun, cezaevinden polisler tarafından alın
masını biz önleyelim. 

Beni dinleme lütfunda bulundunuz; 
hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ 
olun. (SHP ve DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — İstanbul Milletvekili Recep Er
cüment Konukman'ın, Millî Savunma 
Komisyonundan çekildiğine ilişkin öner
gesi (4118) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa 
önergesi vardır; okutup, bilgMerinize su
nacağım. 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır 

ve 31 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak 
kamuoyunda yer alan itham, haber ve 
yorumlar nedeniyle görevini hakkıyla ve 
tartışmasız bir biçimde yerine getirme
sinin mümkün olmadığı; 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 
27 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak ka
muoyunda ortaya atılan iddialar karşı
sında Bakanlığını ilgilendiren konularda 
gerekli etkinliği gösteremeyeceği, iddia
larıyla, Millî Savunma Bakanı Ercan Vu-
ralhan hakkında gensoru açılmasına iliş
kin önergeleri (11/l) (11/2) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, 11/1 
esas numaralı gensoru önergesi ile, 2 noi 
sıradaki 11/2 esas numaralı gensoru öner
gesi, 2.2.1988 tarihli 16 ncı Birleşimde 
alınan karar gereğince, birlikte görüşüle
cektir. 

Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 
31 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak ka
muoyunda yer alan itham, haber ve yo
rumlar nedeniyle görevini hakkıyla ve 
tartışmasız bir biçimde yerine getirme
sinin mümkün olmadığı iddiasıyla ve An
talya Milletvekili Deniz Baykal ve 27 ar-

Türkliye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığıınıa 

Mililî Savunma Komisyonu üyeliğin
den istifa ediyorum. Gereğini saygılarım
la rica ederim. 

Recep Ercüment Konukman 
İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olun
muştur. 

Gündemin, «özel Gündemde Yer 
Alacak İşler» kısmına geçiyoruz. 

kadaşının, şahsı ile ilgili olarak kamu
oyunda ortaya atılan iddialar karşısında 
Bakanlığını ilgilendiren konularda gerekli 
etkinliği gösteremeyeceği iddiasıyla Mil
lî Savunma Bakanı Ercan Vuralhan hak
kında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergelerinin günde
me alınıp alınmayacağı hususundaki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu 
maddesi gereğince önerge sahiplerinden 
'bir milletvekili, siyasî parti grupları adı
na birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adı
na Başbakan veya bir bakan konuşabilir. 

Gensoru önergelerini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Devletimizin kuruluşundan bu yana, 
Silahlı Kuvvetlerimizden sorumlu Millî 
Savunma Bakanlığının özel bir önemi ve 
hassasiyeti olmuştur. 

Bu önem ve hassasiyet hiç şüphesiz 
'bu bakanlığın gördüğü işler yanında, Si
lahlı Kuvvetlerin devlet ve millet nezdin-
deki yeri ve itibarından da kuvvet al
maktadır. özellikle, son günlerde bu 
'bakanlığın pek çok uluslararası ihalenin 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 
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nirengi noktası gibi gösterilmesi, bundan 
ayrı olarak tüm dikkatlerin bu bakanlığa 
yönelmesine neden olmuştur. 

Tülm bu nedenlerledir ki, cumhuri
yet hükümetlerinin kuruluşlarında bu ba
kanlığa atama yapılırken, düğerlerinden 
apayrı ve özel büyük bir özen gösterilmiş
idir. 

Böylesine önemli bir bakanlığa Sayın 
Turgut Özal tarafından getirilen Sayın 
Ercan Vuralhan hakkında, kamuoyunda, 
özellikle son günlerde doruk noktasına 
varan itham, haber ve yorumlar kaygı 
verici bir durum almıştır. 

Olay, bakan - gazeteci çekişmesinin 
çok üzerine çıkmış ve değişik boyutlar 
kazanmıştır, 
Bundan sonra, işin ne denli boyut değiş

tireceği, tırmanacağı ve nerelere varaca
ğı belli değildir. 

Millî Savunma Bakanlığının başında 
bulunan Sayın Bakan ile ilgili yayınların, 
giderek kendisini de aşarak, bakanlığı da 
yıpratma eğilimi almasına hiç kimse göz 
yumamazj 

'Bu nedenle, konunun en kısa zaimanda 
sonuçlandırılması ve bakanlık üzerindeki 
gölgelerin süratle dağıtılması gerekmekte-
dh\ 

Kamuoyunda, böylesine itham ve eleş
tiriye muhatap bir bakanın görevlerini 
hakkıyla ve tartışmasız bir biçimde ye
rine getirebilmesi mümkün değildir. 

Sayın Bakanın görevine devam etme
si halinde, ileride millî çıkarlarımızı ze
deleyici bir takım tartışmaların başlaya
bileceği ciddî endişesini taşımaktayız. 

Millî Savunma Bakanının, hakkında 
şimdiye kadar ileri sürülen iddia ve itham
lar karşısında takındığı tavır da endişe-
•Ierimizi teyit etmektedir. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 99 ve İçtü
züğün 107 nci maddesi uyarınca Millî Sa

vunma Bakanı Ercan Vuralhan hakkında 
gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Vefa Tanır 

Konya 
ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanı, kendisi ile il
gili olarak kamuoyunda ortaya atılan id
dialar karşısında yanıt vermekten kaç
mıştır, kaçırılmıştır. 

Bu iddialar hakkında açıklama yap
mak fırsatı Grubumuz üyelerince ken-
d!İsine defalarca tanınmıştır. Millî Savun
ma Bakanı bunlara da yanıt vermekten 
kaçınmıştır. 

Grubumuzun bir üyesi tarafından ve
rilen soru önergesi, birkaç defa gündem
de yer almasına karşın bakan tarafından 
yanıtlanmamıştır. 

Ayrıca bu haftanın başında, Türkiye 
Büyük MiMet Meclisi uygulamaları oldu 
bittilerle zorlanarak, Millî Savunma Ba
kanına sorulan sorularin, başka bir bakan 
tarafından yanıtlanması girişiminde bu
lunulmuştur. 

Genel Başkanımızın, çeşitli yaısal de
netleme mekanizmalarım harekete geçir
mek girişimleri de, ne yazık ki, bugüne 
kadar bir sonuç vermemiştir. 

Haftalardır ortaya atılan, hepsi de 
ciddî ve önemli olan sorular aydınlanmaz 
iken, yeni bilgilerle, açıklamalarla olay 
giderek karanlık ilişkiler izlenimi veren 
bir noktaya sürüklenmiştir. 

Sayın Ercan Vuralhan'ın artık bir ba
kan olarak, Millî Savunma Bakanlığını il
gilendiren çok önemli konularda, gerekli 
etkinliği gösteremeyeceği şimdiden belli 
olmuştur. 

Trilyonlarca liralık yatırım yapan; 
çok büyük boyutlarda iç ve dış alım ya-
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pan; şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
siyasî yönetim mercii olan; içeriye ve dı
şarıya karşı saygınlığında hiçbir göljge 
Bulunmaması mutlak bir zorunluluk olan; 
başında millî kelimesi bulunan 'bir ba
kanlığın, Millî Savunma Bakanlığının, 
Sayın Ercan Vuralhan'm siyasî sorumlu
luğuna emanet edilmesii, artık kabul edile
bilir olmaktan kesinlikte çıkmıştır. 

Bütün bu nedenlerle, Anayasanın 99 
ve içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca, 
Millî Savunma Bakanı Sayın Ercan Vu-
ralhan hakkında bir gensioru açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Deniz Baykal 

Antalya 
ve arkadalşları 

BAŞKAN — Hükümet?.. Burada. 
Görüşmelere başlıyoruz. 
DENİZ BAYKAL (Anltalya) — Sa

yın Başkanım, ulsul hakkında bir açıkla
ma yapabilir miyim? 

BAŞKAN -«- Buyurun. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Bu 

genisoru müzakeresinin bir özelliği var. 
Aynı konuda, iki siyasî parti grubu gen
soru önergesi vermiştir. Gensoru, Hükü
met Üyesi bir bakan hakkında hazırlanıp 
verilmiştir. Bu manzara karşısında, ge
rek imza sahipleri adına kimlerin konu
şacağı konusunda, gerekse hakkında gen
soru verilen bakanın Ve sadece onun bu
rada konuşma durumunda olduğu konu
sunda, usulle ilgili görüşlerimi ifade et
mek isterim. 

BAŞKAN — Efendim, o safhaya ge
lindiğinde, gerekirse usul müzakeresi de 
açacağım. Yalnız... 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Ko
nuşmadan önce bilinmesinde; yarar var, 
usulen, 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim. 
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İlk önce, her iki önerge sahihi arka
daşa ayrı ayrı söz vereceğim, ondan sonra 
siyasî parti gruplarına söz vereceğim, on
dan ısonra da zatı âlinizin ileri sürdüğü 
konuda usul tartışması açacağım ve usul 
tartışması sonunda da vardığım kanaate 
göre müzakereleri yürüteceğim. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Usul 
tartışmasını, müzakerelere geçmeden ön
ce açmayı düşünmez misiniz? 

BAŞKAN — Şimdi, İH/l sayılı öner
ge sahipleri adına konuşmak üzere Sa
yın Murat Sökmenoğlu'na söz veriyo
rum. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Usul 
tartışmasını müzakerelere geçmeden ön
ce açmayı düşünmez misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, gruplar konuş
sunlar, belki aydınlatıcı, Genel Kurulu
muzu muayyen bir istikamete sevk edici 
konuşmalar olabilir, Başkanlık muayyen 
bir kanaate varabilir; bu itibarla, bunu 
yerinde ve zamanında yapmayı düşünü
yorum. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Efen
dim, konu, müzakerelerin seyrine bağlı 
olarak yürütülecek bir konu değildir, bu 
bir anayasa hukuku konusudur. Yani, 
hakkında gensoru verilen bakan mı konuş
mak zorunda; yoksa onun yerine bir baş
ka bakanın konuşması mümkün müdür? 

BAŞKAN — Efendim, gruplar ko
nuştuktan sonra, Hükümete söz sırası 
geldiğinde bunun müzakeresini yapaca
ğım ve müzakereye göre de bir kanaate 
varıp, müzakereleri bu istikamette yürü
teceğim. 

Buyurun. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Peki 

efendim, 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sökmen-

oğlu. ı(DYP sıralarından alkışlar) 
Önerge sahibi arkadaşların konuşma 

ısüreleri 10'ar dakikadır efendim. 
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Bu ara<da, baisından, fotoğraf çekme 
talebi gelmiştir. Başkanlığımız bu oturum 
için fotoğraf çekilmesinin bir mahzuru 
'bulunmadığı kanaatindedir; görevli ar
kadaşlarımız fotoğraf çökebilirler. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın mil-
letvekillerii; öykü haline gelen, Millî Sa
vunma Bakanı Sayın Ercan Vuralhan hak
kındaki gensoru önergesi üzerimde görüş
lerimi ifade etmeden önce, yüce heye
tinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Almanya'dan 
Dü'sseldorf Şehrinde doktorlara danışman
lık, sigorta şirketlerine sigorta konusu, 
kişi ve kuruluşlarla ilgili güvenlik plan
laması yapan Dr. Schutte ve ortağı Thie-
nen, Türkiye'deki ahbapları sayesinde, iş
tigal sahalarını genişletmişler, Dışişlerin
de - malumlarınız olduğu veçhile - cirit 
atmışlardır. 

Bu zatların Bonn Büyükelçiliği ile ah
baplıkları ilerledikçe, işleri de değişmiş, 
gelişmiş Ve evvela, Almanya'daki işçilere 
sigorta konusunda yardımcı olmak için, 
Dışişlerinde görevli Osman Öznur ve oğ
lu ite birlikte KIR adlı bir vakıf kurmuş
lar, daha sonra da Avrupa'daki Türk dip
lomatlarını terörizme karşı sigortalamak 
için bir mekanizma oluşturmuşlardır. 

Paris Büyükelçiliğine güvenlik siste
mi kurmuşlar, Paris'ten sonra da 40 Türk 
dış temsilciliğinde daha, güvenlik sistemi 
•oluşturmuşlardır. Gene, Türk dış temsil
ciliklerinin eski binalarının restorasyon 
çalışmalarını üstlenmek için Restaura 
(Rdstora) adında ayrı bir şirket kurmuş
lar ve Köln'deki başkonsolosluk binamızı 
restore etmişlerdir. 

Türkiye'nin, bilinen çelik yelek ve 
zırhlı araç ihtiyacı çıkınca da, eski fir
malarını ikiye bölüp, Sonuca adlı fir
mayı kurarak, o işi de üstlenmişlerdir. 

Dışişleri Bakanlığına ait (tüm temsilci-
lCklerin gereksinimleri1 bir firma tarafın
dan karşılanacağından; tüm dünyaya 
dağıtımın bu firma tarafından yapılması 
için, özel anlaşma gereğince, dünyanın 
pek çok yerindeki 'tasilciliıMeriımizin top
lu iğneden kâğıda, daktilodan fotokopi) 
malzemesine kadar her. ihtiyacını temin 
edip, yine bunlar salmışlar. 

(Sayın milletvekilleri, bütün bunlar 
kaç paralık iştir? (Bu milyonlar harca
nırken hasıl göz yumulmuştur? Çeşitli 
Asilerin toptan halledilmesini yasaklayan' 
2490 sayılı Kanunun 55 inci maddesi 
niçin rafa konmuşltur? 2490 sayılı Ka
nunun 46 ncı maddesinin (D) fıkrası ni
çin göz ardı edilmiştir? Huzurlarınızda 
soruyorum. 

Muhterem millet vekilleri, Cumhur
başkanlığına, Sonuca Şjırketinin temsilcisi 
olduğu firmadan alınan zırhlı araba, ni
çin geri gönderilmiştir? Arabanın ön ca
mı kendiliğinden mi patladı, yoksa de
neme sırasında mı oldu? Sayın Cumhur
başkanının aracınıı almaya kimler karar, 
verd:, kimler gitti) aldı? 

«Çelik yelek» (tabir edilen gömlek
lerin hepsi ciddî bir teste tabi tutuldu 
mu? ©unları devlet büyüklerimiz za
man zaman kullandığına göre, şüphe al
tında kullanmak - üstelik, çelişkili (ra
porların yayımlandığı şu sıralarda - doğ-' 
ru mudur? Bakınız, 23 Mayıs 1984 ta
rihinde, Münih Atış Dairesinin 50 met
relik poligonunda yapılan testlerde, mer
milerin çoğunun, söz konusu çelik ye
lekleri delip geçtiğini belirten belgelerle, 
29 Mayıs 1984 tarihinde Ankara Em
niyet Müdürlüğünde yapılan testler so
nucunda, atışlardaki yeleklerin dellinme-
diğini ifade eden belgelerin hangileri 
gerçeği yansı'tıyor? Bu ne çelişkidir?! 



T. B. M. M. B : 21 

Muhterem aniilletvekilieri, Bonn Bü-
yüke^Iiğiırrıizdeki Kançılarya Memuru 
Osman öznur, 1983'te, Sayın Bakan ta
rafından zırhlı araç gereç alkımında gö
revlendiriliyor; öznur'un oğluyla Sohuca 
firması. Tiibaş Mini bir ortak şirket ku
ruyorlar. 

Muhterem milletvekilleri, kırtasiye 
satan şirketten zırhlı araç aliınmıası ya
saya uygun mu? Titaş'a ortak olan Dır. 
Schubte ve Thienen, aynı şirkette or
tak ollan Dışişleri görevlisinin, komis
yonları aracılığı 'il'e Dışişlerine zırhlı araç 
ve ıgereç ısaltması, Artırma Eksiltme 
ve İhale Yasasının 4 üncü maddesine uy-
ıgun mu, sorarım sizlere sayın milletve-
toileri? 

İşte, özetlemeye çalıştığım bütün bu 
çelişkilerle dolu işlerde, içerideki bir ta
kım ticarî firmalar ile dışardakierin otr-
(taklıklan olduğu da meydana çıkmış
tır ve de Saym Midi Savunma Bakanı 
Ercan Vurallhan'ın, Dışişleri memuruy-
toen, ıbu şlirktitlerite ortaklllığı ve yakın 
İlişki liçiınde olduğu ortaya atılmıştır. 
Bültün ıbu sorunlara ve sorulara, ince
leme yapmadan kesin cevap bulmak im
kânsızdır. İlişki iddiası ve beliğe W... 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, ibi-
raz ağır okumanızı rica ediyorum; ses 
yüksek çıktığı dçiln arkadaşlarımızın anla-
yamadık'lan ifade ediliyor; .sesi kıstırı
yorum, biraz ağır okuyunuz ve mikrofo
na da fazla yaklaşmayınız ©fendim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Devamla) — Olur Sayın Baş
kanım. 

İlişki üddiası ve de belgeler ortada 
olduğuna göre, inceleme, soruşturma da 
esastır, şarttır; çünkü, Sayın Vuralhan 
şimdi hükümet üyesidir. 

Muhterem milletvekilleri, Milî Sâ  
vunma Bakanlığının başında bulunan bir 
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(bakanın şahsıyla ilgili olarak kamuoyun
da yer alan iıtham, heber ve yorumlar, 
ıhem Cumhuriyet Hükümetini, hem de 
»özeli önemi ve hassasiyeti ollan makamı, 
Silahlı Kuvvetleri yıpratır endişesini ta
şımaktayız; onun için de meseleyi hu
zurlarımıza gebiırdik, Çünkü, giderek bü
yüyen ve yaygınlaşan İddialar, Saym 
Bakanın, »görevini, içeride ve dışarıda, 
hakkıyla ve tartışmasız ıbir ıbiçiimde ye
rime getirmesine engeldir. 

Sayın Bakan dite ilgili sorular ve iddia
lar gazetelere intikal ettikçe, Sayın Ba
kanın ve dbrafmıdakilerin cevabı, kaça
mak cevap olmaktadır, İlişkisi olanların 
ifadeleri birbirini tutmamakta, ertesi gün 
Ibelgeller yayınlanınca da ses çılkmamak-
Itadır. Böyle şey olur mu? İlişkin, tanı
şıklığın, rabıtan varsa vardır, yoksa yok
tur: esrarengiz cevapların, bidrtakım ki-
ışüJerdn arkasına ıgizlenıerek verilmesine 
çalışılması makamı yıprattığı gibi, söy-
'ltentiıîterii de tırmandırır. 

Mulhterem milletvekilleri, Ibiz kimse
yi ırüşvet almakla suçllamadık; yalnızca 
kuşkulu birtakım noktaları gündeme ge
tirerek... 

ıBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ha
tibi dinlemede güçlük çekiyorum. Arka
daşların, Bakanliar Kurulu sıralarına ge
lip bakanlarla konuşma yapmamasını özel
likle rica ediyorum. (SHP ve DYP sı
ralarından alkışlar) 

Tüm 'arkadaşlar için rica eliyorum; 
çünkü, Başkanlık konuşmaları iyi takip 
edemediği takdirde, usul baltalarına gi
rişiliyor. Bu itibarla, arkadaşlar otura
rak, biiziım hatibi sakin bir şekilde din
lememize fırsat versinler efendim. 

Devam edin Sayın Sökmenoğlu. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ

LÜ ((Devamla) — Biz, yalnızca kuşku
lu birtakım noktaları gündeme getirerek, 

316 — 



T. B. M. M. B : 21 

'konunun aydınlatılmasını istiyoruz. Ko
nunun aydınlatılması içim de, Sayın Ba
kanın .görevini) bırakması gereğine ina
nıp, hadiselerin gelişmesini bekledik. 
Gördük ki, konunun aydınlatılması ye
rine, aydınlatiCmamasu için çaba var. 
Söylenenler, yazılanlar doğru mudur, 
değill miir? Hangi belgeler geçerli, han-
gJSeri geçersizdir? ıDoğru olup olmadığı
nın anlaşılması için iinceleme gerekmez 
mi? İncelemenin sağlıklı yapılabilmesi' 
dçin de, Sayın (Bakanın görevi bırak
ması lâzımdır, Bu, siyasî ıteamül1 gereği
dir; Sayın özdağlar'a bu teamül uygu-
Ianmtştıır; bundan evveli de, cumhuriyet 
tarihinde, birçok sayın bakan için de 
bu teamül uygulanagellmiştr. 

Ticaret Bakanı Atı'f tnan'la ilgii' tah-
-Oci'JcaJt sırasında, şidkette sembolik hisse
si olduğu ıiçin; görevinden, soruştur
manın selameti için 'istifa eden 'Millî 'Sa
vunma Bakanı Münir Biırsel, Gümrük ve 
Tekel Bakanı Suat Hayri Ürgüplü giibiı 
mümtaz isimler, hükümetlerimin daha 
fazla yara allmaıması için, araştırma sıra
sında oluşacak manevî baskı, manevî 
nüfuz (yani bakan nüfuzu) olmasın diye 
görevlerinden ayrılmışlar, daha sonra da 
yeniden, san ve şerefle, hem de yenil 
vazifelerle Türkiye Cumhuriyetine hiz
met etmeye çalışmışlardır. 

Sayın m>lle>tvekiıileri, Münir Birsel 
olayı dile Ercan Vüralhan olayı arasın
daki! benzerlik, ikisinin de kendi bakan
lıklarıyla ilgili suçlamaya muhaitap ol-
mamalarındandır. Her ikisinin de adının 
'karıştığı hadiseler, bakanlıklarından ön
cedir; MİM Savunma 'Bakanlığı ile '&-
g'li değildir. Biri,- bu konu Meclise ge
tir gelmez, adı geçer geçmez istifa et
miş; ikincisi ise, hakkındaki iddialara ce
vap verirken, Ikimini Ermenilere ışık 
yakmakla, ıkimini lihanetlte suçlamış, ki
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mini de, «Benimi otel falturami) gönül-
daşlianm ödediyse, kim bilir sizinkıimi 
fcîmler ödedi?» diyecek kadar Yüce 
Meclisi ve miılletveküllerini hafife almak 
istemiştir. 

Daha sonraki 'günlerde bir gazete
ye demeç veren Sayın Bakan, «Genel-
'kutrmay Başkanlığının ve askerlerin, hak
kımdaki dedikodulardan en ufak bm 
'rahatsızlıkları yoktur. ;Ne işiıttim, ne his-
setifciim. Bilakis, bu söylentilerden sonra 
bana karşı destekleri artmıştır. Bana 
inançları ve güvenleri sonsuzdur» diyor. 
Hassas bir konumu olan Milî Savunma 
Bakanlığının, Ordunun, siyasete sokul-' 
ması doğru mudur? Güvenoyunu Mec
listen almış Cumhuriyet Hükümetinin 
biır bakanının, böylesine beyanat verme
si, Hükümdü ve basında bulunduğu mü
esseseyi yıpratmaz da ne yapar? 

Milî Savunma Bakanlığı, basını gün
lerdir işgal eden, öykü haline gelen Sa
yın Bakan hakkındaki iddialar nedeni 
ile, bir süredir endişeli ve hassas bir 
bakanlık görünümündedir. 

Genelkurmay Başkanlığının, askerî 
ihalelerde uyulması gerekli şartları daha 
sıkı kuralılara bağlayan genelgesi de, Sa
yın Vüralhan konusundaki dedikoduların 
yatraJtıtığı sıkıntıları yansıtıyor intibaını 
vermektedir. 

Vüralhan olayını unutturmak için çı
karıldığı söylenen devlet düzenini sarsa
bilecek ve kimsenin üzerine almadığı 
malum rapordan sonraki açıklama, bir 
hassasiyeti ifade etmektedir; Şeref ve 
haysiyetin korunmasında hassasiyeit bel
gesidir. Bu hususta da nazarı dikkatinizi 
çekmek isterimi. 

• Sayın milletvekilleri, meselenin Mec
liste halıkdilımesiı yerine, televizyona çı-
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kıp cevap hakkıı kulkndırılması, haki-
(kıaitlartin gizlenmesine yetmez. Gelin bu 
(kürsüye, milî irade kürsüsüne çıkın, 
kendimizi burada savunun. Şu gördüğü
müz dosyalar, Sayım Balkan ite ilgili it
ham, haber, yorum ve başmakalelerle 
dolmuş; işim içime özel sektörlü, devlet 
ihaleli bağlantılar, çiçekçiler girmiş; siz 
hâlâ meselenin üstüne örtü örtmeye ça
lışıyor, gerekçe anyonsunuz! Le Monde 
veya Times ta böylesine üç tane makale 
çıksa, hükümet düşer; siız ise, «Bakanı 
muhalefete ve basıma yediırtmeyiz» diye 
beyanatlar veriyorsunuz: 

Sayın milletvekilleri, bizim kiımseyi 
suçkdıığıımız yoktur. Biz, aksime, İddia ve 
isnatlarım aydınlatılmasını işitiyoruz; hu 
İBakanlık hu tartışmayı kaMıırmaz diyo
ruz. /Böylesine yıpranmış ıbir Sayım Ba
kamı, hakanlığın 'başında oturtmaya de
vam etmek: Bakamı da, iktidarı da, hiz
meti de yıpratır. Ilşibe, biz ve kamuoyu 
durumu yadırgamaktayız ve size soru
yoruz: Hakkında bu kadar-iddia ve de
dikodu bulunan Millî Savunma Bakanının 
yerimde oturmasına nasıl razı oluyorsu
nuz? 

'Muhterem milletvekilleri, hükümet
lerim ve bakamların cezaî ve hukukî so-
rumluluklarımım yanında, siyasî sorum-
ılıülükları da olduğu malumlarınızdır. Si
yasî sorumluluk, parlamenter rejimim esa
sıdır. Siyasî sorumluluğun müeyyidesi 
de, hükümet veya bakanım vazifeden ay
rılmasıdır. Olayın boyutları o kadar de
ğişik ki, meselenin arkasında Ibiır hesap
laşma iddiası bile vardır. Öykü, (Dışiş
leri Bakanlığı içerisinde, «klikler savaşı» 
diyenlerden tutum, MİT içimdeki bir he
saplaşmaya, «Suudî Arabistan ile Ame
rika Birleşik Devletlerinim çıkar çatışma
sı» diye adlandırılmaya kadar uzamakta
dır. 
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Böylesime iddialar karşısında, sizim 
söylediğimiz gibi, Anavatan 'Partisinin ve 
iktidarının yıpratılması için uğraş siöz 
konusu değildir. Siız üzerini örttükçe, yıp
ranma kendiliğimdem olmaktadır. Bu şekil
de, hiçbir şeyi aklayamazsınız; şüphe
ler sürüp gidecek, Savunma Sanayii Fo
nu iıle yatırımcı bakanlık hallime gelem 
'MİM Savunma Bakanlığı, her ihalede 
şüpheyle bakılacak bir bakanlık ola
caktır; huzursuzluk artacak, siz yıprana-
caksınız, «Em üstün iırade ımiMî irade» 
diyen bizler yıpramaeağız, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi yııpramıâıcak. 

Muhterem (milletvekilleri, şayet, bu 
kadar ciddî iddia, itham, yorum karşı
sında, Sayın Bakanın ynprammadığımı 
düşünüyorsanız; çeşiıtliı boyutlardaki 
meselemin, Sayın Ercan Vuralhan'la - si
yasî sorumluluğuma rağmen, - ilgisi 
yoktur fikrimde ısrarlı ilseniz, bizim değer 
yargıilarıımız değişiktir. «İddialar ve dos
yalarda ne var ki:, o atılan taş kurbağayı 
dahi ürkütemez» deyip, her şeyde oldu
ğu gibi, bu konularda da, «'Biz çağ at
lıyoruz» diyorsanız, ısiize, Yüce Divan ka
rarlarını hatırlatırım. Yüce Divan kara
rında, bir bakanın otel masraflarımın 
müteahhitçe veya müteahhitlerce ödem-
rnesr, hukuk dışı ilişki olarak tamıımlam-
malktadır. Müteahhitlerim, ağırlama' gö
rüntüsü laıiltında, asıl amaçlarımın, bakamı 
etkisi altıma alarak, gerektiği zaman 
bakanlık ve bağlı kuruluşlara işlerimi 
yaptırabilmek olduğu belirtilmiştir. Ka
rar, eski Sosyal 'Güvenlik Bakamı Hin
imi İşgüzar ile ilgili olup, bakamı ağır 
hapse ımahkûm ettirmiiştir. 

Oysa, bakınız, bu kürsüde, bize, 
«Gönüldaşlarım otel fiaturasını ödedi 
d!ye ıns olmuş?» diyor, siz de ona uyup, 
«b'r şey yok» diyorsunuz; ama, Sayın 
Bakan daha sonra, «Şirket ödemek iste-
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di, kabul etmedim» (gibi 'beyanat verip, 
(kürsüde söylediğini, basında yalanlıyor. 

Peki, 1006 numaralı odanın Trakya 
Döküm Sanayi ve Ticaret Anonim Şir
ketince ödenen 347577, 347553, 347654 
ve 347688 nuanaıraliı faturaları ne oldu? 
Yoksa, onlar da mı değişti? 

(MuhaJklkiik tayin edilmesine gelince: 
Eski Gümrük ve Tekeli Bakanı Tuncay 
Mataracı'yı hatırlatanı. Teftiş Kurulu 
diye, olayı (muhakkike incelettirdiği için, 
görevi kötüye kullanmak sucuyla içeride 
çie çekmektedir; bunu da »unutmayın. 

Muhterem miMetvekiEeri, bütün bu 
hafcfcatlar doğrultusunda gensoruya müs
pet yaklaşım, yine, Anavatan iktidarının 
ağır yükten kurtulması olacak, aksi ise 
spekülasyonların devam etmesini sağla
yacaktır. Silahlı Kuvvetlterin devlet ve 
millet nezdindefci yeri ve itibarından kuv
vet al'an Bakanlığın yıpranmasına, sizin 
de daha fazla göz yummayacağınız aşi
kârdır. Millî menfaaitlarımıızı zedeleyici 
bir takım tartışmaların başlayabileceğini 
göz ardı edemeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, 
yavaş okunması konusundaki ricalarımızı 
yerine getirdiniz, bitz bunu zaman iti
bariyle, tatbikatımızda hesaba kattık; bu 
itibarla toparlayınız efendim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ
LU '(Devamla) — Sayın Başkanım to
parlıyorum; teşekkür ederim. 

Onun için, geliniz, bu konunun en 
kısa zamanda sonuçlandırılması ve Ba
kanlık üzerindeki gölgelerin dağılması 
için birlikte hareket edelim. Geliniz, Sa
yın Bakanın şahsının daha fazla yıpran
masına müsaade etmeyelim. Geliniz, 
siyasî teamüllere uyulması gereğini be
raber duyalım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
biz iddialarla ilgili resmî araştırma ve 

açıklamaları kamuoyunu tatmin edici 
bulmadığımızdan, gensoru açılmasını 
istiyoruz. Millî Savunma Bakanı Sayın 
Ercan Vuralhan'ın, bu şartlarda, üçte ve 
dışta görevini hakkıyla ve tartışmasız 
sürdüremeyeceği için gensoru açılmasını 
istiyoruz. 

Böylesine bir durumda, konuya has
sas bakanları huzursuz bırakmamak 
için, görevinden çekilmeyen, aksine gö
revini sürdürmekte ısrar eden Sayın Ba
kan hakkında, Anayasanın 99 ve İçtü
züğün 107 nci maddeleri uyarınca, gen
soru açılmasını talep ediyor, yüce heye
tinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sökmenoğlu. 

1.1/2 esas numaralı önerge sahibi mil
letvekili arkadaşları' adına, Sayın önder 
Kırlı; buyurunuz efendim. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Kırlı, süreniz 10 dakikadır; sü
reye riayet edilmesini rica ediyorum. 

î. ÖNDER KIRLI {Balıkesir) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî 
Savunma Bakanı Sayın Vuralhan'ın Dış
işleri Bakanlığındaki görevi sırasında ya
pıldığı iddia edilen yolsuzluklarla ilgili 
olarak yapılan bu gensoru görüşmelerin
de, konuyu Meclise getirerek, Yüce Mec
lisin denetimini sağlamaya çalışan bir 
milletvekili olarak, sadece, topladığımız 
delillerle ilgili olarak konuşacağım. Bu 
vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selam
larken, Millî Savunma Bakanlığı gibi 
fevkalade duyarlı, trilyonluk ihaleler ya
pan ibir Bakanlığın başında Sayın Vu
ralhan'ın kalıp, kahnafrıası konusunda 
samimî olduğunuza inanıyorum ve bu 
nedenle beni dikkatle dinleyeceğinizi 
umuyorum. 

Soruna, «Neden sadece Sayın Vural-
han; bütün bu alımlarda o, yalnız ba-
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sına (mıydı?» şeklinde değil, «Vuralhan 
da var imiydi?» şeklinde bakmak gere» 
kir; çünkü, yolsuzluk içinde başkalarının 
da olması, Sayın Vuralhan'ı sorumluluk
tan kurtarmaz. 

