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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA ' 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'ın, ANAP iktidarı döneminde 
Yönetim Kuruluna yapılan atamalar nedeniyle PETLAS'ın içinde bulunduğu 
duruma ve malî sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması 

2. — Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, Karadeniz Bölgesinde faaliyet 
gösteren Rus hayat kadınları ve neden oldukları sorunlara ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın cevabı 

3. — İstanbul Milletvekili İsmail Safa Giray'ın, son günlerde ülkemizin çe
şitli yerlerinde cereyan eden olaylar; bir milletvekilinin Avrupa basınında çıkan, 
bu olaylara ilişkin beyanatı; bazı milletvekillerince, bu olaylarla ilgili olarak 
TBMM'de yapılan konuşmalar ve bunların birbirleriyle ilişkilerine; güneydoğu 
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Sayfa 

olaylarıyla, Kürt sorununun özel bir dikkat ve titizlik gösterilerek düşünülmesi 
gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı 621:626, 

627:629 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 630 
1. — Fransa, İsviçre ve Almanya'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Gü-

verrfHc Bakanı Mehmet Moğultay'ın dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun görüldüğü
me ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/239) 630 
'. C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMAM VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 630 

1. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 
adı altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International şirketi ile 
ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/11) 630:632 

2. —• Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 29 arkadaşının, İstanbul İli
nin sorunlarını tespit ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde ya
şamasını temin etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi-
(10/12) 632:634 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLAR 626 
1. — Ankara Milletvekili Mehmet Kerim oğlu'nun, İstanbul Milletvekili İs

mail Safa Giray'ın, konuşmasında kendisine sataşmada bulunması nedeniyle açık
laması 626:627 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 634 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 634 
1. — Samsun Milletvekili İrfan Demir alp ve 29 arkadaşının, Maliye ve Güm

rük Bakanlığına ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve 
üretici birliklerine ait depolarda geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edi
len suiistimalleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/4) 634:651 

VII. — SORULAR VE CEVAPLARI 651 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 651 
1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun Ahıska Türklerinin Türki

ye'ye yerleşmek için yaptıkları başvurular üzerine ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/16) 651:652 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. , ' 

Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, kaçak akaryakıt kululanımına, 
Ankara Milletvekili Melih Gökçek'in, yılbaşı dolayısıyla televizyon ve basın organlarının 

bazı neşriyatlarına, 
İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun, bürokrasideki bazı atamalara, 
İlişkin gündem dışı konuşmalarına, Devlet Bakanı Şerif Ercan cevap verdi. 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bulundukları du
rumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit etmek (10/9) 

Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır vebası hastalı
ğının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol 
Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu husustaki çalışmalarını incelemek (10/10), 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu; önergelerin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmelerinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

Federal Almanya Parlamentosu nezdinde, Türkiye ile Federal Almanya arasındaki mevcut 
ilişkilerin geliştirilmesi ve anılan Parlamento yetkililerinin Türkiye'deki son gelişmeler hakkın
da bilgilendirilmeleri amacıyla üç kişilik bir parlamento heyetinin bu ülkeye gönderilmesine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, ülkemizdeki özürlülerin prob
lemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikaları tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/3), yapılan öngörüşmeler-
den sonra, kabul edildiği açıklandı. 

Kurulacak komisyonun : 
11 üyeden teşekkül etmesi, -
Çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden itibaren üç ay olması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 
Kabul edildi. 

14 Ocak 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.10'da son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
.Başkanvekili 

Cengiz Üretmen Kadir Ramazan Coşkun 
Manisa İstanbul 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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H.--GELEN KÂĞITLAR ' 

13.1.1992 Pazartesi 

Kanun Hükmünde Kararname 

1. —Devlet Memurları Kanunu, Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değişitirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/321) 
(Plan ye Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: .11.1.1992) 

Teklifler 

1. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'ın; 1005 Sayılı îstiklal Madalyası Verilmiş Bulu
nanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun Değişik Bi
rinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/79) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1992) 

2. —- îzmir Milletvekili Işılay Saygın'm; 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/80) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 9.1.1992) 

3. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin ve 13 Arkadaşının; Simav Adı ile Yeni Bir İl , 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/81) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 9.1.1992) 

4. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 
Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigorta
lar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 
ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunuda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/82) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.1992) 

5. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 5 Arkadaşının; 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (2/83) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 9.1.1992) s 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, patates üreticilerinin bazı sorunlarına iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1992) 

2. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun,-Anavatan Partisinin İstanbul'daki parti 
binalarına yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/30) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 9.1.1992) 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1992) 
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Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, çiniciliğimizin geliştirilmesi hususunda ne gibi 
projeler düşünüldüğüne ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/27) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 9.1.1992) 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, termal turizmine yönelik olarak Kütahya tline 
de ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.1.1992) 

14.1.1992 Sah 

Rapor 

1. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu 
Raporu (1/315) (S. Sayısı : U)(Başkanhğn geliş tarihi : 14.Î.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Tavşanlı Kaymakamının geçici görevle Nal
lıhan'a alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/32) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 13.1.1992) 

2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğîu'nun, yaş çay yaprağı alımlarında fiyat farla. 
verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/33) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) 

3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğîu'nun, Karadeniz Bakır İşletmelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/34) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.1.1992) \ 

4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğîu'nun, Artvin İli Murgul İlçesinde bulunan 
S.S.K. Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açılmayacağına ilişkin Çalışma ve.Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) 

5. — Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, 25 Aralık 1991 günü PKK militanlarının Bakır
köy'deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/36) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı altında 
televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili iddiaları açıklığa ka
vuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1992) 

2. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşamasını temin etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüsüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/12) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1992) 

- — — — O - * r -
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkaıtvckili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Lütfü Escngül (Erzurum) 

_____ e ; _— 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 inci Birleşimini açıyorum. 

III. —• YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Bursa Milletvekili Turhan Tayan'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı yardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR 

1. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'ın, ANAP iktidarı döneminde Yönetim Kuruluna ya
pılan atamalar nedeniyk PETLAS'ın içinde bulunduğu duruma ve malî sıkıntılara ilişkin gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, 3 arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 
Kırşehir'de faaliyet gösteren PETLAS hakkında, Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gö-

kalp söz istemişlerdir. 
Buyurun efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 19 uncu Yasama 

döneminin Parlamentomuza ve halkımıza hayırlı olmasını, 1992 yılının ülkemize ve tüm dün
yaya mutluluk, barış ve esenlikler getirmesini dileyerek, Kırşehir Milletvekili olarak Yüce, Meclisi 
saygılarımla selamlıyorum. , 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; bugün sizlere, Kırşehir İlinde, Sayın Başbakan Sü
leyman Demirel tarafından 1976 yılında temeli atılan PETLAS hakkında bilgiler sunmak için 
huzurunuzda bulunmaktayım. ı 

PETLAS, 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle ülkemize uygulanan am
bargo sebebiyle uçaklarımıza alamadığımız lastik ihtiyaçlarının giderimi ve ülkenin gereksini
mi olan diğer lastik ihtiyaçlarının üretimi için kurulmuş bir KÎT'tir. 

PETLAS, 8.9.1989 tarihinde traktör ön lastiği üreterek, üretimine başlamıştır. 1990 yılın-' 
da deneme üretimine başlandı, 1991 yılında hammadde bulundukça üretim yapıldı, şu anda 
da yüzde 15 kapasiteyle çalışmaktadır. 

Uçak lastiği için çalışmalar devam etmektedir. 
Avrupaya VİSKAFORS firması adına fason lastik üretilmektedir. Bu lasitiklerin çoğu Türk 

pazarı için yeni ve modern lastiklerdir. 
PETLAS'ın bu umut verici tarafına karşın, PETLAS malî açıdan zor durumdadır. 1991 

yılı aylık gideri yaklaşık 15 milyar Türk Lirasıdır. Buna, hammadde, işçilik, personel gideri 
ve nakliye masrafları dahildir. Aylık geliri ise yaklaşık 7 milyar Türk Lirası civarındadır. 
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PETLAS'ın malî açıdan zor durumda olmasının ana nedeni, ANAP döneminde PET-
LAS yönetiminin yanlı kişilerce, o işlerden anlamayan partizanların yönetim kuruluna ve di
ğer idarî bölümlere yapılan atamalarıdır. PETLAS Yönetim Kurulu üyelerinin isimlerini ve gö
revlerini sizlere okuyorum : 

Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Sümer (Genel Müdür), Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Yıldırım (Kırşehir Valisi), Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin Görgülü (Bayındırlık Bakanlığın
dan emekli memur) 

Arkadaşlarım, işin ilginç tarafına geliyorum : Yönetim Kurulu Üyesi tzzet Yıldırım (Köy 
Hizmetleri Adana Bölge Müdürü, ANAP'ın Kırşehir Belediye Başekanı adayı), Yönetim Ku
rulu Üyesi Aydın Çağlayan (istanbul'da Oto-Kar'da çalışmaktadır, ANAP eski milletvekili Kâzım 
Çağlayan'ın kardeşi). 

Bü üyelerin görevleri halen devam etmektedir. 
FERİDUN PEHLÎVAN (Bursa) — Şimdi ne yapıyorsunuz? 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Geliyorum efendim. 
Kamu Ortaklığı idaresinin teklifi ve devrin Başbakanı Mesut Yılmaz tarafından 12.11.1991 

günü atanan Mehmet Şimşek... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Daha evvel ne görevdeydiler, onu da söyle. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Müsaade buyurun... Ben sizi sabırla dinliyorum, siz 

de beni lütfen sabırla dinleyin. Yaptığınız numaralan söylüyorum size... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Daha evvel Köy Hizmetlerindeydi; onu da söyle... 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Hükümet değişikliğine ön gün kala atama yapı

yorsunuz.. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Konuyu bilenler var. Olayı çarpıtmayın.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Geliyorum, geliyorum canım... 
MEHMET Şimşek, ANAP Kırıkkale ti Sekreteri ve ANAP Milletvekili adayı. Yalan mı 

bunlar?.. 
Mehmet Dönmez, 8.11.1991 tarihinde Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından atanıyor. 

Bahşılı Belediye Başkanı adayı, milletvekili adayı idi; şimdi istifa etti, seçimlerden sonra tekrar 
ataması yapıldı; ama bürokrasideki saygın kişilerin tavırları neticesinde, bu insanlar görevleri
ne henüz başlayamamışlardır. . 

Denetim kurulu üyelerine gelince : 
Cevdet Türkoğlu; Kültür Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı. 
Raşit Köseoğlu; istanbul'da oturur, ilkokul mezunu, inşaat müteahhitliği yapar. 
Aziz Bozok; Deniz Astsubay emeklisi. 
Yönetim Kurulu üyeleri ayda 3'er milyon lira, denetçiler de ayda 2'şer milyon lira aylık 

almaktadırlar. 4-5 trilyonluk koskoca bir kuruluşa bu üyelerin ne gibi faydaları olabilir, bunun 
takdirini, sizlere bırakıyorum. 

9.1.1992 günlü birleşimde, bürokrasiye yanlı atamalar yapıldığını iddia eden istanbul Mil
letvekili Sayın Cem Kozlu'ya da buradan sesleniyorum : Bu olaylar, ülkenin kıt kaynaklarının 
ANAP Hükümetleri döneminde nasıl har vurulup harman savrulduğunun bir işaretidir. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — PETLAS'ı yapmasa mıydık?... ANAP günah mı işledi?.. 
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COŞKUN GÖKALP (Devamla) — PETLAS'ı o hale getirdiniz; arpalık olarak kullan
mak istediniz; ama, buna mani olacağız; onu söyleyeyim; olmak zorundayız. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Yatırım yaptık, fabrika yaptık, istemiyor musunuz, onu 
söyle!.. Kötü mü yaptık?.. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Müsaade buyurur musunuz beyefendi... 
BAŞKAN— Buyurun Sayın Hatip... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Ben sabırlıyım... O arpalıklar elinizden gitti, çıldırı

yorsunuz. (ANAP sıralarından gürültüler) 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Hayır, hayır... Biz razıyız. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Çıldırıyorsunuz, çıldırıyorsunuz... (SHP ve DYP sıra

larından alkışlar) Çıldırmayın... Hakkınıza razı olun, kanunlara, razı olun, menfaatlarınıza 
razı olun. O arpalıklar elinizden gittikçe, çıldırıyorsunuz. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Bizde arpalık yoktur. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Yüce Meclisin kıymetli üyeleri, PETLAS'ı PETLAS 

gibi KİT'leri kurtarmak, Yüce Parlamentonune görevidir; bu görevi layıkı ile yapacağına eminim. 
Saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Gökalp'a teşekkür ederiz. 

2. — Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren Rus hayat ka
dınları ve neden olduklart sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nm 
cevabı 

BAŞKAN — Karadeniz Bölgesinde büyük bir problem haline gelen Rus hayat kadınları . 
hakkında, hükümetin dikkatini çekmek için, Trabzon Milletvekili Sayın Koray Aydın; buyu
run efendim. 

KORAY AYDIN (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlama
dan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. -

Geçen hafta televizyonda yayınlanan bir programla tüm kamuoyunun dikkatine sunulan, 
Karadeniz vilayetlerine gelen Rus hayat kadınlarının bölgeye akını ile başlayan olaya Meclisi
mizin dikkatini çekmek ve bu konuda uyarılarda bulunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Kuzeydoğuda bulunan Sarp Sınır Kapısının açılması ile bölgemize büyük bir turist akını 
olmuştur. Bu insanların gelmesi ile birlikte, bavul turizmi şeklinde başlayan olay, açık pazar
larda iğneden ipliğe her şeyin satılıp pazarlandığı bir ticarî ilişkiye dönüşmüştür. Bölgedeki 
müteşebbisler, oldukça büyük bir pazar olan Rusya ile, karşılığında mal almak üzere, ikili bir 
ticarî ilişkiye girmişlerdir. Yoğun turist akımı, bölgede, bu insanlara mal satmaya yönelik, yeni 
ticarî işletmelerin oluşmasına da neden olmuş, bu manada, yüzlerce yeni işyeri devreye girmiştir. 

Bu karşılıklı ilişkiden, bir grup ticarî işletme, yeni gelir kaynakları elde ederken, bir grup 
ticarethane sahibi de denetimsiz ve kalite kontrolü yapılmadan satılan her türden ucuz mallar 
karşısında rekabet etme şanslarını kaybederek, rahatsız duruma düşmüşlerdir. Yani, kısacası, 
bu denetimsiz yapı bölgede tame bir kaos yaratmıştır. 

Değerli milletvekilleri; bavul ticareti ile bölgede başlayan bu ticaretin, bölge insanının ge
lirini artırıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Ayrıca, Türk ürünlerinin, Kuzey Kafkasya ve Orta 
Asya Türk Cumhuriyetlerinde tanıtılmasına da imkân vermektedir. Böylelikle, ekonomik iliş
kilerin, ilerideki yıllarda-güçlenmesine temel teşkil ederken, öte yandan da, kültürel ilişki-
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lerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır; ancak, burada önemli olan konu, bu ilişkiler gelişti
rilirken, toplumumuzun değerlerini, insanlarımızın ahlakî normlarını ve Türk Milletinin temel 
bir birimi olan aile yapısını sarsıcı tahribatları önleyici tedbirleri de almak mecburiyetindeyiz. 

Aksaray, Laleli ve Sultanahmet Meydanlarında, Romen kızlarının hastalık yayıcı, seks pa
zarlama örneklerini şimdi de Karadeniz kıyılarında görmekteyiz. Türk Televizyon Kurumunun 
bazı değerli yöneticilerinin ekranlara getirmiş olduğu bu husus, toplumumuz tarafından nef
retle karşılanırken, yöneticilerimizin hiçbir tedbir geliştirmemiş olmaları da şaşırtıcıdır. 

Bir Karadeniz çocuğu ve bir Trabzon Milletvekili olarak, Karadeniz kıyısında yaşayan in
sanlarımızı çok yakından tanımaktayım. Onlar, devletine bağlıdır. Büyük çoğunlukla yoksul
dur. Onun için göçe mecbur kalmaktadırlar; ama, ister Karadeniz kıyısında olsun, isterse yur
dun başka bir köşesinde olsun, onlar, millî ve manevî kıymet hükümlerine bağlı, Müslüman 
Türk kimliğini koruyan ve yaşatan insanlardır. 

Bugün, Karadeniz kıyılarında yaygınlaşan seks çılgınlarından, ithal kadınlardan, Karade
niz insanları rahatsız ve özellikle, ailelerinin sarsılacağı inancıyla, çilekeş Karadeniz kadınları 
huzursuz ve rahatsızdın Bölge kadının artık gözü yaşlıdır; her gün yıkılan aile haberleri, her
keste büyük bir tedirginliğe neden olmaktadır. AİDS ve frengi gibi hastalıklarda da büyük bir 
artış olmuştur. Resmî makamların verdiği rakamlar, bunu doğrulamaktadır. Bölgeden aldığım 
telefon ve telgraflar, seçim bölgemdeki gezilerim esnasında edindiğim şahsî müşahedelerim ile, 
ben de bu insanların ıstıraplarına katılmaktayım. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'yi ilk tanıtma yerleri, gümrük kapılarıdır. Sarp Sınır Kapı
sının durumu ise, içler acısıdır. Doğru dürüst tuvaletlerin bile olmadığı bu kapı, yeniden dü
zenlemelidir. Oradaki görevlilerin bazılarının, insanlara çok kaba ve kötü davrandıkları yö
nünde şikâyetler almaktayım. Buralara, tecrübeli, iyi eğitilmiş elemanların atanarak, giriş ve 
çıkışların tam olarak kontrol altına alınmasını talep ediyorum. 

Bölgedeki emniyet güçlerinin, buraların fazla nüfuslu yerleşim birimleri olmamasından 
faydalanarak, eleman takviyesi yapılmak suretiyle, yerleşim birimlerinin denetim altına alın
ması ve seks pazarlarının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu konudaki tedbirler yetersiz
dir ve artırılmalıdır. 

Açık pazarlardaki, gıdalardan ilaca kadar, insan sağlığını tehdit eden her türlü mal satışı
na tahditler getirilmeli, bu konudaki denetimler artırılmalıdır. 

