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için, yanlışlığa düzülmektedir. Bazen de,
test raporları ve firma isimleri birbiri
ne karıştırılmakta ve hiçbir güvenlik ön
leminin yüzde yüz koruma sağlayama
yacağı, ancaik riski azaltabileceği gerçeği
unutulmaktadır.
Bütün bu gerçeklere rağmen, Bakan
lığımca yapılan alımların en optimal ka
rarlara dayandığını iddia etmiyorum.
Ben, sadece, görev allan bütün arkadaş
larımın, mevcut sıkışık şartlara gört, en
iyi niyetli biçimdfc çalıştıklarına inanı
yorum. Esasen bu konuda sağlıklı bir
araştırma, ancak, tüm bölgeleri birlikte
ve objektif bir gözle inceleyecek kişiler
ıtarafından yapilalbilir. Şu anda yapılan
da zaten budur.
İddiaların bizim açımızdan asıl ciddî
iolan diğer grubu, bu alım işlerinde görev
alan bazı kişilerin haksız kazanç sağla
dıklarına ilişkin olan iddialardır.
Bu konuda, Bakanlığımca iki defa
tahkikat açtırılmıştır. İlk olarak 1983 yı
lı haziranında yapılan bir ihbar üzerine
Sonuca GmbH firmasıyla Titaş Şirketi
arasındaki ilişki ve bu ilişkide, bir Ba
kanlığımız görevlisinin rolü konusunda
Bonn Büyükelçiliğimiz aracılığıyla soruş
turma açılmış, şirketin Alman yöneticisi
Türkiye'ye çağrılarak ifadesi alınmış.
Neticede, Titaş Şirketiyle Bakanlığımız
arasında, dolaylı da olsa, hiçbir iş ilişkisi
olmadığı tespit edilmiştir.
İkinci olarak, 1987 yılı Ağustosunda
Bakanlığımızda başkonsolos yardımcısı
iken görevden çekilmiş sayılan bir me
murun, bir basın toplantısında ileri sür
düğü iddialar suç duyurusu kabul edi
lerek, bu alım işlemlerinde görevlendi
rilen üç memur hakkında tahkikat açıl
mış; bir müsteşar yardımcısı ile hukuk
müşavirinden oluşan tahkik heyeti ku
rulmuştur. Tahkik heyetinin 20 Kasım
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1987 tarihli raporu, bu iddiaların mes
nedi olmadığını ortaya koymuştur.
Sayın milletvekilleri, basının, demok
ratik, açık bir toplumun en önemli ku
rumlardan birisi olduğunu, böyle bir
toplumda yürütmenin bütün işlerinin de
netlenmesinde parlamentoya yardımcı
önemli bir kurum olduğunu kabul edi
yorum ve bu görevi yerine getiren bütün
basın mensuplarına, hiçbir ayırım yap
madan, saygı duyuyorum. Muhalefetin.,
basın tarafından ortaya atılan bazı iddia
ları kendi lehine siyasî sonuç çıkarmak
için kullanmasını dalhi anlayışla karşı
layabilirdim, eğer beni dinlemeye ta
hammül gösterselerdi. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar)
Sayın Vuralhan'ın, bu kürsüden daha
önce yaptığı konuşmada, kastını aşan
bazı ifadeler kullandığını da kabul edi
yorum; ama siz de kabul ediniz ki
bütün bu iddialarda Sayın Vuralhan'ın
şahsî sorumluluğuna karine teşkil ede
bilecek hiçbir esaslı unsur mevcut de
ğildir. (ANAP sıralarından alkışlar) Baş
ta değindiğim usul meseleleri yanında,
olay, bu yönüyle de gensoru konusu ola
maz. Bizzat bu iddiaları ortaya atan sa
yın basın mensubu dahi, bunların ancak
bir inceleme konusu olabileceği görüşü
nü savunmaktadır.
Sayın Başbakan, şahsî sorumluluk
doğurucu nitelikte olmadığı için, ciddî
görmediği halde, hiçbir kuşkuya mahal
bırakmamak için, bu iddiaların araştı
rılması konusunda bir incelemeyi başlat
mıştır. İki üst düzey kamu görevlisi, şim
di, bu iddiaların doğruluk derecesini ve
bunların bir tahkikata konu olacak nite
likte olup olmadığım ve daha sonraki
tahkikat prosedürünü belirlemek için ça
lışmaktadırlar. Bu incelemenin sonucuna
göre, gerektiği takdirde, Bakanlığım Tef
tiş Kurulunun görevlendirileceği, tabiidir.
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