Değerli arkadaşlarım; Dr. Schutte ve 
Tbienen isimli iki Alman «Schuca» isim
li bir şirkette ortaktır ve sıradan sigor
tacılık yapmaktadırlar; ancak, turizmle 
de ilgilenmekte ve Düsseldorf'ta Clup 
Hotel iDıie Eule (Baykuş) isimli bir seks 
oteli de işletmektedirler. Dr. Schutte ge
rek Milliyet Gazetesine, gerek, Cumhuri
yet Gazetesine verdiği beyanatlarda, 
otelin ortağı olduğunu açık ve seçik bir 
biçimde kamuoyuna duyurmuştu. Rotfcin-
gen Ticaret Sicilinin 1522 numaralı ka
yıtlan da bunu doğrulamaktadır. 

Bu tarihte, Dışişleri Bakanlığı, Al
manya'da büro malzemeleri alımlarını, 
Hannover'deki ünlü GBHA Şirketinden 
yapmaktadır. 

Sayın Vuralhan, Dışişleri Bakanlığın
da İdarî işler Genel Müdürlüğünde gö
revlidir; Osman Öznur da Bonn Büyük
elçiliğinde' Kançılarya Memurudur. 

Osman Öznur'un, oğlu ibrahim Öz
nur, eşi ve yeğeni Muzaffer Ataman ile 
kurdukları Öztur ve 1981'dıe kurulmuş 
Titaş isimli iki turistik işletme şirketi 
vardır. 

Sayın Vuralhan, Osman Öznur'un 
yakın dostudur; hatta, kendisi, Hoşdere 
Caddesindeki evini Osman Öznur'a ki
ralamıştır. 

Osman öznur, turizmle ilgilenen Al
man Schuca Şirketinin ortaklarına, Tür
kiye'de turistik tesislerde işbirliği ve ya
tırım tekliflerinde bulunur, Milliyet Ga
zetesinin Dr. Schutte ile yaptığı söyleşi, 
bunu açıklıkla ortaya koymaktadır. 

Almanlar bu teklifi kabul ederler; 
ama, Dışişlerinin yaptığı büro malzeme

si alımlarının kendilerine verilmesini de 
şart koşarlar. Teklif kabul edilir ve iki 
Alman «Schuca Gmbh» isimli, kardeş 
bir şirket kurarlar ve Dışişlerinin tüm 
büro malzeme alımları, bu yeni şirkete 
verilir. Titaş'ın kurucularından Os
man Öznur'un oğlu ibrahim Öznur da 
bu ye'ni şirkette çalışmaya başlar. Delil
ler: Düsseldorf Sanayi ve Ticaret Oda
sı kayıtları, Dışişleri Bakanlığı kayıtları, 
Miliyet Gazetesiniın 27 ve 31 Ocak 1988 
tarihleri arasındaki Dr. Schutte ile söy
leşileri. 

Almanlar, Titaş'a para verirler ve or
tak olurlar. Bu aşamada 79 numaralı 
ortak olarak, Sayın Vuralhan da şirke
te ortak olur; sayın eşi de bir süre hu 
şirkette çalışır. Buna ilişkin belgeler, bi
liyorsunuz, gazetelerde yayımlandı. 

Şimdi, kendi kendimize soralım: 
Elçilikte küçük bir memur olan Osman 
öznur, eğer Sayın Vuralhan'dan teminat 
almasaydı, ya da Sayın Vuralhan'ın ha
beri olmasaydı, Schuca'ya böyle bir ga
ranti verebilir miydi? Dışişleninin büro 
malzemeleri temini işini - ortada hiçbir 
haklı sebep yokken - dünyaca ünlü ve 
sadece bu işi yapan GEHA'dan alıp, 
isimsiz bir paravan şirkete vermenin an
lamı nedir? Bu aşamada, Sayın Vural
han'ın, Söhuca'nın Alman ortakları ile 
birlikte Titaş adlı şirkete ortaklığı sade
ce bir rastlantı mıdır? 

İş bu kadarla da kalmaz; dış temsil
ciliklerimiz için çelik' yelek alınacaktır. 
Dışişlerine büro malzemeleri satmaya 
başlayan Schuca, derhal devreye girer 
ve çelik yelek satmaya başlar. (Kaynak: 
Dışişleri Bakanlığının yazılı soru önerge
mize verdiği 28.1.1988 G'lDA-lll/776 sa
yılı resmî yazısı) 

Çelik yeleklerden şikâyetler gelmesi, 
üzerine, Dr. Schutte, Salzer Security 
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Gmbh isimli şirkete başvurarak, eksper
tiz ister. Rapor, gerçekten, çelik yelek
lenin kurşun geçirdiğini ortaya koymak
tadır; ancaık, güvenlik medeniyle, konu 
sümenaltı edilir. 

Arkadan, dış misyonlarımız için zırh
lı araç alınmasına karar verilir. Bu araç
lardan ilk parti için, Amerika Birleşik 
(Devletlerinden Safeguard Şirketiyle mu
tabakata varılır; ancak, bunu öğrenir 
öğrenmez Washıington Büyükelçisi Sa
yın Elekdağ, elçilik hukuk danışmanına 
bir araştırma yaptırır. Rapor, şirke'tjm if
las eşiğinde olduğu, patentinin davalı 
bulunduğu, güvenilir bulunmadığı ve ön 
anlaşmanın iptali gerektiği yolundadır. 
(Kaynak: Sayın Elekdağ'ın yazıları ve 
Washington Büyükelçiliğimiz, Hukuk 
Danışmanının bu konudaki raporları) 

Bu rapor, Dışişlerine ve Sayın Vural-
han'a ulaşır; ancaık yine de zırhlı araçlar 
bu şirketten alınır. Ardından, Amerika 
Birleşik Devletleri Senatosundaki Sa
feguard Şirketinin adamı Senatör John 
Tower, bir teşekkür mektubu yazar ve 
«gelecek yıl Türkiye'ye yapılacak yar
dımlar görüşülürken, bu alışverişi unut
mayacağımı» bildirir. (Kaynak: Senatör 
Tower'in mektubu) 

Washington Büyükelçiliğinin uyarısına 
rağmen, Amerikan şirketinden yapılan 
alım, Bakanlık çevrelerinde dedikodular 
yaratmış ve nahoş karşılanmış olacak ki, 
yeni alımlar için, sahiplerinin, Sayın Vu-
ralhan ile birlikte Titaş'ta ortak oldukları 
ünlü paravan şirket Schuca yine devreye 
girer. Bu defa, danışmanlık adı altında, 
Dışişleri Hannover'den zırhlı araç temin 
eder. Bu husus, Sayın Dışişleri Bakanı 
tarafından yazılı sorumuza verilen cevap
ların yedinci maddesinde belirtilmektedir. 

1982 ve 1983 yıllarındaki alımlar bu 
suretle yapıldıktan sonra, zırhlı araçlar-

daki şikâyetler üzerine, yeni alım için 
Dışişleri Bakanlığı Stuttgart Başkonsolos
luğumuza gizli bir yazı yazarak, «Merke
zi Stuttgart'ta bulunan Daimler - Benz 
Fabrikaları ile gerekli mutabakatın te
minini» ister. Başkonsolos, derhal, Mer
cedes Fabrikalarına gider, dünyanın en 
ünlü zırhlı araçlarını yapan firma, «Ken
dilerine hiçbir 'bilgi veremeyeceklerini; 
çünkü, bu konuda Bonn Büyükelçiliğinde 
görevli Osman Öznur'dan başka kimseye 
bilgi verilmesinin elçilikçe yasaklandığı
nı» bildirir. Konsolosluk, durumu Dışiş
leri Bakanlığına bildirir, alımlardan so
rumlu Sayın Vuralhan'ın başında bulun
duğu daire yanıt vermez, iş sümenaltı edi
lir. 

(Kaynak: Stuttgart Başkonsolosluğu
muzun 27 Mart 1984 tarihli «Kişiye Özel» 
yazısı ve arkasında Daimler - Benz Şir
ketinin Başkonsolosluğumuza andığım 
hususta verdiği yazı). Yine, Osman öz-
nur'un, oğlu ibrahim öznur, eşi, yeğeni 
ile Sayın Vuralhan'ın ve Schuca Şirketi
nin Titaş'la ortak oldukları şirket; yani 
Schuca GmbH, zırhlı araç işini yüklenir. 

Değerli milletvekilleri, görüyorsunuz, 
Bonn Büyükelçiliğinin küçücük bir me
muru diye nitelendirilen Osman öznur, 
ne kadar büyük yetkilerle donatılmış. O 
küçük memur, koskoca Başkonsolosu 
devre dışı 'bırakabiliyor. Bu yetkiyi ona 
'biz mi verdik? Bu şahsın, Bakanlığın alım 
işlerini üstlenen dairesindeki en yakın 
dostu, Titaş'tan iş ortağı kim? Bir tek 
isim var : Sayın Vuralhan. (SHP ve DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bu araçlardan, Cumhurbaşkanlığı Köş
küne verilen aracın, «kurşun geçirmez» 
denen camı patlar; araç iade edilir. Sof
ya Büyükelçimiz Sayın Ömer Engin Lü-
tem'in aracı kaza geçirir ve araç Alman
ya'ya götürülür. Hannover'de, polis önün-
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de test yapılır. Sonuç: On atıştan yedisi 
zırhı delmiştir. Buna ilişkin, gazetelerde 
çıkan 'haberler doğrulanmış ve videoban-
da çekilen test, dış temsilciliklerimizde 
seyredilmiştir. (SHP sıralarından alkışlar). 

Bu araçların yetersizliğini, inanınız, 
Sayın özal da biliyor; ama, gerçeği söy
leyemiyor. îşte, elimizde bir gazete : «Sa
yın Başbakan son Davos Toplantısı sıra
sında, Zürih'te, Başkonsolosluğun zırhlı 
aracına binmedi; piyasadan süper lüks 
zırhlı limuzin kiralattı; masrafı 5 milyon 
lira». 

Şimdi, sormak gerekmez mi, Başkon
solosluğun zırhlı aracı yeterli ise, neden 
başka araç kiraladılar? Sayın Başbakanın 
canı can da, dış temsilciliklerimizde gö
rev yapanların patlıcan mı? (SHP ve DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar). 

Bütün bu alımların asıl ilginç yönle
rinden biri, alman araçlar için teknik ku
rul oluşturulmaması, kurulan komisyon
ların sadece yüksek dereceli memurlardan 
seçilmiş olması ve zırhlı araç konusunda 
hiçbir uzmanlık aranmamasıdır. Dışişleri 
Bakanlığının yazılı soru önergemize ver
diği cevapların «açıklama» bölümünde 
'bu husus açık ve seçik bir biçimde ortaya 
konmuştur. 

ÎSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Oku 
bakalım. 

t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Oku
yayım efendim : 

«Komisyon üyeleri Bakanlıkta görevli 
yüksek dereceli memurlardan seçilmekte
dir ve herhangi bir dalda uzman olmaları 
aranmamaktadır. 

Alman araçlar için teknik kurul oluş
turulmaması yânında, Sayın Vuralhan'ın 
da, 1982 yılında Amerika Birleşik Devlet
lerinin Safeguard Şirketinden alınan araç
lar dışında, Schuca'nm müşavirlik yaptı
ğı tüm alımlarda alım komisyonunda bu-
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lünduğu... «gene, Sayın Dışişleri Bakan
lığının yazılı önergemize verdikleri cevap
ta bellidir». 

Değerli arkadaşlarım, bunun dışında, 
bu alımlar için hiçbir uluslararası ihale 
açılmamıştır. Alımların olduğu tarihler
de yürürlükte olan Artırma, Eksiltme ve 
ihale Yasasının 4 üncü maddesine göre, 
Sayın Vuralhan'ın ortaklık ilişkisi içinde 
'bulunduğu iki Alman'ın, çelik yelek sa
tışında doğrudan, zırhlı araç satışında da
nışman adı altında ve aşağıda açıklaya
cağımız, elçilik binalarının korunmasın
da da doğrudan işi üstlenmeleri yasaya 
aykırıdır. Böyle bir durumu bile bile Sa
yın Vuralhan'ın bu ihaleleri onaylamış ol
masının sebebini takdirlerinize bırakıyo
rum. 

Diğer yandan, toplamı 6 026 980 do
lar ve 23 977 910 mark tutarındaki alım
ların, bir ihaleye dahi konu edilmemiş 
olmasını nasıl değerlendirmek mümkün
dür, onu da takdirlerinize sunuyorum. 

Sıradan bir sigorta şirketi ve seks ote
li işletirken, sahipleri, Sayın Vuralhan'la 
birlikte Titaş şirketine ortak olunca yıl
dızı parlayan Sehuca Şirketinin önlene
mez yükselişi, bu kadarla da kalmaz. Bu 
defa, dış temsilciliklerimizin binalarında 
fizikî güvenlik önlemlerinin yapımı da bu 
şirkete verilir. Bu hususu, Dışişleri Ba
kanlığının yazılı soru önergemize verdiği 
cevabın 7 nci maddesi doğrulamaktadır. 

Onu da okuyayım isterseniz: «Anılan 
firma, dış temsilciliklerimiz binalarında 
fizikî güvenlik önlemlerinin alınması ala
nında hizmet vermiş ve ayrıca kendilerin
den kurşun geçirmez yelekler satın alın
mıştır» deniyor. 

Dışişlerinin Köln'de alman başkonso
losluk binasının yeni baştan onarımı işi 
de, yine Sehuca Şirketine verilir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu tatlı 
rastlantılar, yine tatlı bir rastlantı ile bi-
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tiyor. Bakın ne oluyor: Dışişlerinin, çe
lik yelek, zırhlı araç ve binalarının fizikî 
donanım işi artık bitmiştir. 

BAŞKAN —Sayın Kırlı, toparlanma
sını rica ediyorum efendim. 

t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Hay 
hay efendim. 

Osman Öznur da, Schuca da, tarihî 
görevlerini yerlerine getirmiştir. Schuca' 
nın işbilir patronları, 1986 yılında, şirke
ti satarlar; Osman Öznur merkeze dön
müştür ve aynı yıl emekli olur. ibrahim 
Öznur, Schuca'daki işinden ayrılır; ama, 
hemen, sahibi bulunduğu Öztur Şirketi
nin sermayesi 500 bin liradan 300 milyon 
liraya çıkıverir. Herhalde, o sırada emek
li olan Osman öznur'un emeklilik ikra
miyesi bu işi görmüştür. 

Yılın sonlarına doğru, (1987 yılı ba
şında) Sayın Vuralhan Riyad Büyükelçi
si olur. Yani, bir halk deyimiyle, «taş bit
miş, artık inşaata paydos» denmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Vural-
han'ın yakın arkadaşı Orhan Çekiç'in 
- yine ihalesiz- Bakanlığa* sattığı 155 bin 
dolarlık bilgisayar sistemi, gene bu şah
sın, Sayın Bakanın kardeşleri ve Alman 
ortaklarıyla aldığı kömür ocakları, borç
lu olarak kendini, kefil olarak şirketini 
göstererek verdiği senetler, konuşma sü
reme sığacak nitelikte değil; ama, görülen 
odur ki, Sayın Vuralhan şirketleri pek 
seviyor. Bakıyorsunuz, kendisinin sorum
lu olduğu dönemde, Türkiye'ye çelik ye
lek, zırhlı araç satan, fizikî koruma inşa 
eden Alman şirketinin patronları, Bonn 
Büyükelçiliğinin - kendi tabirleriyle - kü
çük memuru Osman Öznur ve onun Al
man şirketinde çalışan oğlu ibrahim ile 
ortak! 

Bakıyorsunuz, Osman ve ibrahim Öz
nur'un sahipleri bulunduğu Öztur'la sıkı 
fıkı ilişkiler içinde! Kendi beyanlarına gö-
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re, sayın eşleri de bir süre burada çalış
mış. 

Bakıyorsunuz, Sovyetler Birliğinin 
ihalesini almış, devletten çaplı ihaleler 
alan Aktürk Şirketi, bürolarını ve araçla
rını, seçimlerde Sayın Bakanın emrine 
vermiş! 

Bakıyorsunuz, seçim giderlerinden 
- bilinebilen miktarıyla - 13 milyonu aşan 
otel masrafını, gene devlet ihalelerine ka
tılan bir başka şirket (şimdilerde işçilerini 
çıkaran Trakya Döküm Sanayii) karşıla-
yıvermiş! 

Bu nasıl iştir? Karşımızda işbilir bir 
işadamı mı var, yoksa Dışişleri idarî Dai
re Başkanı mı? 

Bir şirket, politikaya yeni soyunmuş, 
Dışişlerinin dış alımlarda yetkili daire 
başkanının -açığa çıkan miktarıyla- 13 
milyon liralık otel giderini karşılayarak 
neden desteklesin? 

Sayın Başbakana yakınlığı nedeniyle, 
müstakbel bakanlığı kamuoyunda söyle
nen ve sonradan Millî Savunma Bakanlı
ğı gibi, büyük ölçüde ihaleler yapan bir 
bakanlığın başına getirilen Sayın Vural-
toan'a, böylesine büyük parasal destek dü
şündürücü değil mi? 

Yardım, bir siyasî partiye değil, geç
mişte devlet adına alım yetkisini kullan
mış bir bürokrat adaya yapılıyor. Neden 
başka adaylara değil de, Sayın Vural-
han'a?.. 

Burada 450 sayın milletvekili var, 449' 
unuza soruyorum: Hangi babayiğit şir
ket, güzel hatırınıza, sadece otel masraf
larınız için 13 milyonu ödeyiverdi?.. (SHP 
ve DYP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

Şirketlerce yapılan böylesine yüklü 
yardımlar, o şirketler için bir yatırım de
ğil midir? Bunun faturasını bir gün önü
müze koymazlar mı? 
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Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisimi
zin Anavatan Partili sayın üyeleri, belki 
özel nedenlerle Sayın Vural'han'ı koruyu
cu kanatları altına almış görünen Sayın 
özal'a kayıtsız ve şartsız sadakat göste
recek. övünülen ANAP felsefesi, iddia 
edilen muhafazakârlık ve manevî değer
lere bağlılıkla, bütün bu olanlar, bağda-
şa'biliyorsa, vicdanlarda ses vermiyor, ve
remiyorsa, Sayın Vuralhan'a, «devam» 
dersiniz ama, Sayın Vuralhan'ın geçmi-, 
sindeki kara bulutları dağıtamazsınız, 
kendisini aklayamazsınız, Millî Savunma 
Bakanlığını şaibelerden masun kılamaz
sınız. 

ANAP Teşkilat Başkanı Sayın Tun-
cer'in, «Onun yerinde ben olsaydım elli 
kere istifa etmiştim» sözüne kulak veri
niz. 

Saym özal, «Sadece ve yalnız ben 
seçtiğim insanda yanılmam» kof bencil
liğini 'bir yana bırakınız. Bir insanı, «ko
ruyorum» bahanesinin arkasına gizlene
rek, bu kadar yıpratmaya, âdeta yaşayan 
ölü durumuna getirmeye; «nasıl olsa ço
ğunluğum var» diyerek kürsüye bile çıka
maz hale sokmaya hakkınız yok. Bırakı
nız Sayın Vural'han'ı; belki bu kürsüde 
verdiği sözden dönmeyecek ve «Bakanlık
tan ayrılıyorum, alnım açık, hakkımda 
Meclis soruşturması açılsın» deme yürek
liliğini gösterebilecektir. 

Ve o zaman kendisini hep birlikte al
kışlayacağız. 

Saygılarımla. (>SHP ve DYP sıraların
dan «Bravo» sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kırlı. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Deniz Baykal; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA DENİZ BAY
KAL (Antalya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Millî Savunma Bakanı Şa
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yın Ercan Vuralhan hakknıda vermiş ol
duğumuz gensoru görüşmeleriyle ilgili 
olarak, Sosyaldemokrat Halkçı Partisinin 
görüşlerini ifade etmek üzere huzurunuz
dayım. 

Konunun esasına girmeden önce, Par
lamentomuzun, daha ilk çalışma ayı için
de böylesine bir konuyu ele almak duru
munda kalmasından duyduğum üzüntüyü 
ifade etmek istiyorum. 

Ülkemizin çok ciddî sorunlarla karşı 
karşıya bulunduğu; ekonominin, hayat 
pahalılığının tüm ülkeyi kasıp kavurduğu 
bir dönemde, önemli dış politika sorun
larıyla karşı karşıya olduğumuz bir dö
nemde; Parlamentomuzun, çok değerli ol
ması gereken zamanını böylesine bir ko
nuya ayırmak durumunda kalması, öyle 
sanıyorum ki, hepimiz için üzüntü verici
dir. Şahsen ben, bu konuda konuşmak 
durumunda kaldığım için derin bir üzün
tüyü taşıyorum ve bu üzüntümü belirte
rek görüşlerimi ifadeye başlıyorum. . 

Bu konuyu konuşurken, öncelikle al
tını çizmek istediğim bir nokta var : Ül
kenin sorunları karşısında, bu konuyu ko
nuşmak mutluluk verici değil. Bir parla
mento 'üyesinin özel durumu, kişisel iliş
kileri ve şahsî olması gereken karakter 
özellikleriyle ilgili değerlendirme yapma
nın, ne kadar üzüntü verici, ne kadar güç 
bir iş olduğunu bildiğimi de ifade etmek 
istiyorum. Bir parlamento üyesi, bir ba
kan hakkında bu konularda konuşmak, 
gerçekten zor. Böyle bir durumda kalmak 
istemezdim; ama, hukuka olan saygımız, 
devlete olan saygımız; ülkenin, sorunla
rını nasıl çözmesi gerektiği konusundaki 
anlayışımız, bizi, hiç de hoş olmayan bu 
konular üzerinde durmak zorunda bırak
mıştır. Bunu, Sayın Bakanın da, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sayın üyelerinin 
de anlayışla karşılayacağına inanıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, konu çok konu
şuldu, çok yazıldı; konunun artık esraren
giz bir ifşaata ihtiyaç gösteren bir tarafı 
yok; belki de problem burada. O kadar 
çok şey söylenildi, o kadar çok şey anla
tıldı, yazıldı, belgelendi ki, bunların ara-, 
sında işin özünü kaybetme tehlikesi var; 
yani, ağaçlara bakarken, ormanı gözden 
kaçırma tehlikesi var. O nedenle, sanıyo
rum benim yapmam gereken iş, belgeler 
arasında kaybolmaktan çok, yazılanların, 
söylenenlerin, ortaya atılanların, neyi gös
terdiğini sade bir biçimde ortaya koyma
ya çalışmak; işi dağıtmak değil, toparla
mak; karıştırmak değil, aydınlatmak; ye
ni ayrıntılar eklemek değil, sadeleştirmek. 
Bunu yapmaya çalışacağım. 

Bu konuda bizim dört temel iddiamız 
var. Sayın Vuralhan hakkında gensoru 
verirken, bizi bu karara seVk eden dört 
temel düşünce olmuştur. Bu temel düşün
celeri söyleyeceğim ve sonra kanıtlarını 
da dikkatinize sunacağım. 

Birinci iddiamız şudur : Sayın Vural
han, memuriyeti döneminde, kendi huku
kî ve fiilî sorumluluğu altında yürütülen, 
malzeme, hizmet ve araç alımlarında usul
süzlükler yapmıştır, kayırmalar yapmış
tır, kamunun zararına neden olmuştur; 
birinci iddiamız budur. Sayın Vuralhan' 
in, daha önceki memuriyeti dönemindeki, 
kendi sorumluluğu altındaki uygulamala
rıyla, usulsüzlükler yaptığı kanaatindeyiz, 
kayırmalar yaptığı kanaatindeyiz ve ka
muya zarar verdiği kanaatindeyiz. Birinci 
iddiamız budur; bunu kanıtlayacağım. 

İkinci iddiamız şudur : Sayın Vural-
han'ın, bu usulsüzlükleri, bu kayırmaları 
yaptığı, kamu kaynaklarının haksız ola
rak transferine göz yumduğu ya da bu
nun sorumluluğunu taşıdığı kişilerle or
tak çıkar ilişkileri içine girmiştir. İkinci 
iddiamız budur. Sadece kamunun zararı

na neden olmakla kalmamıştır; sadece 
usulsüzlük yapılmakla kalınmamıştır, ay
nı zamanda, usulsüzlük yapılan, kamu 
kaynakları transfer edilen yabancı kişi
lerle ortak çıkar ilişkileri içine de girmiş
tir Sayın Vuralhan. Ne zaman girmiştir?.. 
Bu işlerin sorumluluğu üzerindeyken, o 
sorumluluğu taşırken girmiştir. 

Üçüncü iddiamız şudur : Sayın Vu
ralhan, basının ve politikacıların bu ko
nuda/ki çeşiıtlii iddialarını, açıklamalarını, 
sözlerimi, gereken ciddiyeti©, açıklıkla, 
inandırıcı'lıfcla ele alıp yanıtlama gayreti 
içime girmemiştir; olayı örtbas etmeye dö
nük biır anlayışla, mukabil suçlamalarla, 
yıldınlımayla gözden (kaçırmak istemiştir. 
Üçüncü iddiamız budur. 

Dördüncü oddV aımız : Artık, Sayın Vu-
ralhan'ın, bir Cumhuriyet Hükümeti 
üyesi, bir Millî Savunma Balkanı olarak 
güveni yitirdiği ve kendisinden teklenen 
etkinliği gösterme şansını kaybettiğini dü
şünüyoruz. Bütün bu düşüncelerin so
nucunda, Sayın Vuralhıan'a -Dışişleri Ba
kanlığına değil- şahsen diyoruz ki, «Ora
dan ayrılınız Sayın Vuralhan, yoksa biz, 
sizin orada Millî Savunma Bakanı olarak 
kalmak tercihiniz karşısında, susarak bu
nun sorumluluğunu alma hakkını bir par
lamento üyesi olarak kendimizde görmü
yoruz; oradaki varlığınızı kabul etmedi
ğimiz] gensoruyla ve birazdan vereceği
miz oylarla ifade etmek istiyoruz.» (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, yapılması gereken şey, bu id
diaların her birisinin soğukkanlılıkla in
celenmesidir. Yani, gerçekten, Sayın Vu
ralhan, kendi hukukî sorumluluğu altın
daki işlerde usulsüzlükler yapmış mıdır, 
gerçekten kayırmalar yapmış mıdır, ger
çekten kamu kaynaklarında israfa yol aç
mış mıdır?.. Bıiırinci iddia bu; inceleye
lim. 
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Söz konusu olan dönemde Dışişleri 
Bakanlığımın, çeşitli araç, malzeme ve hiz
met İhtiyacını karşılamak üzere, kendisi
ne muhatap olarak seçtiği, Sayın Vural-
han'ın kornptrolörlüik döneminde Bakan
lığın 'kendisine muhatap olarak seçtiği 
firmayı bir inceleyelim; nasıl bir firma
dır bu, inedir uzmanlığı, geçmişte neler 
yapmıştır, başarısı nedir, Dışişleri Bakan
lığımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
yetenekte, nitelikte bir firrnıa mıdır?.. Bu 
konuyu inceleyince görüyoruz iki, karşı
mızdaki firma, kapkaç, vurkaç yöntemle
riyle çalışan, her türlü ciddiyetten uzak, 
belili bîr alanda uzmanlaşmamış bir fir-
mıadır. Yaptığı işlere bakmak, kısa bir 
göz atmak, sanıyorum bu tabloyu ortaya 
çıkarmaya yeter. 

Söz konusu Olan firma, sigortacılık. 
yapıyor; ama, sigortacılık yapan firma, 
fırsat çikınca, müşterisini bulunca, ken
disine bu konuda sipariş verecek insan
larla temas kurup gerekli ortamı oluştu
runca, (kırtasiye ve büro malzemesi de 
satıyor. Kırtasiye ve büro malzemesi sat
tığı insanlarla 'kurduğu ilişkiler tatmin 
edici olmakta devam edince, bu defa çe
lik yelek satmaya başlıyor, ihtiyaç çıkı
yor, «Arabalarınızı biz zırhlayalım» di
yor. tbti'yaç çıkıyor, o sırada, Bonn'da
ki Büyükelçiliğimizin muhalefetine rağ
men, Köln'de bir binayı almakta ısrarlı 
oluyor birtakım insanlar ve bir bina alı
nıyor; ama, bina oturulur gibi değil; he
men bu firma ortaya çıkıyor, «Gelin biz 
bunu restore edelim. Bize izin verin, biz 
restorasyon işi de yaparız» diyor ve 2,8 
milyon mark karşılığı restorasyon işini 
alıyor ve devlete restorasyon da yapıyor. 
Yani, restorasyoncu bir firmadır, sigor
tacı bir firmadır, doktorlara danışmanlık 
yapan bir firmadır, zırhlı araç satan, kır
tasiye satan bir firmadır, yelek satan bir 
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firmadır!.. Hani, insanlar vardır, bilirsi
niz; uzmanlık isteyen bir alan için sınav 
açarsınız, işçi ararsınız, gelir birisi der 
ki, «Ben adayım.» «Ne iş yaparsın, uz
manlığın nedir?» dersiniz, «Ne bulursam 
yaparım» der. Karşınızdaki firma, böyle 
bir firma. 

Değerli arkadaşlarım, «Ne iş bulur
sam yaparım» anlayışı ille çalışan bir fir
maya, devletin sadece zırhlı araç satımı 
için ödediği miktar 23 milyar Türk Li
rası. 23 milyar Türk Liralık, Türkiye, 
200 araç almıştır. Sadece zırhlı aracın 
alım miktarı 23 milyar liradır. 2,5 mil
yar, sadece restorasyonunun karşılığı... 
Büro malzemelerini bir kenara bırakı
yorum, sigorta işlerinden dolayı oradaki 
binlerce işçimize verilen zararı bir tara
fa bırakıyorum... Ve son marifetini de 
biliyorsunuz, arkadaşlarım söylediler; 
ben tekrar etmekten kaçınmaya gayret 
ediyorum; ama, ne yazık ki, bu firma, 
en son olarak da, seks oteli işleticiliği ile 
temayüz etmiş ve Türkiye'de tanınmış 
bir firma. Bu konuda kanıt arayanların 
bilgisine, yurt dışında yayınlanmış seks 
dergilerinin içindeki reklamlarını, izle
meye, incelemeye açabilecek durumdayız. 
(SHP sıralarından alkışlar) Yani, şunu 
saptamış oluyoruz: Karşınızdaki firma, 
ciddî bir firma değildir. 

İkinci iddia şu: Ciddî bir firma değil. 
Alınan malzemelerin kalitesi iyi değil. 
Nereden biliyoruz alınan malzemelerin 
kalitesinin iyi olmadığını? Yeleklerle il
gili olarak Alman resmî otoritelerinin 
raporları var. Rapora ek olarak, incele
meyi yapan kuruluşun yetkilisinin mek
tubundan, şu pasajı dikkatinize sunuyo
rum: 

«Sayın Dr. Sohutte, 
Ekte, kurşun geçirmez yeleklerin 

kontrol raporuyla ilgili bir fotokopi su
nuyoruz. 
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Yelekleri ayrıca posta ile gönderece
ğiz. 

Kontrol testlerinden önce de gözle 
görüldüğü gibi, testler sonucunda da ye
leklerin kesinlikle kullanılmaması gerek
tiği ortaya çıkmıştır» diyor, teknik bilgi
leri veriyor ve «Resmî kontrol sonucun
da, görüşüme göre bu yeleklerin satışı 
derhal durdurulmalıdır» diye ilave edi
yor. Kim söylüyor?.. Alman yetkili oto
ritesi, (Münih Atış Dairesi) bize yelek 
satmış olan firmaya, bir inceleme sonu
cunda bu cevabı gönderiyor. Şimdi, Sa
yın Bakan belki diyecek ki «Bu, o yelek 
değil.» 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Kaç senesi o?... 

, DENİZ BAYKAL (Devamla) — 
1984, Sayın Başbakan. Biz yelekleri 1982' 
de almışız. Yalnız, bu arada ilginç bir 
şey olmuş; 1983 yılında, Alman Hükü
meti bir yönetmelik çıkarmış ve yönet
melikte «Bu yelek satışları konusunda 
mutlaka bir güvenlik testi gerekir; bü
tün firmalar, ancak güvenlik testi yap
tırdıktan sonra yelek satabilirler» demiş. 
Onun üzerine 1983'te çıkan yönetmeliğin 
gereği olarak, Türkiye'ye de gönderilmiş 
olan ve yurt dışındaki yabancı elçilik
lerimizde hâlâ kullanılmakta olan çelik 
yeleklerin bir örneği gönderilmiş 1984 
yılında ve onların kulanılamaz durumda 
olduğu saptanmış. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu ayrıntıyı, bunu bir tarafa bırakın; 
en azından şu bir gerçek değil mi Sayın 
Başbakan: Bize çelik yelek satmış ve bize 
23 milyar liralık zırhlı araç satmış olan 
ıbir firmanın, kurşun geçirmez olması 
mutlak zorunluluk olan yelek satışında
ki bu başarısızlığın, bize satmamış olsa 
dahi, başkalarına sattığı unsurunun da 
kanıtlanmış olması, firmanın cjddiyetsiz-^ 
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ligi konusunda hepimizi - başta sizi - dü
şündürmesi gereken bir zafiyet değil mi
dir? (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Kaldı ki, bizim yeleklerle ilgili 
inceleme nerede yapılmış? Hangi balistik 
tetkik yapılmış, kimin raporu var? Ne
rede?.. Aylardır bunu dinlemek imkânı 
yok. Biz konuyu buraya getirmeden ön
ce, beklerdik ki, bu konuda ciddî açık
lamalar yaptırılsın, inandırıcı deliller, 
ıbelgeler ortaya konulsun. Aylarca, bunu 
görme imkânı olmadı; iddialara, «Erme
nilere yardımcı oluyorsunuz? suçlaması
nın ötesinde, dişe dokunur bir şey ve
rilmedi. (SHP sıralarından alkışlar) 

«Alınan malzemelerin kalitesi tartış
malı» diyordum. Sayın Cumhurbaşkanı, 
kendisine bu firmadan alınan aracı ni
çin geri çevirdi?. Niçin geri çevirdi; bu
nu bilmdk istiyoruz. Niçin, Sayın Cum
hurbaşkanı, bu firmanın kendisine ver
diği zırhlı aracı, «Ben kullanmam» diye 
geri çevirdi? Ve siz Sayın Başbakan, bi
raz önce Sayın Kırlı'nın söylediği gibi, 
Davos'ta, o araçları kullanmayı niye red
dettiniz? (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri; alkışlar) 

Otoritesi ve yetkisi Sayın Başbakan 
ve Sayın Cumhurbaşkanı kadar yüksek ol
mayan Dışişlerinin görevlileri, hâlâ, bu 
malum firmadan tedarik edilmiş zırhlı 
araçları kullanmaya devam ediyorlar. 