Hükümetimizin değerli bakanlarının bu konuya hassasiyet göstereceklerine olan inancımı 
ifade ediyor, Yüce Meclisimizin siz değerli üyelerini, yeniden, saygıyla selamlıyorum. (Bağım
sızlar sıralarından alkışlar) 

• BAŞKAN —- Sayın Aydın'a teşekkür ederiz. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sağlık Bakanı cevap vermeyecek mi? 
BAŞKAN—Sizi ilgilendirmez efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi çok meraklı da, onun için... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Evet, umumi arzu üzerine, buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli millet

vekilleri; bu, Büyük Mecliste ilk konuşmam olacak. Bu konuşmama Sayın Orhan Ergüder se
bep olduğu ve fırsat sağladığı için kendisine de teşekkür ediyorum. 

— 619 — 



T.B.M.M. İl : 25 14 . 1 . 1992 0 : 1 

HALlL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Ben de teşekkür ederim. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Hükümet olarak çok önemli say

dığımız ve üzerine ciddiyetle eğildiğimiz bir konuyu, konuşmasıyla bugün gündeme getirmiş 
olan değerli milletvekili arkadaşıma teşekkür ediyorum. 

Turistik seyahat bugün herkesin en demokratik hakkıdır. Bütün ülke insanları, gelişen tek
nolojik olanaklar dolayısıyla, artık, birbirlerini daha çok ziyaret eder ve birbirlerinin ülkeleri
ne gider duruma gelmişler, bu imkâna kavuşmuşlardır. Yalnız, hepinizin bildiği gibi, bize kom
şu olan ve yıllardır komünist rejimle, bir dikta rejimiyle yönetilmekte olan iki ülkede -Romanya 
ve Rusya'da ekonomik düzenin çökmesinden, rejimin çökmesinden sonra, bu düzenin acısını 
yaşamış ve yoksullaşmış insanlar, bu ülkelerin kapılarının dünyaya açılmasıyla, öncelikle kom
şu oldukları ülkelere ve de Türkiye'ye gelme isteği duymuşlardır. 

Tabiî, bu ülkelerden turist olarak bize gelenlerin arasında, turist kimliğine bürünmüş; ama, 
belki, amacı yanında getirdiği birtakım eşyaları ve gıda maddelerini satarak para kazanmak 
veyahut kendini satarak para kazanmak olan insanlar da gelmişlerdir. Nitekim, Romanya'dan 
ülkemize gelen bu kimlikteki kişiler, özellikle Trakya Bölgesinde ve ağırlıklı olarak İstanbul'da 
çeşitli sorunlara ve problemlere yol açmışlardır/Aynı şekilde, Rusya'dan gelen Rus kadınları 
da, Trabzon ağırlıklı olmak üzere Karadeniz Bölgesinde, biraz evvel arkadaşımızın ifade ettiği 
sorunları Türkiye sınırlan içerisine sokmuşlardır. 

Sağlık Bakanlığı olarak bu konuyu çok yönlü ele aldık. Evvela, Sayın İçişleri Bakanıyla 
görüştüm ve kendisinin bu konularda aldığı tedbirleri dinledim. Buraya gelen ve vücudunu sa
tarak para kazanmaya çalışan veyahutda yanlarında getirdikleri ve gümrükten kaçak olarak 
soktukları eşyaları satarak hayatlarını kazanmak isteyen insanlarla ilgili tedbirlerin alınmış ol
duğunu... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Onlara birer yeşil kart verin. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Yeşil kartı önce size vereceğim. 

Yaş sırasına göre veriyorum; evvela 60'ın üzerinden başlayacağım. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — O zaman, Doğru Yol'dan başlayacaksın; bizde 60'ın üs

tünde pek yok. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Bu sorun çok önemliydi; müsa

ade eder misiniz, önemine binaen yaptığımız etkinlikleri ve çalışmaları size sunma fırsatı bula
bileyim. 

Sayın İçişleri Bakanından aldığım bilgiler, Romen ve Rus kadınlarının gelmiş olduğu böl
gelerde, polisin bu konuda uyarıldığı, eğitildiği, bilgilendirildiği ve gerekli tedbirleri aledıkları 
doğrultusundadır. 

Burasını herkesin iyi dinlemesini istirham ediyorum. Bu kadınların, özellikle Romanya'
dan, gene bizim vatandaşlarımız tarafından gönderildiklerini tespit ettik. Yani Romanya'ya gitmiş 
Türkler, orada organize olmuşlar, örgütlenmişler ve kadınları bulup, Türkiye'ye belli bir para 
mukabilinde çalışmak üzere gönderiyorlar. Bu konuyu Sayın Dışişleri Bakanıyla görüştüm, ken
disini bilgilendirdim ve o ülkelerde (Romanya ve Rusya'da) bu türlü etkinliklerde bulunan Türk
lerin tespit edilerek, bunların önlenmesi konusunda mutabakat sağladık. 

Konuyla ilgili bir diğer temasım Maliye ve Gümrük Bakanlığıyla olmuştur. Gümrük kapı
larından turist kimliğiyle ülkemize giriş yapanların, bavullarının içerisinde giyecek getir-
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meleri belki bir derecede hoşgörülebilir; ama, bozulmuş gıda maddelerini, süresi dolmuş kon
serveleri getirerek satmaya çalışmaları, dolayısıyla insanlarımızın sağlığını tehlikeye düşürme
leri söz kortusu olduğunda hoşgörülemez. Dolayısıyla, gümrük kapılarında, özellikle Rusların 
ve Romenlerin giriş yaptıkları gümrük kapılarında, denetimlerin çok dikkatli yapılması gerek
tiğini ve yanlarında ticarî amaçla özellikle gıda maddeleri getirmelerinin engellenmesini, Sayın 
Bakandan rica ettim. 

Sağlık Bakanlığı olarak aldığımız tedbirleri şöyle sıralayabilirim : Birincisi; bundan on gün 
evvel valiliklere gönderdiğim bir genelgeyle, turistik bölgelerdeki, özellikle Karadeniz Bölge
sindeki, Trakya ve Marmara Bölgesindeki, Ege Bölgesindeki ve güneybatı bölgesindeki il ve 
ilçe devlet hastanelerinde AİDS hastalğını tespit eden eliza testinin rutin test haline getirilme
sini bildirdim ve böylelikle, o bölgelerde turistlerden virüsün bulaşma ihtimaline binaen bir 
nevi tarama niteliğindeki bu uygulamayı devreye soktum. 

İkincisi, polis tarafından bu türlü ilişkiler içerisinde yakalanan kişilerde, gözaltına alın
dıkları süre içiresinde her türlü cinsel hastalığın -AİDS hastalığı dahil- yapılan testlerle tespit 
edilmesini istedim. 

İstanbul'daki Zührevi Hastalıklar Hastanesine onbeş gün evvel yaptığım ziyarette ellerin
deki istatistik! bilgilerde şunu gördüm: Bir yıl içerisinde Türkiye'ye gelen, ilişki dolayısıyla ya
kalanan ve gözetim altına alınıp, muayene için hastaneye gönderilen 950 Romen kadınından 
1 tanesinin AİDS virüsü taşıdığı, 15 tanesinin de sifilis frengi olduğu tespit edilmiştir. Dolayı
sıyla, Hükümetimiz - Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı olarak- bu konunun üzerinde çok yönlü ve önemle durmakta, tedbirlerini al
makta ve olayın takibini sağlamaktadır. 

Bir diğer önemli husus da, dışarıdan -özellikle Karadeniz Bölgesine- gelen Rus kadınları
nın, komünist rejim içerisinde değişmiş ve yozlaşmış ahlakî değer yargılarını, kendileriyle bir
likte Karadeniz Bölgesi insanlarımıza taşımasıdır. Bunları, oradaki insanlarımızın ahlakî de
ğer yargılarını, aile bağlarını olumsuz yönde etkileyici ilişkilerdir. Bu açıdan da, sanıyorum 
ki, İçişleri Bakanlığı gerekli tedbirleri almıştır. 

Konunun hassasiyetle takip edildiğini ifade etmek istiyor ve bu konuyu gündeme getiren 
arkadaşıma da huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. 

Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (DYP, ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederiz. 

3. — İstanbul Milletvekili ismail Safa Giray'in, son günlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde cereyan 
eden olaylar; bir milletvekilinin Avrupa basınında çıkan, bu olaylara ilişkin beyanatı; bazı milletvekille
rince, bu olaylarla ilgili olaralz TBMM'de yapılan konuşmalar ve bunların birbirleriyle ilişkilerine; gü
neydoğu olaylarıyla, Kürt sorununun özel bir dikkat ve titizlik gösterilerek düşünülmesi gerektiğine ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı 

BAŞKAN — Güneydoğu sorunu hakkında, İstanbul Milletvekili Sayın Safa Giray, gün
dem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Giray. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimin ba
şında, Yüce Heyetinizi saygılarla selamlıyorum. 
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Son günlerde, ülkemizin çeşitli yerlerinde, Anakara'da (Meclisimizde) ve Avrupa'da cere
yan eden birtakım, aslında birbiriyle ilişkili olaylar üzerinde yaptığım gözlemlerim sonunda 
edindiğim kanaat üzerine bu konuşmayı yapmak gereğini ve ihtiyacını duydum. 

Bakınız, 1992 yılının ilk haftasında, 8 Ocak günü bu Mecliste yapılan iki gündem dışı ko
nuşma ile hemen arkasından 10 Ocak 1992 tarihli gazetelerde yer alan, gene bir milletvekili
nin, Belçika'nın başşehri Brüksel'de La Libre Belgipue isimli gazetede çıkan beyanatı var. Bun
lardan evvel de, gerek Diyarbakır, Lice ve Kulp'ta, gerekse İstanbul'da meydana gelen olaylar 
sebebiyle, zannediyorum ki, Meclisimizin, güneydoğu olaylarına, terör olaylarına, Kürt soru
nuna özellikle dikkat ye titizlikle eğilerek düşünmek ihtiyacında olduğu bir gerçektir. 

Sayın Hasan Mezarcı ve Sayın Mehmet Kerimoğlu'nun burada yaptıkları konuşmaları ha
tırlamanızı sağlamak üzere, size o konuşmalardan bazı sözleri tekrarlamak istiyorum : Bu ar
kadaşlarım, 26-28 Aralık 1991 tarihleri arasında, daha önce Lice ve Kulp'ta meydana gelen 
olayları, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu adına incelemek üzere bölgeye gitmişler ve bu
radan edindikleri intiba ve kanaatlarınt Yüce Mecliste anlatmışlardır. Özellikle Kulp'a gider
ken ve Kulp'ta bazı olaylara şahit olduklarını ve aslında olaylar olurken değil de, bilahara gö
rebildiklerini ve belki de intibalarıni burada naklettiler. 

Bu arada, mesela, Hasan Mezarcı, Kulp'ta 62 tane aracın tahrip edilmiş olduğunu söyler
ken, Sayın Mehmet Kerimoğlu Duru Karakoluna 2 kilometre mesafede 2 aracın; 200 metre me
safe kala da 14 aracın -dökümünü de vererek- yani, toplam 16 aracın tahrip edilmiş olduğunu 
söyledi. Her iki konuşmacı da, gerek halkın gerekse askerlerin büyük bir gerginlik içinde bu
lunduklarını ifade ettiler. Bu arada, Sayın Kerimoğlu, Kulp'taki bir gözlemini şöyle ifade etti: 
"Belediye önündeki toplantı ve görüşme uzun sürdü. Burada iki husus dikkatimi çekti. Ora
da, elbette ki bu gelişmeleri propaganda malzemesi olarak kullanmak isteyenler vardı; onun 
da tanığıyım. Ancak, 55-60 yaşlarındaki bir ihtiyarım 'beyim, biz can güvenliği istemiyoruz, 
yeter ki ırzımıza dokunmasınlar' demesi çok önemli idi ve 55-60 yaşındaki bir ihtiyarın o ka
dar büyük bir kalabalığın içinde bunu propaganda için söylemesi mümkün değildir." 

Diğer taraftan, hemen akabinde, Sabah Gazetesinin 10 Ocak günlü sayısında -kopyasını 
gösterdiğim- "Bu ne cüret" başlıklı bir yazı çıkıyor, Milletvekili Hatip Dicle şu beyanatlarda 
bulunuyor : "1923'ten bu yana ulusal kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Lozan Antlaşması Kür-
distan'ı böldü; bir Kürt Kürdistan'ı yok. Türkiye, NATO'dan aldığı silahları Kürtlere karşı, kul
lanıyor; bu silahları Türkiye'ye vermemek lazım, silah sevmeyiz; fakat, kendimizi savunmak 
için silahlanmak zorundayız. Türkiye gelip bizimle konuşmalıdır; biz barıştan ve siyasî çözüm
den yanayız. Ben ve 21 arkadaşım her an ölüm cezasına çarptırılabiliriz." Bu kadar kocaman 
bir yalan olur mu?.. Son olarak da, "Alternatif yok, silahlı gerillayı desteklemek zorundayız" 
tarzında ifadeler... _ 

Şimdi, dikkat ediniz değerli arkadaşlarım, devletin emniyet kuvvetleri kime karşı silah kul
lanıyor, Kürt'e karşı mı? Hayır. Türkiye'nin her tarafında Kürt var. Bu memlekette bir sürü 
değişik etnik kökenli vatandaşlarımız, ülkenin her tarafında yan yana ve herhangi birinin, her
hangi bir ayrıcalığı olmaksızın yaşamaktadırlar. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Muğla'da, 
Mersin'de, Antalya'da, Konya'da her nerede düşünürseniz düşünün, Türk de var, Kürt de var, 
Laz var, Çerkez var, Azerî var, Boşnak var, Rum ve Arap asıllı olanlar var. Osmanlı İmparator
luğunun yıkılışından sonra ortaya çıkan ve 26 devletin tamamından gelme insanlarımız var 
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ve bunların hiçbirinin hakkı hukuku diğerinden farklı değildir; aynı şartlarla yan yana yaşan
maktadır. soskaktaki normal insanımız, vatandaşımız bunu böyle bilir. Anayasamızda da ya
salarımızın hiçbirinde de, herhangi bir kişiye herhangi bir ayrıcalık tanıyan madde yoktur. 

O halde, devlet güvenlik güçleri kime karşı silah kullanıyor?.. Eline silah alan, terör ya
pan, devlet güçlerine ve diğer vatandaşlara silahlı saldırıda bulunanlara karşı silah kullanıyor. 
bir kere, bu soruna herkesin bu şekilde bakması gerekir. Terör yapanlarca, özellikle Güneydo
ğu Anadolu'da, yıllardan beri terör olayı sürdürüîegelmektedir; köyler yakılmıştır, köylerde in
sanlar topluca, çoluk çocuk, kadın, ihtiyar denmeden insafsızca öldürülmüştür. Daha sonra, 
bu terör hareketlerine karşı tedbirler alındıkça "halka zulmediliyor" propagandası yayılmaya 
başlanmıştır ve bu, neticede giderek tırmandırılan bir sistem haline getirilmiştir, önce terör 
yapılacak, insanlar öldürülecek, sonra tedbir alan devlet güçlerine karşı da saldırılar düzenle
necek, onlar da tahrik edilecek, onlar harekete geçtiği zaman halk kışkırtılacak, olaylar çıka
cak ve bu sefer "Kürtlere ayrıcalıklı muamele yapılıyor, işkence yapılıyor, hakları çiğneniyor" 
propagandası, yalnız Türkiye'de değil, daha ziyade Avrupa'da yürütülecek ve oralarda Türki
ye'ye karşı bulunabilen birtakım art niyetli merkezlerin de yardımıyla bir kamuoyu oluşturula
cak ve Türkiye'nin çeşitli ortamlarda muaheze edilmesi sağlanırken, Türkiye'nin bölünmesi hu
susunda taraftarlar kazanılacak. Sistem budur ve bu tezgâhın içine, bahsettiğim iki gündem 
dişi konuşmada da, maalesef arkadaşlarımız fark etmeden düşmüşlerdir. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, eğer o notlann hepsini okuyacaksanız, zamanınız yetme
yecektir... 

İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Hayır, çok az kaldı. 
BAŞKAN — Buyurun. 

İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) —Sayın Mezarcı, olayların etkisiyle, "artık, jandar
manın bu gibi olaylardan çekilmesi konusu incelenmelidir" diyor. Sayın Kerimoğlu ise, orada
ki emniyet kuvvetlerinin ve mülkî amirlerin gerek birbirlerine, gerek Ankara'ya bilgi aktarma 
ve rapor düzenlerinin çok kötü ve yanlış bilgi verecek şekilde olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, 
orada çalışanların yılgınlık içinde bulunduklarını ve kendisinin, oturduğu yere, aşağı yukarı 
beş metre mesafede, başkasının elindeki ahizeyle yaptığı telefon konuşmasından, karşı tarafın 
söylediklerini net bir şekilde duyup, anladığını, küfür kelimelerini tekrar ederek, naklediyor. 
Doğru anladığı inancı içinde, bu küfürleri Meclis kürsüsünde bıraktığını ve bitinin gelip kal
dırmasını beklediğini, söylüyor. * 

Aynı arkadaşımız, Kulp'ta bazı insanların olayı propaganda malzemesi olarak kullanmak 
istediklerini ifade ederken, 55-60 yaşındaki bir ihtiyarın konuştuklarının -ki, bilmiyorum Mec
lisimizde 55-60 yaşın üstünde ne kadar arkadaşımız var, ben onlardan birisiyim- herhalde yaşı 
sebebiyle olacak, propaganda olamayacağını söylüyor. Neden olamazmış acaba? Çalışanları 
yıldırma kampanyasına güzel bir örnek değil mi bunlar? Aslında, yapılan inceleme seyahati, 
26 Aralık günü öğleden sonra 16.00 civarında başlıyor, 28 Aralık günü öğle vakti bitiyor, kendi 
ifadelerine göre. Yani, toplam süre 48 saatten az bir süredir ve bunun içine uyku saatleri, istira
hat saatleri, Lice ve Kulp'a gidiş gelişler dahildir. Bütün bunlar, yapılan incelemenin ne kadar 
sathî ve araştırmadan mahrum olduğunu göstermeye yetecek noktalardır. 

