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a) ihalenin bu şirkete ve ortağı Nurol inşaat Şirketine yapılmasının sebebi
nedir?
b) Ulusal savunma gereksiniminin,
Kıbrıs.Barış Harekâtı sırasında ABD am
bargosundan kaynaklandığı, tek ülkeye
bağlı bir silah alımının ulusal bağım8izlı<ğı zedelediğinin saptanmasından kaynak
lanmıştır. Oysa, Silahlı Kuvvetlerimiz için
yapılan üç büyük ihale, F-16, çok namlu
lu roketatar, zırhlı araç ihalelerinin ABD
firmalarına verilmesi, ulusal savaş sana
yiinin kuruluş amacına aykırı değil midir?
c) Nurol'un otomativ sanayiinde de
neyimi olmadığı gibi, yolda tesisleri de bu
lunmadığı; ancak, üretimin ENKA Hol
dingce alındığı ileri sürülen Burtrak Trak
tör Fabrikasında yapılacağı doğru mudur?
Bu yola gidilmesinde, andan şirkette aile
den kişilerin olduğu ve bu nedenle Baş
bakanın, bütçenin ilk günü konuşmasın
da bir milletvekiline ağır suçlamada bu
lunduğu doğru mudur?
6. 11 Aralık 1988 günlü Hürriyet Ga
zetesinde -Sayın Bakana atfen- kendisinin
bakan olmasında Başbakanın sayın eşi
Semra Hanımefendinin etkili olduğu ve
kendisinin Başbakanlık Konutunun çeşidi
ihtiyaçlarını sağlayan günlük programla
rıyla ilgilenen danışman, protokol müdü
rü, koordinatör, kısacası bir velikharç gi
bi davrandığı, "Başbakanın eşinin güve
nine layık olmak gerekir" demek suretiy
le, kendisini Semra Hanıma tanıtıp bakan
olduğu anlamına gelecek açıklamalar var
dır. Bu açıklamalar doğru mudur, Sayın
Bakan tarafından mı yapılmış mıdır? Doğ
ru ise, Millî Savunma Bakanlığı gibi fev
kalade önemli bir bakanlık bir yana, ba
kan olabilmek için liyakattan ziyade özel
hizmette bulunmanın açıklanması, devlet
yönetimindeki bir zaafın ortaya konması
değil midir? Böyle bir açıklamaya neden
gerek duyulmuştur? Doğru değilse, anılan
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gazete tekzip edilmiş midir; tazminat da
vası açılması düşünülmekte midir?
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) —
Ne biçim soru bu Sayın Başkan; böyle so
ru olur mu?
BAŞKAN — Olmaz efendim; bir şey
diyemiyoruz; ama, yazmış göndermiş.
İ. ÖNDER KIFLU (Balıkesir) —
Böyle beyanat verilir mi?
BAŞKAN — Sayın Kırlı, otur yeri
ne! (Gürültüler)
Sayın Kırlı'nın 6 ncı sorusuna Sayın
Bakan cevap vermeyebilir, onu özellikle
belirteyim.
Şimdi, diğer arkadaşımızın sorusunu
alıyorum. Buyurun Sayın Kalkan.
ERDAL KALKAN (Edirne) —
1. Didim-Akbük yöresinde askerî amaçlı
olarak 55 bin dönümlük kamulaştırma söz
konusu mudur?
2. Bu kamulaştırma varsa, hangi ih
tiyaçtan kaynaklanmaktadır?
3. Bölgenin turizm potansiyeli ve bu
potansiyel üzerine daha önceden bir bö
lümü inşa, bir bolümü proje safhasında
olan ve Hırizm Bakanlığı planlamasına
göre teşvikte öncelikli bölge ilan edilen bu
bölgedeki askerî üs, turizm yatırımlarıyla
bir çelişki teşkil etmiyor mu?
4. Söz konusu kamulaştırma, NATO
kaynaklı finansman ve kullanımında NA
TO amaçlanna mı tahsis edilecektir?
5. Bu projenin iptalini düşünüyor
musunuz?
Bu soruların cevabını burada Sayın
Bakandan istiyorum efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Tez, buyurun.
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Ben
sorumu geri alıyorum efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Bakan, buyurun.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Ankara) — Sayın
Başkan, muhalefet, ben konuşmamı ya-
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