Bu firmanın ciddiyetsiz olduğunu, 
«Ne iş görürsem yaparım, her yerde va
rım, yeter ki bize talep getirin» anlayışı 
içinde çalıştığını söylemiştim. Köln'deki 
bina restorasyonu -ki uzmanlık isteyen 
bir iş - bu firmaya 2 milyon marka - de
min 2,8 demiştim, özür dilerim - (1 mil
yar 600 milyon liraya) verilmiş ve şimdi 
gidiniz binayı görünüz; binanın tavanı 
su geçiriyor, binanın temeli su içinde. 

Bu firma sigorta işi yaptı; Almanya' 
daki işçilerimizi ve diplomatlarımızı si-
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gortalamaya teşebbüs etti. Nedir sonuç?.. 
Tam bir fiyasko. Toplanmış primlerin 
üzerine yatılmıştır; sigorta işi bitmiştir, 
bu girişim de bir iflasla sonuçlanmıştır. , 

KADİR DEMİR (Konya) — Ya
bancı firmalar yapmıştır onu. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Fir
manın gayri ciddî bir firma olduğunu; 
yani Sayın Vuralhan'ın komptrolörlük 
döneminde, onun hukukî ve fiilî sorum
luluğuyla Dışişleri Bakanlığının kendisine 
mulhatap olarak seçtiği firmanın, bu işler 
için, gereken ciddiyetten uzak olduğunu 
anlatmaya devam ediyorum. 

Bu firmanın bize sattığı malzemeler, 
pahalı malzemelerdir. 200 araç için 27.8 
milyon mafk ödenmiştir; yani, 23 mil
yar Türk Lirası ödenmiştir. 70 araç da, 
bu firma kanalıyla Amerika'dan Safe-
guard kanalıyla tedarik edilmiştir. Ame
rika'dan alınan araçlara -ki, 16 kişi ta
şıyan aynı nitelikli araçlardır- göre, Al
manya'da bu firmanın, malum firmanın 
verdiği araçların fiyatı 2,5 milyar Türk 
Lirası daha pahalıdır. Yani, aynı araçlar 
için 2,5 milyar Türk Lirası daha fazla 
ödenmiştir oraya. (SHP sıralarından 
«Komisyon» sesleri) 

Bu firma, sadece değişik alanlarda, 
değişik zamanlarda Dışişleri Bakanlığı
mıza malzeme, araç ve hizmet sunmak
la kalmamış, Almanya'nın ötesinde, Dış
işleri Bakanlığımızın tüm dünyadaki 
teşkilatına da, bu verimli işbirliğini ge
nişletmek için, örneği daha önce hiç gö
rülmemiş bir uygulamaya geçilmiş ve Rio 
De Janeiro'daki kırtasiye, daktilo ihtiyacı, 
Almanya'nın bu meşhur ve malum fir
masından karşılanma yoluna gidilmiştir. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bu amaçla, Dışişleri Bakanlığı yetki
lileri ile firma arasında bir genel sözleş

me imza edildiğini, Almanya'daki şirke
tin sahibi beyan etmektedir. Bu genel 
sözleşmenin hukuk sitemimizin neresinde 
yer aldığını öğrenmeye hepimizin ihtiyacı 
vardır. 2490'nın neresinde duruyor, 
2886'nın neresinde duruyor bu sözleş
me? Hangi hukukî imkânla yapılmıştır? 
Bunlar, o tarihlerde daha yürürlükte; 
Dışişleri Bakanlığı, alımlarını bu yasala
ra göre yürütmek zorunda. Nasıl bir ge
nel sözleşme yapılmıştr; hangi ekonomik 
ihtiyaç, hangi ciddî ihtiyaç ve hangi hu
kukî imkânla bu sözleşme yaplabilmiştir, 
izaha muhtaç. «Sayın Vuralhan'ın so
rumluluğu döneminde yürütülen işlerde 
usulsüzlük var» diyordum; işte usulsüz
lük, «Kayırma var» diyordum; deminden 
beri ortada. 

Şirketin sahibi açıkça ifade ediyor; 
«Bu kadar alım satım karşısında hiç mi 
bir şey vermediniz?» diyen gazeteciye, 
«Canım, bir BMW verdik» diyor; «Hükü
mete bir BMW otomobil verdik; Dış
işleri Bakanlığına verdik» diyor. Şimdi 
ben, Dışişleri Bakanlığındaki bu otomo
bilin hangi numara ile nereye kayıtlı ol
duğunu, hangi tarihten beri hangi hiz
metlerde kullanıldığını öğrenme ihtiyacı 
içindeyim. 

Dışişleri Bakanlığımız, böyle, ticarî 
işlerdeki muhataplarının gönlünden kopa
cak katkıları kabul etme anlayışını ne 
zamandan beri yürütüyor? Ayrıca, sanı
yorum bunun da ortaya çıkmasına ihti
yaç var. (SHP sıralarından alkışlar) 

İlgi çekici bir başka nokta, olaylarla 
Bakanlığımızın ilişkisi konusunu aydın
latabilecek bir temel nokta da şu: Sayın 
Dışişleri Bakanımız, kendisine yöneltilen 
soru üzerine verdiği yazılı cevapta, «Zırh
lı araç yapımcıları hakkında yukarıda 
verilen cevapların incelenmesinden de gö
rüleceği üzere, Schuca Firmasından hiç-
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bir zaman zırhlı araç alınmamış; ancak, 
yukarıda sözlü edilen, Hannover'de yer
leşik falan firma (zırhlı taşıt yapımcısı 
firma) Sonuca ile yapılan müşavere so
nucunda bulunmuştur». Yani, «Biz da
nışman olarak Sohuca'yı kullandık; res-
torasyoncu, sigortacı Sohuca'yı, zırhlı 
aracı bizzat imal eden fabrikayı bulabil
mek, onunla konuşabilmek için müşavir 
olarak kullandık» diyor. Bu, bizim Dışiş
leri Bakanlığımızın yorumu. Bir de, şir
ketin sahibinin bu konudaki değerlendir
melerine bakalım. 

Şirketin sahibi, «Arabalar burada 
alındı, bizim kuruluşlarımızda zırhlandı 
ve tekrar Ford fabrikalarına gelerek, 
T.U.V. dairesinin iznini alıp, kendilerine 
teslim ettik» diyor ve bütün açıklamala
rında, zırhlı araçların muhatabı olarak 
kendisini kabul ediyor. Açıklamaları, bu
na göre, arabaları methediyor, araba
ların hizıyla ilgili şoför şikâyetlerine ce
vaplar veriyor, muhatap kendisini kabul 
ediyor; ama, Dışişleri Bakanlığımız, «Biz 
ondan almadık» anlayışında. Schutte ise, 
«Arabaları biz sattık» diyor ve arabala
rın satılışıyla ilgili ayrıntıları bize veri
yor. 

Birimci iddiamız budur. Yani, Sayın 
Vuralham'ım sorumluluğu altında bu 'işler 
götürülürken, Türkiye zarara uğratılmış
tır, usulsüzlük yapılmıştır, pahalıya mal 
alınmıştır, kalitesiz mal alınmıştır ve cid
dî olmayan bir firma ile işbirliği yapıla
rak bu iş götürülmüştür. 

Peki, sadece Bakanlığın dışımda bir 
usulsüzlük, hir yanlışlık mı söz konusu? 
Ne yazık 'ki, durum ondan ibaret değil; 
durum, bunum ötesinde bir 'karışıklık ge
tiriyor ve bizim u'lgimizi gerektiıren asıl 
nokta da burada. Nedir?.. Bu işleri götü
ren, 23.5 milyarlık araç satan firma ile 
Dışişleri Bakanlığımızın birkısım memur-

— 329 

lan arasımda, ıkabul edilmesi mümkün ol
mayan, içli dışlı çıkar ilişkileri vardır. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra)— Nereden biliyorsun? 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — An
latmaya çalışayım... 

BAŞKAN — Sayın Baykal, toparlan
masını rica ediyorum. Süreniz geçti efen
dim. (SHP sıralarından «Müsamaha edim 
Sayım Başkam» sesleri) ' 

DENtZ BAYKAL (Devamla) — Şim
di, o ilişkileri anlatmaya çalışayım. 

Sigorta ilişkileri... 

BAŞKAN — EfendJm, bendenizden 
daha fazla müsamaha gösteren bir Baş
kan arkadaşımız herhalde yok. (SHP sı
ralarımdan alkışlar) Ama, bu müsamaha
nın bir limiti var; o bakımdan, Sayın 
Baykal'a rica ettim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — An
lıyorum efendjm. 

Ş'mdi bu ilişkiyi -Dışişleri Bakanlığı
mız memurlarıyla, bu şirket ortakları ara
sındaki ilişkiyi- kanıtlamaya çalışayım. 

Sigorta şirketi, Almanya'dakf Dışişle
ri memurlarımızla ortak olarak kurul
muştur. Yani, Osman Öznur, oğlu Ibra-
h'm Öznur o şirkette üyedir; kanıtları, de
lilleri buradadır. Sigorta işimde, Schutte 
ile Öznur'lar birlikte yürümüşlerdir. 

Schutte, «Biz de kendilerime güvendi-
ğ'nrz için ve arada adı sayılır kişiler de 
olduğu iç'ın, kendi bankamızdan, o zama
nım parası ile 300 bin mark çektik ve ver
dik» diyor. Osman Öznur'a veriyor. «Ti-
taş Kuruluşunun gerçekleşmesi için, Os
man Öznur'a 300 bin mark, kemdi pa
ramdan .çektim, verdim: ortak da deği
lim» diyor. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Ankara) — Kaydı 
var mı? 
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DENlZ BAYKAL (Devamla) — 
«Kaydı var mı bunum verıild'ğimin?...» Ye
rinde bîr soru; bu sorunun ele allınabilme
si için, ciddî bir inceleme lazım; o ciddî 
incelemenin yapılabilmesi için, sizin ora
dan istifa etmenliz lazım Sayın Balkon. 
(SHP ve DYP sıralarından «Bravo» ses
leri alkışlar; ANAP sıralarımdan gürültü
ler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — «Ya
ni, şirkete ortak falan değildik...» Ben, 
Almanın ifadesini söylüyorum. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Sabrınızı lütfen taşınmayınız, anılıyo
rum sizi; ama, burada önemli bir konuyu 
konuşuyoruz. Burada bunu konuşmak im
kânını bulamazsak, bu Parlamento, gö
revini nerede, nasıl yapacak? Yardımcı 
olun .lütfen. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayım Baykal, toparla
yınız efendim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — To
parlıyorum efendim!. 

BAŞKAN — Bunlarım hepsimi oku
mak gerekirse, bir saate sığmaz zannedi
yorum efendim. Rica edeceğim... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — «Ya
ni, şirkette ortak falan değildik. Muzaffer 
Ataman'ı da sonradan aldık. O zaman, 
devrede Osman öznur vardı. Yani, anla
yacağınız, Titaş Şirketimin Türkiye'de ku
rulması bizim verdiğimiz para sayesinde 
olmuştur.» İddia bu. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — 
Dışişleri ile ne ilgisi var? 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Dış
işleri ile ilgisi yok, Sayın Vuralhan'la il
gisi var. 

Ayrıca, Almanya'da ayrı bir Titaş -
GmbH diye bir firma daha kuruluyor; 

o firmada da yıine öznur'lar var ve iki 
Alman var. öznur'lar, o zaman, Dışişle
rinin memuru, Sayım Vuralhan'm memu
ru. Onum, amir olarak, altında çalışan in
sanlar, birlikte aynı işleri götürüyorlar, 
aynı sorumluluğu götürüyorlar. Onum so
rumluları lile Almanlar birlikte şirket ku
ruyorlar; GmbH diye ayrı bir şirket ku
rulmuş. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Doğru değil! 

DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Al
man mı yalan söylüyor Sayım Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Onun memuru değil, sefarette 
çalışıyor; omu söyleyin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 'Lüt
fen... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Ta
mam, tamam; sefarette çalışıyor; doğru, 
haklısınız Sayım Başbakan. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, rica edi
yorum... Çok rica ediyorum... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sa
yım Başkam, çok tarihî bir dönem yaşa
nıyor; anlayışınızı (istirham ediyorum. 
Lütfen... 

BAŞKAN — Anlıyorum; ama, Sayım 
Baykal, 25 dakika oldu; affedersiniz 30 
dakikaya yaklaşıyor. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — 40 
dakika burada konuşturduğunuzu biliyo
rum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efen
dim... Toparlayınız. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — To
parlamaya çalışıyorum. 

Evet, memuru değildir, doğrudur; Os
man öznur, Sayın Vuralhan'ım doğrudan 
memuru değildir. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Tahammül ©demeyen arkadaşlar dı-
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sarı cılksın efendim, rica ediyorum. Lüt
fen... (SHP sıralarından alkışlar) Alıkışa 
gerek yok efendim, alkışa gerek yok. Ri
ca ederim... 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 
Sayın Başkan, şıracının şahidi bozacı 
oluır. 1977 - 1978 yıllarında yapılan yol
suzlukları ne tadar biliyorsa, bunları da 
o kadıar biılıiyordur; eğer bu konularda 
bildiği bir şey varsa, bunları beş yıl ön
ce açıklaması gerekirdi, Bunları bugün 
açıklamasının sebebi, malum çevrelere 
yağ yakmasındandır; başka bir şey ola
maz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, zatı 
âlinize d'siplim cezası uygularım. Lütfen 
asabınıza hâkim olunuz. Rica ederim... 

DENÎZ BAYKAL (Devamla) — 
Evet, Titaş-GmbH de, gene bizim Dışiş
lerindeki memurlarımızla ortak kuruıl-
muştur ve Türkiye'ye 23,5 milyarlık zırhlı 
araç satan firmanın iki sahibi, Dışişleri 
Bakanlığımızın bu malzemeleri almakla 
görevli sisteminin Bonn'daki uzantıları 
ile işbirliği halinde şirket kurmuşlardır; 
adı da Titaş-GmbH'dir ve ikisi ortaktır. 
(SHP sıralarından alkışlar) Sayın Vural-
han orada değildir; ama, Sayın Vuralhan 
da, Dışişleri Bakanlığının bu alımılarını 
yönlendirme durumunda olan bir görev
lidir, bir Bakanlık görevlisidir. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, lütfen 
efendim... Süreniz geçti... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — 
Efendim, müsaade ederseniz halledece
ğim, iki dakika rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki. 
Rica ediyorum... 
Buyurun. 
A. CENGİZ DAÖYAR (Antalya) — 

Süre doldu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade 

ederseniz onu biz takdir edelim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Al
man şirket sahibi, «Çok iyi hatırlıyorum, 
buradan bavulla para götürüp, makine
lerin çekilmesini sağladım» diyor. Bu 
makineler, kumar makineleri, «Antal-
ya'daki, . Alanya'daki tesisler, Ince-
kum'a yerleştirilecek olan kumar makine
lerinin çekilmesi için, bana gümrükte 
mallar takıldı paramız yok diye haber 
verdiler, bavulla para götürdüm, ben çek-
tiriverdim» diyor. Bir Alman bunu ya
pıyor; ama, ne karşılığı?... Onu bilemi
yoruz, onu araştırmamız lazım işte. 

Şimdi, Sayın Vuralhan'la ilgiye ge
liyorum. Sayın Vuralhan Titaş'a ortak
tır. Çok sade sözüm, çok sade. Dışişle
ri Bakanlığında görevliyken Titaş'a or
taktır. Hangi Titaş'a? Bize 23.5 milyarlık 
zırhlı araç satan; tartışmalı, şaibeli sat-
tışların gerçekleştiricisi Almanların 300 
bin markı karşılıksız verdikleri, kumar 
makinesi yerleştirmek için bavulla para 
götürdüklerini ifade ettikleri Titaş'a, bu
günün Millî Savunma Bakanı ortaktır, 
ortak olmuştur. (SHP sıralarından alkış
lar) Ne zaman ortak olmuştur? Görevi 
başındayken, kamu görevlisiyken ortak 
olmuştur. Bunlar bir taraftan alınıyor, 
bir taraftan Titaş kuruluyor ve1 o Titaş'ta 
da, bu işlerin sorumlusu olması gereken 
bugünün Sayın Bakanı ortak! Bunu an
lamak mümkün değildir. 

ALİ ER (İçel) — Sen de ortak mı
sın desek, doğru olur mu Sayın Bay
kal? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İs
tanbul) — Sayın Bakan cevabını verir, 
merak etmeyin.. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bu
rada, Titaş'a herhangi bir insanın ortak 
olmasında ayıp bir şey görmüyorum. 
Bu, ayrı bir olaydır; ama, bu alımın 
sorumlularından birisinin orada ortak 
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olmasını, benim anlamam mümkün de
ğildir. Bunu anlamak da mümkündür; 
Suudî Arabistan'da var bu işler. Oralar
da, bazı ülkelerde oluyor; ama, «Tür
kiye'de bugüne kadar olmadı» diye dü
şünüyoruz; olmasın istiyoruz; onun için 
bu dayın üzerindıe duruyoruz. 

BAŞKAN — Son sözlerinize gelin... 
Rica ediyorum. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sa
yın Vuralhan Titaş'a, Ticaret Sicil Ga
zetesindeki ilanda, 79 sıra numarasıyla 
ortak olarak kayıtlıdır. Daha sonra ay
rılmıştır tabiî; ama, ayrılmış olması 
hiçbir şeyi değiştirmez. İlişki orada ya
kalanmıştır, fotoğraf çekilmâştıir, sonra 
düzeltme gayreti vardır. 

Sayın Bakanın eşi de Titaş'ta çalış
mıştır. «Titaş'ta çalışmadı, şurada çalış
tı...» Bunların hiçbiri durumu kurtar
maya yetmez. Sosyal Sigortalara, Sayın 
Bakanın saygıdeğer eşinin sigorta primi
nin ödendiği belge elimizde; 90 günlük 
prim Titaş'ta ödenmiştir ve Sayın Baka
nın eşi Titaş'ta çalışmışlardır. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Bakan Titaş'a, şirket serma
yesi 30 milyondan 60 milyona çıkarken 
ortak olmuştur. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Ne kadardır?... 

BAŞKAN — Bırakın efendim. Lüt
fen efendim... Zaten epeyce zaman geçti. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — 
Olay budur. 

Otel faturasıyla ilgili olara'k, arkadaş
larım görüşlerini ifade ettiler, ben de o 
nokta üzerinde durmak istemiyorum; 
yalnız, bunların, bir anlayışın, bir mo
zaiğin değişik parçaları olabileceğini yük
sek kurulun dikkatine sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, bunları 
Önder Kırlı arkadaşımız söylediler efen
dim. Rica ederim... 
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DENİZ BAYKAL (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim, ıbitiriyorum. 

Şimdi, bu kadar ciddî iddiaları ilk 
kez ben burada söylemiyorum; bu id-
dilar iki aydır Türk basınında. Bu iddi
alara muhatap olan bir siyaset adamı
nın, bir bakanın yapması gereken şey, 
hemen, bu konularda doyurucu, inandı
rıcı, geçerli cevap vermekti; bu cevap 
vîerilmerniştir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — Şimdi verecek. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — 
Bekliyoruz, bekleyeceğiz. Sayın Balkanı 
buraya bekliyoruz, buraya çıkmalıdır, 
söylemelidir ve cevabını da biz verebil-
meliyiz. Bekliyoruz. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) 
— Yeter artık, Sayın Başkan! 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — 
Şimdi bakın, bu konuda, Cumhuriyet 
tarihimizde de, dünyada da çok örnek
ler var; Münir Birsel olayı hâlâ hafıza
larda... Şerefli bir insan. Ortak olduğu 
bir şirketle ilgili söylentiler or
taya çıkar çıkmaz, hemen, ilk iş olarak 
bakanlıktan istifa ediyor ve soruşturma 
istiyor, (ANAP sıralarından gürültüler, 
«Sayın Başkan, yeter artık» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Baykal, 'beni 
müşkül durumda bırakmayınız, rica ede
rim. (Gürültüler) 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Müş
kül durumda bırakmayınız efendim, rica 
•ederim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim, bitiriyorum. 

Maksat gerçekleşmiştir, her şey söy
lenmiştir. Gönül ister ki, Sayın Bakan 
da, bir Münir Birsel gibi ya da bir süre 
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önce Fransa'da, genle adı söylentilere 
karıştırılıp, bakanlııktan istifayı ilk iş 
olarak gerçekleştiren Herheu (Hernü) 
gibi (o da Millî Savunma Bakanı) ba
kanlığı bıraksım ve konunun- ciddiyetle 
incelenmesine imkân tanısın. (SHP sıra
larından « Onur ister, onur» sesleri; 
ANAP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (An
kara) — O sizin arzunuz efendim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Ar
tık... 

BAŞKAN — Bitiriniz efendim, topar
lama değil, kesiniz sözünüzü »fendim. 
rica ederim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Ar-
tılk, Millî Savunma Bakanı, kendisinden 
beklemek hakkını taşıdığımız inandırıcı
lığını ve güvenini yitirmiştir. 

Düşününüz, Sayın Cumhurbaşkanı, 
birkaç gün önce, «kendisine verilen bel
geleri çok ciddî bulduğunu; ama, usulî 
bir anlayış dolayısıyla kendisinin ıkonuyu 
inceleme' imkânına sahip olmadığını, ge
reğini yapması için belgeleri Sayın Baş
bakana tevdi ettiğini ve Sayın Başbaka
nın, yapacağı incelemenin sonucunu ken
disine bildireceğini ümit ettiğini, bekle
diğini» açık bir dille ifade etmiştir. Şim
di, Sayın Cumhurbaşkanının, hakkında 
oiddî iddialar, yapıldığı kanaatini taşıdı
ğı Millî Savunma Bakanıyla, aynı Millî 
Güvenlik Kurulunda nasıl verimli bir iş
birliği yapabileceğini anlamakta ben aci-
zkn. (SHP sıralarindan alkışlar) 

Sayın Bakanın elinde bir büyük yetki 
var. Nadiren... 

BAŞKAN — Sayın Baykal, mikro
fonu kapatma zaruretini hissediyorum. 

Rica ederim efendim... (ANAP sırala
rından gürültüler) 

DENİZ BAYKAL (DeVamla) — 
... nadiren, bir kişi, alacağı bir kararla 
memleketine büyük bir hizmet yapmak 
imkânına sahip olur. Bu nadir fırsatlar
dan birisi şimdi Sayın Vuralhan'ın elin
de. Başbakana, gizli kapılarda, istifaya 
hazır olduğunu ifade etmekle yetinme
sin; Başbakana da sormasın, onu da ra
hatlatsın; gelsin buraya, açıkça, «İsti
fa ediyorum» desin; Başbakana karşı da 
desin, Hükümetine karşı da desin. (SHP 
sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından 
gürültüler) Bu, bizıe yapabileceği en bü
yük iyiliktir. 

Yüce Meclisi, bu 'konuyu konuşmak 
zorunda olduğum için içinde bulundu
ğum üzüntüyü anlayağacını tahmin ede
rek tekrar saygıyla selamlıyorum. 

Hepinize teşekkür ediyorum. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayın Abdullah Ulutürk; bu
yurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ABDULLAH 
ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; hepinizi 
grubum ve şahsım adına saygı ile selam
lıyorum. 

Millî Savunma Bakanı Sayın Ercan 
Vuralhan hakkındaki yolsuzluk iddiala
rı üzerine, Grubumuzca ve Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti tarafından verilen 
gensoru önergesi üzerinde grubumuzun 
görüşlerini bildirmek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi, kai
deleri 'belirli, belirli olduğu için de, açık 
bir rejimdir. Demokratik düzenin işle
mesinde, güçlenmesinde bütün anayasal 
kuruluşların görevleri vardır. Anayasa
mız, nizamı tespit etmiş; devletin temel 
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yapısını, hakların ve hürriyetlerin na
sıl 'kullanılacağını, icranın, yasamanın 
nasıl yürütüleceğini hükümlerle açıkla
mıştır. Meclis ve iktidarlar, Anayasa ve 
kanunların uygulanmasında her türlü 
tedbirleri almak mecburiyetindedirler. 
özellikle, muhalefetin Anayasa ile sağ
lanan haklarını kullanmasında iktidarın 
göstereceği titizlik, rejimin karakterimi 
belli etmesi yönünden, daha büyük önem 
taşımaktadır. 

İktidarlar, her şeyden önce denetime 
saygı göstermek, bunun rejimin varoluş 
sebebi ve kendilerinin işe teminatı ol
duğu bilincinde olmalıdırlar. Parlamen
to içinde anayasal denetim yollarını tı
kamak, iktidarın devlet imkânlarından 
hudutsuz şekilde yararlanmasını sağla
mak, vatandaşları, «oy verenler, verme
yenler» diye ayırarak, devlet hizmetleri
ni buna göre yapmak, devletin tekelin
de bulunan TRT'yi tek sesli borazan ha
line getirmek, basına açık veya örtülü 
sansür koymak, hiçbir suretle demokra
tik parlamenter düzenin isteyişime uy
gun hareketler değildir; hiç kimseye de 
şimdiye kadar hayır getirmemiştir. 

©izim ısrarla üzerimde durduğumuz 
mesele, Türkiye'nin kesintisiz bir demofc-
masiyi yaşamasıdır. İktidarlar, vardıklarımı 
yasıalktardıa değil, yasalarda aramaya baş-
lladııkları zaman, o memilekette demokra
tik hukuk devletini savunmak mümkün 
olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk dev
letidir. Hukuk devletinde, kimilerin ne 
halklara, yetkilere sahip olduğu; kimilerin; 
me yapacağı), ne yapmayacağı veya yapa
mayacağı, peşinen belıMenmiştir. Kaideler 
varsa, bu kaideler işlerse, hukuk devleti 
vardır. Hukuk devletinde, kaide dışı 
fert, zümre veya organ olamaz. Yine, hu
kuk devletimde, devlet mekanizması, şa-

hus, sınıf veya zümre hesabına değil, sırf 
millet menfaati ve iyiliği için işleyecektir. 

Bugün, hukuk devletinin işlerliğine 
göjge ıdüşüren, kaideljer dışında tutulmak 
istenen Millî Savunma Bakamı Sayın Er
can Vuralıhan'ın olayıyla karşı karşıya 
bulunuyoruz. 4 Aralık 1987 tarihinden 
itibaren Türkiye gündemini, Dışişleri 
Bakan-îğımıızın ihtiyaçları olarak alınan 
iaraç ve gereçlerdeki yolsuzluk iddiaları 
teşkili etmektedir. Olay, bakan - gazeteci 
çekişmesini aşmış, gayet ciddî boyutlar 
kazanmıştır. Millılî Savunma Bakanlığı 
gibi önemLi bir bakanlığım başında bulu
nan Sayın Bakana yöneltilen itham, ha
ber ve yorumlar, kaygı verici bir durum 
aiımııştıır. 

Yurt içi ve yurt dışı savunmayı üstllem-
mıiş, üstelik trilyonlara varan ihaleler ya
pan veya yapacak olan böyle bir bakan
lığım başında, adı yolsuzluk söylentilleri-

1 me karışmış bir zatın bulunmasına, anla
şılmaz bir ısrar ile ve inat ile «devanı» 
demek, kuşkuları) gidermeyecektir. Ak
sine, hem bakanlığı, hem de yapılacak 
o büyük ihaleleri, daha şimdiden gölgeli 
(hıalle getirecektir. Bu durum, böyle önem
li bir bakanlığı da yıpratacaktır. O ba
kanlık, dolayısıyla, milletin gözbebeği 
olan bir müessese de, hiç lüzum yokken 
yıpratıl lacaktır. 

Olay nedir? Bir bakanlığın bir kade
mesinde bulunan bir şahsın, devlet ihti
yaçları içim açılan yurt dışı ihaleCerde, or
taklık ilişkileri şahıs veya şirketlere iha
lenin yapılmasını sağlamasıdır; ihale ko
nusu alımlarım1 ulusal güvenliğe uygun va
sıfta olup olmadıklarının tespitidir. Yine, 
böyle bir şahsın siyasete atıilarak, büyük 
şirketlerle yakın ilişkiye girdiğini göste
recek şekilde, içlıi dışlı ilişkiye girip gir
mediğinin saptanmasıdır ve yine böyle bir 
şahsın, hakkında yoğun iddia, belge ve 
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(kanıta rağmen, Millî ıSavumma Bakanlığı 
gibi bir bakanlığa getirilişidir. 

îki aydır sözü edilen, manşeCierden 
inmeyen, haftalardır siyasî partileri, Tür
kiye Büyük Millet Meclislini, kamuoyunu 
uğraştıran olay budur. 

Sayın milletvekilleri, her soruşturma, 
önce, bir olay hakkımda kuşku doğurucu 
belirtiler ile başjlar. Bu belirtiler, zamanlla 
ve resimî soruşturmalar ile kanıtlara bağ
lanır. Asıil olan, olayı çözmek, kuşkuyu 
yenmektir; oT.ayın üzerine gidilip, soru
nu açıklığa kavuşturmak, aydınlatmak, 
şüpheleri dağıtmaktır; devleti korumak
tır. 

Devleti koruma ve koMama görevi, 
bugün, en başta Sayın Cumhur başkanlığı 
makamıma düşmektedir. Zira, Cumhur
başkanı, devletin başudır. Bu sıfatla, Tür
kiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin 
biriliğini temsi eder; Anayasanın uygu-
lanmasımı denetler, organlarının düzenHi 
ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bu, ana
yasa1! görevidir. Anayasamız, bu temdi 
görevlerin hangi yetkiler kullanılarak: ye
rine getirileceğini de açıkça belirtmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı makamı, Sayın Er
can Vuralhan ile ilgili, basında çıkan ha
ber ve yolsuzluk söylentileri konusuna 
yakınllıik göstermiş, bi'ıgi ve belgeleri top
lamış; ancak, yetkilerini kullanmayarak, 
.sessiz kalmayı tercih etmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı makamının yansız
lığı ve devlet mekanizmasının işleyişindeki 
denge durumu, parlamenter sistem'imizin 
en büyük teminatıdır. Olayın tarafıı oHaraflt 
görünmekte beis görmeyen, bunu söyle-
tnıek'ten de açıkça çekinmeyen Sayın Baş
bakan Turgut özal'ın vaki tutum ve be
yanlarına rağmen, yolsuzluk ile ilgili bil
gi ve belgelerin Sayın özall tarafından in
celenmesini istemek, Cumhurbaşkanlığı 
makamını da kaygı verici tartışmalara gö

türmüştür. (DYP sıralarından aflkışlar) 
Nitök;m, Sayın Başbakanın, bilgi ve bölge
ler hakkında Cumhurbaşkanlığı makamını 
da işin içine dahil ederek beyanlarda bu
lunması, kamuoyunda, iki makam arasında 
olayın örtbas edilmesi koruma gibi, ka-
naatllerin oluşmasına neden olmuştur. 
Cumhurbaşkanlığı makamının da, olayın 
arkasında koruyucu gibi duruma düşü
rülmesi, bu makamın ciddiyeti ve taraf
sızlığı ilkeleriyle bağdaştırılacak bir tu
tum 'değildir. 