Sonra, bu arkadaşlarımız burada bu konuşmaları yapıyorlar; aynı zamanda, görevli ve 
sorumlu teşkilatların bağlı bulunduğu bakanlarımız, dinleyici olarak yerlerinde oturuyor, ko
nuşmaları dinliyorlar; fakat... 
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SIRRI SAKIK (Muş) — Siz ne yaptınız, siz?.. 
ISMAlL SAFA GlRAY (Devamla) — Konuşmalara cevabı, Devlet Bakanı Sayın Akın Gö

nen veriyor. Akın Gönen, cevabında, "arkadaşlarımızın raporu gelsin^ gerekeni yaparız" di
yor. Halbuki, Sayın Kerimoğlu, seyahatten dönünce, gördüklerini ve tespitlerini Sayın İnönü'
ye, Sayın içişleri Bakanına, Sayın Millî Savunma Bakanına ve Sayın Adalet Bakanına anlattı
ğını söylüyor. Demek ki, Hükümet ve ilgili bakanlar, 28-29 Aralık günlerinde olaya muttali 
olmuşlardır ve 8 Ocak gününe kadar, herhalde, duruma elkoymuşlardır. Onlar kalkıp cevap 
vermiyorlar da, bu bilgilere 8 Ocakta yapılan konuşmayla muttali olan Sayın Gönen cevap ve
riyor; tabiî ki, "rapor gelsin, bilgi gelsin, gereğini yaparız" diyor. 

Bütün bunlar, bu olaylara gerek Hükümet tarafından, gerekse bu milletvekillerimiz tara
fından ne kadar ciddiyetten uzak olarak bakıldığını gösteriyor. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) —- Sayın Giray, sizi davet edelim, gidin görün olayı. 

İSMALİ SAFA GİRAY (Devamla) — Yukarıda açıkladığım propaganda düzeni, bundan 
böyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtlarını da amaçlan doğrultusunda propaganda mal
zemesi olarak kullanma olanağına kavuşturmuş olmadı mı? 

Bir yandan, terör yaparak halk yıldırılacak, bir yandan, emniyet kuvvetleri, emekli genel-
lar, emekli polisler ve halen çalışmakta olan görevliler suikastlara kurban edilecek; bir yandan, 
bu konularda"görevli olanlar, hatta bakanlar tehdit edilecek, böylece, bu konu üzerinde çalı
şanlar yıldırıfacak ve buna milletvekilleri de katılacak; bir yandan, her türlü yalan da kullanı
larak halk kışkırtılacak ve böylece ortaya çıkan malzemeyle dünya çapında propaganda yapı
lacak.. Tezgah budur... Biz de, olaylara yeterince dikkatli ve titiz bakmayarak, kurulu tezgahın 
oyuncağı olacağız, "tsan hakları ihlal ediliyor, işkenceler yapılıyor" feryatları yükselecek, "Hü
kümet, bu insanların haklarını madem ki korumuyor, aksine, hatta gasp ediyor, o halde ihkakı 
hak geçerli olmaktadır" denecek... 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın Sayın Giray. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Çarpıtmayın Sayın Giray, çarpıtmayın. Çarpıttığınız için 

bu noktaya geldik. • 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Sizin konuşmanızı okudum. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Okudunuz değil mi?.. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Evet, tamamını okudum. 
BAŞKAN — Efendim, toparlayınız lütfen... 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Toparlıyorum efendim... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Bütün içerisinde değerlendirdiniz mi?.. Yapmayın Sa

yın Giray... 
BAŞKAN — Susun!.. Siz de müdahale etmeyin... Toparlıyor... 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, olaylar böyle yürütülüyor ve 

herkesin ve her kurumun çok fazla itinalı, çok dikkatli ve titiz olmasını gerektiriyor. 
Türkiye'de, çok çeşitli etnik kökenli vatandaşlarımız, bin yıldır yan yana, iç içe, aynı gaye

lerle, aynı inanışlarla, birlikte yaşamışlar ve bugünkü Türkiye'yi oluşturmuşlardır. Çeşitli et
nik gruplar arasında, belki birbirine en yakın olanları Kürtlerle Türklerdir. Hatta, aynı kökten 
olduklarını iddia edip ispata çalışanlar da vardır. Milletin içinde, çevrenize bakınız, devletin 
her kademesinde, ticaretin, imalatın her kademesinde yer alan insanlarımızı şöyle bir inceleyi
niz; herhangi bir ayrılık, ayrıcalık var d̂  ıek mümkün müdür? 
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AHMET KABÎL (Rize) — Şu anda Meclis Başkanı... 
ÎSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Ama, propagandaya göre vardır ve dünya bunlara, 

belki de işine geldiği için kulak veriyor. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Heyet kurup gidelim o zaman... 

İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Gazetelerinde, televizyonlarında, çeşitli ortamların
da bunlara yer veriyor. 

Bakınız, Avusturya Hükümeti Türkiye'ye mermi satmama kararı verdi, bu propagandala
rın etkisiyle; ama, teröristler onların, silah ve mermilerini kullanmaktadır ve Brüksel'de propa
gandasına devam eden milletvekilimiz, bu konuyu daha da ilerletip, NATO'nun da Türkiye'ye 
silah vermemesi gerektiğini söylemeye başlıyor. 

Bütün bunlara karşı ne yapıyoruz? Ben, bu insanlara şöyle yapalım böyle yapalım demi
yorum; ama, tezgâhın başarısı oranında ortaya çıkan tedirginlik, gerginlik ve husumetlerin dış 
memleketlerdeki etkilerini silecek anlaşma ve gayretler içerisinde olmalıyız, diyorum. Karşı pro
pagandayı çok dikkat ve itinayla, doğru dürüst yapmalıyız. Meclisimiz, Hükümetimiz, bu işle 
ilgili bütün kurumlarımız ve çalışanlarımız, kendilerini bu propagandalara kaptırmayacak öl
çüde dikkat ve itina içinde bulunmalıdırlar. 

Sayın milletvekilleri, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (Alkışlar) 

CAVİT SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Sizden önce, arkadaşımız var... 
Buyurun efendim. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Efendim, güneydoğu raporuyla ilgili anlattıkla

rım çarpıtılmak istendi. İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, sataşma olduğundan ötürü, söz 
istiyorum. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Aynen, onun ifadelerini okudu, yeni bir şey yapmadı. 
BAŞKAN — Hangi konuda sataşma var? 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Efendim, yurt dışında ve Türkiye'de tezgahlanan 

bira olaya Parlamentomuzun değerli üyelerinin düştüğü gibi bir şey söylendi. Artı, beş metre 
mesafeden telefon konuşmasını nasıl duyduğum söylendi. Oysaki, hiçbir olaya yorum katma
dan, ne gördüysek anlattım. Lütfen söz veriniz. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim... 
Siz ne diyorsunuz Sayın Pehlivanoğlu? 
CAVİT SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Deminki hatip arkadaşlarımızın ifadelerin-

deki bir hususun zabıtta düzeltilmesini istiyorum. 
BAŞKAN — Ne gibi efendim? 
CAVİT SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Efendim, âdet olduğu üzere, kürsüye her çı

kan, türlü türlü etnik kökenler diye zabıtlara geçiriyor. Türkiye'de bir tek köken vardır, o da 
Türk kökeni. ("Bravo" sesleri alkışlar) Bunun dışında köken yoktur, özellikle, bu memlekette 
Laz kökeni, bilmem ne kökeni diye bir şey duymadım. Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtları
na bu şekilde geçmesini önlemenizi istiyorum. 

BAŞKAN — Oturun efendim. 
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CAVİT SADİ PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Kökense, o kökenin yerine gitsinler, burası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi. ("Bravo" sesleri, alkışlar) Zabıtları lütfen düzeltin. 

MAHMUT KILIÇ (Adıyaman) — "İstemiyorlarsa gitsinler" diye, nasıl söylersiniz? 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? 
MAHMUT KILIÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, bir şey söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Hayır... Müsaade eder misiniz?.. 
Tabiî, hassas bir konu hakkında, bakanlık da yapmış çok değerli bir milletvekilimiz gün

dem dışı söz istedi. Gündem dışı sözün zamanını da aştı bana göre, konusunu da çok fazla 
aştı. Hükümeti eleştirdi, gündem dışı konuşma yapanlara cevap verdi, onu da eleştirdi. Çok 
hassas bir konuda hepimizin dikkatli olması gerektiği kuşkusuz. Hatta, yerinden, bana bile, 
hiç karışmadığım halde laf atmaya çalışan oldu. 

Ben de Sayın Kerimoğlu'nun söz hakkının doğduğuna inanıyorum, o kanaatteyim. Keşke 
bu imkanı tecrübeli politikacı arkadaşımız Sayın Giray vermemiş olsaydı, bu ortamı yaratma
mış olsaydı. O bakımdan, Sayın Bakandan da özür dileyerek, önce Sayın Kerimoğlu'na, on
dan sonra da kendilerine söz vereceğim. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Söz verin de, yanlışlıklar düzeltilsin. 
BAŞKAN — Düzeltilsin efendim, düzeltilsin. 
Aynı sükunetle dinleyeceğinize inanıyorum. 
Buyurun efendim. 

V. ~ SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLAR 

1. —Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, istanbul Milletvekili ismail Safa Giray'ın ko
nuşmasında kendisine sataşmada bulunması nedeniyle açıklaması 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son derece iyi 
niyetle yaptığımız bir çalışmanın sonucu olarak Meclisi doğrudan, bilgilendirmemizin bu ül
kede bir zamanlar sorumluluk taşımış, bize örnek olması gereken değerli bir ağabeyimiz, kar
deşimiz tarafından böylesine çarpıtılmasından dolayı, gerçekten üzüntü duyduğumu konuş
mamın başında belirtmek istiyorum. 

Açıkça söylüyorum; Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan Türk kökenli bir yurttaşım ve bun
dan da onur duyuyorum. 

Şimdi, bugüne kadar ne olmuştur, bunları bir tarafa bırakalım. Bu Parlamento, özellikle, 
güneydoğu konusunda çok ciddî sorunlarla karşı karşıyadır. Bu olay, hiç kimsenin istismarına 
müsait değildir, kaşımaya müsait değildir. Bu Parlamento, bu olaya, gerçekten aklın ve mantı
ğın yoluyla, çözümler bulmak zorundadır. Yani, ben burada, Cizre'nin Yeşilyurt köyünde, in
sana insan dışkısı yedirildiğini -mahkeme tutanaklarıyla ispat edildiği halde- söylemiyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) Ben, burada herhangi bir konuda yorum yapmıyorum. Biz, yaptı
ğımız inceleme sonucu, hiçbir konuya yorum getirmeden, ne gördüysek, onun fotoğrafını çek
tik, sizlere sunduk, takdir sizlerindir. 

Değerli arkadaşlarım, bir kere Sayın Mezarcı ile benim söylediğim araçlar konusunda bir 
çelişki yok. Sayın Mezarcı'nın anlattığı araçlar, ayın 22'sinde Kulp olaylarında husule gelen 
olaylardır. Artı, eğer dikkatle inceleyecek olursanız, Duru Karakolundaki olayı duymadım, gör
düm, yaşadım. Yani, şimdi birtakım alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zorundayız. Eğer, ge-
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minin direğindeki haberci doğru bilgi vermezse, kaptan, gemiyi karaya oturtur. Hangi konuda 
olursa olsun, parlamenter olarak, şuna inanıyorum ki, nerede ne görmüşsek... Yani, biz rapo
rumuzda diyoruz ki, bu grup içerisinde bunu propaganda amaçlı olarak kullananlar çıkabilir, 
vardır da; ama, takdir edin, Anadolu'nun bir köyünde, eğer beşyüz kişi toplanmışsa ve orada 
bir ihtiyar kalkıp, bunu söyleyecek noktaya gelmişse, Yüce Parlamento bunu dikkate almalı
dır. Benim söylemeye çalıştığım o idi. Artı, üzüntüyle görüyorum... Mutlaka, herkesin hareke- -
ti kendini bağlar. Burada, bu raporu ben okuduğum için alınganlık gösterdiğimi söyleyeyim. 
Hiçbir zaman, bu Parlamentonun değerli üyelerinin, böylesi, terörizmin tuzağına düşecekleri
ne ve onun propogandasına alet olacaklarına inanmıyorum, inanmak istemiyorum. 

Konunun bir başka yanı da şudur : Sayın Giray, "beş metre mesafeden telefonda konuşu
lan nasıl duyduğumu" sordular. Şimdi, sunuyorum Sayın Giray beş metreden anlayacaktır; 
şurası masa, şu köşesinde de ben oturuyorum, neresinden tutarsanız tutun, burası bir metreyi 
aşmaz. Kaldı ki, o gün -aynı gün- söyledim, o değerli arkadaşımın o görevlinin, o gerginlik 
içerisinde, belki sıkıntıları olabilir. Bu da bizim yurttaşımızdır, öbürü de yurttaşımızdır, bu da 
yurttaşımızdır... öyleyse, bu değerli arkadaşımızın eğer ruhsal bir problemi varsa elbette çö
zülmelidir. Elbette ki yurttaş olarak kazanılmalıdır; ama, üzüntü ile görüyorum; hangi grup
tan milletvekilimiz olursa olsun, eğer bir milletvekilimize hakaret ediliyorsa, bunun, öyle, is
tismar edilecek bir yanını göremiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konu çok hassas olduğu için, ilgili ve yetkili arkadaşlarımızın gere
kenleri yapacağı inancındayım. Parlamentomuzun bundan sonra gerçekten saygınlık kazan
masını istiyorsak, hangi gruptan olursa olsun, eğer bu Parlamentonun onurlu bir üyesiyse, bir
birimize sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kerimoğlu'na teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
3. — Devlet Bakanı Akın Gönen'in, Isatanbul Milletvekili Ismali Safa Giray'ın, son günlerde 

ülkemizin çeşitli yerlerinde cereyan eden olaylar; bir milletvekilinin Avrupa basınında çıkan, bu olaylara 
ilişkin beyanatı; bazı milletvekillerince, bu olaylarla ilgili olarak TBMM'de yapılan konuşmalar ve bun
ların birbirleriyle ilişkilerine; güneydoğu olaylarıyla, Kürt sorununun özel bir dikkat ve titizlik gösterilerek 
düşünülmesi gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı (Devam) 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Safa Giray'ın gündem dışı konuşmasını dikkatle izledim. Bilindiği gibi, geçtiğimiz, 
aşağı yukarı sekiz yıl; Türkiye'nin ıstıraplar yaşadığı, oluk oluk kanın aktığı, bu Mecliste bir
kaç defa genel görüşmelerin yapıldığı ve terörün seçimde malzeme olarak kullanıldığı bir dö
nem yaşanmıştır. 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Sizde onun içindeydiniz. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Ben de içindeydim; doğrudur. Üçüncü 
dönemdir bu Parlamentodayım ve olanları da ibretle izliyorum. Seçimde de bu malzemeler 
kullanıldı; terörün siyaset malzemesi yapıldığı iddiaları oldu. 
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Göreve gelir gelmez, Hükümet programımızda olduğu gibi, "teröre objektif yaklaşaca
ğız, önce teşhis edeceğiz, ondan sonra gereken ne ise yapacağız" dedik„samimi olarak da, bir 
genel görüşmeyi huzurlarınıza getirdik; enine boyuna, önyargısız, Yüce Parlamentoda bütün 
partiler görüşlerini ileri sürdüler, Hükümet olarak biz de görüşlerimizi ileri sürdük, bir kon
sensüs aradık ve memnuniyetle müşahede ettiğimiz gibi, bu konsensüs sağlandı da. 

MUSTAFA KALEMLt (Kütahya). — Müşterek getirdik genel görüşmeyi; yalnız siz getir
mediniz. • 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) - - Tabiî, müşterek geldi. 
MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Bütün gruplar müşterek getirdik efendim; bunu be

lirtin. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) -i- Efendim, biz, Bakanlar Kurulu ola

rak, sizden önce, genel görüşme getirilmesi kararını aldık; ama, önerge sizlerin de müşterek 
imzasıyla geldi. 

MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Tamam, şimdi oldu. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Yani, bunun o kadar önemli olduğunu 

da zannetmiyorum Sayın Bakan. 
MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Çok önemli. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (tstanbul) — Önemli; ilk adım bizden... 
DEVLET BAK AKIN AKIN GÖNEN (Devamla) — Şimdi, olayları birlikte yaşıyoruz. Olay

ların sebebi bellidir; sebebi bir veya beş, ortadadır ki ve iyi teşhis konulamamıştır ki, bugüne 
kadar akan kan durmamış, yuvalar sönmeye devam etmiş, Yüce Türk Ulusunun bir numaralı 
problemi, anarşi, terör ve güvenlik olagelmiş. Bunda ittifak halindeyiz herhalde? 

Burada yapılması gereken ne? Dürüst davranıp, olayın özünü yakalamak. Eğer, olayın özünü 
dürüst davranıp yakalayamazsanız veya ehliyetli davranıp yakalayamazsanız, koyduğunuz teş
his yanlış olursa, geleceğiniz sonuç da yanlış olur ve nitekim, yanlış teşhisler konuldu ki, bugü
ne kadar terörü önlemek konusunda mesafe alınamadı, akan kan durdurulamadı... Vicdanlar 
sızlıyor; hepimizin sızlıyor. Bakıyorsunuz şöyle, hafızalarımızı yokluyoruz, önce, "üçyüz dört-
yüz çapulcunun yarattığı olay" denildi, ondan sonra, bir ara, yatırım yetersizliğine bağlandı; 
dış sebebe bağlandı; çeşitli sebeplere bağlandı... Sebep, belki bunların hepsiydi, belki bunlar
dı, belki bunların dışında; ama, teşhis sağlam yapılsaydı veya yapılan teşhis sonucu tedbirler 
yeterli düzeyde alınsaydı, bu akan kan durur, ocaklar sönmezdi. 

Yara hâlâ devam ediyor. Yarayı kaşımaya, yarayı sağa sola çekmeye, yarayı iç siyaset mal
zemesi yapmaya hiç gerek yok; çünkü, akan kan, bizim insanımızın kanı, 57 milyonda 1 kişi
nin kanı, hepimizin kanı... 

O gün yapılan konuşamaları dikkatle dinledim; "o bölgeye, tnsan Hakları Komisyonu adına 
gittim" diyen iki arkadaşımızın konuşmalarını dinledim; bu konuşmalar içerisinde ciddî ithamlar 
vardı : Kamu görevlisi suçlanıyordu. Olaya baktığınız zaman, bir yanında, insanların, insan 
hakları, yaşama hakları var; öbür yanında, devletin, güvenlik yetkisini kullanma hakkı, yargı 
yetkisini kullanma hakkı var. 