Sayın Başbakanın, Cumhurbaşkanllığı 
makamına yönelik tutarsız beyanlarını 
endişeyle karşıladığımızı, bir kere daha, 
bu kürsüden ifade ediyoruz. Mesele, sa
dece bir hukukî sorun değildir. Ortada, 
yolsuzluktan öte, devlet kavramının tah
ribi söz konusudur. Bu bakımdan, gerek 
muhalefet ve gerekse basın, Devlet Baş
kanlığının, Millî Savunma Balkanı bak-
ıkında soruşturma açtınmasınıı değil, Vu
ralhan olayının Devlet Denetleme Kuru
lunca incelettiriip, durumun belirlenme
sini istemişlerdir. Başbakanın sözleri ve 
ANAP Grubunun kamuoyuna yansıyan 
tutumları karşısında, verilen gensoru 
önergesinin reddedileceği nazara alınır
sa, Vuralhan olayının aydınlatılması ve 
gerçeklerin ortaya çıkarılması, ancak 
Devljet DenetLeme Kurulunca yapılacak 
bir incelemeyle sağ'anabilir. Binaenalleyh, 
Cumhurbaşkanlığı, bir kamu makamı 
olarak, öğrendiği usulsüzlük ve yolsuz
luk eylemlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, 
olayda taraf olan ve o bakanla birilikte 
sorumllu oı'ması gereken Başbakana de
ğil, soruşturmayı açtırmak hususunda tak
dir yetkisine sahip bulunan' Dışişleri Ba
kanına doğrudan doğruya tevdi etmek du
rumundadır. 

Vuralhan olayını, Cumhurbaşkanlığı 
makamının, Devlet Denetleme Kuruluna 



T. B. M. M. B : 21 

usûlü gereğince incelettirmesi bir zorun-* 
iuiuktur. Yani, yalnız yetkisi değil, göre-
vidir. izmir'de bir şirket incelemeye alı
nabiliyor da, dev!ete zırhlı araç ve ge
reç satın a'ımması neden incelenemiyor? 
Bu, fevkalade yanlış bir tutumdur. Aksi 
halde, Cumhurbaşkanlığı makamının si
yasî müiahazaliarlıa hareket ettiği geçer
lilik kazanacak ve peşinde yeni bir tartış
mayı getirecektir. OSHP ve DYP sırala
rından alıkışar) 

Sayın. miıiiletvekiMeri, Sayın Başbaka
nın bu konuda koyduğu tavrı da esef
le 'karşılıyoruz. Hakkımda o ıkadar çok 
dedikodu o an bir insanı bakan olarak, 
hem de Milî Savunma Balkanı ollarak 
nasıl! atıyor ve o makamda oturmasına 
masül razı oluyor? Kendisine sorumuz 
budur. 

Suç isıpat'anana ıkadar kimse suçlu 
sayılmaz; ancak, Mülliî Savunma Bakan
lığı gibi, önümüzdeki günllerde büyük iha
le ier'in "yapbacağı böyle bir bakanlıkta > 
böyle bir isnrn oturması, fevkalade sa
kıncalıdır. özelMkl'e o ihaleler için geti
rildiği, maa'esef söy'enıir hale geUımiştir. 
(DYP sıralarından alkımlar) 

Başbakan Sayın özal'ın bu konudaki 
beyanları da hayli ilginçtir. Bir ik'i beya
nına 'dikkatlerimizi çekerim. Diyor ki : 
«Ben Ercan Vuralman'a yöne İlik, zırhlı 
aracılar1 a ıTgilli yolsuzluk İddiasını ince-
llettird'im, Olayda herhangi bir yolsuzluk 
veya şahıslarta bağlantılı durum olması 
mümkün değil. Bazı teşkilatlarda, ma
alesef birbirini çekemeyen kişiler böy
le karalamalar isnat edlebiliyorllar. Biz, 
Ercan Beyl'e muhtelif seyahatlerde birlik
te olduk, İnsanlar seyahat edince, konu
şunca, birbirilerini daha iyi tanıyorlar. O 
bakımdan, söylentilerin doğru o'lduğu fca-
n'smda değilim),» Yine, Sayın Başbakan, 
«Mesele, Ercan hadisesi değildir, bunum 
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gerisimde, esas itibariyle hedef alman1 

ANAP İktidarııdır. ©iz bunlarım hepsini 
bfiyoruz; çünkü, yorurmarı gördüm. 
Efendim, istifa et denildi; nereye istifa 
edeoeik? Sen ne ispat ettin? Bazı güç 
odakları var, hzaya gelecekler. Ercan 
suçlu çukarsa, atarım» der, sonra da al
mayacağını, yani kendi yersiz deyimiyle, 
atmayacağını söyler. 

Sayın millletvek'ill'ieri, Sayın Başbaka
nın, olayım başından beri söylediği söz-
'ler bun'ar. Şimdi, soruyorum sizlere : Bu 
beyanlar, bir Başbakana yakışan sözler 
midir? Hani, nerede devlet adamlığı cid-
d'yeti, nerede sorumluluk anlayışı, nere
sinde hukuka bağlılık, rmanılırlık? Başba
kan olarak, çıkıp, «Ben konuyu muhak
kike incelettim, bir şey yok» diyerek işin 
içinden sıynlamazsınız. Muhakkik kim
dir, neyi araştırmıştır, hangi dosyaları in-
celem'iştir, kimlerin dfadesilni almıştır, han
gi devlet dairesinde çalışmak tadır, in
celediği olayın raporları nerededir; ba
sına niye açıklanmamıştır? Basında çıkan, 
gerek Dışişleri Bakanlığına ve gerekse Sa
yın Ercan Vuralhan'ın şahsına yönelti
len, ilişkileri açıklanan, belgeleri ortaya 
konan sorulara, devlet ctiddiyeti içerisinde 
niye cevap verilmemektedir? 

Sayın Milletvekilleri, Sayın Başbakan 
diyor ki : «istifa et denildi. Nereye isti
fa edecek? Sen neyi ispat ettin?» Biz de 
diyoruz ki : Olayı soruştur, devlet teftiş 
kurullarımı harekete geçir, hukukî yolları 
aç, tıkama. B;z, bu hukukî imkânın ne
den tanınmadığı ve yollarının niye tıka-
tıldığının endişesi içerisindeyiz. Anaya
sanın 112 nci maddesi sarihtir ve bir fık
rasında, «Başbakan, bakanların görevleri
nin Anayasa ve kanunlara uygun olarak 
yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici 
önlemler almakla yükümlüdür» denil
mektedir. Eğer, Başbakan görevini yap-
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mıyorsa ve yetkisini kullanmıyorsa, o 
Başbakana da kuşku ile bakmak gerekir. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Bugün Sayın Başbakanın, görevini su-
iistiınal ettiği, pasif tutumuyla anlaşıl
mıştır. Sayın Başbakan, bakanı gibi, sı
kışınca bir de karşı suçlamaya geçiyor. 
Nedense, Sayın Başbakanımızın dilinde 
şu laflar sakız oldu : «Egemen güçler, 
Türkiye'de karanlık güçler;» şimdi de 
«güç odakları...» 

Bizim bildiğimiz, Türkiye'de tek güç 
vardır, o da devlettir. Devletten başka bir 
güç varsa, iktidar olarak, Hükümet ola
rak diye bu gücü yok etmiyorsunuz? İc
ra makamı sizsiniz, devletin gücünü tem
sil eden sizsiniz. Devlet otoritesini kul-
lanımakta acze düşülüyorsa, bu sizin ayı
bınızda*; Hükümet olarak, şikâyet etme
ye hakkınız yoktur. Bu beyanı, devlet 
adına talihsiz bir beyan olarak telakki 
ediyoruz. 

Sayın milletvekillerıi, olayın, Sayın 
Vuraılhıan ile Sayın Mumcu arasında şah: 

sî bir mesele olmadığı da açıktır. Vurai-
han olayı olayın bizzat kendisinden çok, 
olay karşısında devlet organlarının tu
tumları itibariyle üzerinde durulmaya de
ğer hale gelmiştir. Ortada, üzerinden çir
kin kokular yayılan bir olay vardır. Bu 
olay ve bu olayın karşısında büyük bir 
hassasiyet içerisinde otoası gereken dev
let organlarının, lakaydiden öte, maale
sef, birtakım şüphe ve tereddütleri davet 
edecek yanlış tutumları ve yaklaşımları 
vardır. Olaya şöyle bir kuşbakışı baka
lım. 

Bir Millî Savunma Bakanı var; bu zat, 
bir tarihte seks otelleri işleten insanlark, 
yani -bağışlarınıza sığınırım- açıkçası, 
muhabbet tellalları ile ortaklık yapmış. 
{DYP sıralarından alkışlar) Sonra onlar
dan, yetkili ve görevli bir kimse olarak, 
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devlet adına satın almalarda bulunmuş. 
Hem de ne satın 'alıyor?.. İçme, bu mem
leket evlatlarının canını koyacağımız araç 
ve gereçleri satın alıyor. Kendisinin de 
içinde bulunduğu diplomatların ve güven
lik güçlerinin can emniyetini, Almanya'da 
fuhuş evleri işleten insanların insafına 
ve takdirine tevdi ediyor. Sonra geliyor, 
milletvekili olurken, bazılarının, yeraltı 
dünyasının insanları ile ilgili oldukları 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin zabıtla
rına geçmiş 'kimselerim ikramıyla, Türki
ye'nin en lüks otelinde yiyip içiyor ve o 
insanların desteği ile milletvekili oluyor. 

'Şimdi, biz devlet olarak ne yapıyoruz? 
Evvela, 'devlet kimdir? Devletin başı var
dır, devletin Meclisi vardır; parlamento
su vardır, devletin hükümeti vardır ve 
burulara bağlı olan kuruluşlar vardır, de
netleme kurulları, teftiş kurulları gibi. 
Ş'mdi size soruyorum -55 milyon insanın 
adına yemin ederek burada vazife yapı
yoruz- bizlerim görevi, bir olayı örtmek, 
bir suçluyu kaybetmek midir; yoksa, o 
olayı aydınlatıp, varsa o suçlunun yaka
sına yapışmak mıdır? 

SEYÎT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Suçlu neredeymiş; hangi mahke
me suç tespit etti? 

ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) 
— Baştan başilayalım. 

Sayın Devlet Başkanı ne yapmıştır? 
Açıkça ve üzülerek ifade ediyoruz ki, Sa
yın Devlet Başkanı, 'hem siyaseten, hem 
de hukuken yanlış bir yol izlemiştir. 
Cumhurbaşkanlığı açıklamasında bahse-
d'len ve belgderin Başbakana tesliminin 
mazereti ve savunması gibi gösterilen hu
kukî zorunluluk, hiçbir hukukî esasa da
yanmamaktadır. Zira burada, Sayın'Cum
hurbaşkanının, Devlet Denetleme Kurulu
na incelettireceği şey, bir olayın in
celenmesidir. Bu, bir şahsın yargılan -̂
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ması değildir, hatta yalnız o şahıs hak
kımda, yani Sayın Millî Savunma Balkanı 
hakkında bir soruşturmadan dahi ibaret 
değiıldir. Devlet Demetleme Kurulu, yargı 
niteliğinde araştırma yapan bir kurul da 
değildir. Dolayısıyla, araştırma yaptığı 
bir olayın içindeki şahıslardan birisinin 
dokunulmazlığa sahip olması, araştırma
nın yapıta as ima kesinlMe engel teşkil et
mez. Ortada bir olay var. Evet, bu olayın 
içerisinde, dokunulmazlığı olan bir ikisi 
var; ama, omun, seks oteli işleten^ ortak
ları da var, daha bir sürü limsan da var; 
yani muhabbet tacirliği yapan bu iki Al
man da, Sayın Vuralhan'ıın dokumulımaz-
lıik kapsamına dahil edilerek, olay, 'ilâ-
mihaye karanlıkta mı bırakılacaktır? İş
te, Sayın Cumhurbaşkanlığı makamının 
büyük ıbir hata ile yaptığı hukukî yanlış
lık buradadır., 

Sayın milletveik illeri, siyasî yanlışlığa 
gelince : İddialı olarak teşkil edin ve 
Anayasa kurumu haline getirilen Devlet 
Denetleme Kurulu, böyle bir olayı ince-
lerpeyecekse, hangi olayı inceleyecektir ve
yahut bu meseleyi bu kurul incelemezse, 
kim inceleyecektir? Sayın Cumhurbaşka-
mı topu Başbakana atacak, o, «Muhakki
ke vereceğim» diyecek... Verdi mi, verme
di mi, bilen yok. Muhakkike verirken, 
kemdi kanaatimi de belirleyecek, yani ola
yı ve ilgilisini aklayıp çıkacak. 

Burada, olayın bir şayanı teessüf yö 
nü daha cereyan ebmekted;r. Belgelerim 
alınıp verilmesinde, Sayın Başbakanın is
teyip istemediği, bu iki makam arasında 
maalesef çelişkili beyanlara vesile olmuş
tur. Adeta mesele, «İki makamdan binisi 
doğru söylüyor, yani, diğeri hilafı ha
kikat beyanda bulunuyor» noktasına gel
miştir. Bu tabiri de bir yerlerden hatır
lıyoruz; hilafı hakikat bu beyanda bulun
ma durumumun, bu iki yüce makamdan, 

en az birimim üzerinde kalır olması, hem 
acıdır, hem de talihsizliktir. 

Sayın milletvekilleri, biz burada ne 
arıyoruz?.. Tüyü bitmemiş yetimlerim 
hakkını aradığını söyleyen bir Başbakan, 
eğer bu sözlerin arkasında duracak sami
miyete ve bu Sayın Savunma Bakanınım 
arkasında duracak cesarete sahip ise, aça
rız gensoruyu, açık açık konuşuruz. Bu
rada, ne kimseyi yiyeceğiz, me de asıp ke
seceğiz; Sayım Başbakanım, sadece sözü
nü etfi'ği o yetim hakkını koruyacağız; 
ama, Sayın Başbakan gibi ve bir ölçüde 
de, maalesef, Sayın Cumhurbaşkanı gibi, 
yetim hakkını yiyenler üzerime himaye 
kanatları gererek değil; varsa, çirkinlikle
ri örterek değil... (DYP, SHP sıralarım
dan alkışlar) 

MEHMET MÜKBRREM TASÇI-
O Ğ L U (Sivas) — Sayın Başkan, nereden 
aldı, nereye götürdü? Kim hakkımda ko
nuşuyoruz burada? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (tstan-
tanbul) — Alakası yok. Burada hukuk 
var. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) 
— «Hodri meydan» denilecek olan bir 
gazeteci ile Savunma Bakanı değil; o Sa
vunma Bakanı ile birlikte bu olayın içe
risinde taraf olan ve yarın o bakan suç
lu çıkarsa, onunla birlikte sorumlu olan, 
onunla birlikte suçlu çıkacak olan Sayın 
Başbakanın bizzat kendisidir. Hodri mey-
dansa, buyurun meydana. 

Sayın Başbakan bu işte taraftır, bu 
işin tahkikatçısı olamaz. Sayın Vuralhan, 
kendi kendine, bir gün sokakta dolaşır
ken, «Çıkayım şurada oturayım» diyerek 
Millî Savunma Bakanı mı olmuştur? Onu, 
oraya Sayın Başbakan getirmiş, Sayın 
Cumhurbaşkanı da atamıştır. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 
Önergeyi öyle verseydin. 
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ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) 

— Geleceğiz efendim, sonra geleceğiz. 
Olayda ne var?.. İnşallah hiçbir şey 

yoktur... 

BAŞKAN — Sayın Ulutürk, sözleri
nizi tamamlayınız efendim. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) 
— Ama, doğru olup olmadığını araştır
mak için, biz de parmak hesabıyla bunun 
üzerini örtmeye çalışırsak, o olayı da, 
olayın içindeki insanları da zanlı halinde 
tutmuş oluruz. 

Mecellede bir hüküm vardır - yalnız 
mecellenin değil, evrensel hukukun genel 
prensiplerinin başında gelir - o da aynen 
şöyledir : «Beraatı zimmet asıldır; müd-
dei, iddiasını ispat ile mükelleftir». Yani, 
bugünkü dil ile açıklarsak, bir insanın 
suçsuzluğu asıldır; bir şeyi iddia eden de, 
onu ispat ile yükümlüdür. Bu kaidenin 
hukukî yapısına baktığımızda, bir kimse
nin suçluluğunun kabul edilmesi, iddia sa
hibinin, iddiasını ispat etmesi şartına bağ
lanmaktadır. Yani, biz burada mevcut bir 
iddianın ispatı imkânını, o iddianın sa
hiplerine tanımazsak, yani, gensoruyu, 
görüşmeden reddedersek, kişinin suçsuz
luğunun asıl olduğu kuralından yararlan
ma hakkını da kaybederiz. Gensoruyu 
reddederseniz «suçsuzuz» diyemezsiniz; 
«'Sayın Vuralhan suçsuzdur» demek hak
kını kaybedersiniz; çünkü, müddeiye ispat 
hakkını tanımamış oluyorsunuz. Suçsuz
sunuz; ama, «suçsuzuz» diyemezsiniz. Ya
ni, bu gensorunun reddiyle, bu arkada
şımızı (Sayın Millî Savunma Bakanını) 
biz, zanlı hale sokmuş oluyoruz. 

Kamuoyu vicdanında suçlamalar uzar 
gider. Oradaki hükmü ise, ne 292 oyla, 
ne de hiçbir şeyle değiştirmek mümkün 
değildir. Bu tereddütler zincirinin, bu ba
kanlığın üzerinde birer şaibe olarak uza

yıp gitmesine imkân vermeyelim, seyirci 
olmayalım. 

Sayın Başbakanın, hukuktan ve hatta 
maalesef ciddiyetten de yoksun... 

BAŞKAN — Sayın Ulutürk, ben zatı 
âlinizi son sayfayı okuyorsunuz zannet
tim; şimdi ise önünüzde beş sayfa daha 
var; rica ediyorum son satırınıza geliniz 
efendim. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) 
— Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, devletin resmî 
mercileri bir kaçış içindedirler. Ortada, 
açıklanması gereken bir olay vardır; an
cak, olayın üstüne gidecek, onu açıklığa 
kavuşturacak bir sahip yoktur. Geliniz, 
bunun sahibi biz olalım. Zira, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Türkiye'de hakların, 
hürriyetlerin, hukukun bekçisidir. Türki
ye Büyük Millet Meclisi, her şeyin açık
ta, alenî ve herkesin gözü önünde cere
yan etmesinin teminatıdır. 

Sayın milletvekilleri, iki aydır Türki
ye'nin gündeminde bulunan bu yolsuzluk 
söylentileri, azalacağına, çoğalmıştır; çün
kü, yumak çözülmeye başlamış, belge ve 
kanıtlarla, bu işte bir bityeniği olduğu 
ortaya çıkmıştır. Sayın Bakan, kendisine 
defalarca imkân verilmesine rağmen so
rulardan kaçmakta, cevaplamamak ta; 
âdeta, «gerçeği araştırmayın» diyerek, 
hemşerisine sığınmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Ulutürk, lütfen, 
son sayfaya geliniz efendim. Rica ediyo
rum... Çok rica ediyorum, Başkanlığı 
müşkül durumda bırakmayınız. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) 
Bitti efendim. 

Sayın milletvekilleri, milyarlık yolsuz
luk iddiaları, şirketlerdeki ortaklıklar, 
2493 ve 2886 sayılı yasalara aykırı ihale
lerin muhatabı olan şahıs, bugün Millî 
Savunma Bakanlığının başına getirilmiş-
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tir. Önümüzdeki günlerde bu Bakanlığın 
yapacağı. ihaleler de malumunuzdur. 
Özellikle o ihaleler için getirildiği - maa
lesef - söylenir hale gelmiştir. 

Bizim yukarıdan beri vurgulamak is
tediğimiz, kimi belgeleri gazetelere yansı
yan Sayın Bakan hakkındaki bu iddialar
la, bu Bakanın artık bu makamda kala
mayacağıdır. Biz mahkeme gibi, bu Ba
kan hakkındaki iddialar incelensin demi
yoruz; esasen, Doğru Yol Partisi, Meclis 
araştırması değil, gensoru önergesi verir
ken bu noktadan hareket etmiştir. 

Üzerine basa basa söylediğimiz, hak
kında bu kadar ciddî iddia ortaya konu
lan bir bakanın, siyasî bir makam olan 
bakanlık koltuğunu da bundan böyle iş
gal etmemesidir. 

Sayın Bakan, belki ceza hukuku açı
sından hakkındaki iddialardan kurtulabi
lir; ama, siyasî bakımdan kurtulması 
mümkün değildir. Millî Savunma Bakan
lığı gibi önemli bir bakanlığı işgal edişi, 
artık güven verici değildir. 

«Ben bakan olsaydım şimdiye kadar 
elli kere istifa ederdim» diyebilen yürek
li, vicdanlı milletvekilleri: Biz, olaya bu 
açıdan bakıyoruz; sizin de olaya bu açı
dan yaklaşmanızı istiyoruz. Güneş bal
çıkla sıvanmaz... Bu Bakan, görevinde 
kaldığı müddetçe, şaibeler yakasını bırak
mayacaktır. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ulutürk. 

Anavatan Partisi Grubu, adına, Sayın 
Orhan Ergüder; buyurun. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

ANAP GRUBU ADINA HALİL OR
HAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; yüksek huzurunuz
da, sayın SHP ve DYP milletvekillerinin 

vermiş olduğu gensoru önergeleri için 
grubum adına söz almış oluyorum. Evve
la, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Fevkalade heyecanlıyım; nasıl heye
canlıyım, anlatamam. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ye-
şilçamda değiliz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — İnsan, böylesine savcılar kar
şısında kalınca, dünyanın en büyük ka
nıtlarını ortaya koysa, Bastille'de hapis
haneye girer. Hiç hukuk dinlemeden, hak 
dinlemeden böylesine bir yüklenme... 
Dünya siyasî tarihinde bir dosya da bu 
olacaktır. 

Arkadaşlarımı öyle dikkatle dinledim 
ki, hele Sayın Baykal'ı... O yakışıklı ve 
güzel adam, âdeta kelle istiyor, kelle... 
(SHP sıralarından gürültüler, «Ciddî ol» 
sesleri). Kelleyi isterim diyor. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) 
-4- Ortaoyuncusu musun? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Halbuki, kelleyi isterken, bir 
defa dinleyeceksin. 

Muhterem arkadaşlar, grup adına mü
dafaa yaparken, bâzı isimleri söylemek 
mecburiyetinde kalırsak... (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Efendim rica ederim... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — ... o kişiler beni affetsin. 

M. TURAN BAYAZ1T (İzmir) — 
Müdafaa yapmıyorsun. 

BAŞKAN — Diğer arkadaşlarımıza 
gösterdiğimiz sükûneti, her milletvekili 
arkadaşımıza karşı gösterelim. 

Devam edin Sayın Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (De

vamla) — Çünkü, o isimler bizatihi hadi
senin içerisinden çıktı. Onun için beni 
bağışlasınlar. Eğer, bir sürçülisan yapar
sam, peşinen af dilerim. 
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Muhterem milletvekilleri, olay 24 Tem
muz 1987 tarihinde, bu memlekette ba
sında büyük hizmetler yapmış bir gazete
cinin (Öymen Beyefendinin) Şişli'deki ce
naze merasiminde başlıyor. Üzüntülü in
sanlar... Hakikaten yazık olmuştur bu ar
kadaşımıza; genç yaşta vefat etti. O me
rasim esnasında, köşede iki kişi ciddî cid
dî konuşuyor; bir tanesi Sayın Cumhuri
yet Gazetesinin yazarı Uğur Mumcu Be
yefendi, diğeri de Sayın Cumhurbaşkanı
nın basın görevlisi. Orada konuşulanlar, 
bugünkü olayları meydana getirdi. Ber-
vechi peşin arz edeyim ki, bu olaylar üze
rine, kanıtlar Çankaya'ya gitti. 

Aslında, biz hukuk devletiyiz; şikâ
yetlerin mercileri vardır. O merciler gö
rev yapmadığı zaman, bir büyük merci 
burasıdır ve burada da değerli muhale
fet partileridir. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Bu
rası yargı mercii mi, siyasî merci mi? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Efendim, dinlemeyecekler; çün
kü, hoşlarına gitmeyecek. Beyefendi, 
üzülmeyin, ben konuşurum. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Sayın Başkan, biz onları iki saat dinle
dik; onlar da dinlesinler; müdahale etme
sinler. 

BAŞKAN — Evet, devam edin Sayın 
Ergüder. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Bütün kapılar kapanabilir; 
hatta iktidar kapısı dahi kapanabilir; 
ama. muhalefet partileri vardır. Halk mu
halefete, «Git iktidarı kontrol et» diye 
oy vermiştir. Bu partilerde değerli hu
kukçular, devlet adamları var; meseleyi 
buraya getirirler. Hayır, olay öyle olmu
yor. Olayımızda safiyane bir iddia. Za
ten sayın yazar devamlı olarak diyor ki: 
«Ben zimmet, ihtilas ve rüşvetten bahset

miyorum; alımlarda birtakım yanlışlık
lar var» Bütün makaleleri bizde mevcut. 
Bunun üzerine, Anayasada müesses Dev
let Denetleme Kurulu - fevkalade büyük 
bir kurul ve Anayasa kurulu - Sayın 
Cumhurbaşkanının emriyle derhal hare
kete geçebilir. 

Cumhurbaşkanı, verilen kanıtların hu
kukî değerinin zayıf olduğu, belge dahi 
olamayacağı mülahazasıyla, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetinin en,büyük me
muru Sayın Başbakana... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Cum
hurbaşkanlığının açıklaması öyle değil
dir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

Sayın Ergüder, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Muhterem arkadaşlar, hatiplerin gö
rüşleri görüşlerinize uymayabilir; siz baş
ka türlü bilirsiniz, hatip başka türlü bi
lir. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Cum
hurbaşkanlığının bildirisi saptırılıyor. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâliniz öy
le biliyorsunuz, hatip öyle biliyor. O iti
barla, birbirimize, müsamahayla, hoşgö
rüyle bakalım. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Cum
hurbaşkanlığının resmî bildirisini saptırı
yor. 

BAŞKAN — Efendim, siz, «saptırı
yor» diyorsunuz, arkadaşımız başka tür
lü diyor; bunun hakemliğini kim yapa
cak? Zatıâliniz değil ki... Lütfen efen
dim... Oturduğunuz yerden bunun tar
tışmasına girerseniz, müzakereleri sükû
netle devam ettiremeyiz. 

Devam edin Sayın Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (De

vamla) — Sayın Başkan, vakte de bakı
yorsunuz değil mi efendim? 
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BAŞKAN — Bakıyorum efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (De

vamla) — Dikkat buyurun, gazeteci akıl
lı bir adam; normal şartlarda dosyayı sa
yın muhalefet liderlerine tevdi etse veya 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
mahsus maddesine göre cumhuriyet müd
deiumumisine verse ki, yolları gösteriyo
rum, Vermiyor; doğrudan doğruya Çan
kaya'ya gidiyor; o da bir yol. Sayın Baş
bakanıma evraklar veriliyor. Sayın Baş
bakanım, «Tahkik ettireceğim» diyor. 
Şimdi, pek tabiî olarak, muhalefet, «Na
sıl olur tahkik ettirmek, siz kimsiniz? 
Devletin yargı organlarına veriniz» di
yorlar. 

Çok kısa bir olay... 
ÎBRAHÎM DEMİR (Antalya) — Kim 

diyor bunu? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Muhterem arkadaşlaı, Kurt 
Waldheim, Avusturyalı bir diplomat. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Nazi. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Eski bir Nazi. Nazi olduğu 
iddiası var. Halen, Avusturya Reisicum
hurudur. Dikkat buyurun; kendisinin kat
liama, eziyete ve adam öldürmeye sebe
biyet vermiş bir nazi olduğu iddia edildi, 
Viyana sorgu hâkimi meseleyi ele alma
dı veyahut da Viyana Başsavcısı, ele al
madı. Dünyanın altı tane meşhur tarih
çisi bir araya geldi, olayı tetkik ediyor
lar. 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Biz 
de Mecliste görüşüyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kırlı... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (De

vamla) — Dikkat ederseniz bazı olay
lar vardır ki, yargı organlarından evvel, 
bir tetkiki icap eder. Bakınız şimdi, sa
yın basının tamamı aynen şu kelimeyi 

kullandılar : «öykü oldu artık.» Hayır. 
Basının bir kısmı neler söylüyor? Şimdi 
onu okuyalım. Efendim, dikkat ederse
niz kendisinin kalemine ehemmiyet ver
diğimiz mühim adamlar, mühim yazar
lar da var, bu memlekette. Bu memleket
te, Uğur Bey kadar da... Mesela, Güneş 
Gazetesinde Sayın Mehmet Barlas diyor 
ki : «Ben...» (SHP sıralarından gülüşme
ler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — «Ben evrakları tetkik ettim; 
baktım ki, bununla bir insanın tecrim 
edilmesine imkân yoktur. Hatta, hatta 
14 üncü derecede bir memur bununla 
suçlanamaz.» 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — O da 
mı muhakkik? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Biraz daha ileriye gidiyor, 
«Bizim gazete idarehanesine bu havadis 
gelse, yazı işleri bunu gazeteye koymaz» 
diyor. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Koya
maz! 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Yine, yazılarından feyz aldı
ğımız - biz basını okuyan insanlarız -
Sabah Gazetesinde yazan meşhur Sayın 
CiVaoğlu arkadaşımız da, muhakkiklik 
müessesesini tetkik ediyor ve bunun ar
kasından yazılar devam ediyor; fakat, ha
kikaten değerli münekkit kariyeri olan 
Uğur Mumcu Bey bu meseleyi mütema
diyen pompalıyor. 

Muhterem milletvekilleri, bir insan 
tasavvur ediniz ki, bir güçlü gazete ta
vafından 45 gündür devamlı başmakale, 
devamlı başmakale ve halka halka üze
rine halka halka üzerine... Ben Sayın 
Vuralhan'ın, sağlığını takdir ederim; ben 
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olsam ölürdüm. Bakın ne diyorum; bra
vo... Takdir ediyorum. (SHP sıraların
dan «Bravo (!)» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Rica 
ederim... Lütfen... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Ama, onun ölmeyişinin sebe
bi, Tanrıya inanması ve vicdanının te
miz olmasıdır. (ANAP sıralarından al
kışlar; SHP ve DYP sıralarından gülüş
meler) 

Dikkat ettim, sayın grup başkanveki-
li, mütemadiyen şanjmanı işletiyor. Me
ğer, Ercan Vuralhan ne kadar büyük bir 
adammış yarabbi?! Hariciye Bakanlığı
na ne alınsa, kararı beyefendi veriyor?! 
Sanki, orada başka görevli kimse yok!.. 
Teşkilat Kanunu yok!.. Muhasebe Ge
nel Müdürü yok!.. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Ortak 
o, ortak... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Veznedar yok!.. Orada bü
yükelçiler var, müsteşar yardımcıları var, 
muhasebe müdürleri var; velhâsıl, yuka
rıya doğru çıkın, bakan var... Demek ki, 
bu alımlar esnasında muhtelif komisyon
lar kuruluyor ve bu komisyonlarda bu
lunan kişiler, Türkiye'nin medarı iftiharı 
olan büyükelçiler ve müsteşarlar. Ne 
yapmış ki yarabbim bu Sayın Vural
han?.. Hepsini atlatmış, birtakım insanlar
la lobiler kurmuş ve menfaat sağlamış. 
Yalan, büyük bir yalan bu. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, şimdi gelelim gensoruya. 
Muhalefetin içerisinde, benim hocam 
olacak derecede, çok kıymetli hukukçu
lar var. Evvela, sözlü soruda hatalara 
düşmeye başladılar; arkasından da bir 
gensoru geldi. Bunun sebebi ne sayın 
grup arkadaşlarım? Anavatan Partisini 
yıpratmak. Olay bu. Sayın Başbakanı 

yıpratmak. Olay bu. Çünkü, Başbakana 
dayanamıyorlar, bayılıyorlar, kıskanıyor
lar; bütün mesele bu. Olay bu, mesele 
bu... (ANAP sıralarından alkışlar; SHP 
ve DYP sıralarından gülüşmeler) 

Olaylar cereyan ettiği zaman, Ana
vatan Partisi dünyada yok. 1982 yılında, 
terörün mütemadiyen yükselmesi sebe
biyle güzide evlatlarımızın hayatlarını ve 
mallarını korumak için alımlar başlıyor. 
Beyefendi, öyle zannediyorum ki, bu se
fer o zırhlı araçlardan bir tanesine bin
miştir. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Başbakan 
binmedi, güvenemedi. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Dünyanın en zor vasıtaları ve 
dünyada da, Amerika ve Almanya'dan 
başka bir yerde yapılamıyor. Mercedes 
dahil, yüzde yüz garanti veremiyorlar. 
Alınıyor; fakat, yüzde yüz garanti ol
muyor, kullanış şekline göre. Mesela bir 
taşın üstüne yeleği koyduğunuz zaman, 
arkadaki cisim sert olduğu için kurşun 
delebiliyor; fakat, vücutta iken, vücut 
ısısı ve solunum sebebiyle - raporlarda 
da var bunlar, okumamışsınız - geçmi
yor; bütün mesele bu. (SHP sıraların
dan gürültüler) 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
Gİy de deneyelim. 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Giy 
de deneyelim. (SHP sıralarından gürül
tüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Evvela şunu biliniz ki ve bu
gün teşrif edip bu müzakereleri dinleyi
ci olarak izleyenler bilsinler ki, Anava
tan Partisiyle, Anavatanın Genel Başka
nıyla hiçbir alakası ve münasebeti yok 
bu işin. İşte buna canları sıkılıyor. (SHP 
sıralarından gürültüler) Sebebi?.. Genso
ru... Zaten yaptığımız araştırmalarda, de-
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ğerli arkadaşlardan öğreniyoruz, «Biz 
yanlış verdik bunu» diyorlar; «Meclis 
araştırması önergesi vermemiz lazımdı» 
diyorlar; fakat gensorunun nimetleri var. 
Görüyorsunuz ki, mütemadiyen konuşu
yorlar; ama, gensorunun hazin bir neti
cesi var. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Açalım... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Gensoru kabul edildiği tak
dirde hükümet veya bakanlar düşüyor. 
Aslında, gensoru... (SHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Rica ederim efendim... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Siyasî bir misyonun faaliyet
leri veya bir bakanın eylemindeki hata... 
Olay tarihinde Ercan Bey... (SHP sırala
rından («Nasıl konuşuyor?» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim o, hukukçu, 
öyle konuşur, bir başkası başka türlü ko
nuşur. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Başba
kan ne diyor? 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, tecrübesi 
olan bir politikacısınız; rioa ederim... 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Niye 
Başbakana müdahale etmediniz? 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞ-
LU (Bursa) — Savunma mı yapıyor? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Sa
yın Ergüder'e not verin, Sayın Ergüder 
sizim adınıza ikonuşsun o hailde. Rica ede
rim... (SHP sıralarıındian gürültüler) 

Efendim, karşılıklı müsamaha göster
mek mecburiyetindeyiz, iktidar ve muha
lefet karşılıklı birbirine müsamaha gös
termediği takdirde, müzakereler çığırın
dan çıkar. Biz müzakereleri sükûnetle ne
ticelendirmek için vazifeliyiz, özellikle ri-
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oa ediyorum; bu konuşmaları, bu müza
kereleri sükûnetle devam ettirelim. 