Biz iktidarız, dikkatli 
dürüstlükle olaylara yakfaşmay 
önemli bir olay. Biz bunu 

i olmaya mecburuz, önyargılı olmadan, Anayasa çizgisi içerisinde, 
a mecburuz. Bu olay, iç siyasete malzeme edilmeyecek kadar 

n idraki içerisindeyiz; ben de Hükümet sözcüsü olarak, konuşmamı, o 
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idrakle, son derece dikkatli, ağzımdan çıkan her kelimeyi seçe seçe yaptım. Ne deseydim yani; 
inkâr mı etseydim?.. Ne deseydim yani; "var" mı deseydim?... Olayı enine boyuna inceleme
den, olayın cereyanı hakkındaki gelişmeler ortaya serilmeden, bunlar hakkında önyargılı fikir 
mi ileri sürseydim? "İktidarız biz, kamu görevlisi benim ajanım" diye, olayın detayına girme
den, olay tamamen ortaya çıkmadan, körü körüne savunsa mıydık? Ben, dürüstlük gereği, hu
kuk devletinin gereği ve bugünkü mevzuatımızın gereği olarak, sözlerimi seçe seçe "İddialar 
ve rapor gelsin, gereken yapılır" dedim. Onu niye söyledim?.. Zabıtları alıp incelerseniz, ora
daki cümlemin çok dikkatli seçilmiş kelimelerden oluştuğunu görürsünüz. Ben, "İnsan Hak
larını İnceleme Komisyonu kurulmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi gereği, İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonundan komisyon raporu gelsin, bakalım" dedim. O kanun özel bir usul 
koymuştur. Konuşan arkadaş, "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu adına gittim" dedi. Eğer, 
kendisi o komisyon adına gitmişse dikkat ederseniz, o komisyonun kurulmasına dair özel bir 
kanun ve o kanunda da özel hükümler vardır- konu, o kanundaki usule göre bu komisyonda 
görü$ülür; eğer komisyon kabul ederse, rapor Meclis Başkanlığına sunulur, daha sonra, bu Da
nışma Kurulunda görüşülür ve sonra da buraya gelirdi ve yetkili yerlere de gönderilirdi... 

Ben, orada ince bir siyaset yaptım ve "usulüne uygun geldiği takdirde" dedim ve "gere
ken kanunî gerekler yapılacaktır" cümlesini de ekledim. Yine yapacağız. 

Hükümet Programımızda iki ilke var : 
1. İnsan haklarına son derece riayet, 
2. Kimseyi itham etmemek; gereğini yapmak. 
Biz, buna dikkat ettik. Ortada iddia var ve iddiayı incelemeden bir şey diyemezdik. 

Ayrıca, bir de Anayasamızın 138 inci maddesi vardır. Anayasamızın 138 inci maddesi, "yar
gıya intikal eden konularda Meclise tavsiye ve telkinde bulunulamaz" demektedir. Bu madde
ye de dikkatinizi çekerim. Bu maddeye rağmen, biz, tartışmaya girmeden "İddialar gelsin, bu 
iddiaları, hukuk devleti adamına yakışan, devlet adamına yakışan ciddiyetle inceleyeceğiz ve 
gereken neyse yapacağız" dedik. 

Yine, şunu vurgulayarak ve altını çizerek arz ediyorum : Hepinizin de bildiği gibi, bu olaylar, 
iç siyasete malzeme edilemeyecek kadar önemlidir. Hele hele, bir kısmına benim de dahil oldu
ğum geçmiş dönemde sekiz sene gibi uzun bir süre bu ülkenin yönetim sorumluluğunu taşımış 
bizlerin... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hayır efendim, sekiz sene değil... Anarşi, 
1965'te başladı. Siz hep bizim dönemimize sokuyorsunuz... Anarşik olaylar 1965'te başladı. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — ... daha dikkatli ve daha sorumlu dav
ranarak konuşmamızda ülkenin yaran olduğuna inanıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Olaylar, gerçekten son derece ciddidir ve bunu iç siyasete malzeme etmeye gerek yoktur. 
Ne vatandaşımızı insan haklarına yakışmayan davranışlara muhatap edelim, ne de olayı tam 
olara incelemeden, olayın köküne ve detayına kadar inmeden, kaba bilgilerle, görev yapan, ca
nını hainlerin kurşunlarına hedef eden, bağrını açan Mehmetçiği ve polisi burada itham ede
lim. Bu, hassas ve ince bir terazidir; dikkat etmeyi gerektirir. Ben, devlet adamı sorumluluğuy
la ona riayet ettim ve bu toplum, hepinizden aynı dikkati beklemektedir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederiz. 
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. B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Fransa, isviçre ve Almanya'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Moğultayhn dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Devlet Bakanı ibrahim Tez'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumlıurbaşkanltğt tezkeresi (3/239) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Ocak 1992 tarihinde Fransa, İsviçre ve Almanya'ya gi
decek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'in dönüşüne kadar; Çalış-
mave Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. -—Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı altında televiz
yon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

BAŞKAN — İki adet Meclis araştırması önergesi Vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasanın 133 üncü maddesi; "Radyo ve televizyon istasyonları, ancak Devlet eli ile ku
rulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzelkişiliği halinde düzenlenir" demektedir. 

Anayasamızda bu kadar açık bir hüküm bulunmasına karşın, 2 yıldır ülkemizde Star-1 
adı altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International, kuruluş açısından açık
ça Anayasamızın 133 üncü maddesini ihlal etmekle birlikte yine Anayasamızın bu konuyla il
gili emrettiği kanunlara uymadan, yasa ve kural tanımaz yayın hayatını devam ettirmektedir. 

önceleri MBI'nın kuruluşunun yasal olmadığı ve korsan yayın yaptığı savıyla bu TV ku
ruluşuna karşı tavır alanlar, toplumsal kabul görmesi ve bu kanaldan yararlanma ve kullanma 
hevesleriyle, bu yasadışı kuruluşu hukuken tanımasa dahi fiilen tanımak zorunda kaldılar. Ne 
yazık ki, yasa yapan ve yasaların uygulanması konusunda en hassas davranması gereken TBMM 
de bu korsan yayın kuruluşunu kabul ediyor ve TBMM'de serbestçe çekim yapabilme ve yayın-
layabilme düzeyine gelebiliyor. Magic Box İnternationalın yasal olup olmadığrtartışmaları de
vam ederken, son siyasal durum nedeniyle Magic Box ortakları arasındaki sürtüşmeler, bu şir
ket hakkındaki bilinmeyen birçok konunun açığa çıkmasına sebep olmuştur. 

Bu televizyon şirketine, yasal olmadığı halde, PTT nasıl kanal kiralamıştır? Bu kiralama 
mukavelesi nasıl yapılmıştır? Yasal dayanağı var mıdır? Bu sözleşme yapılırken herhangi bir 
siyasî baskı yapılmış mıdır? Magic Box'un ortaklarından birisinin Cumhurbaşkanının oğlu ol
ması bu kuruluşa özel bir avantaj sağlamış mıdır? 
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Magic Box yasal olmadığı halde, bir kamu bankasının bu şirketin kullanacağı malzemele
rin temininde yardımcı olması ve sadece kredi gibi normal bankacılık işlemlerinin dışında, özel 
olarak kiralama konusunda 17 milyar 352 milyonluk finansal kiralama tahsisi yapılmıştır. Bu 
tahsisi yaparken herhangi bir siyasî baskı olmuş mudur? : 

Bu şirketin kuruluşunda ve gerek kredi, gerekse başka kolaylıkların sağlanması konusun
da kullanılan teşvik belgesi, Devlet Planlama Teşkilatınca nasıl verilmiştir? Bu şirketi DPT hangi 
amaçla teşvik etmiştir? Bu teşvik belgesinin verilişinde herhangi bir siyasî baskı olmuş mudur? 

Magic Box International'in yurt dışındaki ve Türkiye'deki ortaklık payları nasıldır? Bu 
şirket için verilen teşvik belgesi hangi kolaylıklar için kullanılmıştır? Bu teşvik belgesiyle yurt 
dışındaki, harcamalar için herhangi bir avantaj sağlanmış mıdır? 

Söz konusu şirket bugüne kadar ülkemize ne kadar vergi ödemiştir? En büyük gelir kay
nağı reklam gelirleri olan ve reklam için Türiye'de tanıtım yapan, reklam paralarım Türkiye'
den alan, ancak, yayını sadece yurt dışında yaptığı için Türkiye'ye vergi ödemeyen bu şirket, 
yabancı ülkelere ne kadar vergi ödemiştir? 

Magic Box'ın ortaklarında Cem Uzan'ın tmar Bankası yoluyla yurt dışına döviz kaçırdığı 
iddiaları vardır. Bu iddialar doğru mudur? 

Magic Box'ın ortaklarından Ahmet özal'ın gümrük komisyoncusu Turgay Aksoylu'ya olan 
20 milyarlık borcu hangi ticarî faaliyetten kaynaklanmaktadır? Böyle bir borç alacak ilişkisi 
var mıdır? Varsa, bu hangi malların gümrüğü için ödenen komisyondur? 

Magic Box'ın sermayesi ne kadardır? Ahmet özal, ortaklık payına düşen sermayesini na
sıl ve ne zaman ödemiştir? Bu payı nereden kazanmıştır? 

Magic Box'ın; bazı işadamları, sanayiciler ve siyasîler hakkında şantaj kasetleri hazırladı
ğı iddiaları vardır. Hazırlanmış böyle kasetler var mıdır? Hangi amaçla kimler hakkında ha
zırlanmıştır? Bu kasetlerdeki olaylar gerçek midir? 

Magic Box'da yayınlanan ANAP ve tmar Bankası reklamlarından ne kadar para alınmış
tır? Bu reklam paralan, ödeyenlerin ve alanların gelir giderlerinde gösterilmiş midir? 

Yasal olmasa dahi, yayın politikasında tarafsız olması gerekirken, Magic Box tarafsız ola
bilmiş midir? Bir siyasî partiye avantaj sağladığı ve açıkça destek olduğu bilindiği halde, bugü
ne kadar bu konuda bir şey yapılamamıştır. Bundan sonra bir şey yapılabilir mi gibi konuların 
araştırılması ve gerçeklerin kamuoyuna açıklanması, ayrıca MBI'ın Star-1 adıyla yayın yap
masının yasal olup olmadığının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Mustafa Kul Salih Sümer 
Erzincan Diyarbakır 

Sedat Yurtdaş Halil Çulhaoğlu 
Diyarbakır İzmir 

Mahmut Alınak -. Ali Yiğit 
Şırnak Mardin 

Sırrı Sakık Selim Saddak 
Muş , . Şırnak 

Mehmet Emin Sever Naif Güneş 
Muş Siirt 

Cemal Şahin Mehmet Gülcegün 
Çorum Mardin -
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis"araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 29 arkadaşının, istanbul ilinin sorunlarını tespit 
ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşamasını temin etmek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/12) • 

BAŞKAN — îkinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son yıllarda Türkiyemizin iftihar ettiği ve dünya devletlerinin hayranlık duyduğu, tarihi, 
turistik ve zengin tabiat varlıklarına sahip îstanbulumuzun gerek mahallî idare yönetimi ve 
gerekse merkezi otoriteye bağlı birimlerinde istanbullu hemşerilerimiz ve istanbul'u ziyaret eden 
vatandaşlarımız ağır sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. 

İstanbul, artık oturulacak ve çalışmak suretiyle mutlu olunacak bir kent görünümünden 
çıkmış, bakımsız, güvensiz, sağlıksız ve huzursuz bir şehir görünümüne girmiştir. Bu halin de
vamı halinde, istanbul'u yeniden fethetmek veya yeniden kurmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

istanbul, ulusumuzun ve Anadolumuzuh her kent ve yöresinden gelen hemşehrileri ile bir 
küçük Anadolu'dur. Ülke nüfusunun °/o 15'i istanbul'da yaşamaktadır. 

istanbul : 
Nüfusun 3/4'ü gecekondu ile ve sağlıksız binalarıyla doldurulmuştur. 

' istanbul : 

Atık suları, toplanmayan çöpleri, bozuk kanalizasyonları, akmayan suları ve sık sık kesi
len elektrik şebekeleriyle oturulamayacak derecede kötü bir hale gelmiştir. Çevre kirliliği tehli
keli noktalara gelmiş, batık bir gemiden denize dökülen binlerce küçük baş hayvanın neşretti
ği; kokular ve etrafa yaydığı zehirlerle Boğaz denizi de tehlikeye girmiştir. 

istanbul : 
Karışık ve karmaşık bir trafik sorunu ile her gün can ve mal kaybına sebep olmaktadır. 
istanbul : 
Hazine, Belediye ve Vakıf arazileri ve sair kamu malları resmen kanunsuz olarak işgal al

tında bırakılmış bir şehir durumundadır. 

istanbul : 
Anakent ve metropol belediyelerinin istenilen düzeyde çalışmamasından mütevellit, istan

bullular umutsuzluk içindedirler. 
istanbul : 

Kırsal alandan büyükşehirlere inen teröristlerin ve anarşistlerin rahatlıkla eylemlerini yü
rüttükleri kanunsuz bir şehir haline dönüşmekte, pasaportsuz ve kimliksiz, komşu devletler
den gelen insanlar tarafından asayişi ihlal edilmeye başlanılmış, uyuşturucu satan ve kullanan, 
gasp ve adam öldüren failerin, rahatlıkla eylemlerini sürdürdükleri bir şehir görünümüne bü
rünmüştür. 

İstanbul : 

Serbest piyasa ekonomisinin verdiği rahatlık ile bu ilkeyi çiğneyen kişiler tarafından hak
sız ve kanunsuz alışveriş merkezi haline dönüşmüş, yıkılan ve dağılan komşu devletlerin kadın 
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ve erkekleri tarafından karaborsa ve maalesef sokak başlarında fuhuş ve cinsel sapıklıklar fiil
lerini işleyen insanlarla dolmuştur. 

İstanbul : 

Ciddî bir kent görünümü olmaması, kimlik yasalarının yetersizliği, koruma ve kolluk kuv
vetlerinin şehir nüfusuna oranının az oluşu, anarşi ve terörü tahrik ve teşvik etmiş, kırsal alan
dan şehire iniş hızlanmış ve şehir adeta anarşinin yatağı haline gelmiştir. 

Yukarıda arz olunan sebeplere binaen, 8 milyona yakın nüfuslu İstanbul gibi kıymetli bir 
şehrimizin sorunlarını gözden "geçirmek, uygar bir düzen içerisinde yaşamasını temin etmek 
ve hem mahallî idareden hem de merkezî otoriteye bağlı birimlerin eksiklik ve aksaklıkların
dan kaynaklanan sorunların incelenip've araştırılması amacıyla Anayasamızın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını tensiplerinize arz 
ederiz. • 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

İmrem Aykut 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

İsmail Safa Giray 
İstanbul 

Melike Tugay Haşefe 
İstanbul 

Mehmet Cavit Kavak 
İstanbul 

Cem Kozlu 
İstanbul 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Güneş Taner 
İstanbul 

Şadan Tuzcu 
İstanbul 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Ülkü Güney 
• Bayburt 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

- Osman Ceylan 
İstanbul 

H. Hüsnü Doğan 
İstanbul 

Kemal Naci Ekşi 
İstanbul 

Salih Ergün 
İstanbul 

Engin Güner 
istanbul 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Recep Ercüment Konukman 
İstanbul 

Emin Kul 
İstanbul 

Gürol Soylu 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Mehmet Bahattin Yücel 
istanbul 

Halil İbrahim Özsoy 
Afyon 

Yusuf Pamuk 
istanbul 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Namoğlu, Başkanlığımıza bir yazı göndererek, bu araş

tırma önergesine katıldığını ifade etmiştir; bilgilerinize sunulur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-
görüşme, sırasında yapılacaktır. 

Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz. 

VI. — GENSORU/GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp ve 29 arkadaşının, Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
ait tülün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve'üretici birliklerine ait depolarda geçen sekiz 
yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suiistimalleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek 
için gerekli tedbirleri almak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

BAŞKAN —Birinci sıradaki, Samsun Milletvekili trfan Demiralp ve 29 arkadaşının, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve Üreti
ci Birliklerine ait depolarda, geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suiistimalleri 
ortaya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet burada mı? Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , ' 

20 Ekim 1991 seçimleri öncesinde, ülke yönetimini elinde bulunduran iktidarlar dönemin-' 
de, hem özel ve hem de kamu sektörlerinde istihdam yaratıcı teşebbüs cesareti ye azmî, özellik
le yok edilmek istenilmiştir. 

Sadece bununla da kalınmamış ve "Çalış, üret, kazan" ilkesi ortadan kalkmış; yerine, "nasıl 
kazanırsam kazan, yeter ki, kazan ve köşeyi dön" ilkesi hâkim kılınmıştır. İçeriden tiyö alarak 
borsada zengin olmak ve hayali ihracat, usulsüz ihaleler kamuoyunda ve basınımızda yıllardır 
tartışılagelmiştir. 

Bu furyaların sekiz yıldır yaşandığı Türkiye'de, devletin hemen tüm kesimlerinde bu kabil 
suiistimallerin yapılageldiği iddia edilmiş, veya en azından kamuoyunda şüphe uyandırmıştır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait tütün depoları ile gümrük depoları, TMO depoları 
ve Üretici Birliklerine ait depolar en çok dikkat çekenleridir. Bu depoların kayıtları ile'mevcüt-
ları arasında ciddî farklar olduğu iddiaları vardır. Bu iddialar, kamuoyunu öylesine rahatsız 
edici hale gelmiştir ki, bazı durumlarda bu kuruluşları teftiş eden müfettişlere dahi güven du
yulmamaktadır. 