AHMET ERSİN (izmir) — Sayın 
Başkan, grubu tehdit ediyor. 

BAŞKAN — Efendim rica edenim... 
Grubu tehdit ediyorsa, burada grup baş-
kanvekilleri var, omlar gruplarını müda
faa ederler efendim, rica ederim endişe 
buyurmayın. 

Saiyın Ergüder devam edim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (De

vamla) — Şimdi, şikâyetçiler cumhuriyet 
savcısına müracaat etmediler; çünkü, Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununa göre 
her ne surette olursa olsun, suça muttali 
olan başsavcı, dosyayı açar. Sayın Uğur 
Mumcu oraya gitmek istemiyor, nereye 
gitmek istiyor? Cumhurbaşkanına... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Ga
zeteleri Okumuyorsun sen, burada saçma
lıyorsun, 

BAŞKAN — Bir milletvekiline fcar-
şı «saçmalıyor» diye bilir misiniz sayın 
milletvekili? Ayıp şey. Lütfen... Lütfen, 
milletvekili olmanın ağırlığını hissedin, 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Bana 
mı söylüyorsunuz? 

BAŞKAN — Evet, zatı âlinize söylü
yorum. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ha
tibe söyle. 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, devam 
edin, 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Denetleme Kurulu da görevi 
yapmayınca, başjka yol var, demim 'arz 
ettim. Muhalefet kapıda bekliyor; bizim 
aleyhimize böyle bir mevzuu bütün vesi
kalarıyla, 'delilleriyle alırlardı -hayalî de
ğil, biraz sonra Tıitaş'ı anlatacağım, Ti-
taş'ın işçileri de balkonda- ımuhaiefet par
tilerine verirlerdi. Hayır, böyle yapmaz
lar; fırsat bulmuşlar, Sayın Başbakanı ve 
Hükümetimi rahatsız etmek isterler. 



T. B. M. M. B : 21 11 . 2 . 1988 0 : 1 

Beyefendi, size samimî olarak söylü
yorum, benim grubum oy verir veya ver
mez; ama, bu gensorunun reddi icap 
eder; çünkü, kanunun içinde Başbakan, 
balkan ve Hükümet yok; bir hariciye me
muru var. 'Hariciye memuru neye göre 
yargılanır? Memurin Muhakematı Ka
nununa göre. Teftiş heyetine görev veri
lir, tahkikatı yapılır, Devlet Şûrası onay
lar, asliye ceza .mahkemesinde dava açı
lır. (ANAP sıpalarımdan «Şaşırmışlar» ses
leri) 

Binaenaleyh, yolunuzu şaşırdınız sayın 
muhalefet. Gensoru verildiği zaman bir 
ses çıkması âıazım; lama, sizin gayeniz şu : 
Değerli basın, locada oturuyor, yarin 
miılyonlıaroa gazete, basılacak, konuşma
lar yazılacak ve siz de puan toplayacağı
nızı zannediyorsunuz... Puan böyle top
lanmaz, katiyen... 

Bakınız ben size söyleyeyim. Bir in
san haksız olarak tecrim edildiği zaman... 
Size Alfred Dreyfus'u hatırlatırım... is
tiyorsunuz ki, mütemadiyen insanları 
hapse sokalım; hatta istiyorsunuz ki - si
zin için söylemiyorum, bu bir misaldir, 
sakın itiraz etmeyin - ne zaman Yeniçeri 
Ocağı ayağa kalkarsa, padişah bir vezir 
versin. Siz bununla iktifa etmeyeceksiniz; 
yarın benim diğer kıymetli bakanlarımı 
teker teker istemeye başlayacaksınız. Öy
le... Hedefiniz bu sizin. Çünkü, Ana
vatan Partisi ikinci kez iktidar olmuş
tur. (ANAP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

İ B R A H I M D E M I R (tçei) — Aikoi 
muayenesi yapın. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, Titaş 
için, diğer hatipleri affediyorum; ama, 
Baykal'ı affetmiyorum. Bakanlık yapmış, 
fevkalade değerli bir arkadaş. (SHP sır
larından gürültüler) Ben sükûnetle din

ledim Baykal'ı. Hayret; bak siz bana kı
zıyorsunuz. Biz, sizi ne kadar rahat din
ledik, hem de itham ettiğiniz halde. Bay-
kal Bey, aym zamanda bakanlık yapmış... 
Bir yörenin çocuğu... Bir Titaş anlattı 
size, insan hüzünlenir. Şimdi, Titaş'ı 
benden dinleyin. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — 
ATAŞ'ı anlatsın, ATAŞ'ı... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Rica ederim... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Yok, beyefendi... 

Şimdi, Titaş'ı dinleyin. Titaş'ın .mü
messilleri de balkonda oturuyor. Bir eli 
kopmuş, bir ayağı yok, bir gözü kör; 
çünkü, yaptığınız olaylardan dolayı kre
di alamamaya başladılar. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Halk 
oturuyor, halk. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Bonn Büyükelçiliği, 14 Tem
muz 1982, - not alın lütfen Sayın Kırlı, 
not alın -, Başkonsolosluklara genelge; 
Reiner Schutte ve Henrich Thieneri; de
min komisyonculukla, lobi kurmakla, pa
ra yardımı yapmakla tecrim etmeye ça
lıştığınız bu iki zatın, Bonn Konsoloslu
ğunda ismi geçiyor. Bu iki Alman vatan
daşının inisiyatifi ve Büyükelçimizin bil
gisi altında, 1.1.1983 tarihinde, «Türk 
işçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Vak
fı» adını taşıyan bir vakıf kurulmuş bu
lunmaktadır. «Üye olun; çünkü, Alman-
ya'daki işçi ölüyor, mezara gömülemiyor, 
lisan yok, oranın kuralları başka. Bir 
yardımlaşma vakfı kurun» deniyor; al
tında da Büyükelçi Vahit Halefoğlu'nun 
imzası var. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yanlış 
söylüyor; ben orada işçi idim; yalan söy
lüyor. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Şimdi gelelim Titaş'a. Ben si
ze Titaş'ı (Turistik İşçi Tesisleri Anonim 
Şirketini) anlatacağım. 1 milyona yakın 
Türk işçisinin Almanya'dan Türkiye'ye 
dönüşlerinde bir hayat garantisi olması 
lazım. Kazandığı paralarla, burada ku
rumlar kurması lazım. Maalesef, piyasa
da bazı tüccarlar işçilerin yatırımlarını 
suiistimal ettiler. İşte Titaş bunları ön
lemek gayesiyle kurulan bir şirket. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Parayı kimden aldı? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Şimdi, Titaş'ın nasıl olduğunu 
anlatıyorum, okumaktan hoşlanmam; 
ama, mecburum. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Ko
misyon almıştır, komisyon. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) —Titaş'ın bir işçi şirketi olarak 
doğuşu, Türk ve Alman hükümetleri ara
sında aktedilen 1972 tarihli ve Türk işçi
lerinin yurda dönüşlerinde meslekî intiba
kını konu alan, Federal Alman Hüküme
tinin ve özel olarak da resmî bir kuruluşu 
olan Uluslararası Göç ve Geliştirme Mer
kezinin (kısaca ÇIM'in) plan, teşvik ve 
himayesiyle gerçekleştirilmiştir. ÇİM, 
işçi tasarruflarını en iyi bir biçimde nasıl 
değerlendirebileceği yolunda doğrudan 
araştırmalar yapmış, bu konuda Türk dev
let kuruluşlarının görüş ve desteğini al
mış ve henüz Titaş'ın resmen kuruluşu 
gerçekleşmeden önce, hangi turistik te
sisleri işleteceği kararlaştırılmıştır ve ku
rulan bu şirket - bakınız şimdi gerçek de
ğerini veriyorum - kurulduğu günden be
ri, memleketin döviz ekonomisine ve mem
leketin sermayesine yaptığı hizmetler, 
Ercan Vuralhan'ın ortak olup, ayrıldığı 
- doğru, onu da anlatacağım - Titaş, Tu
ristik İşçi Tesisleri Anonim Şirketinin 

Tünk ekonomisine döviz kazandıran, An
talya Ticaret ve Sanayi Odasınca - Sayın 
Baykal, oralısınız, bunu bilirsiniz verilen 
takdir belgesinde - bunu söyleseydiniz si
ze daha çok âşık olacaktım - 1983 yılında 
328 098 dolar, 1984 yılında 385 bin do
lar, 1985 yılında 784 âl 5 dolar, 1986 yı
lında 748 930 dolar ve 1987 yılında 1 mil
yon 300 bin dolarlık döviz kazandırdığı 
belirtilmektedir. 

Buraya, zatı âliniz de, ben de herkes 
gibi ortak olabiliriz. Aslında, bahsettiği
niz iki Alman, bunun kurucusu veya yüz
de 51 majoritede; bütün hisselerinde de
ğil ki. Oraya bir lobi yarışması yahut ça
lışması için girmiş. Vuralhan Bey de 
750 bin liralık bir primle girmiş, son
ra da parasızlıktan ödeyememiş, çıkmış 
gitmiş. Siz bunu çevirdiniz, Titaş'ı biir 
menfaat şirketi haline getirdiniz ve Vural
han Beyle bir halka kurdunuz, bağırsağı 
da bağladınız, Allah muhafaza, Titaş'ın 
bütün varidatı Vuralhan Beye yönelik... 
İnsaf!.. El insaf-ı nısf-üd din; bir büyük 
dinin en büyük kaidesidir arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, değerli millet
vekilleri, ben size ikide bir söylüyorum; 
ben ithamdan çok korkan bir insanım. 
Bir tarihî tarafım var, arz edeyim. 

Karşımda değerli Genel Başkan İnönü 
Beyefendi oturuyor. Solun genel başkanı 
olmasından, ben şahsen, Orhan Ergüder 
ailesi olarak bir güvence duyarım; böy
le nefis, soylu bir aileden gelmiş bir be
yefendidir. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Bunlara ihtiyacımız yok; biz, Genel 
Başkanımızı biliyoruz. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Bu güzel sözlerfi konuşmaya 
alışın, bağırmayı bırakın. Parlamentoda 
güzel şeyler konuşulur. (ANAP sııraların-
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dan alkışlar, SHP sıralarından gürültü
ler) 

Sayın Erdal İnönü'nün - az çok yaşla
rımız tutuyor - Değerli Babası İsmet İnö
nü... 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Bir 
zamanlar ona küfür ediyordun ama... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — ... medlfun olduğu yerde Allah 
taksiratını affetsin, rahmet eylesin. Onun 
gi'bi, devletin en büyük adamlarına, yine 
böyle birtakım menfi gruplar, ne laflar 
söylediler bilmezisiniz siz; cahilin bir ta
nesi ne düdii biliyor musunuz : «İsviçre'de 
çiftlikleri var» dedi. Ulan, İsviçre'nin her 
tarafı dağ; çiftlik olmaz. Olur mu?.. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
«Ulan» kelimesini kullanma. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Şimdi, ben demek istiyorum 
ki, eğer, Sayın Erdal inönü, şu metinleri 
bir kontrol etseydi, bir kısmını çizerdi. 

Aynı zamanda, bir şey söyleyeyim si
ze : Talih beni bir Yassıada'ya götürdü; 
Yaıssıada'da, savunma avukatı olarak dev
rin üçüncü Reisicumhurunu müdafaa et
tim. Suç nedir, biliyor musunuz? Arda
han'ı, Kars'ı, tapu mukabilinde Ruslara 
vermek. Tasavvur edin!.. Allah, Allah... 
Ya Rabbim, ya Resulullah... (Gürültüler) 

Burada Fatin Rüştü Zorlu Beyefen
dinin damadı oturuyor, çok tarihî bir 
Meclis bu. Biz, öyle bir milletiz ki, dara
ğacında asıyoruz, altına gelip ağlıyoruz; 
şimdi devlet merasimi düşünüyoruz. Fa
tin Rüştü Zoriu Beyefendiye, yazdılar çiz
diler, yazdılar çizdiler... «Yüzde 10'cu» 
dîye, Hariciye Bakanının işini bitirdiler 
ve bunlar tabiî, dosyalara girdi, girdi, 
o ihtilal oldu ve darağacına gitti. Sayın 
Hilmi üstadım, hiç üzülme, çak değerli 
bir devlet adamıydı; Allah rahmet eylesin 

Fatin Rüştü Zorlu Beyefendiye. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

M. ERDOĞAN YETENÇ {Manisa) 
—<- Bırakın bu lafları; ne alakası var bun
ların? 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Ne an
latıyorsun?.. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Şimdi, oradan kalan bakiye ile, 
devamlı itham yapıyorsunuz; yapmayın 
bunu. Türkiye'nin en büyük partisi Cum
huriyet Halk Partisi bu gibi çekişmelerle 
gitti ve ben üzüldüm. Cumhuriyet Halk 
Partisi, bu gibi iftiralarla ve tezvirlerle, 
gruplarla gitti. (SHP sıralarından gürül
tüler) Osmanlı İmparatorluğu da böyle 
yıkıldı; ama, biz yıkılmayacağız. Siz kel
le istiyorsunuz; biz, kelleyi, kanun sap
tarsa veririz. 

Saygı ve sevgilerimle... (ANAP sıra
larından alkışlar; SHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ergüder. 

Hükümet adına, Sayın Dışişleri Ba
kanı... (SHP ve DYP sıralarından ayağa 
kalkmalar, gürültüler) Bir dakika efen
dim, bir dakika... (SHP ve DYP sırala
rında sıralara vurmalar, gürültüler) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Usul 
müzakeresi açacağınıza söz verdiniz Sa
yın Başkan. Usul hakkında söz istiyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Ba
kan... 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Usul 
müzakeresi için söz verdiniz Sayın Baş
kan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir daki
kanızı rica edeceğim... (Gürültüler) 
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DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Oradan izah edebi
lir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, davet et
medim efendim, bir dakikanızı rica ede
ceğim. (SHP ve DYP sıralarından gürül
tüler) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sa
yın Başkan söz verdiniz ama... 

BAŞKAN — Efendim, niçin telaş edi
yorsunuz. Vazifemlizi yapamıyoruz; lüt
fen oturun... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Teamül var. 

BAŞKAN — Oturun efendim, oturun. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Ba

kan kendisi cevap versin efendim. 

BAŞKAN — Sözlerimin bidayetinde, 
konuya açıklık getireceğimi beyan ettim; 
niçin telaşlanıyorsunuz? 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, izin 
verir misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Balkan, ne vesi
leyle söz istiyorsunuz efendim? 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Dışişleri Bakanlığı ile 
ilgili... 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı ola
rak... 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Millî 
Savunma Bakanı gelsin, cevap versin. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Konu, Dışişleri Ba
kanlığını ilgilendiriyor; izin verir misiniz 
açıklayayım? 

BAŞKAN — Oradan söyleyin efen
dim. (DYP ve SHP sıralarından «Bakan 
kendisi cevap versin» sesleri) Lütfen efen
dim... İşitemiyorum. , 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkanım, Ana
yasamızın gensoru ile ilgili 99 uncu mad-
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desi gayet açıktır; Hükümet adına her
hangi bir bakanın konuşmasına cevaz 
vermektedir; muhalefetin istediği bakanın 
konuşması kaydı mevcut değildir. Kaldı 
ki, burada ileri sürülen iddiaların büyük 
'bölümü Bakanlığımla ilgilidir. Sayın Vu-
ralhan'ın bu iddialara karışmış olması, 
Bakanlığımın... (DYP. ve SHP sıraların
dan gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Se
ninle ilgisi yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sükû
netle dinleyelim, rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Vuralhan'ın 
bu iddialara karışmış olması, Bakanlığın 
memuru sıfatı dolayısıyladır. Bakanlığım 
hakkındaki bütün iddiaları araştırmak, 
Bakanlığımda eğer kusurlu görülenler var
sa cezalandırmak; ama, Bakanlığımın na
muslu mensuplarını savunmak benim gö
revimdir. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sa
yın Başjkan, izin verir milsiniz? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın 
Baykal. 

Bendeniz, geçen hafta seyahatten dön
dükten sonra, bu gensoru görüşmelerinin 
Perşembe günü yapılacağını öğrendim. 
Basında takip ettim ve son iki gün içe
risinde de basından, Sayın Dışişleri Baka
nının konuşacaklarını öğrendim ve grup
larına da müracaat ettim; bunun üzerine 
'bazı tetkiklerde bulundum. Sadece 'ben de
ğil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının danışmanlarına bazı araştır
malar yaptırdım ve şu anda da muayyen 
bir kanaate vasıl oldum. 

Kanaatimi paylaşır veya paylaşmazsı
nız; ama, kanaatimi açıkladıktan son-
ra..< 
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DENİZ BAYKAL (Antalya) — Usul 
tartışması yapalım... 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim. 
Usul hakkında 2 lehte, 2 aleyhte söz 

vereceğim. Anayasanın 112 neti maddesi, 
bakanlarla, Balkanlar Kurulu ve Başba
kanın siyasî mesuliyetlerini izah etmek
tedir. Bir bakanın gensoru vesilesiyle si
yasî mesuliyet alması ve gensorunun ka-
bul edilebilmesi, o balkanı ilgilendirdiği 
kadar, Bakanlar Kurulunun tamamını da 
ilgilendirecek düzeyde olabilir. Bu, Ba
kanlar Kurulu Başkanının görüş ve ka
naatlerine göre değişen hadiselerdendir 
ve nitekim, Doğru Yol Partisi Grulbu, bu 
konunun muhatabının Başbakan olabilece
ği yolundaki görüşümüzü paylaşır ifade
de bulundular. 

Burada, Hükümet, Sayın Vuralhan 
hadisesiyle ilgili verilen bu önergeyi bir 
hükümet meselesi yapıyor veya yapmı
yor, orasını bilemem; ama, başka bir hü
kümet bu konuyu bir hükümet meselesi 
yapıp, bizatihi Başbakan cevaplayabile
ceği gibi bir bakanını da görevlendirebi
lir; çünkü, bir bakanın düşmesi, hüküme
tin sarsılmasına vesile olacak hadiseler 
meydana getirebilir ve bu hadisede de 

/. — Hakkında gensoru açılması iste
nilen bakan yerine, Başbakan veya görev
lendireceği bir diğer bakanın konuşma ya
pıp yapamayacağına ilişkin. 

BAŞKAN — Başkanlığımızın bu gö
rüşünün aleyhinde iki, lehinde iki arka
daşa söz vereceğim. 

Aleyhinde, Sayın Baykal; buyurunuz. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Baykal, süreniz 10 dakikadır. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasa-

Başibalkan, bizzat kendisi konuşabilir. Ni
tekim, 99 uncu madde de Başbakandan 
bahsediyor. Biz, gerek 1961 Anayasasının, 
gerekse 1982 Anayasasının gensoru ile 
ilgili maddelerinin gerekçelerini de araş
tırdık; fakat, açıklık getirecek bir hük
me varamadık. Yorumlamamız, 99 uncu 
madde metninin öngördüğü, hedef aldığı 
konular üzerinde olmuştur. 

Bu itibarla, bir bakanın gensoruyla 
düşürülebilmesi hükümetlin başını ilgi-
lendirebilir ve istediği balkanı konuştura
bilir veya kendisi de konuşabilir veyahut 
da bu hadisemizde olduğu gibi, Dışişleri 
Bakanlığında cereyan etmiş olması sebe
biyle, Başbakan Dışişleri Bakanını ko
nuşturabilir. 99 uncu maddede, bunun ak
sini gösteren bir hüküm mevcut değil
dir. 

Arkadaşlarımız diyecekler, teamül ve 
bugüne kadarki tatbikat, hakkında genso
ru önergesi verilen sayın bakanların ko
nuşması istikametindedir; ama, bir hükü
met bunun aksini de düşünebilir ve bir 
bakanını da konuşturabilir. Bunu engel
leyici bir hükme rastlamadık. Kanaatimiz 
bu/dur. 

Bu itibarla, usul müzakeresi açıyorum. 

mızın 99 uncu maddesinde, İçtüzüğün 
107 nci maddesinde düzenlenen gensoru 
kurumuyla ilgili bir önemli uygulamayı 
başlatmak üzere olduğumuz anlaşılıyor. 
Gensoru konusunda bugüne kadar izlen
miş olan yöntem ile - öyle anlaşılıyor ki, 
Sayın Başkanın önerisi istikametinde bir 
karar çıkacak olur ise - bundan sonra iş
letilecek olan yöntem birbirinden çok cid
dî temel farklılıklar taşır biçimde orta
ya çıkacaktır. 

Gensoru, parlamientonun, hükümeti 
ya da bakanlardan birini ya da birkaçını 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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.denetleme konusunda sahip olduğu nadir 
etkili imkânlardan birisi. Sorudan farklı 
tarafı şu : Gensoru ile bir bakanı ya da 
hükümeti toptan düşürmek imkânı var
dır. O nedenle, gensoru, bakana da tevcih 
edilebilir, hükümete ya da başbakana da 
tevcih edilebilir. 

Önümüzde duran hadisede, gensoru
nun hedefi olarak bir bakan seçilmiştir. 
Bakanın düşmesini talep etmek imkânı 
vardır; gensorunun muhatabı Millî Sa
vunma Balkanıdır, doğrudan doğruya, Sa
yın Balkandır. Bugüne kadar, Parlamento
muzda bakanlar hakkında da gensoru 
verilmiştir, Hükümet hakkında da; ama, 
hiçbir olay yoktur ki, bugüne kadar, bir 
bakan hakkında verilmiş olan... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Var, var; Sayın Yılmaz ko
nuştu. 

DENİZ' BAYKAL (Devamla) — Bir 
bakan hakkımda verilmiş olan gensoru... 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Cemal Büyükbaş hak
kında ben konuştum. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — ... 
bir bakan hakkında verilmiş olan genso
ru, o bakan tarafından değil, bir başka 
bakan tarafından cevaplandırılsın ve gen
soru o şekilde ele alınsın, işleımıe tabi tu
tulsun... 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Yanılıyorsun. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — 
Memnuniyetle dinlerim. Anlayışımı ifa
de etmeye çalışıyorum. Normal usulün 
ne olması gerektiğiyle ilgilli düşüncemi 
arz ediyorum. Farklı olayları memnuni
yetle dinlerim. 

Gensorunun hedefinin Başbakan ola
rak seçilmesi halinde, yani Hükümet ola
rak seçilmesi halin de, Başbakanın kendi
sinin ya da uygun gördüğü bir bakanın 

gerekli cevabı vermesi mümkündür ya 
da bir bakan hakkında verilmiş olan gen
soruyu, Başbakanın, Hükümet hakkında 
bir güvenoylaması olarak kabul edip, 
kendisinin bizzat çıkıp cevaplaması ya 
da Hükümet hakkında bir güvenoyu say
dığından dolayı bir başka bakanı görev
lendirip cevaplandırtması da mümkündür; 
ama, sadece bir bakana yöneltilen gen
soruyu, o balkanın kendisıinin değil de 
hir başka bakanın oevaplamasını anla
mak, kabul etmek, öyle sanıyorum ki, 
Anayasa teamülümüze de, hukukumuza 
da, mantığımıza da uygun düşmemekte
dir, 

Olayın hukukî yönü, üzerinde durul
ması gereken bir yön. Olayın fiilî yönü, 
üzerinde durulması gereken bir başka yön. 
Olayın hukukî yönünde; Anayasamızın 
99 uncu maddesinde iıfaide edilen formül, 
Hükümet adına Başbakan ya da bir ba
kan biçiminde if aide edilir, yani Hükümet 
adına ya Başbakan konuşur ya da bir ba
kanını görevlendirebilir, önümüzdeki gen
soruda, Hükümet adına cevap verilmesıi 
gereği yoktur. Gensorunun muhatabı Hü
kümet değildir. Eğer, gensorunun muha
tabı Hükümet olsaydı, Anayasamızın 
99 uncu maddesindeki formülle, Hükümet 
adına, Başbakanın ya da uygun gördüğü 
bir bakanın cevap vermesini istemesi 
mümkün idi; ama, burada Hükümet adına 
cevap verilmesi gereği yoktur. Hangi şart
la? Eğer, Sayın Başbakan, bu konuyu Hü
kümet hakkında bir güvenoyu saydığını 
ifade ediyor ise, açıp, bu meseleyi müza
kere ettirip, bu konuda bir güvenoyu ta
lep edecek ise, elbette o zaman gensoru
nun, muhatabı bakan olmaktan çıkar, Baş
bakan haline gelir; Başbakan da uygun 
gördüğü bakanın cevaplamasını temin ede
bilir; ama, burada, bu aşamaya kadar böy
le bir durum yoktur. Sayın Başbakandan, 
bunu, bu Hükümet hakkında güvenoyu 
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sayacağına dair hiçbir açıklama duyma
dık. Biz Hükümeti hedef almadık, Sayın 
Millî Savunma Bakanını hedef aldık. 
Sayın Millî Savunma Bakanı da herhalde 
kendisıi hakkındaki suçlamalara burada 
cevap verebilecek durumdadır. 

Olayın içeriğine baktığımızda, Dışiş
leri Bakanlığı bu gensorunun muhatabı 
'değildir; gensorunun muhatabı Millî Sa
vunma Bakamıdır. Dışişleri Bakanlığındaki 
uygulamalarından dolayı da değildir. Dü
şünelim ki, Sayın Vurallhan, Dışişleri Ba
kanlığında memur olarak görev yapmadı, 
kendisi özel sektörde bir işadamıydı, bir 
esnaftı, bir kooperatifçiydi, sade bir yurt
taştı ve o uygulamalarıyla birtakım kuş
kuları davet edici, birtakım... 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan hakkında böyle ko
nuşamaz. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Böy
le konuşabilir miyiz?.. Böyle konuşabilir 
miyiz?.. Benim cümlemi tamamlamaya 
'daha izin vermediniz, ne söylemek istedi-
gknin farkında değilsiniz... 

BAŞKAN — Sayın Şıvgın, lütfen efen
dim... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Mü-
fsaâde ediniz, daha süremin içindeyim, za
manımı nasıl kullanacağıma, müsaade 
ekliniz ben karar vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Bavkal... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Lüt

fen susturun efendim. 
BAŞKAN — Ben sustururum efen

dim; rica ederim, siz devam ediniz efen
dim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sa
yın Vurallhan Dışişleri Bakanlığı memuru 
olmasaydı, bir işadamı olsaydı ve kredi 
yolsuzluğuna adı karışmış olsaydı ya da 
kooperatifçi olsaydı da, kooperatif suiis
timaline adı karışmış olsaydı. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — O' sizin içinizde; flhami Binici... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Şim

di, bunu Sayın Vuralhan için söylemi
yorum, bir imada da bulunmuyorum. Fa
razi olarak düşününüz; bugünkü bir ba
kan, bakan olmadan önce özel yaşamın
da çeşitli şalilbeleri, kuşkuları davet edici 
uygulamaları ortaya koysa, sonra bakan 
okluğu zaman, onun hakkında da pekala 
bir gensoru verilebilir, daha önceki uy
gulamalarıyla, bugün işgal ettiği maka
mın gerektirdiği nitelikleri taşımadığı id
dia edilebilir ve bakan'liktan düşürülmesi 
için bir mekanizma harekete geçirilebilir. 
Daha önce Dışişleri Bakanlığında görev 
yapmış olması, Dışişleri Bakanlığını il
gilendirmez. 

Şimdi, Sayın Bakan buraya gelecek 
ve cevap verecek. Sayın Bakan, Sayın 
Vuralhan'ın Titaş'a ortak olup olmadığı 
konusunda ne açıklama yapabilecek? Han
gi bilgi ile yapacak? Nereden biliyor? Dış
işleri Bakanı olarak bunu bilme durumun
da mı? Sayın Millî Savunma Bakanının 
eşinin Titaş*ta çalışıp çalışmadığı konu
sunda doyurucu bir açıklama yapmak 
imkânına sahip mi? Dışişleri Bakanlığının 
arşivlerinde bu konuda bilgi mi var? Ne 
sıfatla cevap verecek. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Gensorunun mu
hatabı Vuralhan'dır; gensorunun muhata
bı odur. Geçmiş uygulamalarıyla ve bu
günkü tutumuyla, işgal ettiği mevkie biz 
onu uygun görmediğimiz için verdik, bu
günkü yeri için verdik, Millî Savunma Ba
kanı olduğu için verdik. Çıksın kendisini 
savunsun. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, toparla
yınız efendim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Ken
dini savunamayan bir bakan, Türk Si-
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lahlı Kuvvetlerini, hangi merciler nezdin-
de nasıl savunacak? Niye korkuyorsunuz? 
Niye kaçıyorsunuz? (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

'BAŞKAN' — Sayın Baykal, toparla
yınız efendim. 

DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Sa
yın Bakan kürsüye çıkmaktan kaçınma
malıdır. Krizin altında yatan budur; çı
kınız, -söyleyiniz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU {Sivas) — Çıkacak efendim, o da çı
kacak. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Mu-
hatibi Odur, çıkmalıdır, söylemelidir. 

BAŞKAN — Sayın Baykal... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sa

yın Başkan, ben düşüncelerimi ifade et
tim. Böyle önemli bir konuyu yanlış bir 
istikamete sokmayalım, bugüne kadarki 
uygulamayı değiştirici adımlar atmayalım, 
atmaktan kaçınalım. Bir küçük yanlışlık, 
Sayın Vuralhan'ı kürsüye çıkmaktan alı
koyma hesalbı, bizi pek'çok yanlışa sürük
ler. 

Başkanlığın yanlış bir uygulamasıyla, 
bir süre önce, soru sorma imkânı orta
dan kaldırıldı. «Soru sorulamaz» diye, 
soru önlendi; şimdi gensoruda böylesine 
•bir değişikliği yapmayalım. Bu konudaki 
düşüncelerimi takdirimize .saygıyla arz edi
yorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Baykal, Sayın Vuralhan konuş

sa hyle, soru müessesesi burada işlemez 
ki. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Siz gezideydiniz, konuyu bilmiyorsu
nuz-

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Süz 
yoktunuz o zaman. Sordurulmayan benim 
sözlü sorumdur. 
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BAŞKAN — Lehte, Sayın Reşit Ülker, 
aleyhte Sayın Vefa Tanır söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Ülker; lehte. 
REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Sayın , 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri... 
VBLt AKSOY (İzmir) — Siz Ana

yasayı ihlal ettiniz, nasıl konuşacaksınız? 

BAŞKAN — Biz Anayasayı 1961'db 
ihlal ettik, onun cezasını da çektik; onun 
için bu konuda şerbetliyiz, rica edeyim. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— O söz size değil efendim, Sayın Ül
ker'e. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Ül
ker. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Din
lemesini öğrenin; bilmediklerinizi de öğ
renin. (SHP sıralarından gürültüler) 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Se
nin kaç tezgâhtan geçtiğini biliyoruz; dö
nekliği mi öğreneceğiz?.. 

BAŞKAN — Efendim, hoşlanmadığı
nız bir arkadaş kürsüye çıkabilir; önemli 
olan ona tahammül etmektir. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ko
nuşmaya karar verdiğim zaman, söyle
yeceğim sözlerin altından kalkamazsınız; 
otuz kırk sene unutulmaz o sözler, son
ra-

AHMET ERSİN (izmir) — Seni kırk 
sene sırtımızda taşıdık, dönek herif. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sen
sin! 