Bu nedenle, geçen sekiz yıllık dönemde, Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait tütün depola
rı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve üretici birliklerine ait depolarda yapıldığı iddia edilen suiisti
malleri, şayet yapıldı ise ortaya çıkarmak, bundan sonra yapılmasını önlemek amacıyla tedbir 
almak ve ileriki aylarda ortaya çıkması durumunda Hükümetimiz üzerine gölge düşmesini 
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önlemek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 maddeleri uyarınca Meclis araş
tırması açılmasını arz ederiz. ; 

Saygılarımızla. 
İrfan Demiralp (Samsun) ve 

arkadaşları 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sayın Eser, bu önergeye katılmıştır; bilgilerinize sunulur. 
İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, Hüküme- -

te, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer 
imza sahibine söz verilecektir. " 

Konuşma süreleri, Hükümet ve gruplar adına 20'şer dakika önergedeki şahıslar adına 10 
dakikadır. 

önce, hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın İrfan Demiralp ve 29 arkadaşının, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tütün depoları, güm

rük depoları ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi depolarındaki kayıtlar 
ile mevcutlar arasında ciddî farklar bulunduğu iddiaları dolayısıyla bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin olarak Yüce Meclise sunulan önergeleri incelenmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, tütün depolarında bir müfettiş araştırması yapmış, Samsun 
Ballıca 19 Mayıs İlçesindeki tütün depolarıyla ilgili iddialar ihbar kabul edilerek, müfettişçe 
yapılan sayım sonucunda, sayın araştırma önergesi sahibinin iddialarını doğrular tarzda idare
nin 23 milyon lirayı aşkın zararı tespit olunmuştur. Ayrıca, Yaprak Tütün İşleme Müdürlüğü 
görevlilerinden 13 milyon lirayı aşkın paranın tahsiline karar verilmiş olup, 10 milyon lira da 
teşkilatın hizmet kusurundan ileri gelen zarar olduğu kanaatiyle müfettiş raporu tanzim edil
diği görülmüştür. 

Bu inceleme sonucunda, Hükümet olarak, Hükümet programımızdaki, şeffaflık, dürüst
lük ve yolsuzluklarla mücadele ilkesi de göz önüne alınarak; Türkiye'deki bütün tütün depola
rı ve ofis depolarının gözden geçirilmesinde; aksaklık varsa, yolsuzluk varsa ortaya çıkarılma
sında, hem idarenin hem kamunun menfaati olduğunu düşünerek, önerge lehinde oy kulla
nacağız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederiz. " 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın İrfan Demiralp; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergemde söz ettiğim gibi, Türkiye, 2Q Ekim önce

sinde büyük bir sorumsuzluk dönemini yaşamıştır. Bu dönemde, herhangi bir yatırım ve istih
dam yaratıcı teşebbüs yapılmamış, tam tersine, devletin mevcut olan KİT'lerinde veya diğer 
kurumlarında, şahıslar, vurgunlar yapmak ve bu şekilde, devlet imkânlarıyla; ama, devleti za
rara sokarak zengin olma yolunu tercih etmişlerdir. Bu dönem, Türk Milletinin hafızasına bu 
şekilde nakşolmuştur ve uzun süre de unutulmayacaktır. 
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Ancak, Türkiye Cumhuriyetinin işleyişini esaslı bir temele oturtmak mecburiyetindeyiz. 
Türkiye Cumhuriyeti, onun yöneticileri, tüm bürokratları şuna inanmalıdırlar, devletin ve mil
letin hakkı yenmemeli. Şayet birileri, makamı mevki ve gücü ne olursa olsun devletin ve mille
tin hakkına el uzatırsa, bir gün bunun hesabının sorulacağından mutlaka emin olmalıdır, mil
let emin olmalıdır. Devlet, ancak bu şekilde düzgün işleme imkânına kavuşacaktır. 

Sayın milletvekilleri, üretici birlikleri, 20 Ekim seçimleri öncesinde, "Acaba daha sonra 
bir şeyler olur mu? Şu yaptığım suiistimalleri azıcık gizli yapayım" diye dahi düşünmeden, 
pervasızca yapılan pek çok suiistimale sahne olmuştun Yani, yapılanlar büyük bir cüretle ya
pılmıştır ve bu cüret, devleti ve milleti zarara sokmuştur. 

Detayları Meclis araştırması açıldığında bir bir ortaya çıkacaktır; ama, ben sizlere bir ör
nek vermek istiyorum : 1988'den itibaren, Giresun'da, Fiskobirlikte, entegre tesislerinde 
1 220 923 000 liralık fındık yolsuzluğu yapılmış; fındık çalınmış, kaybolmuş; sorumluları yargı 
önüne çıkarılmış, tutuklanmış; amâ, bir karanlık el, tutuklanan bu şahısları dışarıya çıkart
mış. Bu karanlık elin sahibi,'mahkemeye, "depolarda herhangi bir eksiklik, noksanlık yoktur" 
şeklinde beyanda bulunmuştur; ama, yapılan o şartlarda yapılan, bu kadar cüretli suiistimalle
rin yapıldığı şartlarda yapılan araştırmalara göre, bu yolsuzluk ve bu yolsuzluk konusu mah
kemece tespit edilmiştir. -

İşte, belgeler önümde, buna hemen yedi sekiz tane daha ilave örnek verebilirim. Fiskobir-
lik'in taşıtları dahil, bütün imkânlarının partizanca ve o dönemin iktidar yöneticileri tarafın
dan sorumsuzca kullanıldıklarını ve o konudaki şu tespitleri burada söylemeye, emin olun uta
nıyorum. Bu yöneticilerin, o günden kalma, bu birliğin lokaline olan borcunun meblağını da 
burada söylemiyorum; borçlarını ödesinler. Bunların hepsinin araştırılması gerekir. Eğer suçlu 
varsa cezalandırılmalı; suç yoksa, suçlu diye itham edilenler temize çıkmalıdır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, yapılan hububat ve tarım ürünleri ithalatı ve ihracatıyla çok bü
yük ölçüde zarara sokulmuştur. Toprak Mahsulleri Ofisinin bundan önceki genel müdürü İs
viçre'ye gitmiş, istifasını oradan göndermiş vehalen de Türkiye'ye dönmemiştir. 

Bakınız, 1990 yılında 4 milyon ton buğday ithal ediliyor, bu buğdayın tonu ortalama 180 
dolardan satın alınıyor ve hemen 1990 yılının sonbaharına doğru buğdayın tonu 90 dolara dü
şüyor; ama, biz, 4 milyon ton buğdayın tamamını 180 dolar/ton fiyat ile Türkiye'ye ithal edi
yoruz... (A) grubu, (B) grubu ve (C) grubu diye ithal edilen buğdaylar, maalesef, uluslararası 
kalite sınıflandırılmasına uygun olmayıp, son derece kötü, kullanımı iyi olmayan ve değirmen
ciler tarafından hiç istenilmeyen vasıfta olan buğdaylardır. Ofis, bazı değirmencilerle bu konu
da mahkemelik dahi olmuştur. Şu anda İsviçre'de sevkü safa içerisinde villasında ikamet eden 
genel müdür, verdiği talimatla, iyi buğday almak için bu kötü buğdaylardan da satın almaya 
değirmencileri mecbur bırakmıştır. 

Biz, bunları bu kürsüden defalarca dile getirdik; basın, bunları herkesin duyacağı şekilde 
günlerce işledi; ama, bunları araştırmaya imkân bulamadık. Türk Milletinin ve Parlamento
nun gözü aydın olsun ki, en azından, bu yolsuzluklar bugün araştırılma noktasına gelmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait gümrük depoları ile tekel depolan bir faciadır. Güm
rük ve tekel depolarında, mevcutlar ile kayıtlar arasında çok büyük farklılıklar vardır. Sayın 
milletvekilleri, bu noktada ciddî olarak endişem var. Onun için görevlileri uyarıyorum; bu araş
tırmanın başlamasıyla birlikte bazı yerlerde yangınlar çıkabilir; gerekli tedbirler alın-
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malı ve bu kabil facialara yol açılmamahdır. Çünkü, geçmişte meydana gelen bazı gümrük ve 
tütün deposu yangınları, maalesef, kaza değildi... Bunların benzerinin olmaması için Hükü
metimizin gerekli tedbirleri alacağına da yürekten inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu açıkladığım olaylar ışığında bir Meclis araştırması 
açılmasının doğru olacağını ve bunun bundan böyle bu tür yolsuzlukların yapılmasına engel 
olacağını düşünerek, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, tzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy; buyurun 

efendim. 

SHP GRUBU ADINA VELİ AKSOY (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Samsun 
Milletvekili İrfan Demiralp ve 29 arkadaşı tarafından verilen Toprak Mahsulleri Ofisi, Tekel 
ve üretici birlikleri ile ilgili usulsüzlükler ve yolsuzluklar konusunda Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selam
lıyorum. . 

Basından izlediğimiz kadarıyla, birçok yolsuzluk olayı, Türkiye'nin gündemindedir. Hü
kümet sözcüleri, basında sözü edilen Koskotas olayına benzer birçok olayın Türkiye'nin gün
deminde olduğunu ve ANAP İktidarı döneminde birçok yolsuzlukların bulunduğunu açıkça 
ortaya koyuyorlar. 

Benim, burada bir önerim vardır : Koskotas olayına benzer -işte PTT'deki gibi- bir olayın 
sadece ilgili bakan tarafından incelenerek hemen yargıçlara şevki yoluna gidilmesi değil, bu 
gibi olayların bu Parlamentoya getirilerek, Türkiye Parlamentosunda açıkça tartışılması ge
rekmektedir. Bunları bu Parlamentoda tartışmalıyız; yolsuzluk yapan yetkili varsa, ilgili varsa, 
ona Yüce Divan yolunu açmalıyız. 

Geçtiğimiz ANAP İktidarı döneminde, toplum, birçok şeylere alıştırıldı; hayalî ihracata 
alıştırıldı, usulsüz ihalelere alıştırıldı ve borsada, yetkililerden aldığı tiyo ile zengin olan insan
lara alıştırıldı. Şu anda devir döndü ve artık hesap sorma zamanı geldi. 

Geçtiğimiz dönemde, Maliye ve Gümrük Bakanıyla ilgili bir gensoru önergesi vermiştim. 
Aslında bu, o dönemin sayın bakanını ilgilendirmiyordu; ama, ilgiyle izlemiştim ki, o döne
min sayın bakanı burada gensoruyla ilgili hiçbir yanıt veremedi, bir başka olaya girdi, 2000 
sigarasıyla ilgili olarak Türkiye'deki gelişmeleri bize anlattı. Tabiî, vermiş olduğum gensoru 
önergesi, Tekel ile ilgiliydi. Burada, Tekelin verdiğini/TekaPın nasıl aldığını da açıkça anlat
mış,'belgeleriyle ortaya koymuştum. Şimdi bu konuya biraz değinmek istiyorum : 

12 Nisan 1990 tarihli sözleşmeyle, Avrupa'ya rakı dışsatım yetkisi "Tekal" adlı bir firma
ya veriliyor. Bu işi daha önce 58 firma birden yapıyor. Bu iş, bunların elinden alınıyor ye o 
dönemde, Aydın Yardımcı adlı bir şâhsa veriliyor. Geçen dönemde, burada Aydın Yardımcı'yla 
ilgili olan şahsın kim olduğunu bir ölçüde tarif etmiştim; çünkü, bana da o kişiyi geçmiş dö
nemde bir ANAP milletvekili gelip anlatmıştı. Tekelin yetkilileri tarafından notere verilen bir 
belgeyle,, kurulmamış olan bu firma, GMBH firması kurulmuş gibi gösteriliyor ve ticaret sici
line kaydı olmayan bu firma, kayıtlıymış gibi gösterilip, o dönemin genel müdürüne verilen 
talimatla sözleşme imzalanıyor ve "Aydın Yardımcı bu firmanın tek yetkilisidir" deniliyor. As
lında, bu girişim, Türk-Alman Cenıiyeti Başkanı olduğu söylenen Aydın Yardımcı adlı kişinin, 
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siyasî kişiler aracılığıyla Tekel üzerinde baskı kurup, haksız kazanç elde etme girişimiydi. Bu 
projenin adı, haksız kazanç sağlama ve sağlatma proj esiydi!.. Pazarlama ve lisans anlaşması
nın yapıldığı tarihte kuruluşunu dahi tamamlamamış olan Tekal'ın, rakı üretimi ve dağıtımına 
ilişkin kendisine ait hiçbir tesisi ve organizasyonu yoktu. Hiçbir organizasyonu ve kendisine 
ait üretim ve dağıtım birimleri bulunmayan firmaya sadece Almanya için değil, tüm Avrupa 
ülkelerini kapsayacak biçimde yetki verilmesinin Tekeleni çıkarına yönelik bir olay olmadığını, 
burada, belgeleriyle, kanıtlarıyla o dönemde anlatmıştım. En ufak işleri dahi ihale eden Teke
lin, 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkındaki Kararnamenin arkasına saklanarak, mil
yarlarca liralık işi ihale etmeden örtbas etmeye hakkı olmadığını, burada söylemiştim. Alım 
Satım Yönetmeliği çiğnenerek, doğrudan doğruya bir şahsın, bir firmanın tercih edilmesinin 
büyük bir ata olduğunu ve haksız bir karar olduğunu anlatmıştım. Bunun, kamu vicdanını 
yaraladığını tekrar belirtmek isterim. Bu yolsuzluğun ve haksızlığın üzerine gidilmesini ve yet
kilerini kötüye kullanan görevlilerin adalete teslim edilmesini istiyorum. 

Sayın irfan Demiralp ve 29 arkadaşı, Toprak Mahsulleri Ofisinde ve Tekeldeki sayımlar
da, gümrük depolarındaki sayımlarda büyük bir noksanlığın olduğunu ortaya koyuyor ve "bu 
konu araştırılmalıdır" diyorlar. Doğrudur; çünkü, bu konularla ilgili birçok olay basına gel
miştir; basında, gümrük depolarındaki sayımlarda büyük noksanlıkların olduğu açıkça söy
lenmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, tam anlamıyla iflasın eşiğine getirilemiş bir kuruluştur. Bugün, 
üreticiye bu kuruluşun borcu 1 trilyon 71 milyar liradır. Genel Müdürü, görevde olduğu sürece 
Avrupa'nın birçok ülkesine, bulunduğu kuruluştaki yetkililere ve bir üst makama hiçbir bilgi 
vermeden birçok kez gitmiştir ve istifa yazısını da Türkiye'ye, yurt dışından göndererek istifa 
etmiştir. Bu kuruluştaki yolsuzluklar ise, tam anlamıyla diz boyudur. Hemen hemen tüm iha
lelerinde yolsuzluklar vardır, hemen hemen tüm ihalelerinde suiistimaller vardır. 

Bu kuruluşla ilgili birkaç yolsuzluğu açıkça ortaya koymak istiyorum : Toprak Mahsulleri 
Ofisi, "Tahıl Depolama Projesi" adı altında, finansman ihtiyacının bir bölümü Dünya Ban
kasından temin edilen 85 milyon dolar tutarındaki kredi ile karşılanmak üzere, 755 bin tonluk 
depo ve silo yapımını 1985 yılında ihaleye çıkarmıştır. Dört tip depolama tesisi için ön yeterlik 
alan firmaların teklifleri değerlendirilmiş ve Dünya Bankasının da mutabakatı alınarak, 130 
bin tonluk liman siloları Laing-Mapa Günal-Redler ortak girişimine 40 milyon 825 bin dolara, 
220 bin tonluk çelik silolar Atilla Doğan-Rousies Mimag ortak girişimine 106 milyon Fransız 
Frangı ve artı 7 milyar 340 milyon liraya, 310 bin tonluk yarı mekanik yatay depolar İdil tnşaat 
Anonim Şirketine 7 milyon 912 bin dolar artı 24 milyar 469 milyon Türk Lirasına, 95 bin ton
luk düz yatay depolar Doğuş tnşaat Anonim Şirketine 1 milyon. 537 bin dolar artı 5 milyar 
437 milyon liraya ihale edilmiş ve 1987 yılı başlarında bu firmalarla sözleşme yapılmıştır. Fir
malarla yapılan sözleşmelerde, sözleşmelerin eki olan teklif isteme şartnamesinde şunlar yer 
almaktadır: "Teklif fiyatı işlerin tümünü kapsayacak ve tek kalem halinde toplam götürü anahtar 
teslimi sözleşmeye göre verilecektin" 

Yine, "Teklif sahibi tarafından verilen miktar ve fiyatlar sözleşme süresince sabit kalacak 
ve sözleşme şartlarında aksi başka şekilde belirtilmediği takdirde herhangi bir ayarlamaya tabi 
olmayacaktır; fiyat ayarlama işi için 8/2547 sayılı Kararname hükümleri uygulanmayacaktır" 
denilmektedir. Bu işler, firmalara, sabit fiyatla ve anahtar teslimi olarak ihale edilmiştir. Söz
leşmelerde, ek avans verileceğine dair bir hüküm de bulunmamaktadır. 
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Durum böyleyken, sözleşmeler böyleyken, 1987 yılında LMGR Firmasına 2 milyon 200 
bin dolar tutarında avans, İdil İnşaat Anonim Şirketine de Mart 1988'de 2,5 milyar lira ek 
avans ödenmiştir. Ayrıca, firmalar fiyat farkı talep etmiş ve 4 Temmuz 1989 tarihinde fiyat 
farkı talepleri karşılanmış 8/2547 sayılı Kararnamede belirtilen malzemelere fiyat farkı veril
miştir. Anahtar teslimi usulüyle iş yapması gereken firmalara, sözleşmelerinde hiçbir hüküm 
bulunmadığı halde, 2 milyon 200 bin dolar ve ayrıca 3 milyar-200 milyon ek avans, 2 milyar 
700 milyon lira izharat için ve 4 milyar 900 milyon lira fiyat farkı ödenmek suretiyle Toprak 
Mahsulleri Ofisi bir malî külfetin içerisine sokulmuştur. 

Isomak adlı firmaya, 400 bin tonluk modern açık yığın depoları yapımı için iş ihale edil
miş; sonra, işler ihaleye hiç çıkarılmadan, pazarlıkla, aynı firmaya, aralıklarla, depo tonajı ar
tırılarak verilmiş ve yaptırılan depolar, toplam 1 milyon tonu geçmiştir. Ayrıca, bu firmaya, 
yine sürekli pazarlık yapılarak, idare binası, lojman, bekçi kulübesi ve evi, elektronik baskül 
adı altında değişik işler verilmiştir. İşler zamanında tamamlanmamış ve firmaya devamlı ek 
süreler verilmiştir. Her geçen yıl eskalasyon uygulanmak suretiyle, işler daha da pahalıya mal 
edilmiştir. 

Geçmiş siyasal iktidar, bir t iftan KİT'lerin özelleştirileceğini söylüyor bir taraftan da 
KİT'lerin özelleştirilmesine taır ^rs düşen işlemler ortaya koyuyor ve bunları uyguluyordu... 

Gaziantep'deki -bunu, ayrıca bir Meclis araştırması veya soruşturması şeklinde düşünü
yorum; ama, kısaca bilgi vermek zorundayım- Beslen Makarna Gıda Sanayii ve Ticaret Ano
nim Şirketine, Yüksek Planlama Kurulunun kararıyla ve üstelik, finansman sıkıntısı içerisinde 
olan, iflasın eşiğine gelmiş olan Toprak Mahsulleri Ofisi, neden, niçin, kimlerin çıkarı uğruna 
yüzde 45 hisseyle ortak edilmiştir? Bu firmanın arkasındaki güç, ANAP'ın hangi yöneticisidir, 
bu ortaya çıkarılmalıdır, bu araştırılmalıdır. 

öte yandan, kârlı bir şekilde çalışan Güneş Sigorta Anonim Şirketinin de -bu şirkette yüzde 
30 oranında payı olan Toprak Mahsulleri Ofisi 1990 yılında iki defa artırılan şirket sermayesi
ne rüçhan hakkını kullanarak iştirak ederken yine Yüksek Planlama Kurulunun, 12 Nisan 1991 
tarihli kararıyla, neden Kamu Ortaklığına devredilip, 18 milyon dolar karşılığında bir Fransız 
firmasına satışının yapıldığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

Burada, hem Toprak Mahsulleri Ofisindeki bu söylediğim yolsuzluklar açıkça araştırıl
malı, dolayısıyla, Yüce Parlamentoya gereken bilgi aktarılmalı ve halkımızın, basından izlemiş 
olduğu, büyük ölçüde izlemiş olduğu bu yolsuzluklar konusunda, Parlamentonun en ince ay
rıntısına kadar gereken araştırmayı yapması gerekmektedir. 

Bu araştırma konusunda olumlu oy kullacağımızı bildirir, hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. ' 
Refah Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 

(RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeleri; Tekel İdaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi ve tarıma hizmet veren üretici birlik
leriyle ilgili olarak yapılan yolsuzluklar için Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge nede
niyle partimiz adına, Refah Partisi adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bu
lunuyorum. Hepinizi hürmetle selamlarım. 
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Muhterem üyeler, önerge, İktidardaki milletvekilleri tarafından verilmiştir. B,en bu öner
genin veriliş tarzındaki iki hususa başlangıçta işaret etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu
dur : İktidarın, yolsuzlukları araştırma ile ilgili önergesini saygı ile karşılıyorum. İnşallah bu 
tavır ve üslup, iktidarlarının son gününe kadar devam eder. İkincisi, de şudur : Yeni İktidar 
olmuşlardır. Yeni bir Hükümettir ve her türlü imkân ellerindedir; teftiş kurulları, Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu, bakanlığın teftiş kadroları, Başbakanlık teftiş kadroları vesaire, hepsi 
ellerindedir. Gönül isterdi ki, bir süre daha geçsin, meseleleri enine boyuna tahkik etsinler -
basındaki bilgilerle buraya önerge vermek yerine, ellerinde teftiş kadroları vardır, meseleleri 
en ince ayrıntısına kadar tetkik etsinler- ve Meclise o şekilede getirsinler; bu da faydalı olurdu. 
Zira, bugün burada görüşmesini yaptığımız bu kuruluşlar, mesela Tekel, 55-60 bin kişiyi bün
yesinde barındıran, tuz, tütün ve içki sahasında tekel olarak hizmet veren bir kuruluştur; 
1940'Iarda kuruluşmuş, bugüne kadar bu boyuta ulaşmış bir teşkilattır. 

Yine, Toprak Mahsulleri Ofisi ve diğer birlikler önergede birliklerden de bahs edilmekte, 
onun için birlikleri zikrediyorum -1938'de, 1940, 1941'de, o.yıllarda, Türkiye'de tarımın geliş
mesine hizmet etmesi için düşünülmüş, ortaya konulmuş kuruluşlardır. Bu kuruluşlar kırk yıl
dan beri, elli yıldan beri memleketimiz tarımına hizmet etmektedir. 

Bunları şunun için arz ediyorum: Bu kuruluşları, tahkik neticesi belgeler elimizde olma
dan zedelersek, kuruluşlara zarar veririz ve itibarını sarsarız. Gelinen nokta da calibi dikkat
tir; yani, sekiz yıllık bir iktidarın bırakmış olduğu bir mirasın tespiti meselesidir. Zannederim, 
İktidar Partisinin, muhtelif konularda olduğu gibi, üzerinde durduğu nokta budur. Bu konu
da da kendilerinin kötü bir miras devraldıklarını belgelemek istemektedirler. Değerli önerge 
sahibi kardeşlerimiz bunu önergelerinde de açıkça ifade etmektedirler. 

Üzülerek şunu ifade etmek istiyorum : Muhterem kardeşlerim, iktidarlar seçimle değişi
yor, seçimsiz değişiyor, Meclis içinde dengeler değiştiği için değişiyor; ama, yeni iktidarlar, hep 
enkaz devraldıklarını, birçok yolsuzlukların yapıldığını ifade ederek, işe kendinden önceki ik
tidarları suçlayarak başlamaktadırlar. Bu Hükümet için söylemiyorum; bundan önceki hükü
met için de, 1983 Kasımında, o zamanki siyasî şartlarda, yönlendirilmiş sınırlı şartlarda seçimi 
kazanıp gelince, 1980 öncesini karalamak, itham etmek, hep birinci meseleydi. "1980 öncesi 
yapılan yatırımlar yanlıştır, sanayileşme hamlesi yanlıştır, şu yanlıştır, bu yanlıştır" diye, de
vamlı, bu meseleleri gündeme getirmişti. 

Şimdi 1992'ye geldik, yeni seçim oldu, yeni bir İktidar geldi, yine aynı ithamlarla karşıla
şıyoruz. 1980 öncesinde de iktidarlar değiştiğinde hep bunlarla karşılaşırdık. Bunları şunun 
için anlatıyorum : 

Değerli kardeşlerim, bu Meclis, millî mücadeleyi yürütmüş olan bir Meclistir; hem de her 
bakanı ayrı ayrı oylama yaparak seçen bir Meclistir, her bakana ayrı ayarı güvenoyu veren bir 
Meclistir. Memleketin dört bir tarafının işgal edildiği, her türlü fekaletlerin, dış işgallerin ve 
iç isyanların olduğu dönemde, bu ağır şartlar altında memleketi elhamdülillah yönetmiş, idare 
etmiş millî mücadeleyi neticelendirmiş ve bugünkü Türkiye'yi ortaya koymuştur. Bunları niye 
arz ediyorum... Meclisin çaî.şnialarını daha müessir hale gelirtiiıii. 

Ben eski bir KİT yöneticisi olarak arz ediyorum : Bu Meclisin KİT'lerle ilgili bir komisyo
nu var, bu komisyonda KİT'ler denetlenir; ama usulen denetlenir. 1992 yılında KİT Komisyo
nunun önünde, herhalde en erken 1988 ve 1989 yıllarına ait KİT hesapları vardır. Meclisteki de-
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netim mekanizması bu kadar geriden çalışır, hesaplar geç gelir Komisyona. Burada bahsedilen 
Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tekel idaresi, kamu iktisadî kuruluşlarıdır, işte, ben diyorum ki, 
geliniz, bu denetimleri daha yakın yapalım. 1992'nin ocak ayındayız; ocak, şubat ve mart dö
nemi geçtikten sonra, nisan ayında KİT'lerin çalışmaları, yatırımı, ihracatı, imalatı, satışı, kâr 
ve zararı üç aylık geçici bütçesi üzerinden, geçici faaliyetleri üzerinden Meclisin KtT Komisyo
nuna gelsin, KtT genel müdürü de gelsin; söyle bakayım, bu rakamlar neden böyledir diye so
rulsun, iyi ise aferin densin, kötüyse muaheze edilsin ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
luyla beraber bu değerlendirilsin. 

Hizmet veya mal üretiminde, yani her türü imalatın kalite kontrolünde bir usul vardır, tik 
çıkan numuneler derhal test edilir, kalite kontrolüne tabi tutulur. Bir araba üretirken veya her
hangi bir eşya üretirken, bunu 100 bin tane veya 1 milyon tane ürettikten sonra eğer kalite kont
rolüne kalkarsanız, üretim hatası varsa, binlerce malı, eşyayı zayi edeceksiniz demektir. Yöne
timin de bu şekilde denetlenmesi gerekmektedir. 

Şimdi, burada, "Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ayrupa'ya gitmiş, istifasını ora
dan yollamış, orada villasında yaşamaktadır ve bu yolsuzlukları yaptı" denmektedir. Eğer biz, 
bu denetim mekanizmasını, biraz evvel arz ettiğim gibi, yakın çalıştırmış olsak, memleket bu 
noktaya gelmez; Türkiye'nin ihracatı, dış borçları ve diğer meseleleri bu noktaya gelmez. Me
seleler bu noktalara geldiği zaman hepimiz şaşırıyoruz ve zorlanıyoruz. Muhterem kardeşle
rim, işte, benim arz ettiğim, Meclisin ve komisyonlarının bu konuda müessir çalıştırılmasıdır. 

Şimdi diyeceksiniz ki, kuruluşların teftiş kurulları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lu, Başbakanlık Teftiş kurulu var. Ama, önerge saibi kardeşimiz önergelerinde ve burada şunu 
ifade etmişlerdir : "Bu teftiş kurulları çalışmamaktadır ve bunlara güven duyulmamaktadır." 
Neden?.. Çünkü, KİT'lerdeki teftiş kurulları, umum müdürlerin emrindedir; neyi isterse onu 
teftiş ettirir, istediği yerde elini tutar, istediği yerde üzerine yollar. Bakanlıkların teftiş kurulları 
bakanın emrindedir ve neticede, teftiş kurulları, kamu adına müessir ve netice verici denetimi 
katiyen yapamamaktadır, ancak iktidarlar değiştiğinde, şunu şöyle devraldık, enkaz devraldık 
diye bu kürsülerden -maalesef- ifade etmek zorunda kalmaktayız. 

Muhterem kardeşlerim, Refah Partisi olarak bu araştırmanın açılmasına müspet oy vere
ceğiz. istiyoruz ki, memlekette her şey gün ışığına'çıksın, hiçbir haksızlık yapılmasın, kimse
nin hakkı kimseye yedirilmesin; memlekete, müessir şekilde, netice alınır şekilde hizmet edilsin. 

Yıllık depolama kapasitesi 2 milyon tona ulaşmış olan, yılda 3 milyon ton hububat muba
yaa eden bir kurumun bu hale gelmiş olması, bizi üzer. tnşallan bu hale gelmemiştir ve temen
ni ederiz bu tahkikat neticesinde bütün bu kurumlar temize çıkar. Niye?.. Beraeti zimmet asıl
dır. Biz, kimsenin kötülüğünü istemiyoruz, memlekete iyilik ve hayır hâkim olsun. Mademki 
şüyu bulmuştur, şüyuu vukuundan beterdir ve bunları da tahkik etmek gerekmektedir. İnşal
lah, tahkik heyeti bize neticeyi getirecek ve değerlendireceğiz. Ancak, başlangıçta da arz etti
ğim gibi, önümüzdeki dönemlerde de bu tip olayların olmasını istemiyorsak, bilhassa iktidar 
partisi grubundaki arkadaşlarımızdan istirham ediyoruz, bu tip meselelerde, 19 uncu dönemin 
sonuna kadar, geliniz elbirliği ile çalışalım. Bu Mecliste, muhalefet ve iktidar yoktur aslında; 
hepimiz milletin vekiliyi ve milletin hakkını korumakla mükellefiz. Hükümetler bizim dışımız-
dadır; bizim görevimiz, hükümetleri, idareyi denetlemektir ve onları hakka ve millete hizmet 
eder hale getirmektir. (RP sıralarından alkışlar) 
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Bu düşüncelerle, önergeye müspet oy vereceğimizi ifade eder, hepinizi hürmetle selamlarım. 
Allah'a emanet olun. (RP sıralarınadan alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ayhan'a teşekkür ederiz. 
ANAP Grubu adına, Sayın Adnan Kahveci; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GURUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Sayın İrfan Demiralp'in, Meclis araştırması önergesinde değindiği bazı hususlara 
değinmek ve daha değişik bir perspektiften, geçmişte ve bugün yapılan bazı uygulamaları de
ğerlendirmek istiyorum. 

Önergede kullanılan, "ne yöntemi kullanırsan kullan, kazan, köşeyi dön" ifadesi konu
sunda değişik bir perspektif getirmek istiyorum. Sayın Demiralp'in önergesinde ve Sayın Veli 
Aksoy da, galiba konuşmalarında "ANAP döneminde hayalî ihracat da ortaya çıktı" diye ifa
de kullandılar. Hayalî ihracat, hayalî ithalat ve hayalî yatırırn konusuna biraz değinmek istiyo
rum. Türkiye'de hayalî ihracat, hayalî ithalat ve hayalî yatırım, hangi şartlarda, ne zaman ol
du, bunları biraz açıklamak istiyorum. 

Hayalî ihracat, hayalî ithalat ve hayalî yatırım, gerçek döviz değeri ile resmî döviz değeri 
arasında; yani, piyasa fiyatı ile resmî fiyat arasında çok büyük farklar oluştuğu zaman, oto-
matikman olan bir olaydır ve maalesef, 1980 öncesinde, Türkiye'nin dövizsiz kalmasındaki en 
önemli sebeptir. 

Türkiye, Eğer, 1980 öncesi dövize kurşun atmışsa, arkasında, hayalî ihracat, hayalî ithalat 
ve hayalî yatırım olmasındandır ve maalesef, yine o yıllarda, bu olaylar istisna değil, bir kural
dı. Neden olduğunu da söyleyeyim. Aramızda, şu anda, iktidar ve muhalefet sıralarında otu
ran ve 1980 öncesini çok iyi bilen eski sanayici arkadaşlarımız var, onlar da bilirler. O yıllarda 
Türkiye'nin döviz sıkıntısı vardı ve hangi sanayici olursa olsun, yatırımını gerçekleştirdikten 
sonra, döviz bulamama endişesi ile ne yapıyordu?.. Diyelim ki, bir sanayici, 50 milyon dolarlık 
bir fabrika ithal etmek istiyor, önce gidip, devlet bankasından -yalnızca 50 milyon dolar için 
değil, belki 80, belki 90 belki de 100 milyon dolar için- teşvik alıyor, sonra gidip, devlet banka
sından düşük faizli kredi alıp, dışarıdan o fabrikayı getirirken gösterdiği faturada, "bu fabrika 
50 milyon dolar değil, 100 milyon dolardır" diyor, doyastyla, 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon 
doları dışarıya transfer ediyor. "Hayalî yatırım" dediğimiz olay budur. Yani, sanayici, değeri 
düşük bir fabrikayı yüksek değerle ithal ediyordu. Niçin böyle yapıyordu? Çünkü, o günkü 
düzen, insanları, istisna olarak değil, kural olarak ona itiyordu. Sanayici, döviz bulamayınca 
da, fabrikasını çalıştırmaya başladıktan sonra, dışarıya transfer ettiği, güya fabrikayı ithal et
mek için kullandığı dövizi -o dönemde mal mukabili ithalat vardı biliyorsunuz- hammadde 
ithalatı için kullanarak, hem dışarıya döviz kaçırıyor hem de yatırımını olduğundan yüksek 
gösteriyordu; yani, hayalî yatırım vardı. Birinci yanlış olarak, o günkü yanlış kur politikasının 
sonucunda bu durum ortaya çıkıyordu. 

Hayalî ithalat nasıl oyurdu?.. Burada, vergi ödememek için, ithal ettiği malı yüksek fiyat
la ithal etmiş gibi gösteriyordu. Aldığı döviz transferi müsaadesinde, diyelim ki 100 dolar ola
rak gösterdiği bir mala gerçekte ödediği para belki 60, 70 veya 80 dolardı ve dolayısıyla o şekil
de de dışarıya servet transferi oluyordu. Siz, dövizi çok ucuz, piyasa değerinin çok altında ve
rirseniz ve bu insanlar da döviz müsaadelerini, ithalat kotalarını alırsa, otomatik olarak 
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dışarıya servet kaçışı teşvik edilmiş oluyordu ve maalesef, bu da bir kural haline gelmişti. Çün
kü, düşünün, 24 Ocak 1980 öncesi Türkiye'nin dövizi yoktu, bu tarihten sonra birdenbire Tür
kiye'nin dövizi artmaya başladı. Türkiye, birdenbire değişti, mi? Hayır; servet transferi, hayalî 
ihracat, hayalî yatırım ve hayalî ithalat durmaya başladı. Döviz değeri, gerçek piyasa değerine 
çıkınca, dışarıya döviz kaçırma durdu. Bunlar, o yıllarda işin kuralıydı; fakat, tabiî çok yaygın 
olduğu için; bugün geriye bakarsak, hiç kimse kalkıp da o dönemde, hükümetlere, "yahu, ha
yalî yatırım oluyor, hayalî ithalat oluyor, dışanya döviz kaçıyor" ithamlarında bulunmadı. Genel 
kuraldı, ispatlanması da çok zordu. Çünkü, gümrüklerden dışarıdaki şirketlerden bilgi alma
nız gerekiyordu, o bilgiler de gelmiyordu. 

Bugün, döviz kurunda dalgalanmaya geçilmesi, hayalî ihracat, hayalî ithalat ve.hayalî ya
tırımı tamamen durdurmuştur. Biliyorsunuz, hayalî ihracat 1980 öncesi yapılıyordu ve bugün
kü Başbakanımız o yıllarda, yeğeninden dolayı çok büyük sıkıntılara duçar olmuştu. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

ALİ ESER (Samsun) — Yapma yahu; konuşmanızı lütfen seviyeli yapın. Ne yapmış yani? 
Hiç olmazsa malzeme göndermiş. 

İRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Konuya gel. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika efendim... Geçmiş yani; "duçar olmuştu" 

dedim. 
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) — Sen kendi dönemine bak. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Zaten, eskiler hep "masal" diyorlar. 

1984 sonrası bir hayalî ihracat olayı ortaya çıktı ve çok enteresandır; 1980 öncesini ortaya 
çıkaranlar başkaydı, 1984 sonrası hayalî ihracatı ortaya çıkaransa Hükümetti... Yani, hayalî 
ihracatı ortaya çıkaran, 1980 öncesi olduğu gibi, muhalefet yahut da basın değildi, bizzat Hü
kümetin kendi bürokratları, kendi siyasîleri olayın üzerine gittiler. Arada büyük bir farklılık var. 

1984 sonrası hayalî ihracat niye oldu?.. 1984 sonrasında, turizmciler, nakliyeciler ve işçi
ler, o zamanki Hükümete geldiler ve dediler ki, "biz de döviz getiriyoruz. Niye sadece sanayi
cinin ve çiftçinin üretimine ihraç karşlığı prim veriyorsunuz? 1984 sonrası hayalî ihracatın ar
kasındaki olayları anlatıyorum : "Bizim emeğimiz, en az onların emeği kadar helal değil mi? 
dediler. Yani, sanayici Türkiye'den mal gönderiyor, Türkiye fakirleşiyor; çiftçinin ürününü ih
raç ediyorsunuz, Türkiye'de mal eksiliyor. Türkiye'den, mal eksilmesi karşılığı yapılan ihraca
ta prim veriyorsunuz; ama, turizmde dışarıya hiçbir şey gitmiyor, sadece emeğimizi satıyoruz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Çiftçinin cebine girmiyor ama. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır, dışarıya mal gitmiyor. 

Nakliyeci, "ben de emeğimi satıyorum, pazarlıyorum" diyordu, denizci, armatör de aynı 
şeyi söylüyordu. Almanya'daki işçimiz de diyordu ki, "ben de döviz gönderiyorum. Niçin be
nim dövizimi daha değersiz addediyorsunuz da, sanayicinin ve çiftçinin ürettiğini daha değerli 
addediyorsunuz? Kendilerine şu söylendi : "Dediğiniz doğrudur, iddianız, doğrudur. Evet, si
zin emeğiniz de en az sanayicinin ve işçinin emeği kadar değerlidir; ama, Hükümetimizin elin
de size verecek kadar kaynak yok. İkincisi, sanayi sektörünün bugünkü fiyatlarla, Avrupa'da, 
Ortadoğu'da ve Uzakdoğu'da rekabet etmesi çok zor. Sanayimiz geri, rekabet edecek düzeyde, 
fiyatta mal üretemiyor. Dolayısıyla, biz bunlara bu primi verebilirsek ancak biraz rekabet güç
leri doğuyor." İşin perde arkası, perde önü budur. 
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Tabiî, ne oldu; biz sanayiciye primi verince, nakliyecisi, turizmcisi, işçisi, dövizine prim 
almak için, dolaylı yolları kullandı. Serbest ekonomide ayrıcalııklar, her zaman suiistimale gi
der. Kapalı ekonomide de suiistimale gider, açık ekonomide de. özür dilerim; her iki ekonomi
de de ayrıcalıklar suiistimale gider. Dolayısıyla, dövizine prim vermediğimiz, verme gücümüz 
olmayan turizmci, nakliyeci, işçi, dövizini ihracat üzerinde yurda sokma teşebbüsünde bulun
du. Hayalî ihracat buydu, bunu ortaya çıkardık. Ortaya çıkaran da, iftiharla söyleyebiliriz ki, 
biziz. ^ 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — O konu başka. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... Bir dakika... Ona da geleceğim; çünkü 

burada da, her ne olursa olsun köşeyi dön iddiası var. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) -*- Oradan buraya konu gelmez ki... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Geliyor, geliyor; nerelere bulaşıyor... 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Asıl konuya gel. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Geleceğim, merak etmeyin. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Olayla ilgisi yok... Hikâye anlatıyor... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayalî ihracatı biz ortaya çıkardık ve bundan sonra, 

hayalî ihracat üzerine, o zamanki değerli muhalefetimiz, bugünkü değerli İktidarımız, çok bü
yük bir altın madeni bulmuş gibi gitmeye başladı. Hayalî ihracatla ilgili, zamanaşımı dahil, 
her şeyi düzelttik. Bugün o dosyalar elinizdedir; benim merak ettiğim, acaba siz o dosyalan 
nasıl değerlendireceksiniz? Çünkü, biz, onların hiçbirinde zamanaşımı bırakmadık; Danıştaya 
gittik, zamanaşımı sorununu da ortadan kaldırdık; bakalım sizler nasıl değerlendireceksiniz, 
onu çok dikkatle izleyeceğiz. 

ALÎ ESER (Samsun) — Sizin azlettiğiniz müfettişleri tekrar işbaşına getireceğiz. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... 
Sayın Refah Partisi temsilcisine de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten, bugün, bütün 

teftiş kurulları elinizde, önergede, "teftiş kurullarına dahi güvenilememekte" denilerek, teftiş 
kurulları töhmet altında barıkılmaktadır. . 

ALİ ESER (Samsun) — Terlik konusundaki müfettişleri işbaşına getireceğiz. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla)— Hayır... İnceletin onları işte. İnceletin ve ondan sonra 
buraya getirin. Yani, bugün burada incelenmesi için bir Meclis araştırması açılması önerdiği
niz konuyu önce müfettişlere inceletin ve müfettişleri de lütfen töhmet altında bırakmayın. Tür
kiye Cumhuriyetinin müfettişleri, benim tanıdığım müfettişlerin her biri, şerefli, namuslu in
sanlardır. 

ALİ ESER (Samsun) — Demagoji yapma!.. "Namussuz" diyen mi var? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yok, demagoji yapmıyorum. 
ALİ ESER (Samsun) — Önergeyi lütfen dikkatli okuyun. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Efendim, müfettişlere, görevleri dahi yaptırılmamak

tadır. Bugün görev yaptırılmayan müfettiş öyle bir bağırır ki, hiçbir şey sesini kesemez. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Konuya gel sayın Kahveci. . 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yok efendim... Öyle diyorsunuz. 
ALİ ESER (Samsun) — Tam demagoji yapıyorsun, yani dört başı mamur demagoji yapı

yorsun. Lütfen... 
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ADNAN KAHVECİ (Devamla) — önergede demagoji yapmışsınız. 
İRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Şu üretici birliklerine bir gel. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bugün, bütün teftiş kurulları emriniz altındadır. Eğer 

görevini yapmayan.müfettiş varsa, ortaya çıkarın; çıkarmanız gerekmektedir. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Yapacağız, müsterih olun. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Çıkarmanız gerekmektedir, görevini yapmayan mü

fettiş varsa, ortaya'çıkarmanız gerekmektedir. Zaten görev yaptırılmayan müfettişler, benim 
tanıdığım müfettişler -demin de söylediğim gibi- öyle, sessiz durmaz, öyle bir sesini çıkarır ki, 
hiç bir siyasî iktidar onların sesini kesemez. 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Kaç konu var... Örtbas etmiş
ler; dosyada duruyor. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — İşte onları ortaya, çıkarın. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Çıkaracağız. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Çıkarın ortaya. Bakalım, görev yaptırılmayan müfet

tiş var mı, sesi kesilen müfettiş var mı, onları bilelim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen müfettişi ne karıştırıyorsun? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır, burada böyle iddialar var. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen, kaç tane müfettişin inceleme yetkisini kaldırdın?, cevap 

ver bakalım. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Oradan konuşma. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hiçbir müfettişin inceleme yetkisi kaldırılmamıştır. 
BAŞKAN — Sayın Güney, laf atanlara laf atmayın lütfen. 
Sayın Genç, siz de laf atmayın konuşmacıya. 
Buyurun devam edin efendim. ' 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelelim, önerge

deki, daha somut olduğu iddia edilen iddialara; özellikle gümrük depolarında, tütün depola
rında olan olaylara. 

Yine aynı şekilde söyleyeceğim : Türkiye Cumhuriyetinin -diğer bakanlıklardaki müfettiş 
arkadaşlar belki darılabilır, kızabilir- en kaliteli, en tecrübeli müfettişleri Maliye ve Gümrük 
Bakanlığındadır, Maliye ve Gümrük Bakanlığındaki müfettişlere, hiçbir bakan, hiçbir dönem
de -siz de dahil- müdahale edememişlerdir; çünkü, bildiklerinden şaşmazlar. Bu bakımdan, 
eğer böyle iddialarınız varsa, en ince detayına kadar incelettirin. 

Benim esas endişe ettiğim husus şudur : İddiada da belirtildiği gibi, bugün elinizin altın
daki KİT'lerde, acaba yap'.Iması gereken yapılıyor mu; onu ben de merak ediyorum. Acaba, 
piyasa fiyatlarında satılması gereken bazı ürünler, piyasa fiyatının altında mı satılıyor?.. Bile
rek veya bilmeyerek, acaba bazı sanayicilere çok ucuz hammadde sağlanarak haksız kazanç 
mı sağlanıyor?.. Çünkü, eskiden, bunun adına, yolsuzluk demezlerdi, sanayiciye ucuz ham
madde sağlamak derlerdi. Bu işlem, Türkiye'de hiçbir zaman yolsuzluk olarak telakki edilme
di. Acaba, bugün aynı yanlış uygulamalara dönüldü mü?.. Bir iki KİT'le ilgili olarak önümüz
deki günlerde ben de buraya bir araştırma önergesi getireceğim. Acaba, o kuruluşların ürettiği 
mallar dünya fiyatlarının, ithal fiyatların ne kadar altında satılıyor ve o mallarla kimler bozuk 
bütçelerini düzeltiyorlar? Bu, araştırması da zor bir önerge olmayacak. 
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ALİ ESER (Samsun)'— 40 günde mi olmuş? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Evet, evet, 40 günde oldu. Merak etmeyin, önerge önü

müzdeki günlerde geliyor. 
Sayın Veli Aksoy, buraya Tekelle ilgili bir konuyu getirdiğinde, o gün dikkatli konuştum. 

Bugün, biraz daha, o gün söyleyemedim bazı şeyleri söyleyeceğim. 
Tekal olayı, ben Bakanlığa geldiğimde bağlanmış bir işti. Değerli arkadaşım konuyu gün

deme getirince çok objektif bir değerlendirme ile; yani olaya ne Tekal taraflısı ne Tekal karşıtı 
bir görüşle baktım... 

VELİ AKSOY (İzmir) — Olayın içerisine sizi katmadım. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Biliyorum, biliyorum, teşekkür ederim. 
Olayı, gizli müfettiş marifetiyle Almanya'da da incelettirdim. O gün Meclis kürsüsünden 

söyleyemediğim; ama bugün rahatlıkla söyleyebileceğim... 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Niye söylemediniz ki? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Söyleyemedim; çünkü, incelemeyi bitirememiştim; mü-

\fettiş incelemesini bitirememişti. 

SHP Grubu bu olayın üzerine gidince -özür dilerim, ben her şeyin incelenmesi gerektiğine 
inanan bir insanım- acaba işin içinde başka işler var mı diye endişe etmeye başladım, düşün
düm. Siz de bahsettiniz; o sırada Tekelden rakı alıp dışarı satan 58 firma vardı. Yalnız, şunu 
fark ettim : Satış tek firmaya verildikten sonra, piyasada export rakı kayboldu; bunu, tesadüf 
eseri keşfettim. Gezdiğim yerlerde, export rakı var mı diye sorduğumda, kalmadı diyorlardı; 
şaşırdım, Allah Allah dedim. Sizin önergeniz geldikten sonra, ben iyice işkillendim. Niye kal
madı ki diye düşündüm ve Tekelle konuştum. Tekele siz bu rakıyı dışarıya nasıl gönderiyordu-
nuz diye sorunca, efendim, 58 firma geliyordu, kamyonları kapıya dayıyorlardı, götürüyorlar
dı dediler. Allah Allah, nasıl oluyor bu! Export rakıyı içeride aldığınız zaman, diyelim 4 lira, 
ihraç ettiğiniz zaman 1 lira; yani 1 liraya aldığınız şeyi 4 liraya satabiliyorsunuz neredeyse. Yüz
de 300-400 kâr, 3 misli kâr; korkunç cazip bir şey. Kendi kendime, acaba biz, bilmeyerek, ihra
catı tek firmaya vermekle, bazı rakı kaçakçılarının ekmeğini mi kestik; tersine, kaçakçılık ya
pan, yani, ihraç ediyorum deyip, içeriye kaçıranların ekmeğini mi kestik diye düşündüm. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Onu halletmek gayet kolaydı... Halletseydiniz efendim. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hallettim zaten ve export rakının birdenbire iç piyasa
dan kaybolmasının arkasındaki nedende o çıktı. Tek firmaya verildikten sonra da, rakıyı, Te
kelin kamyonları götürmeye başlamış dışarıya; yani gümrüklerden bir turnike yapma olayı da 
ortadan kalkmış, export rakı piyasadan kaybolmuş. 

O 58 firmaya yapılan teslimatların tamamını müfettiş kanalıyla gümrüklerden çıkardım 
ve hangi ülkeye gittiğini de gümrük çıkış beyannamesinden tespit ettik. Sonuçları ya geldi ya 
gelecek; ama benim tahminime göre geldi; konu, Sayın Sümer Oral'ın bilgisi tahtında olması 

i -
lazım; hangi kamyonlar Almanya'ya, Avusturya'ya veya Hollanda'ya vasıl oldu, hangileri vasıl 
olmadı... Ben, o önergenin verilmesinin arkasında o kaçakçılık yapanların, bilerek veya bilme
yerek, sizleri kullandığından endişe etmeye başladım; çünkü, çok büyük bir kâr kapısını kapatük. 

KAMER GENÇ (Tunceli) —- Onlar seni kullanmışlar, 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika efendini... Bir dakika. 

— 646 — 

haberin yok. 



T.B.M.M. B : 25 14 . 1 . 1992 O : 1 

KAMER GENÇ (Tunceli) Bir de itham etme bizleri. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır, ben itham etmiyorum sizi. 
VELl AKSOY (İzmir) — ANAP'Iı bir milletvekili bana geldi, bu işin arkasındaki bakanı 

söyledi; ama o milletvekili şu anda bu sıralarda oturmuyor. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bakın, benim Tekal olayında, hiçbir şekilde, firmanın 
ne lehinde ve ne de aleyhinde bir önyargım yoktu. Gittim, olayı incelettim, şu andaki duru
muyla Tekal'ın yaptığı, Tekel'in ve ülkenin menfaatına. Ama, şunu sorabilirsiniz : "Ülkenin 
daha fazla menfaatine olan başka ne yapılabilir?" Bugün, tek ihracatçıya vermekle yaratılan 
durumda, Türkiye ve Tekel daha kârlı çıkmıştır. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Yüksel Çakmur'u siz suçladınız! 
ADNAN KAHVECİ (Devamla)— Bir dakika efendim... 
VELİ AKSOY (İzmir) — Hem tekelciliği savunuyorsunuz hem de suçluyorsunuz... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika efendim... İhracat piyasasında bütün ülke

ler daha büyük oluşumlar oluşturuyor mu oluşturmuyor mu; iç pazarla dış pazar arasında bü
yük farklılık var mı yok mu?.. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Var! 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Var. Ben de, Sayın Sümer Oral'a, belki telefonla belki 

de yazılı olarak soracağım ve diyeceğim ki, "Almanya, Avusturya ve Hollanda gümrüğünden 
aldığınız bilgileri lütfen açıklayın." Sizin kullandığınız tabirle, bu ihracat tekelleştirmesi veya 
tekallaştırması... 

VELİ AKSOY (İzmir) — Benim söylediklerim hiçbir yerden değil, hepsi KİT raporundan. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... Ben de KİT raporunu okudum, Yüksek 

Denetleme Kurulu raporunu okudum. 
VELİ AKSOY (İzmir) — Yüksek Denetleme Kurulu raporuna göre... 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yüksek Denetleme Kurulu raporunu da okudum ve 
onun için müfettiş gönderdim; fakat benim size arz etmek istediğim şu : Türkiye ve Tekel, bu 
son düzenlemeden daha kârlı çıkmıştır -bilerek veya bilmeyerek- kaçakçılık kalkmıştır. 

Ben, "Tekel bu işbirliğinden daha fazla nasıl kâr sağlayabilir?" konusunun da çalışması
nı yaptırdım. Şimdi tartışmamız gereken şey şudur : Tek ihracatçı yoluyla dağıtımın faydası 
var, reklam imkânınız artıyor; ama ben, daha fazla kâr istiyorum... Daha fazla kâr arzulayan 
bir işletme durumundadır Tekel ve bugün, onun üzerinde de çalışıyor. Tekal'ın paylarını almak 
için bir pazarlık yapıyor, Tekal'in kontrolünü eline geçirmek için pazarlık yapıyor. 

Değerli arkadaşlar, çok fazla konuşmak istemiyorum; KİT'lerle ilgili olarak, KİT Komis
yonu ile ilgili olarak Sayın Cevat Ayhan beyin söylediklerine ben de bir iki şey ilave etmek isti
yorum; bunlar daha önce de bu Meclis kürsüsünde söylendi. KİT'lerle ilgili olarak hep sorgu
lanan şey, acaba usulüne uygun iş yapıldı mı, şuna uygun, virgülüne uygun iş yapıldı mı konu
sudur. Onun için, KİT'leri özelleştirmeniz gerekir, özelleştirmemiz gerekir. KİT'lerin başına 
en namuslu adamı koyduğumuz zaman dahi adama güvenmiyoruz ve niye ihale komisyonu 
kurmadı veya kurduğu ihale komisyonundaki şu adamın üç yıl tecrübesi vardı, beş yıl olacak 
diyoruz. Sabancı'nın genel müdürü, ihale komisyonu kurmadan iş yapabiliyor, şirketinin men
faatına gelen şeye 15"dakikada karar verebiliyor. Sizlerin ve bizlerin sorgulamamız gereken şey, 
acaba o KİT, bir önceki seneye göre daha fazla kâr etti mi, üretimini artırdı mı, verimliliğini 
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artırdı mı, ülkeye daha fazla fayda sağladı mı konulan olmalıdır. Bunlar hiçbir zaman sorul
muyor, sorulmadı. Yine aynı kısır döngü içindeyiz. 