'BAŞKAN — Sayın Ülker, bir daki
kanızı rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sizlere bir 
hususu hatırlatmak istiyorum. Ben 35 ya
şında milletvekili oldum. O tarihteki zabıt
ları tetkik ediyorum ve kendi kendim
den utanıyorum. Bu itibarla, her söyle
diğiniz söz zapta geçiyor; bunları yarın ' 
çocuklarınız okuyacak, gelecek kuşaklar 
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okuyacak, lütfen "dikkatli konuşalım. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ben 
şerefle okurum; ama, çoğunuz öyle oku
yamazsınız.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Sayın Ülker, siz sakin olun. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Efen
dim, gerektiği kadar cevap vermek la
zım, 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun, 
devam edin. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sa
yın Başkan, Meclisimizin sayın üyeleri; 
ibura'daki kbnu bir usul konusu; yani, bu 
Mecliste belli bir noktaya, belli bir ger
çeğe varmak için, nasıl bir usulün izle
neceği konusudur. 

Şimdi, bu konuda ilk bakacağımız 
şey, güzel sözlerden ziyade, Anayasanın 
bu konuda ne yazdığıdır. Anayasamız, 
99 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 
şöyle dıîyor: «Gensoru önergesi, verili
şinden sonraki üç gün içinde bastırılarak 
üyelere dağıtılır; dağıtılmasından itibaren 
on gün içinde gündeme alınıp alınmaya
cağı görüşülür. Bu görüşmede, ancak öner
ge sahiplerinden biri, siyasî parti grupları 
adına birer milletvekili, Bakanlar Kuru
lu adına Başbakan veya bir bakan konu
şabilir.» Bunun dışında, ne önünde, ne 
arkasında herhangi bir ibare yok. 

Aslında bu hüküm, daha evvelki gen
soru uygulamalarına gösterilen tepkiler 
neticesinde konmuştur. Evvelce (1960'a 
kadar) gensoru açılıp açılmaması husu
sundaki görüşmeler işaret oyuyla yapılı
yordu. Daha sonra, bunun sadece işaret 
oyuyla yapılması doğru bulunmadığı için, 
bir konuşma, bir öngörüşme ile yapıl
ması uygun görüldü. Dolayısıyla, bu, 
gensorunun kendisi değil, onun bir ön-
görüşmesidir; yani bir öngörüşme yapı

lacak. Bu - öngörüşmelerde kimlerin ko
nuşacağı belli edilmiştir. 

Aslında, bana sorarsanız ben bunu 
bir hukukçu olarak, bir gensoru konusu 
olarak da görmüyorum. Çünkü, burada 
!bir şahıs bakımından, yani bir bakanın 
şahsı bakımından gensoru önergesi veri
lebilmesi için, ileri sürülen iddianın o ba
kanın görevde bulunduğu sırada ve gö
reviyle ilgili konuda olması lazım gelir. 
Gerçi, bu benim konum değil, ben, usul 
üzerinde konuşuyorum. Yani, aslında 
bunun esası hatalı, yani bunun burada 
konuşulması kökten hatalıdır. Nitekim, 
buraya çıkan hatipleri de dikkatle dinle
dim; o hatiplerden bir sayın arkadaşımız, 
«Meclis soruşturması açılsın» dedi, yani 
1982'de Dışişleri Bakanlığında memur 
olan bir kişi hakkında, 1988'de Meclis 
soruşturması açılması gerektiğini söyledi. 
Bu, tamamen Anayasaya aykırı bir şey
dir. Bir başka değerli hatip arkadaşım, 
«Devlet Denetleme Kurulu bunu ince
lesin» dedi; bir diğer sayın hatip de, «is
tifa etsin» diye ifade etti. 

Şimdi, biz bunların hepsini bir tarafa 
bırakalım; çünkü, bunların hiçbirisinin 
aslı ve esası yoktur. Gensoru, bakan is
tifa etsin diye verilmez. Gensoru, evvela, 
şartlan Anayasaya uygun, belli bir ko
nuda verilebilir. O yok. Buraya gelip, 
«Bakanlar Kuruhı hakkında gensoru is
tenirse, Başbakan veya bir başka bakan 
konuşabilir, ama, bu, şahsım ilgilendiri
yor» deniyor. 

Hayır arkadaşlar. Biz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak birtakım yüce mü
esseseleri, bu Yüce Mecliste, hiçbir hu
kukçunun tanıyamayacağı hale sokmak 
hakkına sahip değiliz. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Geçmişte 
de, yani 1960 yılından sonra da verilen 
gensoruların sayısını şöyle bir topladım, 
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tam 196 adet. Niye?. Maksat, gensoru 
önergesi verilerek, siyasî yatırım yap
mak... Nadir kullanılacak, ender kullanı
lacak bir müessesede... 

t; ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Usul konusu bu mu? 

MEHMET MÜKJERREM TAŞÇL-
OĞLU (Sivas) — Usulün ta kendisi. 

(REŞİT ÜLKER (Devamla) — ... tu
tar da 190 küsur gensoru getirilirse, o 
müessese tahrip olur ve o tahrip olduğu 
zaman, hepimiz bunun altında kalırız. 
Nitekim, geçmişte hep birlikte altında ka
lınmıştır. Bırakalım, doğrusu neyse o ya
pılsın. 

RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Sen 
başka partiye geçersin, kurtulursun. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdi, 
metne gelince: Ortada iddialarınız var. 
ıBütün iddialarınız, Dışişleri Bakanlığının 
bir memuru hakkında. Bir komisyon var, 
o komisyonun başında elçi var, onun 
üstünde bakan var, vesaire; ama, onla
rın hepsi bir tarafa, yalnız Dışişleri Ba
kanlığının bir tek memuru hakkında!... 
Bunun evrakı kimin elinde, bu evrak ki
min elinde? Bunun ayrıntıları kimin elin
de? Bunları yetkiyle en iyi kim söyleye
cek? Ben maddeyi bırakıyorum şimdi, 
maddesiz kısmını söylüyorum. Bir defa, 
bunun esası, hakikate uygun olmayan bir 
şeydir. 

Şimdi, «Cevap verilecek» diyor. Eğer, 
(burada Sayın Vuraltıan Dışişleri Bakan
lığının cevap vermesini öngörüyor ve o 
noktada cevap vermiyorsa -siz söylüyor
sunuz, yani hem suçluyorsunuz, hem 
«Sen 'savunmanı niye yapmıyorsun?» di
yorsunuz - arkadaşllan veriyorsa, yaniı 
müşterek, ortak sorumluluk taşıdığı bdır 
bakan arkadaşı'buraya geliyor bunu an
latıyorsa, ne oluyor? Niye siz bundan te
laşa düşüyorsunuz? 

RÜŞTÜ KURT Giresun) — Ken
disi yapsın. 

REŞİT ÜLKER ((Devamla) — De
mek iki, o, kendi hakkımda söylenecek şey
lere razıdır; düşünmüştür, taşınmıştır, ona 
karatr vermiştir. Lütfen onun da avukat
lığını ısîtz yapmayın. 

Şiımd.fc, işin esasına gelince: Anayasa
dan okuduğum maddede, «Bakanılar Ku
rulu adına Başbakan veya bir bakan ko
nuşabilir» sözüaril için, gerek 1961 Ana
yasasında, gerekse 1982 Anayasasının 
gerekçesinde, bu hükümlerin normal) ola
rak bir anayasada yer almaması ge
rektiği, bunların birer İçtüzük hükmü ol
duğu, (fakat üllkemiızin gerçekleri bakı
mından buraya konduğu açık bir şekilde 
ifade edilmiştir, üstü örtülü bir şekilde 
değil. 

IŞilmdi burada, sitelerin dediği gibi, 
müşterek mesulüyelt (taşıyan bütün ba
kanlar, Sayın Başbakan tarafından se-
çilımiışbir. 

BEYTULLAH MEHMET GAftl-
|OĞLU l(Bursa) — Başbakan cevap ver
sin. 

REŞİT ÜİJKOR (Devamila) — Bü
tün bakanlar, Başbakan tarafından seçil
miştir. Başbakandan soru sorduğunuz za
man veya gensoru önergesi yerdiğiniz 
zaman, - 'tutanakları açın bakın - çoğu
na hep bakanlar cevap vermiştir; açın 
şöyle bakın. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
işte ımadde onun için konmuş, başbakan
ları korumak için konmuş, 

REŞİT ÜLKER l(DevamHa) — De
rnek ki, Başbakan, lisitediği zaman ce
vap veriyor; Başbakanı, «Nijye kaçıyor
sunuz?» diye hiç kimse kınamıyor. Eğer, 
Anayasa koyucu bunu isteseydi, «Ba
kanlar Kurulu için gensoru önergesi ve
rildiği zaman, Başbakan veya bakan-
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lıardam 'bîri; bakanlarım şansı hakkında 
gensoru verildiği takdirde, ilgili bakan 
cevap veriır» diye yazılırdı. Böyle mi. ya
zılmış değeriü arkadaşllarıım? Anayasa 
hukuku 'baklanından, bir kabinenin... 

MUSA GÖKBBL .(Muğla) — 84 
üncü mıadde, 84 üncü madde?.. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — 84 ile 
hiçbir alakası olmadığı... Ben, o siyasî 
'partiler birleşirken biır ıgün evveli iıstilfa 
ettim; ıben, 84 üncü maddenin içinde de
ğilim; Yüksek Seçim Kurulu da iki defa 
karar verdi, sizin ihbarınız üzerine. 
(ANAIP sıralarından allkışllaır) 

M. TURAiN ıBAYAZIT l(İzmir) — 
Siyasetiın içimdesin. 

RIBŞtT ÜLKER ^Devamla) — Sizin 
konumunuz kanunsuzdur, siz onu düşü
nün; bana göre kanunsuzdur. En iyi bilen 
de henim, Türkiye'de, Hepsini söylerimi 
ıben. 'CSHIP ve DYP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — LültJfen efendim... 
REŞİT ÜLKER i(1Devamla) — .De

ğeri arkadaşlarım, ben sözlerimi burada 
(bağlıyorum, 

Anaıyasanın hükmü açıktır; ortak si
yasî hukuk prensiplerine, Bakanlar Ku
rulunun ortak sorumluluğu vardır. Na
sıl1, Sayın Başkan cesaretle, 'bir arkada
şının tahkikatını tamamlamadıkça kim
seye teslim etmemek suretiyle demok
rasiye örnek, vermişse, hu Anayasanın ıbu 
hükmü de işte bunları sağlamak için ge-
itirilllmiştiır ve doğrudur. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyo-
<rumı. 1(ANAP sıralarımdan alkışlar) 

^BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Aleyhte, Sayın Vefa Tanır; buyurun. 

(DYP şuralarından alkışlar) 
VEFA TANIR (Konya) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
önümüzdeki gündeme bakar isek, bir 

hayli sözlü sorular var. ıBu sözlü so
ruların biır kısmı haftalardır bu gündem
de. Neden bu gündemde? Sayın Baş
kanlar, sözlü soru sahibimi' soruyor, bu
rada; İlgili bakan?.. Yok. «Tehir edil
miştir» diyor, Yani1, bu gensoru, sözlü 
sorudan daha hafife alınacak ıbiır şey mi 
iki, şurada iddia edilen konulara bakan 
değil, Hariciye Bakam cevap vermek is
tiyor? (DYP ve SOP sıralarından alkış
lar.) 

Muhterem arkadaşlar, ben, bu gen
soruyu veren kişilerden biriyim. Sayın 
Vuralhan, dışarıda, bu Meclise gelme
den evveli üç kişinin içinde olsa tanımam, 
bilmem ve ben, 450'mizin 'burada biır ka
der birl'ği ettiğine inanan insanım. 
Gensoruyu hafife almamalıyız; 3 Eylül
den beri buraya gensoru gellmemiştiır; bu 
gensorunun üzerimde bu itibarla dura
caksınız. 

Hulkuçu arkadaşlarımın, Anayasanın 
bu maddesini burada yorumlarken söy
lediklerimin tersi de yazılmamış; ilgili 
bakan cevap vermez, (Başbakan veriır» 
diye yazılmış mü? 

3 Eylül) 1980'de buraya getirilen gen
soruyu biır hatırlayın; biır siyasî parti me 
diyordu: «Türkiye'yi Batı kulübü halime 
getiren Hariciye Vekili» diyordu. Yime 
altında ne diyordu: «Türkiye'yi AET'ye 
sokmak isteyen Hariciye Vekili» diyor
du. Türkiye'nin dış politikası Hariciye 
Bakamımın emrinde mi? AET'ye girmek 
Hariciye Bakanının işi mi;, Türkiye'nin 
politikası mu? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
UU '(Sivas) — Ne alakası var? 

VEFA TANIR (Devamla) — İşte 
onun alakası yoksa, bunun da yok. 

O zaman da Başbakan çıkmadı, gen
soru Hariciye Vekili için veriM'ğinden 
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Dışişleri Bakanı çıktı burada, cevaplan
dırdı. 

Eğer ibiiz bu önergeyi getiiriırken, 
ANAlP'ı, Sayın Hükümeti hedef allrnış 
olsa idiık, Dışişleri Bakanlığının içinde 
olan olaydan dolayı Dışişleri1 Balkanı hak
kında getirirdik. öyle 'demedik. MıaıdeımJdl 
hükümeti hedef alma, niçin Vuralhan?.. 

Ş/iımdi, larkadaşlarıım, samimiyetime 
inanın. Sözcümüzü de dinlediniz. Biz 
büyük belgeler getirdik. Ne dedik? (Biz 
dedik ki, Milî Savunma Bakanlığı gibi 
önemli mevkide oturan bir arkadaşımız, 
ıgerek basın, gerek bir siyasî parti grubu 
taraflından, teker teker üyeleri tarafından, 
sözlü soru olarak, beyanat olarak iki ay
dan beri biır çiırkefe batırılip batırılip çı
karılıyor. Bu, çirke'f mi, yoksa bir iftira 
mı?., 

Şimdi, bunu burada bağlarsanız, Sa
yın Vura'lıhan buraya gelmezse, iki aydır 
yazılanları, çizilenleri, konuşulanları bı

rakın, şu gün, şurada SHP'nin sözcüsü
nü dinledikten sonra bunun üstünü na
sıl! örteceksiniz? Bu iddiaların muhatabı 
gelsin «Temizim» desin {SHP ve DıYP 
sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, işte, genso
ruyu verirken, önerge sahibi, olarak, bu 
konuda gensoru olur mu, olmaz mı der
ken, biır iddianın burada temizlenmesi! 
içim geldik. İddia sahibi değiliz; ama, 
iddia, Türkiye'nin hayatiyetimi koruyan 
biır güçlü bakanlığın başında bulunan 
kişi hakkında verildiği için, tanizslbnsin 
diye getilrdik.1 

Eğer, bu konuşmalarımızdan sonra 
hâlâ Sayın Vurallhan gelip de burada 
kendini savunmazsa, bir başka bakanın 
savunmasında salonu terk edeceğimizi 
bildiririm. ' 

Saygılar sunanım. /(SHP ve DYP sıra
larından alkışlar, ANAP sıralarından 
«Tehdit var» sesleri) 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YIILMAZ (Rize) —Müsaade eder misi
niz?! 

BAŞKAN — Lehte mi konuşacaksı
nız?.., 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YİLMAZ (Rilze) — Lehte konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Lehte, Sayın Bakan; buyurun. (ANAP 

sıralarımdan alkışlar) 
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 

YILMAZ (Rilze) — Sayın Başkan, de
ğerli mlletvekilleriı, aslında, usul müza
keresinde siöz allrnış olmakla birlikte, bi
raz 'önce konuşmasının son bölümünde, 
benim Hükümet adına konuşmam hallin
de müzakereleri terk edeceklerini be
yan eden sayın ıgrup başkanvekiılinıin 
ifadesi üzerine, sayın muhalefete şöyle 
bir teklif yapmak için söz aldım. 

Burada, zannediyorum bütün ımiıllet-
vekilleriınin, iktidar muhalefet ayrımı 
gözetaeksitzin, bu konuda aydınlanma
ya ihtiyacımız vardır. (SHP ve DYP sı
ralarından «Doğru» sesleri) 

'Müsaade ederseniz, Dışişleri Bakanı 
olarak, şu gazetelerde bölük pörçük, ço
ğu zaman da yalan yanlış aksettirilen bü
tün bu işler nasıl 'yürütülür, bunun yasal 
çerçevesi nediir, şu ana kadar nasıl yü-
ırütülegelmiştir, Hükümet adına sizlere 
bunları izah edeyim. (SHP ve DYP sı
ralarından gürültüler) 

'Müsaade edin efendim, müsaade ediin 
değerli arkadaştanım. 

Herhalde kabul edersiniz ki, burada 
yapılan konuşmalar sırasında Ercan Vu-
ralhan'a yönelik çok sayıda sataşma 
olmuştur; aslında, biır bakanın mutlaka 
cevaplandırması gereken sataşmallaır ol-
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(muştur. Lütfedin, fcaıbuf edin, benim 
konuşmamdan sonra Saıyın Vuralihan'a 
sataşma 'gerekçesiyle söz verin. Kendisi 
Başkanlık Divanına müracaat etmiştir. 
(SHP ve DYP sıraikrından gürültüler, 
«(Pazarlık yok» sesleri} 

ıK. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Pazarlık yok. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Sayın Deniz 
iBaykal'ın burada söylediği', burada dile 
getirdiği, Bakanliğımı ilgilendirmeyen, 
IDışişIıeri Bakanlığı memuru sıfattım liıllgi-
llendiırmıeyen kişisel iddialar konusunda 
siıze açıklayıcı bilgi versin. 

AHMET KÜÇÜKEL ^Elazığ) — 
Kendi Bakanlığının memurunu daha 
sonra savunursun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Eğer meselenin 
açıklığa kavuşmasını istemiyorsanız, eğer 
gensoru [müessesesini dejenere edip, bun
dan sadece siyasî sonuç çıkarmak isti
yorsanız, ıbu teklifim geçerli değildir. 

Saygılar sunarım. fCANAP şuralarından 
alkışlar) 

(BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
Başkanlığınız, hadiseye, sırf Anayasa 
hukuku ve Anayasa çerçevesi içerisinde 
bakmaktadır; müşahhas hadise üzerine 
eğiıllmemektediir. 

iBakanlar Kurulunun sorumluluğu 
anonimdir. Biır bakanlar kurulu, bir ba
kanın düşürülmesini, bu sorumluluğun 
hedefi içerisinde mütalaa edip, bir baka-
mını konuşturabilir ve bunıa hiçbir engeli 
yok. 

Sayın Vefa Tanır bir örnek veriyor. 
Ben bu hadisenin detayına girip, müna
kaşalara da sebebiyet vermem. O zama
nın Sayın Başbakanı Sayın Demiırel, Dış
işleri (Bakanının sorumluluğunu müda
faa etmemiş ve sorumlu olarak görülmüş 
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ve düşürülmüş. Burada başka bir baş
bakan olur, bunun sorumluluğunu kendi 
üzerine alır, haıtta istilfa eder veyahut da 
takdir tamamen ona aittir. Sayın Demi
re!, o zamanın icapları 'gereği, hadiselerin 
öyle getirilişi1 sebebiyle istifa etmemiş 
olabilir; 'ama, başka bir başbakan bunu 
bir hükümet meselesi, bir anonim sorum
luluk meselesi olarak mütalaa edebilir. 

DENİZ BAYKAL {Antalya) — Öyle 
bir durum var mı? 

IBAŞKAN — Onun için, müşahhas 
misaller ve müntferit .misaller vermek su
retiyle işin içinden çıkmak imkânı yok
tur. Burada, Anayasanın hükümete ver
diği anonim sorumluluk vardır. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Var 
mı öyle bir durum? 

'BIAŞKAN — Bir hükümet bu anonim 
sorumluluğu idrak »eder, o baklanının dü
şürülmesini belki de kendisine mesele 
yapar, iısitiıfa ©der. 

DENİZ BAYİKAL (Antalya) — Yok 
ki öyle bir şey. 

'BAŞKAN — O itibarla, bunu göze 
almamak için... (ISHP sıralarından gü
rültüler) Bunu göze alimamak için hatta 
ıBaşbakan çıkabilir veyahut da başka bir 
bakanın... 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Bi
zim muhatabımız Balkıan, Başbakan değil 
(SHP sıralarından gürültüler) 

ıBA&KAN — Efendim, şunu ifade 
edeyim. Burada takdir tamamen Başba
kanın; Başbakanın 'takdiridir. Bıaşbafcan 
bunu Vuralhan'ın şahsında bir mesele de 
telakki edebilir, Vuralhan'ın şahsında bir 
Hükümet meselesi de telakki edebilir. O 
takdirde, kendisi çıkar veyahut başka bir 
ıbakana müdafaa 'ettirebilir. (SHP sıra
larından gürültüler) 
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ıBu itibarla, burada ©akanllaır Kuru
lu adıına Başbakan cevap verebilir. Vu-
ıralihan'ıın gensoruyla düşürülımesiınin ile
ride Hükümete anüessiiriıyetini düşünebi-
ir ; kendisi konuşabiliır veyahut da başka 
ıhitrisimiı konuştorabifir. 

A) ÖNGÖRÜLMELER (Devam) 
1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır 

ve 31 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak 
kamuoyunda yer alan itham, haber ve yo
rumlar nedeniyle görevini hakkıyla ve tar
tışmasız; bir biçimde yerine getirmesinin 
mümkün olmadığı; 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 
27 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak ka
muoyunda ortaya atılan iddialar karşısın
da Bakanlığını ilgilendiren konularda ge
rekli etkinliği gösteremeyeceği, iddialarıy
la, Millî Savunma Bakanı Ercan VuraJ-
han hakkında gensoru açılmasına ilişkin 
önergeleri (11II) (11 \2) (Devam) 

BAŞKAN — Gensoruların gündeme 
alınıp alınmamasıyla ilgili görüşmelere, 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Buyurunuz Sayın Bakan, {SHP ve DYP 
milletvekilleri Genel Kurul salonu terk 
ettiler.) 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; sözlerimin başında bu
rada bir bakan hakkında ortaya konulan 
iddiaların açıklığa kavuşması için bu gen
soruyu verdiğini iddia eden muhalefetin 
Meclisi tefık ettiğini tescil ediyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar; SHP ve DYP 
sıralarından «Halk da dinleyici localarını 
terk ediyor» sesleri.) 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Burada 
kurtardınız; ama, milletten kurtaramaya
caksınız. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Duy
madık, daha duymadık; bunu duymak 
istiyoiruz. (SHP ve DYP sırallarından gü-
rülltül'er) 

BAŞKAN — Gensom ıgörüşmeılleıritne 
devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
(ANAP sıralarından gürültüler.) 

(Bir kısım dinleyicilerin toplu 'halde 
dinleyici locasını terk ettikleri görüldü.) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sa
yın Başkan, bu husus zabıtlara geçti; tes
pit edilsin. Bu tür hususlar hoş değil. Bun
lar tespit edilsin ve zabıtlara geçirilsin, 
Böyle bir çığır açılmasın Mecliste. 

ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Bu terk 
edenler, bindirilmiş kıta Sayın Başkan. 
(ANAP sıralarından gürültüler.) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Meclise taşıma ziyaretçi getirme usulü 
ne zamandan beri var?... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, devam edin. 

YILMAZ SANİOÖLU (Ordu) — İf
tira atıyorsunuz, sonra salonu terk ediyor
sunuz; ayıp ayıp!. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sizin 
yaptığınız ayıp. (ANAP ve SHP sıraları 
arasında karşılıklı konuşmalar.) 

BAŞKAN — Lütfen.... Sayın grup 
yöneticileri... (Gürültüler) Lütfen yerini
ze oturunuz efendim, 

Sayın Bakan, devam edin, buyurun. 
(ANAP sıralarından gürültüler.) Sayın 
milletvekilleri, lütfen yerinize oturunuz 
efendim. 

Sayın Bakan, devam edin, buyurun... 
(Gürültüler.) Lütfen efendim... (Gürültü
ler.) 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 
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ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) - Taşıma su
retiyle dinleyici getiriyorlar; biz de getiri
riz. Niye müdahale etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen etendim... Ba
na vazifemi öğretecek durumda değil
siniz efendim; ben vazifemi biliyorum 
efendim. Lütfen.., (ANAP sıralarından 
gürültüler.) Lütfen efendim... 

Sayın milletvekili, kendine hâkim ola
mıyorsan dışarı çık. Rica ediyorum, grup 
yöneticileri yardımcı olsun efendim. 

Sayın basın mensuplarından ricam. 
Vazifeniz tamamlanmıştır; rica ediyorum 
efendim... 

Buyurun Sayın Baklan. 

DIŞİŞLERİ BAKAM A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; Millî 
Savunma Balkanımız... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 
vazifeniz tamamlanmıştır; rica ediyorum.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ Pevamla) — Millî Savunma 
Bakanımız Sayın Ercan Vuralhan hakkın
da, her iki muhalefet partisine mensup 
milletvekilleri tarafından, aynı günde ve
rilen; ama, ayrı ayrı verilen ve birleştiri
lerek görüşülmesi kararlaştırılan gensoru 
önergesi, 29 Kasım Seçimleri sonucunda 
kurulan ve altı hafta önce Vüce Mecli
sin güvenine mazhar olan Hükümetimiz 
dönemindeki ilk gensoru uygulamasıdır. 

Meclisin görevlerinden birisinin, hükü
metin her türlü işlemini denetlemek ol
duğu ve gensorunun da bu denetimin en 
önemli araçlarından birisi olduğu doğ
rudur. Bunun içindir ki, geçmişteki Mec
lis tatbikatında muhalefet partileri sık sık 
bu müesseseye başvurmuşlardır. Sayın Ül
ker'in de ifade ettiği gibi, 1961 Anaya
sasının yürürlüğe girdiği tarihten bugüne 
kadar, Meclise, 200te yakın gensoru öner
gesi verilmiştir. Gensoru sonucunda gö-
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revinden ayrılmak zorunda kalan bakan
lar olmuştur; ama, 'bu verilen önerge, 
bir anlamda demokrasi tarihimizin ilk 
gensoru önergesidir; çünkü, bu gensoru
nun konusu, Millî Savunma Bakanı Er
can Vuralhan değildir; bu gensorunun 
konusu, Dışişleri Bakanlığı eski memuru 
Ercan Vurallıan'dır. 

Oysa, genelde tüm parlamenter dene
tim araçlarının, özelde de gensorunun 
konusu, ancak Bakanlar Kurulunun ve
ya bir bakanın icraatına ilişkin husus
lar olabilir; çünkü, bu denetim mekaniz
maları, parlamenter rejimde, hükümetin 
parlamentoya karşı sorumlu olmasının 
doğal sonucudurlar. Bu nitelik, bilhassa 
gensoru bakımından gayet açıktır. Çüh« 
kü, bütün denetim yolları arasında şahsî 
sorumluluk doğuracak olan tek müessese, 
gensoru müessesesidir. Yani, bir baka
nın görevden uzaklaştırılmasını sağlaya
bilecek olan tek yol, gensoru yoludur. 

Gensoru yoluyla Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin gerçekleştireceği denetimin, 
parlamenter rejimin temel ilkesi gereği, 
hükümetin veya bakanın icraatı üzerinde 
olması lazımdır. Yoksa, bir bakan hak
kında, göreviyle ilgisi olmayan kişisel 
işleri dolayısıyla, söz gelişi - Sayın Bay-
kal'ın söylediği - bir şirketteki hissesi do
layısıyla veya komşusuna hakaret ettiği 
için gensoru müessesesine başvurmak 
mümkün değildir. 

Bakan sıfatını taşımayan bir devlet 
memurunun veya başka herhangi bir va
tandaşın eylemleri de, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından denetlenemez. 
Meclis, ancak, o memurun bağlı olduğu 
bakanı , denetler. O memur hakkında 
idarî soruşturma yapılır; bu, yürütme
nin işidir. Yasal soruşturma yapılır; bu 
da yargının işidir. İşte, bunları birbirine 
karıştırdığımız zaman, Anayasamızın te-
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mel esprisi olan kuvvetler ayrılığını İh
lal etmiş oluruz. 

Şimdi, gündemde yer alan gensoru 
Önergelerinin, Türk Anayasa hukukunun 
açik seçik kuralları içerisinde kabul edi
lebilir hatta tartışılabilir bir konusu mev
cut değildir. Bu önergeler, Bakanlar Ku
rulunun veya bir bakanın icraatına, ya
ni görevleriyle ilgili hususlarla değil, o 
tarihte hiçbir siyasî sıfatı bulunmayan 
bir devlet memurunun eylemlerine iliş
kindir. önerge sahipleri, olmayan , icra
at hakkında gensoru istemektedirler. 
Bir sayın genel başkanın deyimiyle, mu
hal üzerine bina inşa etmeye çalışmak
tadırlar. Üstelik, önergelerde ileri sürü
len iddiaların, önergenin muhatabı olan 
bakanın bakanlığı ile de en ufak bir il
gisi mevcut değildir. Zannediyorum ki, 
böyle bir gensoru önergesinin, Türk de
mokrasi tarihinde olmadığı gibi diğer, 
parlamenter ülkelerde de emsialine rast
lamak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, gensoru önerge
sine ilişkin bu temel itirazlarımızı be
lirttikten sonra, üzerinde uzun zamandan 
beri çok fırtına kopartılan, dış temsilci
liklerimizin güvenlik donanımları ve 
zırhlı taşıt alımları konusunda Yüce 
Meclisimize bilgi sunmak istiyorum. Ko
nu, takdir edeceğiniz gibi, doğrudan doğ
ruya Bakanlığımla ilgilidir. 

1980'li yılların başında dış temsilcilik
lerimize yöneltilen terörist saldırıların 
yoğunlaşması ve bu saldırılarda bazı gö
revlilerimizin şehit edilmeleri karşısında, 
zamanın hükümeti, acil koruyucu tedbir
ler alınmasını kararlaştırmıştır. Bu güven
lik önlem ve donanımları konusunda 
Türkiye'de yeterli bilgi ve tecrübeye sa
hip kuruluşlar olmadığı için, bunların dış 
ülkelerde bu alanda faaliyet gösteren ku
ruluşlardan sağlanması görevi Bakanlı-
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ğıma verilmiştir. Bakanlığım bu görevi 
yerine getirirken idarî ve malî bakımdan 
şöyle hareket etmiştir.: İdarî bakımdan : 
Güvenlik önlem ve donanımları hakkın
da bilgi toplamak için, Bakanlığım, bün
yesi içinde görevlendirdiği memurlarını, 
bu alanda uzman kuruluşlara sahip ol
duğu öğrenilen, Amerika Birleşik Devlet
leri, Hollanda, Federal Almanya, Fran
sa ve İtalya'da temas ve incelemelerde 
bulunmak amacıyla göndermiş ve bu in
celemeler sırasında, kişi ve binaların ne 
şekilde ve ne çeşit bir malzeme ile ko
runabileceği tespit olunduğu gibi, güven
lik donanımlarının üretici ve yapımcıla
rıyla ilk temaslar sağlanmıştır. Bu temas 
ve incelemeler sonunda, özellikle zırhlı 
taşıtlar ve dış temsilcilik binalarında ah-
nacak fizikî güvenlik önemleri için tek 
tip bir teknik şartname hazırlanmış ve 
'bu belge, yapımcı firmalara gönderile
rek, teklifte bulunmaları istenmiştir. Alı
nan teklifler, bakanlık bünyesinde oluş
turulan bir komisyona havale edilmiştir. 
Komisyon, teklifleri incelemiş ve en uy
gun teklifi veren firmayı seçmiştir. 

Sayın milletvekilleri, hiç tereddüdü
nüz olmasın ki, burada, Bakanlığımı, 
gayri ciddî, bu konuda uzman olmayan 
bir kuruluşla sözleşme yapmakla suçla
yanlar, eğer bu firmanın verdiği en ucuz 
teklifi kale almayıp da başka herhangi 
bir firmayla sözleşme yapsaydık, devleti 
zarara uğrattığımız için de bizi suçlaya
caklardı. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Komisyon kararı Bakanlık onayını 
kazandıktan sonra, seçilen firma i|e söz
leşme imzalanmıştır. Teknik şartname, 
başlıca şu hükümlerden oluşmaktadır : 

Alınacak taşıtın tipi ve kullanılacağı 
temsilciliklerin bulundukları ülke. 

Hangi silah, mühimmat ve bombaya 
karşı dayanıklı olacağı. 
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Kullanılan zırhlı malzemenin, hangi 
kuruluşlarca denemeye tabi tutulacağı. 

Yapımcı firmanın vereceği diğer ga
rantiler. 

Temsilcilik binalarında tesis olunan 
güvenlik donanımları için de, aynı tip 
şartname ve sözleşme uygulanmıştır. 

'Malî bakımdan ise, güvenlik önlem 
ve donanımlarının edinilmesinde, Yüce 
Meclisimizce malum bulunan, şu mev
zuat dahilinde harcama yapılmıştır : Ba
kanlığın bütçesinde, dış temsil görevleri
nin yürütülmesiyle ilgili, 112 programı 
içerisinde yer alan cari harcamalar dı
şında kalan ve diğer cari harcama ka
lemlerindeki ödenekler, 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 83 üncü 
maddesinin (A/a) fıkrası uyarınca, Ba
kanlar Kurulunun Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden tes
pit edilen limitler dahilinde Devlet Mal
zemesi Genel Yönetmeliğinin 121 inci 
maddesinin (c) fıkrasının son 'bendine 
göre, gider bakımından ita am'ir-i mute
medi olan misyon şefi adına gönderil
miş; bu avans limitlerini aşan harcama
lar ise, anılan bakanlıkta, aynı kanu
nun (A/c) fıkrası uyarınca, ilgili misyon 
şefleri adına açılan kredilerle karşılan
mıştır. 

Anılan kanunun ilgili maddelerine 
göre, dış misyonlarımıza gönderilen öde
neklerin harcanmasında ise, 22 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararname ile, 2490 
sayılı Kanunun 46 ncı maddesine ekle-, 
nen (t) fıkrası hükümleriyle, aynı kanu
nu değiştiren ve 1.1.1984 tarihinde yü
rürlüğe giren 2886 sayılı Kanunun 79 
uncu maddesi hükümlerine göre çıkarıla
cak yönetmeliğe kadar mahallî usul ve 
esaslar göz önünde tutulmuş ve daha son
ra bu maddeye göre çıkarılan, Dış Ülke
lerdeki Kuruluşların Yerel İhtiyaçlarının 
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Sağlanmasına Ait Yönetmelik'in 15 Mart 
1987 tarihinde yürürlüğe girmesi üzerine, 
bu yönetmelik esasları uyarınca, sarfiyat
ta bulunulmuştur. 

Bu idarî ve malî usuller dahilinde, 
1982 yılından günümüze kadar, üç ayrı 
firmadan toplam 199 zırhlı taşıt aracı, 
gene üç ayrı firmadan toplam 1 961 kur
şuna dayanıklı çelik yelek, 110 adet çe
şitli silah, 32 500 adet mermi satın alın
mış ve 12 ayrı firmaya, 91 dış temsilci
liğimizin fizikî güvenlik donanımı yap
tırılmıştır. 

Sonuç olarak : Beş yılda, Bakan
lığımın bütçesinden güvenlik ama
cıyla yapılan kesin harcamaların toplamı 
12 775 206 452 liradır. Bu miktarın 
- Sayın Baykal'ın dediği gibi 23 milyar 
lirası değil, 4 770 304 808 lirası zırhlı 
taşıtlar, 8 004 901 564 lirası sair güven
lik önlem ve donanımları için harcanmış
tır, 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, 
tüm kamu kuruluşları gibi, Bakanlığımın 
bütün hesapları da Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adına Sayıştayın denetimine 
tabidir. Sayıştay Başkanlığınca yapılan 
denetimler sonucunda, 1985 yılı sonuna 
'kadar bu konuda yapılan harcamaların 
belgelere dayandığı, kayıtlarında herhan
gi bir usulsüzlük bulunmadığı, kanun ve 
nizamlara uygun bulunduğu, ilamlarla 
hükme bağlanmıştır. Bu alımlarla ilgili 
olarak bugüne kadar ortaya atılan iddi
aları, esas itibariyle iki grupta toplamak 
mümkündür. 

Birincisi, yapılan bazı alım işlemlerin
de en iyi seçimin yapılmadığına ilişkin 
iddialardır. Bu iddiaların değerlendiril
mesi yapılırken, sık sık, alım işleminin, 
tazminat, garanti, teslimat gibi çdk önem
li unsurları hesaba katılmadığı için veya 
gizlilik dereceli bazı bilgiler bilinemediği 
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için, yanlışlığa düzülmektedir. Bazen de, 
test raporları ve firma isimleri birbiri
ne karıştırılmakta ve hiçbir güvenlik ön
leminin yüzde yüz koruma sağlayama
yacağı, ancaik riski azaltabileceği gerçeği 
unutulmaktadır. 

Bütün bu gerçeklere rağmen, Bakan
lığımca yapılan alımların en optimal ka
rarlara dayandığını iddia etmiyorum. 
Ben, sadece, görev allan bütün arkadaş
larımın, mevcut sıkışık şartlara gört, en 
iyi niyetli biçimdfc çalıştıklarına inanı
yorum. Esasen bu konuda sağlıklı bir 
araştırma, ancak, tüm bölgeleri birlikte 
ve objektif bir gözle inceleyecek kişiler 
ıtarafından yapilalbilir. Şu anda yapılan 
da zaten budur. 

İddiaların bizim açımızdan asıl ciddî 
iolan diğer grubu, bu alım işlerinde görev 
alan bazı kişilerin haksız kazanç sağla
dıklarına ilişkin olan iddialardır. 

Bu konuda, Bakanlığımca iki defa 
tahkikat açtırılmıştır. İlk olarak 1983 yı
lı haziranında yapılan bir ihbar üzerine 
Sonuca GmbH firmasıyla Titaş Şirketi 
arasındaki ilişki ve bu ilişkide, bir Ba
kanlığımız görevlisinin rolü konusunda 
Bonn Büyükelçiliğimiz aracılığıyla soruş
turma açılmış, şirketin Alman yöneticisi 
Türkiye'ye çağrılarak ifadesi alınmış. 
Neticede, Titaş Şirketiyle Bakanlığımız 
arasında, dolaylı da olsa, hiçbir iş ilişkisi 
olmadığı tespit edilmiştir. 

İkinci olarak, 1987 yılı Ağustosunda 
Bakanlığımızda başkonsolos yardımcısı 
iken görevden çekilmiş sayılan bir me
murun, bir basın toplantısında ileri sür
düğü iddialar suç duyurusu kabul edi
lerek, bu alım işlemlerinde görevlendi
rilen üç memur hakkında tahkikat açıl
mış; bir müsteşar yardımcısı ile hukuk 
müşavirinden oluşan tahkik heyeti ku
rulmuştur. Tahkik heyetinin 20 Kasım 

1987 tarihli raporu, bu iddiaların mes
nedi olmadığını ortaya koymuştur. 

Sayın milletvekilleri, basının, demok
ratik, açık bir toplumun en önemli ku
rumlardan birisi olduğunu, böyle bir 
toplumda yürütmenin bütün işlerinin de
netlenmesinde parlamentoya yardımcı 
önemli bir kurum olduğunu kabul edi
yorum ve bu görevi yerine getiren bütün 
basın mensuplarına, hiçbir ayırım yap
madan, saygı duyuyorum. Muhalefetin., 
basın tarafından ortaya atılan bazı iddia
ları kendi lehine siyasî sonuç çıkarmak 
için kullanmasını dalhi anlayışla karşı
layabilirdim, eğer beni dinlemeye ta
hammül gösterselerdi. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Vuralhan'ın, bu kürsüden daha 
önce yaptığı konuşmada, kastını aşan 
bazı ifadeler kullandığını da kabul edi
yorum; ama siz de kabul ediniz ki 
bütün bu iddialarda Sayın Vuralhan'ın 
şahsî sorumluluğuna karine teşkil ede
bilecek hiçbir esaslı unsur mevcut de
ğildir. (ANAP sıralarından alkışlar) Baş
ta değindiğim usul meseleleri yanında, 
olay, bu yönüyle de gensoru konusu ola
maz. Bizzat bu iddiaları ortaya atan sa
yın basın mensubu dahi, bunların ancak 
bir inceleme konusu olabileceği görüşü
nü savunmaktadır. 

Sayın Başbakan, şahsî sorumluluk 
doğurucu nitelikte olmadığı için, ciddî 
görmediği halde, hiçbir kuşkuya mahal 
bırakmamak için, bu iddiaların araştı
rılması konusunda bir incelemeyi başlat
mıştır. İki üst düzey kamu görevlisi, şim
di, bu iddiaların doğruluk derecesini ve 
bunların bir tahkikata konu olacak nite
likte olup olmadığım ve daha sonraki 
tahkikat prosedürünü belirlemek için ça
lışmaktadırlar. Bu incelemenin sonucuna 
göre, gerektiği takdirde, Bakanlığım Tef
tiş Kurulunun görevlendirileceği, tabiidir. 
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Ayrıca, Sayın Vuralhan, bir tazminat 
davası açmıştır bu basın mensubu hak
kında, ispat hakkı tanımıştır. Yani, eğer 
(bu iddialar doğru ise, bunların yargı 
önüne götürülüp ispat edilmesi imkânı 
da mevcuttur. 

Ayrıca, Yüce Meclisin bütün sayın 
üyelerine, bugüne kadar olduğu gibi, bun
dan sonra da hem yazılı, hem sözlü so
rularına cevaiben, Bakanlığımdaki bütün 
bilgileri -tabiî ki, teröristlerin işine ya
rayacak olan bilgiler hariç - aktarmaya 
devam edeceğim. Bu bilgilerin bazı ga
zetelerde, çarpıtılmış olarak, yanıltıcı bi
çimde kamuoyuna açıklanması halinde, 
Bakanlık olarak açıklama yaptıracağım. 

Eğer ortada bir haksız fiil varsa, bu
nun açığa çıkarılmasını en başta biz is
teriz, onlardan çok biz isteriz. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Eğer böyle bir durum olursa, sizi temin 
ediyorum ki sayın milletvekilleri, kimse
nin gözünün yaşına bakmayız; bakan
lığına filan bakmayız. Türk demokrasi 
tarihinde bunun ilk ve tek örneğini ver-
mış iktidar biziz. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Binaenaleyh, bu 
konuda, kimseden alınacak en ufak bir 
fazilet dersimiz yoktur. 

Bu gensorularda, hakkında dolaylı 
iddialar bulunan bir devlet memurunu si
yasî olarak cezalandırma amacı vardır. 
Hem hukuk kurallarına, hem de insan
lık ölçülerine aykırı olan böyle bir gara
bete ne Hükümetimin ve ne de, inanı
yorum ki, Meclisimizin büyük çoğunlu
ğunun ortak olması mümkün değildir. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
«ıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sa
yın Ercan Vuralhan, «Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Milletvekili Sayın Deniz 

Baykal ve Önder Kırlı'nın gensoru üze
rinde yaptıkları konuşmalarda, geçmiş 
yıllardaki resmî ve özel meşgalelerim ne
deniyle adıma sürekli sataşılmış ve yan
lış bilgiler verilmiştir. 

İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, sa
taşmalar hakkında Yüce Meclisi aydın
latmak üzere söz istiyorum» diyerek ta
lepte bulunmuştur. 

Sataşmaların, aynı celse içerisinde, ay
nı birleşim içerisinde cevaplandırılması 
gerektiğinden, Sayın Vuralhan'a söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Vuralhan. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Vuralhan, şu anda her iki mu
halefet partisi milletvekilleri salonda de
ğiller, ama... (SHP ve DYP sıralarından 
«Buradayız» sesleri) Müsaade buyurun... 
Bu sataşmalara, yeni sataşmalar ekleye
cek mahiyette konuşulmamasını, sözleri
nizi sırf sataşmalar vesilesiyle aydınlatma 
konusuna hasretmenizi rica ediyorum. 

Buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Ankara) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. (ANAP sıra
larından «Teşrif ettiler» sesleri) 

iBAŞKAN — Lütfen efendim... Ge
reksiz söz söylemeyelim. Rica ederim... 
Sadece Başkanlığı müşkül duruma sok
maktan başka bir mana ifade etmez efen
dim. Kendi tansiyonunuzu tatmin için 
konuşabilirsiniz; ama, Başkanlığı müşkül 
duruma sokarsınız. 

(Buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime 
başlarken, özellikle tartışılan konulara 
ilişkin olarak teknik ve doyurucu açık
lamalar yapan Dışişleri Bakanımız Mesut 
Yılmaz'a ve anlamlı konuşmasından do-
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layı milletvekili arkadaşım Sayın Orhan 
Ergüder'e ve ayrıca grupları ve şahısları 
adına söz alan saygıdeğer milletvekille-
rine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Bir gazeteci, mesnedi olmayan iddia
lar ye birbirine bir türlü geçmeyen zin
cir halkaları ortaya atarak, ülkemizde 
hemen ele alınması gereken çok önemli 
meseleler varken, haftalarca, devlet ka
demelerini ve kamuoyunu yanlış ve çar
pıtılmış bilgilerle meşgul edebilmiştir. 
Görüşülen gensoru da bu bilgilerin ışığın
da hazırlanmıştır. »Takdir, tabiatıyla Yü
ce Meclisindir. 

Bu vesileyle, malum gazetecinin önü 
alınmaz hırsının yarattığı dalgalara kapıl
mayarak, konuyu serinkanlılıkla değerlen
diren basınımızın değerli mensuplarına 
da huzurunuzda teşekkürü borç biliyo
rum. 

iBu mesele üzerinde Yüce Mecliste 
yaptığım konuşmanın da muhalefet grup
larınca yanlış değerlendirilmiş olduğunu 
üzülerek müşahede ettim. Yine bu fırsatı 
kullanarak, konuşmamda, hiçbir değerli 
millötvökilimizi veya grubu, teröristlere 
ortaklık etmekle suçlamadığınıı tavzihen 
arz etmek isterim. Vungulamak istediğim 
husus, can güvenliğine ve devletin has
sas işlerine, ait bazı teknik bilgilerin ba
sında -ki, malum köşe yazarı buna ber
devamdır- ulu orta yazılmasının vahim 
sakıncalarına dikkat çekmek idi. Bir de, 
devletin evrak güvenliğinin hangi saikle 
olursa olsun ihlal edilmemesi gerektiği, 
ibu tür ihalelerin ihanet olduğu hususla
rını dile getirmiştim. Son günlerde ba
sında takip etmekte olduğumuz bir ra
por konusu da, bu endişelerimizin ve 
uyarılarımızın haklılığını bir kez daha 
ortaya koymuştur. 

Değerli milletvekilleri, bizler hepimiz 
(geçiciyiz, devlet bakidir; onun kurallarını 

korumak, Allah'a inanmak kadar kutsal 
(bir görev olmalıdır; üzerine titremeliyiz. 

IBir diğer üzüntümüz de, iddialar or
taya atıldıktan sonra, muhalefet grupla
rının, bize gelip bazı hususları ciddî şekil
de sorma zahmetine bile girmeden, sade
ce basında çıkan, konuyla ilgili beyan 
ve yorumları gensoruya esas almalarıdır. 

Bu girişten sonra, izin verirseniz, gü
venlik araç ve gereçlerine ilişkin bazı ta
mamlayıcı değerlendirmeleri 'bilgilerinize 
sunmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1981 yılı so
nunda, Türkiye'nin, uluslararası terör ne
deniyle yurt dışında çok değeri evlatla
rım kaybetme bakımından gayet ciddî bo
yutta bir tehlike ile karşı karşıya oldu
ğumu hepimiz kabul ediyoruz. Biraz ev
vel Sayın Dışişleri Bakanımız da bunu ga
yet güzel bir şekilde İfade ettiler. 

Bendeniz, 1979 yılında Lahıey'de Bü
yükelçimiz özdemıir Benler'in Oğlu Ah
met Benler'im şehit edilişinde yanında bu
lunmuş, onu kucağında taşımış bir kar
deşinizim. Bu acılarla ve ıstıraplarla ül
keme döndüm. 

Devam eden sıaldınlaır, devleti bir yer
de çaresiz bırakmıştı. Maliye Bakanlığı, 
ödenek tahsisinde mütereddit davranmak
taydı. 

Zamanın Başbakanı Sayın Ulusu'nun 
direktifi lile çalışmalar başlatı İm ıştır. Sü
rekli briifinglıer, konunun uzmanı bulun-
madığı için yurt dışına gönderilen heyet
ler ve getirilen bilgilerin burada değerlen-
diriLİmesi birbirini takip etmiştir. Yurt dı
şında inceleme ve araştırmalar yapılmış
tır, kıyaslayıcı bilgi ve belgeler Türkiye' 
ye getirilmiştir. Sözü edilen Alman fir
ması da, diğer firmalar meyanında, Ba
kanlığın ilgi çemberine bu şekilde girmiş
tir. Bendeniz o sırada yurt dışından yeni 
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dönmüştüm; tdarî ve Malî işler Genel 
Müdürlüğünde Da'ire Balkanı olarak gö-

. rev aldım. 

Bakınız, bir emekli büyükelçi ve şim
di bir gazetemizin sütun yazan olan çok 
değerli bir. zat, o günleri ve yapılanları 
nasılı anlatıyor; bunlar benim değerlen
dirmemin dışındadır; diyoriti : «Viyana 
ve Paris'teki cinayetlerden aylarca sonra, 
dış temsilciklerimize koruma görevlileri 
gönderilmeye başlandı. Bunlar, genç, iyi 
niyetü; fakat, özel eğitim görmemiş, çok 
defa sırf malî durumlarını dış maaşla bi
raz düzeltsinler diye atanmış polis me
murları idi. 1976 yılında ... Tabancalar ... 
Arabalar ... -devam ediyor- ve bu sebep
le de ihtiyacı fcarşılayaımıyorfıardı. Nite
kim, Vatikan Büyükelçıimiz Vecdi Türel, 
tehlikeyi defalarca Ankara'ya bildirmiş; 
fakat, sonuç alamamış ve 1979 Nisan 
ayında italya'da makam arabası içinde 
saldırıya ^uğramıştır. 1981 yılında italya' 
dan temin olunan ikinci parti 22 zırhlı 
araçtan Vatikan Büyükelçiliğine tahsis 
yapılamamıştı. Dış temsilciliklerimizin 
zırhlı araç ihtiyaçları, ancak 1982-1986 
yılları arasında karşılanabilmiş ve bu tür 
araç sayısı bugün 199'a çıkmıştır. 

11' Mart 1983'te Belgrad Büyükelçi
miz Galip Balkar gene zırhsız Mercedes 
marka makam arabasında hayatını kay
bettiği zaman, parlak gelecek vaat eden 
genç ve değerli diplomatımızı şahsen ta
nıyan Başbakan Bülend Ulusu çok üzül
müş, derhal Maliye Bakanı Adnan Başer 
Kaf aoğlu ile temasa geçmiş ve Maliye Ba
kanlığından gerekli tahsisatı nihayet sağ
lamıştı.» Devam ediyor; Bu sayede alı
nan taşıtların sayısını bildirdikten ve ay
rılan ödenekleri söyledikten sonra, değer
li emekli büyükelçimiz şöyle bağlıyor : 
«1973-1974 devresinde şehitlerimizin sa
yısı 31'e yükselmiştir. 1984 yılı ortalarm-
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dan itibaren, terörist saldırılar durmuştur. 
Saldırıların kesilmesine Ermeni terörist 
odaklarının taktik değiştirmelerinin yanı 
sıra, şahısların ve binaların korunması 
için alınan tedbirlerin etkinliği ve caydı
rıcılığı da rol oynamıştır. Bu olumlu ge
lişme, özellikle Bülend Ulusu ve Turgut 
Özal hükümetleri devrinde, îlter Türkmen 
ve Vahit Halefoğlu'nun Dışişleri Bakan
lığı yaptıkları yıllarda gerçekleşmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı idarî işler bölü
münde çalışan meslektaş'larımın, başta, 
çalışkanlığını, dürüstlüğünü, vatan ve 
meslek aşkını yaklimem tanıdığım Büyük
elçi Metin Mekik ve mesai arkadaşları
nın güvenik tedbirlerinin en kısa za
manda ve en müsait şartlarda sağlanıması 
için nasıl uğraş verdiklerine, nasıl çırpın
mış olduklarına şahit oldum. Bu çok has
sas konuda gerçek sorumluluğu ve so
rumluları unutup, kendimizi âdeta ko
lektif bir isteri havası liçinde. özel hesap
laşmaların baş döndürücü girdabına kap
tırmış bulunuyoruz.» 

Kendisine, bu güzel sözlerinden ötürü, 
ben de bu işlere uzun yıllar, gerçekten, 
gece gündüz mesai vermiş bir kardeşiniz 
olarak teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, işte bu şartlar
da yoğun çalışmaların içlinde bulunan 
bir memur olarak, Vuralhan, 1981-1983 
yıllan arasında bazı ortak sorumluluk zin
cirleri içinde görev yapmıştır. Korumalı 
araç ve gereçler olmadığı (içim vurulup 
şehit olanlar, biraz evvel okuduğum ya
zıda da belirtildiği gibi, benim meslektaş-
lıarımdı, aırkadaşlarımıdı. Her cinayet ben
de derin acılar yaratırken, bir gün içine 
benini de bineceğim araçları alırken «Vu
ralhan usulsüzlük yaptı» diye ortaya çı
kılması, bu konuda beni en ziyade yara
layan husustur. Nitekim, böyle bir ara-
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cin içinde. Riyad'da Büyükelçiyken yedi 
ay dolaştım. 

Değerli millet vekilleri, mensuplarının 
can güvenliği 'için çalışmalar yapılan bir 
bakanlıkta, herhalde bu konuların en ince 
ayrıntısına fcadaır irdelenip tetkik edilmesi 
normaldir. Burnun aksini düşünmek, ken
dileriyle şerefli sorumluluklar paylaştığım 
bu güzide kadroya yapılacak en vicdansız 
hakarettir. 

Hiçbir güvenlik tedbiri! mutlak değıil-
dir. 1981 yılından başlayarak bugüne ka
dar, özelikle. ödenek imkânlarının kısıtlı 
olduğu 1981-1982 yıllarında, mevcut im
kânlar, en büyük sayı arasında paylaş-
tırılmıştrr. Ancak 1984'ten başlayarak, bü 
önlemlerin caydırıcılığını, biraz evvelki 
yazımızla da ifade etmiş oluyoruz. 

Bu mesele ortaya atıldığında, bizzat 
ben, bana teveccüh ve takdirini hiçbir za-
rnan esirgememiş olan Sayın Başbakanı
ma giderek, konuları inceletmesi istirha
mında bulundum. Bu yürekliliğimizi de 
her vesileyle göstererek, kendime düşen 
sorumluluklar çerçevesinde, her zaman 
hesap vermeye hazır olduğumu beyan et
tim. Beklemeden dava açmam da bunun 
ispatıdır. Tabiatıyla, ispat hakkını da bu 
gazeteciye tanımış bulunuyorum. 

Bu vesileyle, Sayın Başbakanım başta 
olmak üzere, grubumuzun pek değerli 
üyelerine, bana 'bu konuda başımdan be
ri verdikleri destek ve devam eden gü
venleri dolayısıyla kaibî şükranlarımı 
arz ediyorum. 

Biliyorsunuz, bu gazeteci, ortaya attı
ğı konulan toparlayamiayınca, benim* dost 
ve arkadaş çevreme el atarak, dürüst ve 
şerefli bazı kişileri ve şirketleri, şaibeli 

ilişkiler içlinde göstermeye kalkışmıştır. 
Bunların cevaplarını, ilgili ikisi ve şirket
ler, basına, zaman zaman bildiriler gön
dererek vermişlerdir ve ayrıca kendilleri 
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de tabiatıyla halklarını korumak üzere da
valar açacaklardır ve açmaktadırlar. Ben 
de bazı hususları, bu vesileyle bilgimize 
arz etmek istiyorum. 

Şu, uzun zamandan beri tartışılan ve 
biraz evvel1 Sayın Ergüder'in de söyledi
ği gibi, üzerinde fırtınalar koparılan Ti-
taş meselesi : Titaş, Alman Hükümeti
nin yabancı işçilerin geri dönüşlerine yö
nelik projeleri desteklemek ve organize 
etmek için görevlendirdiği -biraz evvel de 
söylediler- SİM (Uluslararası Göç ve Ge
lişim Merkezi) adlı teşkilat tarafından, 
1981 yılında, kuruluş aşamasına getiril
miştir, 

Turistik îşçi Tesisleri Anonim Şirke
tinin kısaltılmışı olan TİTAŞ'm, turizm 
ve işçi taısaırruflarını yönlendiren bir işçi 
şirketi olarak tanıtılıp, yeterince işçli or
tak bulunabilmesi amacıyla, Alman (ma
kamları, başta Bonn Büyükelçiliği olmak 
üzere, zamanın bazı Türk elçiliklerinden 
yardım istemişlerdir. SİM'in gönderdiği 
uzmanlar vasıtasıyla, 18.9.1981 tarihinde, 
kuruluş halindeki TİTAŞ adına, Alıanya-
îneekum'da bir tesis kiralanmıştır. 1981 
yılı aralık ayı içerisinde, 23 kurucu ortak 
sözleşmeyi imzalayarak TİTAŞ'ı kur
muşlardır. 

Yayınlarda adı geçen, Reiner Schutte 
ve Henrioh Thiıenen adlı Almanların, ku
ruluş aşamasında, TİTAŞ'la hiçbir ilgi
leri bulunmamaktadır. Adı geçenler, şir
kete, her biri 10'ar bin (Doyçe Marklık) 
taahhütname imzalayarak, bu taahhütle
rimi diğer işçi ortaklar gibi, aylık 350 
Doyçe Marklık ödemelerle yerine getir
mişlerdir. TJTAŞ'a ortaklıklarının 'kesin
leştiği tarih, 2 Haziran 1982'dir. TİTAŞ' 
m kurulduğu Aralık 1981'de ve Almanla
rın TÎTAŞ'a resmen girdikleri Haziran 
1982'de, Ercan Vuralhan, adı geçenleri 
tanımamaktadır. 
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tki Akman neden TİTAŞ'a girmiş, bir 
d© bunu inceleyelim : Tabiatıyla TİTAŞ' 
la ilgili bir iddia ortaya atılınca, derhal 
belgelere ve kayıtlara girilir ve bu pek 
namlı gazetecimizin de her zaman söy
lediği gibi, en doğru kaynak Ticaret Si
cili Gazetesidir; oralara da bakılır. Tİ-
TAŞ'm kuruluş çalışmaları sürerken, Fe
deral Almanya'da yaşayan Türklerin si
gortalanmaması, ölenlerin cenazelerinin 
Türkiye'ye getirilmesindeikiı zorluklar, iş
çilerin sorumlarına çözüm ve yatırım ko
nularında uzmanlık ve diğer konularda 
Alman makamlarıyla olacak temasları 
yürütmek amacıyla, Türklerle ilgili ko
nulara ön ayak olan Köln Üniversitesi 
Profesörlerinden Bms Klingerler baş
kanlığında, Türklere Yardım Vakfı ku
rulmuş. Bonn Büyükelçiliğimiz, vakfın 
kuruluş çalışmalarını teşvik etmiş. Biraz 
evvel Sayım Ergüder ilgili genelgeyi oku
dular. Bu ilki Akman, bir yandan da Türk 
lobisi oluşturma gayretleriyle dç içe ol
duklarından, Bonn'daki Türk Elçiliğine 
1981 yılında devamlı gidip gelmişler. 

TlTAŞ, kuruluş aşamasında 500 bin 
DM kapitali hedeflemiş; ancak, bu ser
mayenin toparlanmasında zorluklar çı
kınca, bu konuda vakıftan yardım iste
miş ve vakıf, bu konuda bir bildiri ya
yımlayarak dişçilere yollamış. İki Alimıan'ın 
TtTAŞ'a katılmaları vakıftaki aktif rol
leri dolayısıyla gerçekleşiyor. Kâr payla
rının da ilavesiyle, her birinin TİTAŞ'ta 
halen 100 binde 99 payı bulunmaktadır. 

Ercan Vuralhan'ın TtTAŞ'a ortaklığı 
konusuna gelince : TtTAŞ'ın işçi tasar
ruflarını değerlendürmeye yönelik çalış
maları, 1981 yılında Lahey {Hollanda) 
Büyükelçiliğimde müsteşar olarak görevli 
bulunan ve görevi gereği işçi yatınmla-
rını teşvik faaliyetleri içimde bulanan ben
denize de, Almanya'dan Hollanda'ya ge

lem işçi temsilcilerince duyurulmuş. O sı
rada ben Lahey'de Büyükelçiyim. Bu ku
ruluş çalışmaları döneminde, Hollanda'da 
bazı işçi toplantılarına katıldım, hatta o 
yılın sonlarımda Hollanda'dan merkez 
görevi için Türkiye'ye dönerken, Frank
furt'ta SİM merkezinde, Hollanda'dan ge
len lişçi temsilcileriylie bir de toplantı yap
tım. Bu toplantıya katılanlar halen ha
yattadır ve belki bazıları bugün bu Mec
liste dinleyici olarak bulunmaktadır. Ta
biatıyla, bu söylediklerimin hepsimi, şa
hitlerle, belgelerle kanıtlayabilecek du
rumdayım. 

Bu gayretlere, yani benim gayretleri
me teşekkür ifadesi olarak, kurucu işçi
ler, Vuralhan'a, Haziran 1982'de, TİTAŞ' 
in sermayesi 30 milyona çıkarılırken, 750 
bin Türk Liralık taahhüt payı ayırmışlar. 
Bu tarihlerde Dışişleri Bakanlığı ve Bonn 
Büyükelçiliğinden bazı görevliler de ku
ruluşun ortakları arasında yer almışlar. 
Bu taahhüdün 150 bin Türk Lirasını ha
ziranda ödemişim, daha sonra maddî im
kânlarımın ve zamanımın elvermemesi 
nedeniyle, ayrıca TtTAŞ'ım ilk dönemin
de gerekli desteği de verdiğim düşünce
siyle, 8 Mart 1983te bu ortaklıktan, ya
tırdığım meblağı alarak ayrılmışım. 

Yine bu teşvik çalışmaları çerçevesin
de, Bayan Vuralhan da, Ocak-Mart 1982 
aylarında, o sırada bir büronun iki ayrı 
bölümünü kullanan Öztur ve TİTAŞ'ta 
tercüme işleriyle meşgul olmuş ve meş
gale 31 Mart 1982'de sona ermiş. TİTAŞ 
-Bunun altımı çizerek söylüyorum; çün
kü, bütün bo koparılan fırtınalar gelip 
buraya dayanmaktadır- Dışişleri Bakanlı
ğı ile uzak yakın hiçbir iş ve alım satım 
ilişkisi içerisinde olmamıştır. Şimdi, bu
rada bir soru var; çünkü, her şeyi söy
ledikten sonra bazı sorular sormak isti
yorum : Eğer ben, iddia edildiği gibi, bu 
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Almanlarla ve haşka binileri ile birtakım 
gizli kapaklı illişkiler içinde' olup dia, on
lara böyle tok iş yaratacak bir hazırlığın 
içinde olsam, neden adımın omlarla bir
likte Ticaret Sicil 'Gazetesinde yayımlan
masına 'engel olmayayım? Demek ki, o 
dönemde ben de, birçok Dışişleri memu
runun yaptığı gibi, bazı ufak tefek tasar
ruflarını bir yerde değerlendirmek «içim, 
gayet temiz, sade, namuslu, dürüst bir 
çabanın içine girmişim ve bu çerçevede 
de adımın Ticaret' Sicili Gazetesinde ale
nen yayımlanmasında hiç bir şekilde beis 
görmemişim, 

IŞİmıdi, devam ediyoruz; çünkü, de
vamlı olarak bazı hususlar irdeleniyor : 
Bir de Öztur Şirketi var. Bumu da, yine 
bu hayalî halkalar içinde uzun günler 
basında söz 'konusu etti bu malum ga
zeteci. 

Öztur, Side'deki arazisini 1975 yılın
da almış, 1975-1979 yılları arasında koo
peratif statüsü içinde, turizm liçim işletil
mek üzere tatil köyü kurmayı planlamış 
ve çoğu, Dışişleri Bakanlığından, 80 üye 
kaydetmiş; iancalk, Öztur'a üye olmak is
teyenlerin büyük kısmı taahhütlerimi ye
nime getiremediği için, 1979 yılımda, Öz
tur Anonim Şiırketıi 500 bin TL. ser
maye ile kurulmuş. 1980 yılımda, inşaata 
başlamak içim turizm yatırım belgesi ve 
inşaat ruhsatı alınmış, gerekli işlemler ta
mamlanmış; -burada detayıma girmedi
ğim- o bölgede arazi ile ilgili bazı so
runlar çıkmış, arazilerini başka bir kamu 
'kuruluşu almaya kalkmış -burada zama
nımızı alirnak istemi yorum- bu çalışma
lardan: sonra, bu uğraşlardan sonra, tüm 
bütün bu sıkıntılara nağmen, inşaata de
vam edilmesi üzerine yasal yollara baş-
vunuilmüş; yami, bunlarım yerini işgal edem 
o ıkomu kuruluşu tarafından, hatta Öztur 
arazisinin kamulaştırılması girişimlerimde 

bile bulunulmuş. Bu olay 1984 yılı so
nunda açıklığa 'kavuşmuş; öztur Anonim 
Şirketi, yukarıdaki hususları, üyelerine 
duyurularla bildirmiş. Aradan geçen dört 
beş yıllık süre, birçok üyenin ilgisini azalt
mış; çünkü, bir türlü, kooperatif gerçek
leşmiyor. 

Arazi durumu açıklık kazandıktan 
sonra, Öztur Anonim Şirketi, 14.6.1985 
tarihinde sermayesini 100 miilyon Türk 
Lirasına çıkarmış. Bu konuda da basına 
«Ben, sermayemi 100 mnilyoma ve daha 
sonra 1985 yılında da 300 (milyona nasıl' 
çıkardığımın kaynaklarını her an ispat 
etmeye hazırım; nereden 'kredi «aldım,' 
hangi ortakılarımdaın bunları topladım» 
diye bir bildiri yayımladı. 