KİT'ler, özel sektör işletmeciliği mantığıyla işletilecekse, esas önemli sorulan sormamız 
lazım. Yine bu kürsüden defalarca ifade ettim, KİT genel müdürü, karısını almış Hawaii'ye 
gitmiş... Bunu sorgutuyoruz, böyle genel müdür olur mu, kellesini keselim diyoruz; ama o KİT 
genel müdürü üretim verimliliğini artırmamış, kârını azaltmış, zarara geçmiş; bunları sorgula-
mıyoruz... Esas, bize millet tarafından tevdi edilen sorumluluk bu. Buzdağının ucuyla uğraşı
yoruz, dibiyle uğraşmıyoruz. 

Bu verdiğiniz önergeyi biz de destekliyoruz; çünkü, gizli saklı bir şey varsa çıksın ortaya, 
iddialarınız doğruysa onlar da ortaya çıksın; ama, esas kaybetmememiz gereken perspektif, 
temel sorunlarla uğraşmaktır, yapısal eksikliklerle uğraşmaktır. Bu konuda, bunlarla uğraştı
ğınız sürece KİT'ler düzelir ve KİT genel müdürlerine ne kadar çok inisiyatif verilirse, onlar 
da o kadar başarılı olabilir; ama, usulüne uygun, virgülüne uygun şunu yapmadı, bunu yap-
madfgibi detaylarla uğraşırsanız, oralara da yetenekli insanları, başarılı insanları kolay kolay 
bulamayabilirsiniz; ki, bu konuda İktidardayken de ayılı şeyi söyledim, muhalefetteyken de ay
nı şeyi söylemeye devam edeceğim. 

Bu araştırma önergesinin lehinde oy kullanacağımızı belirtirken, hepinize saygılarımı arz 
ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kahveci'ye teşekkür ederiz. 
Önergedeki birinci imza sahibi Sayın İrfan Demiralp, buyurun efendim. 
VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Başkan, Sayın Kahveci konuşurken, şahsımla ilgili bir sa

taşmada bulundu : Geçen dönem, SHP Grubu adına, rakıyla ilgili firmanın arkasındaki 58 
firma konusunda gensoru önergesi vermiş olmam nedeniyle, beni suçladı. Konuyla ilgili sataş
maya yanıt vermek istiyorum. 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, suçlamadım, öyle bir şey yok; zabıtlara 
bakılsın... 

BAŞKAN — Ben de, sanki, amacınızı aşan öyle bir sözcük ağzınızdan duydum... 
VELİ AKSOY (İzmir) — Söyledi. 
BAŞKAN — "Öyle bir şey söylemek istemedim" diyor... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — "Bulundunuz" dedi. 
BAŞKAN— Tavzih etti... Tutanağı da ancak yarım saat.sonra alırız. 
VELİ AKSOY (İzmir) — Ama, Meclise bu konuda bilgi sunmak zorundayım; elimde bil

gi var, onu söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Peki efendim... Önce İrfan Demiralp'i dinleyelim. 

x Buyurun efendim. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun)— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Kahveci'ye 

ve geçen dönem burada İktidar Grubunu oluşturan değerli arkadaşlarıma önce şunu söylemek 
istiyorum : Biz, bu ve bu kabil yolsuzluk, usulsüzlük önergelerini bu kürsüye defalarca getir
dik; sözlü Ve yazılı soru önergeleriyle ilgili bakanlara sorduk; ama, 18 inci dönemden, cevap 
verilmeyen sözlü ve yazılı soruların listesi bugün elime geçti, hepinizin eline geçmiştir; bakınız, 
pek çok olay, orada, milletvekilleri tarafından Hükümete sorulmuş. Yani, geçen 18 inci dö
nemde, biz dört yıl, burada, milletin vekili olarak, milletin hakkını, hukukunu aramak için 
elimizden geleni yaptık; ama öyle oldu ki, Hükümet, bizim tüm çabalarımıza, vermiş olduğumuz 
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sözlü ve yazılı önergelere, Meclis araştırması önergelerine karşı duyarsız kaldı. Şimdi, Sayın 
Kahveci'nin, burada, "Bu önergeye olumlu oy kullanacağız" demesini büyük bir aşama ola
rak görüyorum; çünkü, geçmişte, şurada otururken bunu reddettiydiniz. Şu sıralarda oturur
ken, Tekelle ilgili önergeyi reddettiniz, Toprak Mahsulleri Ofisiyle ilgili buraya getirilen her şe
yi reddettiniz; ama, demek ki, kamuoyu baskısı nedeniyle -ki, burada vekili olarak bulundu
ğunuz insanların baskısı nedeniyle- bu önergeye olumlu oy vereceğinizi söylediniz. Bu bile bü
yük bir aşamadır. 

Değerli arkadaşlarım, benim beşinci yıldır burada milletin vekili olarak bulunduğum süre 
içerisinde, her fırsatta, bu kürsüde 1980 öncesine atıflar yapıldı. Şimdi, Sayın Kahveci'nin, ko
nunun dışına çıkarak, araştırma önergesiyle ucundan dahi üçili olmayan bir şekilde, yine 1980 
öncesine atıfta bulunmasını garip karşıladım. Niçin?.. Türkiye'de, eğer, istihdam yaratıcı, bu
gün de istihdam kaynağı olan tesisler çalışıyorsa, bunların çok büyük bir bölümü, hemen hep
si, 1980 öncesi dediğiniz dönemde yapıldı. İlla, bizim iktidarımız, Adalet Parti, şudur budur 
demiyorum; ama 1980'den önce yapıldı. 

ANAP İktidarı döneminde, tesis olarak, -Samsun'agiderken yolun kenarında görüyorum-
Çorum'a yaptığınız bir şeker fabrikasından başka bir tesis göremiyorum. Varsa birkaç tane da
ha, gelin buraya söyleyin, millet de bilgilensin, biz de bilgilenelim. 

Şimdi, bu kadar kaynaklar ortaya çıktı. Türk Devletinin dış borcu 18 milyar dolardan 50 
milyar dolara geldi; iç borcu, bugün, faizi 30 trilyon lira olan noktaya geldi ve devlet imkânla
rının hep bir yıl ilerisini kullandınız. Peşin vergiyle ve diğer bütçe açıklarıyla, devletin hep bir 
yıl ilerisini kullanarak geldiniz; ama, bugün bakıyoruz, büyük bir işsizlik, geçim sıkıntısı, 
felaket... 

Bu Meclise, kayıtlara göre, ortalama her gün 13 bin kişi geliyor ve bu gelen 13 bin kişinin 
yüzde 60-70'i -hepimizin yanına geliyor- iş için geliyor. Eğer geçen on yıllık dönemde, siz, bu 
ülkenin adına, bu ülkenin 55 milyonunun adına yaratmış olduğunuz kaynakları düzgün kul-
lansaydınız, istihdam yaratıcı yatırımlar yaparak kullansaydınız, bugün burada karşılaştığımız 
işsizlik olmayacaktı. 

Şimdi, biz çok iyi bir niyetle, geçmişte yapılmış olan hatalar için size, niye istihdam yarat
madınız, istihdam yaratıcı imkânları niye kullanmadınız diye ancak bu kürsüden sorabiliyo
ruz. Bununla ilgili olarak sizi yargılamamız mümkün değil; ama, devletin mevcut varlıkların
da, KİT'lerinde, bakanlıklarında -eğer yapıldı ise- yolsuzlukları ve hırsızlıkları ortaya çıkar
maya çalışıyoruz. Bunun ucu nereye giderse gitsin, hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Niçin?.. Ko
nuşmamın başında da söyledim, bunun sebebi; geçmişte yapılan hırsızlıkları belki yerine koya-
mayabiliriz, belki yapanlardan tahsil de edemeyebiliriz, belki bazıları kaçmıştır; ama, eğer biz 
bunu yaparsak ve Yüce Meclisin desteğini de alarak yaparsak, emin olunuz ki, bundan sonra 
bu kabil kötü niyetli kişilerin devlete yapacağı zararları bugünden önlemiş oluruz ve ben Yüce 
Meclisteki tüm grupların bu önergeye olumlu oy vermesini, devletin ve milletin istikbali yö
nünden de çok büyük bir aşama olarak görüyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) ' 

BAŞKAN — Sayın Demiralp'e teşekkür ediyoruz. 
Açıklık getirmek, üzere, Sayın Aksoy'a söz veriyorum. 
Buyurun. 
VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce yapmış oldu

ğum konuşmada, geçen dönemde vermiş olduğumuz bir gensoruyla ilgili, o dönemin ilgili ba-
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kanının bu konuya bir ölçüde yanıt veremediğini söylemiştim; ama, ilgili bakanın da bu olayla 
hiçbir ilgisinin olmadığını belirtmiştim. 

O dönemde bu hayalî şirketle, Tekelin nasıl anlaşma yaptığını da tüm safalarıyla anlat
mıştım. İlgili bakanlığın Almanya'da rakı pazarlama konusunu, özel bir proje olarak ele alma 
direktifleri üzerine, Tekel Genel Müdürlüğünün harekete geçtiğini anlatmıştım ve 1989 Ekiminde 
başlanılan çalışmalara 1990 Haziranında devam edildiğini belirtmiştim. Burada, KİT Komis
yonu raporunu okuyorum; KİT Komisyonuna sunulan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lu Raporunda bu çalışmanın safhaları şöyle belirtiliyor : 

"Ekim 1989 tarihinde rakının, Almanya'da üretimi ve Avrupa'da pazarlanması konusun
da Tekal isimli firmanın niyet mektubu gönderdiği (Ekim 1989 tarihinde), Aralık 1989 tarihin
de ise, ilgili bakanlık temsilcisi ve Tekel Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşan heyetin Al
manya'da inceleme ve görüşmelerde bulunup, 6.12.1989 tarihinde önprotokol imzaladıkları; Tekal 
Gmbh'nın hazırladığı fizibilite raporunu Ocak 1990 tarihinde Tekel Genel müdürlüğüne sun
duğu; Tekel Yönetim Kurulunun 8 Mart 1990 tarih ve 212 sayılı Kararı ile yukarıda belirtilen 
ön protokolü kabul edip, çalışmaların sürdürülmesini istediği ve yine Tekel Yönetim Kurulu
nun 29 Mart 1990 tarih ve 269 sayılı Kararında firma ile imzalanarak pazarlama ve lisans an
laşmasının metninin belirlendiği; 12 Nisan 1990 tarihinde de, Tekal Firmasıyla, değinilen, pa
zarlama ve lisans anlaşmasının imzalandığı tespit edilmiş..." denilmektedir. 

Kurulmamış bir şirketle, bu şirketin temsilcileri ile 1989 Haziranından itibaren ne amaçla 
ilişki kurulmuştur? Bu olayın arkasında SHP Grubu mu vardır; bu olayın arkasında, o za
manki yönetimde bulunan insanlar mı vardır? 27 Nisan 1990 tarihli, mahkeme kararı ile kuru
lan bu şirketle 12 Nisanda anlaşma yapılıyor... 27 Nisan 1990 tarihinde mahkeme kararıyla bu 
hayalî şirket kuruluyor. 12 Nisan 1990 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına niçin, na
sıl, kimlerin çıkarı uğruna anlaşma yapıldığının, o dönemde burada hesabını sormuştum. Yi
ne soruyorum ve bu dönemde, siyasal iktidarın, Hükümetin bu olayın üzerine gitmesini istiyo
rum. O dönemin Tekel Genel Müdürlüğünün, pazarlama ve lisans anlaşması tarafı olan Tekal 
Limited şirketini Aydın Yardımcı'nın temsile yetkili olduğunu, elinde hiçbir kanunî belge ol
mamasına rağmen, İstanbul 14 üncü Noterliğine yazı yazarak, bu kişinin yetkili olarak imza 
koyabileceğini, Aydın Yardımcı'nın imza koyabileceğini bildirmesi, kurulmamış bir şirketle an
laşma yapması, anlaşılacak gibi değildir. Bu olayın arkasında, o dönemde bu konuyu günde
me getiren Sosyaldemokrat Halkçı Partinin hiçbir milletvekili yoktur. Bu konunun Yüce Par
lamentoda açığa kavuşmasını istemek suç değildir. Kara çalarak hiçbir yere varamayız. Hiçbir 
yöneticiyi suçlamak istemiyorum; ama, o dönemde karşı tarafımda oturan bir Bolu milletveki
li gelerek, şu anda bizim içimizde seçim var, biz seçim yapıyoruz. Aslında, bu Hükümeti dü
şürmek lazım; ama bu Hükümeti düşürmek Sayın Akbulut'un işine gelmiyor. Verdiğiniz öner-
ge'doğrudur, bu işin.arkasında bir bakan vardır, bir milletvekili vardır demiştir. O zaman, lüt
fen, bu işin arkasında olan gücü, bu sıralarda değil, şu sıralarda arayalım. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Meclis araştırması önergesini oylarınıza sunuyorum : Meclis araştırması açılması

nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis araştırması yapacak komisyonun 11 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olmasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ALİ ESER (Samsun) — 'Ankara ve yurt dışında" diyelim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — "Ankara dışı" deyince, onu değerlendiririz. 
ALÎ ESER (Samsun) — 'Ankara dışı" deyince, yurt içi mi kastediliyor? 
BAŞKAN — Evet, yurt içi efendim. "Ankara dışı" deyince, tabiî, yurt içi demek istiyoruz. 
Grupların mutabakatı ve kalan sürenin bir başka önergeyi görüşmeye elverişli olmaması 

nedeniyle, gündemdeki konulan sırasıyla görüşmek üzere, 15 Ocak 1992 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.52 

.•• o 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, Ahıska Türklerinin Türkiye'ye yerleşmek 
için yaptıkları başvurular üzerine ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/16) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Rıza Müftüoğlu 
Erzurum 

1. Sovyetler Birliği'nde Stalin döneminde kendi topraklarından atılarak Orta Asya'nın 
içlerine sürülen ve kamuoyunda Mesketler olarak bilinen Ahıska Türkleri Türkiye'ye yerleş
mek için çeşitli başvurular yapmışlardır. Osmanlı imparatorluğu'nun nüfus politikası çerçeve
sinde Anadolu'dan Güney Kafkasya'ya yerleştirilen ve halen vatansız olarak çeşitli sıkıntılar 
içerisinde yaşayan Ahıska Türklerinin başvurularıyla ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

2. Türkiye sözkonusü başvuru üzerinde ne düşünmektedir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 8.1.1992 
Sayı : SPLD/46-6 

Konu : Sayın R. Müftüoğlu'nun yazılı soru önergesi. ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 17 Aralık 1991 gün ve Kan. Kar. Md. 7/16-166/1014 sayılı yazıları. 
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Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu'nun, Ahıska Türkleri hakkındaki yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakam 

Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu'nun Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

Eski Sovyetler Birliği'nde yaşayan ve Stalin döneminde kendi topraklarından atılarak Or
ta Asya'nın içlerine sürülen "Ahıska - Mesket" Türklerinin geçtiğimiz dönemde Türkiye'ye 
yerleşmek için çeşitli başvuruları olmuştur. 

Eski Sovyetler Birliği'nde ahiren yaşanan ve anılan ülkenin parçalanması ile neticelenmiş 
bulunan köklü değişiklikler muvacehesinde Ahıska Türklerinin Türkiye'ye göç taleplerinin kar
şılanma olanakları araştırılmaktadır. Derlenecek bilgilere göre konu Hükümetimiz tarafından 
yeniden değerlendirilecektir. 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Samsun Milletvekili îr fan Demiralp ve 29 arkadaşının, Maliye ve Güm
rük Bakanlığına ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve üretici 
birliklerine ait depolarda, geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suiis
timalleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek için gerekli ted
birleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının, 1990 yılına kadar 
hayalî ihracat yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, 
bu suretle yapılan ödemelerin usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini 
ve geri istenilen paralardan ne kadarının tahsil edilebildiğini tespit etmek ama
cıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 

3. — İsparta Milletvekili Ertckin Durutürk ve 25 arkadaşının, ülkemizin halen 
sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuçları 
ile bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/6) 

4. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoglu ve 15 arkadaşının, bürokratik 
yapılanmadaki mevcut problemleri tespit etmek ve Devletin bürokratik yapılan
masının yeniden düzenlenmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/7) 

5. — Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk ve 28 arkadaşının, ihracatın dün
kü ve bugünkü yapısı ile sorunlarını ve hayali ihracat iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
.araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

6. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Mil
letvekili Güneş Müftüoglu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

7. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin için
de bulundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması.açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

8. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen 
sığır vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyiş-
leri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idari yapısını ve bu hu-
susdaki çalışmalarını icnelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Dışişleri Bakanlığı eski Müs
teşarı hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) 

2. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu Çil-
İcr'in, mal beyanı ile ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5) 

3 — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı ve Bursa Milletve
kili Cavit Çağlar'm, hisselerini devrettiği şirketlerine ait banka ve S.S.K. borçla
rı bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8) 

(*) 4. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, öğretmenlerin özlük, ekono
mik ve sosyal haklarında yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şen d il ler'in, bir terör örgütü elin
de esir bulunduğu iddia edilen bir astsubay ile bir erin kurtarılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/11) 

6. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 
tarihli toplantısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

(*) 7. — Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin, Nevşehir Lisesinde görevli 
bir öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/14) 

8. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Sant-
rali'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/15) 

9. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Bolu îli Gerede İlçesindeki yay
lalarda bulunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/16) 

10. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların 
sayısına ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) 

11. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet bakanlarından bazıları
nın mal beyanlarına esas teşkil eden son on yıldaki vergi beyannamelerine ve sa
hip oldukları şirketlerin 1.11.1991 tarihi itibariyle prim, vergi ve kredi borçları 
bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) 

12. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, vergi borçları ile me
murların T. C. Emekli Sandığına olan borçlarının affına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/19) 

13. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

; .3 

(*) içtüzüğün 97 nci maddesi uvarınca pörüsmesi bir defa ertelenmiştir. 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/205) (S. Sayısı: 7) (Dağıtma tarihi : 27.12.1991) 

2. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanma
sı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kânun 
Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi : 
6.1.1992) 
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