İnşaatın başlaması, bazı üyelere gü
ven vermiş ve istenl;len parayı ödemişler. 
Ben ise, 1977 yılında girdiğim şirketten, 
yeni statüsüne göre «istenilen parayı öde
yemeyeceğimi anlayınca, -çünkü, ticarî 
bir statüye bürünmüş ve bu yeni serma
ye durumunu ayakta tuabilmek için or-
taklardından çok yüksek toatılıımilar iste
miş- 1977-1981 yılları iarasında ödemiş ol
duğum 50 bin Türk Lirasını alarak, 
12.7.1985 tarihinde üyelikten ayrılmışım; 
bunların da hepsi belgelidir, kayıtlıdır. 

Şimdi, yine bu gazeteci, «Efendim, 
Aktürk İnşaat diye bir şirket var; bu Ak-
türk inşaat, Dündar Kılıç'la ortaklık pey
da etmiştir, şunu yapmıştır, bunu yapmış
tır» diyor; yine birtaıkım halkalar ve dön
dürülen birtakım dumanlar, bulutlar... 

Şimdi, sahiplerinden Öner Aktürk'ü 
1983 yılından beri tanıyorum. Dostluk 
ilişkileri çerçevesinde, seçim kampanyası 
sırasında, zaman zaman bürosundan ve 
taşıtlarından yararlandım. Hatırlayacaksı
nız, «ilk yaptığımı konuşmada da bunu söy
lemiştim; burular, seçim kampanyaları sı
rasında bütün miUetvekillerimizm, zaman 
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zaman faydalandıkları imkânlardır. «Gö-
nüldaş» dedim; muhalefet milötvekiMeri-
•miz bundan çok fazla ırahatsız oldular 
herhalde. Başka bir şey diyemezdim; 
Çünkü, bu şu anlama gelıir : -Edebiyat 
dersti verecek değiliz burada- Gönlünü 
Anavatan Partisine vermiş, bütün imkân
larını partisinin emrine vermiş kişi de
mektir. Sizlier de seçim bölgelerinizden 
hatırlayacaksınız, bu şekilde desteklerle, 
yanımızda yürüyen gönüldaşlarımızlıa bu
ralara geldik. 

Ömer Aktürk'ten bahsetmektedir. Ben 
bu zatı, Ekimi 1987'de tanıdım; ondan ev
vel hayatımda görmedim, öner Aktürk' 
ün ağabeyi olması dışında hiçbir tanışık
lığım yoktur. Alktürk İnşaatın hisse sahip
lerini de istetip getirttim. Bakın şöyle : 

BAŞKAN — Sayın Vuralhan'ın ko
nuşması bitinceye kadar sürenin uzatıl
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler..! Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Vuralhan, toparlayınız efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER

CAN VURALHAN (Devamla) — Sağo-
lun Sayın Başkanım. 

Ali Aktürk: Yüzde 5. (Yönetim Ku
rulu Başkanı) 

Ömer Aktürk : Yüzde 40. (Genel Mü
dür) 

Fatma Aktürk: Yüzde 45. (Yönetim 
Kurulu Üyesi) 

Nevin Aktürk: Yüzde 5. (Yönetim 
Kurulu Üyesi) 

Fatma Gülsen Çetin: Yüzde 5. (Yö
netim Kurulu Üyesi) 

Burada ben Dündar Kılıç'ın adına 
rastlayamadım. Sayın iddia sahipleri onu 
nereden bulmuş, çıkarmışlar, bilemiyo
rum. Tabiatıyla, böyle şerefli insanları 
şaibeler altında bıraktığınız zaman, bu in
sanlar da hukukun bütün yollarını kulla
narak sizi süründürme noktasına kadar 
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peşinizden koşacaklardır. Buna da mutla
ka katlanmak lazım; çünkü, hukuk çok 
önemli ve değerli bir oyundur; her şeyi
mizi ona teslim etmiş bulunuyoruz; bu 
oyunun bütün kurallarına katlanacaksı
nız. 

Ayrıca, ufak bir hususu daha ekle
mek istiyorum, bu çok enteresandır. Bu 
iddiaları ortaya süren gazeteci, zaman 
zaman, hatta ayda bir defa, bu şirketin 
bürosuna gidip, onlarla oturup konuş
makta, hoşbeş etmektedir. Bu da herhal
de dikkatinden kaçan ufak bir husus ola
cak. 

Bunun ötesinde, Büyük Ankara Ote
lindeki birtakım harcamalar meselesi: Bi
liyorsunuz, «Efendim, nasü alır, nasıl ve
rildi?» diye, yine gazetelerde uzun zaman 
başlık konusu yapılmıştır. 

Bu konuda grubumuzda da birtakım 
açıklamalarda bulundum, burada (Yüce 
Mecliste) yapmış olduğum konuşmamda 
da değindim. Elimdeki dosyada, bu ko
nuda, otelin «Hesabınızı şu firma öde
mek istiyor» diye bana yazdığı, benim 
«Buna müsaade etmiyorum» diye verdi
ğim cevap ve yaptığım ödemeye ait bütün 
belgeler bulunmaktadır. Arzu edenlerin 
- her zaman - dikkatine sunmaya hazırım. 
Zamanınızı almamak için kısa kısa geçi
yorum. 

Bunun dışında, Orhan Çekiç, Ajlan 
Akıncı, kardeşim Erkal Vuralhan, onun 
-hiç tanımadığım- bir iş yapmaya çalış-, 
tığı Kâmil Gebeloğlu, yine hiç tanımadı
ğım ortakları; bunlar, böyle, yine birta
kım ilişkiler ağı içinde ortaya atılmıştır. 
Orhan Çekiç'in Datakor, Datakom diye 
firmalar kurduğu, buna, Dışişleri Bakan
lığında görevli, benden sonra benim bu
lunduğum dairenin başına geçen Uğurtan 
Akıncı isimli bir arkadaşın eşinin ortak 
olduğu» seklinde, sisler içinde, çeşitli ola-
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rak birtakım halkalar oluşturulmaya çalı
şılmıştır. Tabiî, şimdi bunların hepsi, ayrı 
ayrı cevaplarını vermişlerdir; hatta bun
lardan Orhan Çekiç, çıkıp basın toplantı
ları tertip etmiş, «Eğer bunların aksini is
pat ederseniz, kendimi gelir evinizin ka
pısına asarım» demiştir. Yani, kendisi bu 
kadar kesin konuşmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, değerli milletve
killeri; Türkiyemizde, bizim ülkemizde, 
bu yalan üretme makinesine bir şekilde 
son veren bir mekanizmayı oluşturmak 
durumundayız. Yani, sen kiri at, nasıl ol
sa izi kalır; ondan sonra da çekil kena
ra, müstehzi ve sinsi bir şekilde bekle!.. 
Böyle şey yok. 

Şimdi, biraz evvel, şuradan aşağı «Be
nim özel ilişkilerim» diye saydığım ve 
sergilenmeye çalışılan bütün halkalarda, 
ben bir konuda çok iddialıyım: «Ben, 
bütün bu iddia edilen kişilere, Dışişleri 
Bakanlığından, Millî Savunma Bakanlı
ğından, devletin herhangi bir kademesin
den bir menfaat kazandırdım mı?» diyo
rum. Yani, herhangi bir şekilde onları 
bir ihaleye sokup da, haksız olarak ve 
kazanamayacakları anlaşılmış bir durum
da, bir teklif veya değiştirme yapmak su
retiyle onları öne ittim mi? Herhangi bir 
şekilde 'bir alımda onlara aracılık yaptım 
mı? Bunları, herhangi bir şekilde, bir 
menfaat çemberi içinde ileri doğru ittim 
mi? Ben, bunlara «Hayır» diyorum ve 
bunun aksini ispatlayanın da alnını karış
larım. Bunu ben bu kürsüden ilan ediyo
rum ve her zaman da ilan edegeldim; çün
kü, bu kişilerin, benimle çok değerli dost
lukları, kardeşlik ilişkileri dışında, hiçbir 
menfaat ilişkileri yoktur. Aksini, ispat et
meye davet ediyorum. Zaten davayı da 
bu maksatla açtım. Göreceğiz, bütün 
bunlar tabiatıyla hukuk önüne çıkacak 
ve bu kişiler de haklarını ta'biî ki araya
caklardır. 
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Son olarak bir hususu belirterek söz
lerime son vermek istiyorum : Muhale
fetçe, sürekli olarak, Millî Savunma Ba
kanlığındaki trilyonluk ihalelerden bah
sedilmektedir. Bu ihalelerin çok önemli 
olduğu, benim Millî Savunma Bakanı ola
rak bu ihalelerle baş edemeyeceğim ve 
benim orada bulunmamın sakıncalı oldu
ğu irdelenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ben 22 Aralık
ta Millî Savunma Bakanlığı görevini dev
raldım. Ben de buradan açıkça onlara 
şunu söylüyorum, diyorum ki: Görevi 
aldığımdan bu yana, başında bulunduğum 
Bakanlıkta ve koordinasyonum altında 
bulunan Savunma Sanayii Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı çerçevesin
de de alınan projelerin ve ihalelerin han
gi usullerle, hangi şekillerle ve nasıl bir 
titizlikle, yani hangi kademelerde ne de
rece incelenerek, nasıl bir titiz, mekaniz
ma içinde yapıldığını ve benim de bu Ba
kanlığın başına geldikten sonra, orada 
nasıl titiz bir sistem kurduğumu merak 
edenler varsa, benim davetlim olarak ba
kanlığıma buyursunlar; Bakanlığımın her
hangi bir bölümüne, Savunma Sanayiine 
gidelim, oturalım, kendilerine bir brifing 
verelim ve bir de kahve ikram edelim. 
Orada, yaptıklarımızı 'kendilerine gurur
la gösterelim. 

Şunu öğrenmeleri gerekir... 

BAŞKAN — Sayın Vuralhan, topal
layınız, rica ediyorum; çünkü, sataşma
lar konusunda söz vermiştim zatı âlinize, 
onlara cevap arz ediyorsunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkanım. 

Ve orada kurduğumuz düzeni de ken
dilerine gururla gösterelim. 

Saym Dışişleri Bakanımıza tekrar te
şekkür ediyorum. Kendileri, tabiatıyla şu 
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anda, devletin o dönemde geçmiş olan 
bütün işlemlerinin muhafızıdırlar. Devlet 
arşivleri, Dışişleri Bakanlığının içindedir. 
Ben, 1987 yılının şubat ayında yurt dışı
na büyükelçi olarak atandım, gittim ve 
1987 yılının 17 Eylülünde, milletvekili 
adayı olmak için devlet hizmetinden isti
fa ederek ayrıldım. Tabiatıyla, biraz ev
vel de gayet güzel işaret ettikleri gibi, bü
tün bilgiler, belgeler kendi denetimleri, 
yetkileri altındadır. Bundan sonraki yapı
lacak incelemelerde -ki, biraz evvel ben 
de altını çizerek söyledim, Sayın Başba
kandan bunu istemiş bulunuyorum - tabi
atıyla bu konuda yapılmış olan çalışma
lara ait belgeler ilgililerin dikkatlerine su
nulacaktır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize çok te
şekkür ederim, saygılar sunarım efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Baş
kan, yerimden konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, evet, buyu
run. 

VEFA TANIR (Konya) — Bir konu 
konuşuldu. Anayasaya ve İçtüzüğe sığı
narak, Sayın Bakanın, konu iki bakanlığı 
ilgilendirdiği için konuşma hakkı... 
(ANAP sıralarından «Ne hakla konuşu
yorsun?» sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir 
dakika... Ben işiteyim efendim, ben işite
yim. 

Sayın Tanır, biraz yaklaşır mısınız 
efendim? 

VEFA TANIR (Konya) — Bir teamül 
haline gelmesin diye konuşuyorum. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
VEFA TANIR (Konya) — Meclisin 

tarihinde, sataşma için 45 dakika konu
şulduğu var mıdır? (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efen
dim, Bu, Başkanlığı ilgilendirir. Sayın 
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Tanır'la 'karşılıklı konuşuruz, anlaşırız; 
muhterem arkadaşlarımız sükûnetle din
lesinler. 

Buyurun, dfendim. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Baş

kan, benim size saygım var. 
BAŞKAN — Estağfurullah. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Vu-

ralhan'ı konuşturmanızdan dolayı da ga
yet 'bahtiyarım; çünkü, bu önergeyi ve
rirken bir sızıntı hissetmiştim; - samimî 
konuşuyorum - ama, siz İçtüzüğü ve Ana
yasayı zorladınız, söz verme imkânınız 
varken, bir sataşmaya... (ANAP sıraların
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efen
dim; Başkanlık kendisini müdafaa eder, 
size ihtiyacı yok. 

VEFA TANIR (Konya) — ... âdeta 
gensorunun yarısı kadar zaman tanıdınız; 
bunun zapta geçmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 

Dinlemenizi rica edeceğim Sayın Ta
nır. 

Efendim, bahsettim; hükümetlerin or
tak sorumluluğu vardır. Bir hükümet, 
1980 yılında olduğu gibi, bir Dışişleri Ba
kanının gensoruyla düşürülmesini kendi
sine hükümet meselesi yapmaz, o kendi 
başbakanının, kendi hükümetinin mesele
sidir; başka bir hükümet, kendi bakanı 
hakkında verilen bir gensoruda bunu hü
kümet meselesi yapar ve bunun neticesi
nin, hükümetin istifasına müncer olacak 
hadiselere gelebileceğini hesaplar ve içtü
züğe göre de başbakanın kendisi veya bir 
bakan konuşabilir. Bunun aksini gösterir 
hiçbir delil meydanda değildir. (SHP ve 
DYP milletvekilleri Genel Kurul salonu
na girdiler). ANAP sıralarından, «Hoş 
geldiniz (!)» sesleri). 

Sayın Vuralhan hakkında aşağı yuka
rı 1,5 saatten beri konuşuldu, Sayın Vu-
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raihan muayyen ithamlar altında kaldı ve 
bu ithamlara 15 ilâ 20 dakika cevap arz 
etti; bu, tabiî hakkıdır. Bendeniz de, İç
tüzüğün 70 inci maddesine göre bu hak
kımı kullandım. 

I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Yü* 
reği varsa, çıkıp konuşsaydı Sayın Baş
kan! 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Siz, 
Mecliste usul bırakmadınız Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Gensoru önergelerinin 
gündeme alınıp alınmaması hususundaki 
görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, gensoru önergelerinin gündeme 
alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza 
sunacağım. 

Gensoru önergelerinin gündeme alın
masını kabul edenler... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, önergem var! (ANAP sıraların
dan «Otur yerine» sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Etmeyenler... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, önergem var! 

BAŞKAN — önerge kabul edilme
miştir. (SHP sıralarından gürültüler). 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, oldubittiye getirmeyelim! 

BAŞKAN — Çalışma süremiz dol
muştur. 

Gündemde bugün için görüşülecek 
başka bir konu bulunmamaktadır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan önergem var; oylamaya daha son
ra geçebilirdiniz. 

BAŞKAN — Efendim, ' oylamadan 
sonra olmaz. 

RIZA YILMAZ ı(Ankara) — Oyla
maya geçmeden söyledim Saym Başkan! 

BAŞKAN — Gündemdeki konuları 
ve 10 sıra sayı ile basılıp, 10.2.1988 Çar
şamba günü dağıtılan, 11.2.1988 tarihli 
gelen kâğıtlarda yayımlanan ve 16 Şubat 
1988 Salı gündemine girecek olan kanun 
tasarısını sırasıyla görüşmek için 16 Şu
bat 1988... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan!.. 

BAŞKAN — ... Salı günü saat 15.00' 
te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 19.08 
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VI. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Güneydoğu illerinde kaçak si
lahlara ruhsat verilmesinin nedenlerine 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mus
tafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/8) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

8 , 1 - . 1988 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

1. 4 Aralık 1987 tarihli Resmî Ga
zete ile yayımlanan kararnameye müste
niden, Güneydoğu (illerinde menşei aran
maksızın kaçak silahlara ruhsat verilme
si hususu hangi düşünce ve sebeplerden 
kaynaklanmıştır? 

2. Ruhsat verilmesi hususu yayın
landıktan sonra, kaleşinkof dahil bütün 
yabancı menşeli silahların yurt dışından 
Türkiye'ye girmesinin engellenmesi için 
hudutlarda ne gibi tedbirlere müracaat 
edilmiştir? Alınmış bulunan tedbirlere 
rağmeto yurda, kaçak silah giriyor mu, 
girmiyor mu? Ayrıca bir 14'lü Brow-
ning în fiyatının 800 000 - 900 000 Türk 
Lirası olarak satın alındığı tarafınızdan 
biliniyor mu?' 

3. Kararnamenin tetkikinde silah 
alacakların sıfat ve vasıfları belirtilme
diğine göre, her isteyen şahsa silah ve
riliyor mu? 

Jl . 2 . 1988 0 : 1 

VE CEVAPLAR 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 11 . 2 . 1988 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Asayiş 

Sayı : 62159/68,36858 
Şube : Ruh. İşi. A. Sulh. 
Konu : 299 Saydı KHK. 

Hk. soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 12.1.1988 tarihli ve Kan. Kar. 
Md. 7/8-O82/0O759 saydı yazınız. 

Mardin Milletvekili Süleyman Çele
bi'nin Güneydoğu iUerindie kaçak silah
lara ruhsat verilmesinin nedenlerine iliş
kin ilgi yazınız ekinde alınan yazılı soru 
önergesi incelendi; 

L Vatandaşların evlerinde ve işyer
lerinde, çeşitli tarihlerde edindikleri ve
ya miras yoluyla kendilerine intikal et
miş ve bugüne kadar ruhsata bağlanma
mış silahların bulunmakta olduğu ma
lumlarıdır. 299 sayılı KHK'den amaç; 
illegal mahiyette olan bu silahları suç 
konusu olmaktan çıkarmak, vatandaş
ların birbirlerini ihbar etme ve hakla
rında kanunî işlem yapılması endişesin
den kurtarmaktır. Ayrıca, bölgede ille
gal faaliyet gösteren örgütler ile müca
dele de yöre halkına güven hissi veri
leceği ve bu örgütlerin silahlı eylem ya
parken vatandaşlarda silah olmadığını, 
varsa bile silahlarını sakladıkları yerden 
çıkarıp, kendilerini savunamayacaıklarını 
bildiklerinden rahat hareket etmelerini 
önlemektir. Bu uygulamanın savunma 
özelliği dışında caydırıcı bir etki yara
tacağı ve ruhsatlı silahla suç işlenmesi 
halinde failinin tespiti mümkün olaca-
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ğından bölgede işlenen suç oranında bel
li bir düşüş olacağı amaçlanmıştır. 

2. Esasen mievcut olan silahlar be
lirli bir süre 'içinde ruhsata bağlandığın
dan, silah kaçakçılarına pazar açılması 
gibi bir olay söz konusu değildir. Ayrı
ca, her türlü ihtimal göz önüne alınarak 
gerekli tedbirler alınmış, 'kaçakçılığa im
kân verilmemiş ve tevessül edenler de 
yakalanmıştır. Zaten kaçakçılığı önlemek 
için hudutlarda alınan tedbirler, uygula
mada devamlılık ilkesi kuralına uygun 
olarak öteden beri titizlikle devam et-
me'ktedir. 

Bazı silahların vatandaşlar arasında 
belli fiyatlardan satın alınması ya da sa
tılması KHK. ite belirlenen süre bitti
ğinden mümkün olmayacaktır. 

3. KHK.'nin uygulanmasına ilişkin 
Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kimlere 
silah taşıma ya da bulundurma vesikası 
verilemeyeceğini açıkça belirtmiştir. Bu
na göre, Devletin ülkesi ve milleti ile 
bölünmez bütünlüğünü bozan, Türk 
Devletinim ve Cumhuriyetinin varlığını 
tehlikeye düşüren, Anayasa düzeni ve 
genel güvenliğe aykırı davranışlarda bu
lunanlar ile 6136 sayılı Kanuna istina
den çıkarılan, 28.2.1982 tarihli ve 8/4182 
Karar Sayılı Yönetmeliğin 22 nei mad
desinde 'belirtilen durumlardan birine dü
şenlere silah taşıma ya da bulundurma 
imkânı verilmesi mümkün değildir. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

İçişleri Bakanı 

2. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon İli Merkez İlçesine 
bağlı Nuribey Kasabasındaki PTT acen
teliğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Ekrem Pakdemirli'nin yazılı ceva
bı (7/27) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Ulaştırma Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygılarımla arz ede
rim. 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Sorular : 
1. Afyon Merkez İlçeye bağlı Nu

ribey Kasabası PTT acenteliği, milletve
kili seçimlerinden sonra belediyeden ne
den alınmıştır? 

2. PTT acenteliğinin bir evde faali
yette bulunması yasal mıdır? 

3. Nuribey Kasabası PTT acenteli
ğinin şubeye dönüşmesi için bütün for
maliteler tamamlanmasına ve hatta 60 
aboneye telefon verilmesine rağmen, şu
beye dönüştürülmesi neden geciktirilmek
tedir? 

4. 2.600 nüfuslu Kasabada belediye 
başkanlığının DYP'de olması, şubeye dö
nüştürülmesini engelleyecek ve bu hiz
metlerde particilik yapılmaya devam edi
lecek midir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 11.2.1988 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ : 525-21/168-4315 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 
25.1.1988 gün ve Kan. Kar. Md. 7/27-
155/01108 sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın Abdullah 
Ulutürk'ün Afyon İli Nuribey Kasaba
sındaki PTT acenteliğine dair, ilgi yazı-
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nız eki yazılı soru önergesi incelenmiş 
ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Afyon Merkez İlçeye bağlı 
Nuribey Kasabası PTT acenteliği mil
letvekili seçimlerinden sonra belediyeden 
neden alınmıştır? 

Cevap 1. Afyon Merkez İlçeye bağlı 
Nuribey Kasabasında PTT acenteliği 
17.11.1975 tarihinde faaliyete geçirilmiş, 
bu tarihten itibaren Safter Erdoğan 
17 . 11 .1975 -4 .3 .1976 , Ömer Çelik 
23 . 3 .1976 - 16 . 6 .1976, İsmail Aydo-
ganay 6.9.1976 - 17.6.1977, Meh
met Yaran 4 . 8 .1977 - 9.12.1986, Ali 
Evkin 27 . 1 .1987 - 5 . 10 .1987, Eyüp 
Hamdi Tav 1 . 11 .1987 -2.12.1987 ta
rihleri arasında acentelik görevini yürüt
müşler ve 22 . 12 . 1987 tarihinden itiba
ren de acentelik görevi Ali Evkin tara
fından yürütülmektedir. 

Yukarıda açıklandığı üzere Afyon 
Merkez İlçeye bağlı Nuribey Kasabasın
da PTT acenteliğinin açıldığı tarihten iti
baren belediye başkanlığına acentelik gö
revi yerilmemiş olup, dolayısıyla Nuri
bey PTT Acenteliğinin milletvekili se
çimlerinden sonra belediyeden alınması 
söz konusu olmamıştır. 

Soru 2. PTT acenteliğinin bir evde 
faaliyette bulunması yasal mıdır? 

Cevap 2. PTT Acentelikleri Yönet
meliği 8 inci maddesinde acentelik hiz
metlerinin kadın, erkek herkesin günün 
her saatinde çekinmeden girip çıkabile
cekleri, merkezî bir yerde olması ve bu
rada gelen - giden ve kabul edilen her 
türlü posta gönderisi ile telgraf ve tele
fon haberleşmelerinin emniyet vs gizlili
ğini sağlayacak her türlü tertip ve önle
min alınmış olması ve her türlü kayıt ve 

defterlerle pul ve para gibi değerlerin 
emniyet altında tutulması için özel terti
bat yaptırılması zorunlu görülmektedir. 

Yine aynı Yönetmeliğin 7 nci mad
desinde acente tayinlerinde acentenin şart
ları taşıyan bir işyerine sahip olması ya 
da mevcut olan acentelik işyerinde acen
telik yapmayı kabul şartı getirilmiştir. 

Afyon Merkez İlçeye bağlı Nuribey 
Kasabasında acentelik hizmetleri kuru
luşundan itibaren Safter Erdoğan tarafın
dan muhtarlık odası bitiğişinde, Ömer 
Çelik tarafından aynı yerde, İsmail Ay-
doğanay tarafından otobüs yazıhanesin
de, Mehmet Yaran tarafından bakkal 
dükkânında, Ali Evkin tarafından köy 
konağının müstakil bir odasında (Nuri
bey Kasabasında Belediye Teşkilatının 
1987 yılında kurulması ile köy konağı 
belediye binası olmuştur) Eyüp Hamdi 
Tav tarafından aynı yerde yürütülmüş
tür. Halen acentelik hizmetleri acente Ali 
Evkin tarafından temin edilen yerde yü
rütülmektedir. 

Halen PTT acenteliği belediye bina
sına 100 metre mesafede merkezî yerde 
kendisine ait evin dışarıya müstakil ka
pısı bulunan kadın - erkek herkesin çe
kinmeden rahatlıkla girip çıkabildiği ve 
yönetmelikte belirtilen diğer şartları haiz 
bir odasında yürütülmektedir. 

Soru 3. Nuribey Kasabası PTT acen
teliğinin şubeye dönüşmesi için bütün 
formaliteler tamamlanmasına ve hatta 
60 aboneye telefon verilmesine rağmen 
şubeye dönüştürülmesi neden geciktiril
mektedir? 

Cevap 3. Afyon Merkez İlçeye 
bağlı Nuribey Kasabasındaki PTT acen
teliğinin PTT şubesi haline dönüştürül
mesi, diğer şube açılması gerekli yerler
le birlikte değerlendirmeye alınmış, olup, 
1988 yılı içinde açıklanan kasabada şube 
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açılması, nitekim Afyon PTT Merkez 
Müdürlüğü marifetiyle belediye başkan
lığına gönderilen 4.12.1987 tarih ve 87-
239 sayılı yazı ile PTT acenteliğinin şu
beye dönüştürülmesini teminen 10 yıl 
süre ile PTT'ye yer tahsisi ve posta ta
şıması teklif edilmiştir. 

Bu talep üzerine Nuribey Kasabası 
Belediye Encümeninin 18.12.1987 tarih 
ve 87-103 No. lu kararı ile belediye bi
nası içerisinde 16 metrekarelik bir yerin 
10 yıl süre ile PTT'ye tahsisi ve haftada 
5 seferli olmak üzere yine 10 yıl süre ile 
ücretsiz posta taşımasının yapılması ka
rarlaştırılmış ve Belediye Başkanı Kadir 
Baylan yetkili kılınmıştır. 

Belediye Encümeninin açıklanan ka
rarı Belediye Başkanlığının 24.12.1987 
gün ve 87-256 sayılı yazısı ile Afyon 
PTT Merkez Müdürlüğüne duyurulmuş
tur. 

Soru 4. 2.600 nüfuslu Kasabada Be
lediye Başkanlığının DYP'de olması, şu
beye dönüştürülmesini engelleyecek ve bu 
hizmetlerde particilik yapılmaya devam 
edilecek midir? 

Cevap 4. Nuribey Kasabasının PTT 
hizmetlerinin yürütülmesinde ve acente
liğin şubeye dönüştürülmesinde yasala
rın ve mevzuatın emrettiği şekilde gere
ğine tevessül edilmiş olup, hiçbir şekilde 
partizan uygulamaya yer verilmemiştir. 

3. — Kırklareli Milletvekili Gürcan 
Ersin'ih Trakya Döküm Sanayii Anonim 
Şirketine ait bir işyerinde çalışan işçile
rin sendika değiştirdikleri için işten çı
karıldıkları iddiasına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İm
ren Aykut'un yazılı cevabı (7/29) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı tarafından yazık 

olarak yanıtlanmasını saygı ile arz ede
rim. 26.1.1988 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Lüleburgaz'daki Trakya Döküm Sa
nayii Anonim Şirketine ait işyerinde çalı
şan 237 işçi, Türk Metal Sendikasına 
bağlı iken, Otomobil - îş Sendikasına 
geçtikleri gerekçesiyle 19.1.1988 tarihin
de topluca işten çıkarılmışlardır. îş Ya
sası ve ilgili mevzuat hükümlerine aykı
rı olan bu olayla ilgili olarak, Bakanlığı
nız ne gibi bir çalışma yapmıştır? 237 iş
çinin hakkı nasıl korunacak ve işe iade
leri sağlanacak mıdır? 

T C . 
Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı 11.2.1988 
Çalışma Genel 

Müdürlüğü 
Sayı: 13-0-637/3365 

Konu : Kırklareli Milletvekili Gür
can Ersin'in yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

ilgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığının 29.1.1988 tarihli, 7/29/172/ 
01196 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alınan Kırklareli 
Milletvekili Gürcan Ersin'in tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 
«Büyükkarıştıran Mevkii, Lüleburgaz -
Kırklareli» adresinde kurulu Trakya Dö
küm Sanayi ve Ticaret A. Ş. işyerinden 
işçi çıkarılması ile ilgili 26.1.1988 tarihli 
yazılı soru önergesi üzerine konu Ba
kanlığımız îş Müfettişine incelettirilmiş; 

— Toplam 316 işçinin çakştığı işye
rinde Türk Metal Sendikasının taraf 
olduğu 1.9.1986 - 31.8.1988 yürürlük sü-

— 376 — 



T. B. M. M. B : 21 

reli toplu iş sözleşmesinin uygulanmakta 
olduğu, 

— 24.12.1987 tarihinde 1 işçinin hiz
met akdinin 1475 Sayılı tş Kanunu
nun 17 nci maddesinin II ne i bendi
nin (g) fıkrasına göre tazminatsız olarak, 
18.1.1988 tarihinde de 9 işçinin hizmet 
akdinin 1475 sayılı İş Kanununun 13 ve 
14 üncü maddelerine göre feshedildiği ve 
müracaatlarında ödenmek üzere ihbar ve 
kıdem tazminatı tahakkuklarının yapıl
dığı, 

— 18.1.1988 tarihinde 08.00 - 16.00 
vardiyasında çalışan işçilerin vardiye so
nunda servis araçlarına binmeyip yarım 
saat fabrika önünde toplandıkları, 

— 19.1.1988 tarihinde işyerinde üç 
vardiya halinde çalışan işçilerin yemek 
saatinde yemek yemeyerek oturdukları, 
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— 20.1.1988 tarihinde yapılan tüm 
uyarılara rağmen işçilerin işbaşı yapma
dıkları ve işyeri kapısında topluca bek
ledikleri ve bu durumun notere de tes
pit ettirildiği ve konunun C. Savcılığına 
intikal ettirilmiş olduğu, 

— Bunun üzerine 21.1.1988 tarihin
de 239 işçinin hizmet akitlerinin, kanun 
dışı greve katıldıklarından ve yapılan 
uyarılara rağmen eylemlerinde ısrar et
tiklerinden 2822 sayılı Toplu tş Sözleş
mesi Grev ye Lokavt Kanununun 45 inci 
maddesine göre ihbarsız ve tazminatsız 
olarak feshedildiği sonucuna varılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. İmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

21 İNCİ BİRLEŞİM 

11 . 2 . 1988 Perşembe 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır 

ve 31 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak 
kamuoyunda yeralan itham, haber ve 
yorumlar nedeniyle görevini hakkıyla ve 
tartışmasız bir biçimde yerine getirmesi
nin mümkün olmadığı iddiasıyla Millî 
Savunma Bakam Ercan Vuralhan hak
kında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (11/1) 

2. — Antalya Milletvekili Deniz Bay-
kal ve 27 arkadaşının, şahsı ile ilgili ola
rak kamuoyunda ortaya atılan iddialar 
karşısında Bakanlığını ilgilendiren konu
larda gerekli etkinliği gösteremeyeceği 
iddiasıyla Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan hakkında Anayasanın 99 un
cu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir gensoru açılmasına ilişkin önerge
si (11/2) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet 

Çetin ve 26 arkadaşının, enflasyon ve 

hayat pahalılığının ekonomik ve top
lumsal yaşamda yarattığı sorunları ve bu 
konuda alınacak önlemleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/4) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde bazı okul binalarının askerî amaç
la ya da karakol olarak kullanıldığı iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/3) 

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

3. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1987 yılı sonunda yayın
lanan «icraatın İçinden Programı»nda 
Kütahya İli Merkez İlçesine bağlı Köp-
rüören Köyüne yer verilmesinin nedeni
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/7) 

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

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 

(Devaıru arkada) 



için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Adnan Menderes Havaalanının 
teknik donanımının eksik olduğu iddia
sına ve diğer havaalanlarında da bu tür 
eksiklikler bulunup bulunmadığına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/12) 

7. — 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) 

8. — Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İline yeni bir 
televizyon yansıtıcısının ne zaman kuru
lacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/16) 

9. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 6.11.1983 - 31.12.1987 tarihleri 
arasında hangi ülkelerden ne miktar borç 
alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/17) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, fitre, zekât, kurban derisi 

ve bağırsakların toplanmasında sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının 
başarılı olamadıkları iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/18) 

11. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev' 
in, yapımı tamamlanan Tokat il merke
zindeki doğumevinin hizmete açılmama
sının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/19) 

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

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — 6.1.1982 Tarihli ve 2576 Sayılı 

ıBölge İdare Mahkemeleri, İdare Mah
kemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Ku
ruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/371) (S. Sayısı : 9) (Dağıtma 
tarihi : 9.2.1988) 


