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233 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. -— Ankara Milletvekili Altan Öymen'in, 

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve 
Başyazarı Abdi îpekçi'nin katil zanlısının 
Maltepe'deki İkinci Zırhlı Tugayın içinde 
bulunan Askeri Cezaevinden kaçırılması hak
kında gündem dışı konuşması. 233:234 

2. — Erzurum Milletvekili Korkut özal' 
in, Ankara Kız Yüksek Teknik Öğretmen 
Okulundaki bazı uygulamalarla ilgili gündem 
dışı konuşması. 234:235 

B) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması önergeleri 235 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Üstün-
dağ ve 15 arkadaşının; 17 Kasım 1979 gün
lü Hürriyet Gazetesinde yayımlanan, Tarım 
ve El Sanatları Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ' 

Sayfa 
nîn yağ dağıtımında aracılık yaparak haksız 
kazanç sağladığına ilişkin haber ve iddiala
rın doğruluk derecesini saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/64) 235:236 

2. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı 
ve 9 arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hür
riyet Gazetesinde yayımlanan, Tarım ve El 
Sanatları Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 
yağ dağıtımında aracılık yaparak haksız 
kazanç sağladığına ilişkin haber ve iddia
ların doğruluk derecesini saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/65) 236:237 

C) Tezkereler ve Önergeler 237 

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/720) 237 

2. — Hastalığı nedeniyle, geçen yasama yı-
hnda 2 aydan fazla izin alan Bingöl Mil-
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letvekili M. Saıit Göker^e ödeneğinin 
meşine dair Başkanlık tezkeresi (3/721) 

veril-
Sayfa 

237 

3. — Hastalığı nedeniyle, geçen yasama 
yılında 2 aydan fazla izin alan Kocaeli Mil
letvekili Kenan Akman'a ödeneğinin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/722) 237 

4. — TBMM Kitaplık Karma Komisyo
nunun üye sayısı ve üyeliklerinin siyasi parti 
grupları arasındaki dağılımına dair Baş
kanlık tezkeresi. 238 

D) Danışma Kurulu Teklifleri 238 

a) Danışma Kurulu Önerileri 238 

1. — Bütçe Karma Komisyonu milletve
kili üyeliklerinin, siyasi parti gruplarının kuv
vetleri oranlarına göre dağılımına dair Da
nışma Kurulu önerişti 238 

2. — 28 . 11 . 1979 Çarşamba günki birle
şimde, gündemdeki sözlü soruların görüşül
mesine dair Danışma Kurulu önerisi 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

Sayfa 

238 

239 

239 A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1; — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan' 

in, Fatsa'da meydana gelen anarşik olayla
ra (ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına, Adalet Bakanı Ömer Ucuzal'ın yazılı 
cevabı (7/654) 239 

2. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan' 
in, Sarıkamış Orman Fidanlığına ilişkin so
rusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin 
yazılı cevabı (7/669) 239:240 

3. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpı-
nar'ın, Bayındır Cezaevinde bulunan bir tu
tukluya ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Ömer Ucuzal'ın yazılı cevabı (7/672) 240 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan 
Bakanlar Kurulu hakkında yapılan güvenoylaması 
sonucunda 208 ret, 1 çekinser oya karşılık 229 oyla 
Bakanlar Kurulunun güvenoyu almış olduğu açıklan
dı, 

Başbakan Süleyman Demirel, Bakanlar Kurulu
nun güvenoyu .alması nedeniyle, kısa bir konuşma 
yaptı. 

27 Kasım 1979 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 10.45'te son verildi. 

Divan Üyesi 
Başkan Çanakkale 

Cahit Karakaş İrfan Binay 
Divan Üyesi 

Kütahya 
Nizamettin Çoban 

No. *•'!! 

H. - GELEN KAĞITLAR 

26 . 11 . 1979 Pazartesi 

Yazılı Soru önergeleri 

1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın; 
Banarlı Köyü Tarım Kredi Kooperatifine ilişkin Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Baikanmdan yazılı soru 
önergesi. (7/674) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Nühan îlgün'ün; Trak
ya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birli
ğine ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/675) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ ve 

15 arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gaze
tesinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi 
Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtanında aracılık ya
parak haksız 'kazanç sağladığına ilişkin hafber ve id
diaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 
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2. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gazete
sinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi Sa
nayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtımında aracılık ya
parak haksız kazanç sağladığına ilişkin haber ve id

diaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla Anar 
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

»>••« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkam ekili Muslih Görentaş 

DtVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 9 ncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla- (Yoklama yapıldı) 
çaktır. Lütfen, önünüzdeki beyaz düğmelere basıp, BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere 
anahtarları sağ tarafa çeviriniz, başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Ankara Milletvekili Altan öymen'in, Mil
liyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı 
Abdi İpekçinin katil zanlısının Maltepe'deki İkinci 
Zırhlı Tugayın içinde bulunan askeri cezaevinden 
kaçırılması hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır. 
Sayın Altan öymen'in, Milliyet Gazetesi Genel 

Yayın Müdürü ve Başyazarı Sayın Abdi İpekçi'nin 
katil zanlısının Maltepe'deki 2 nci Zırhlı Tugayın 
içinde bulunan askeri cezaevinden kaçırılmasıyla il
gili söz istemi vardır; buyurun Sayın Öymen. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır Sayın Öymen; lütfen konu 
üzerinde beyanda bulunun. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başya
zarı rahmetli Abdi İpekçi'yi öldürmekten sanık Meh
met Ali Ağca tutuklu bulunduğu Maltepe Askeri 
Cezaevinden kaçmıştır. 

HASAN CERİT (Adana) — Kaçırılmıştır. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Daha doğrusu, 
bir zırhlı birliğin bulunduğu askeri bir garnizon 
içindeki bir cezaevinden, kimsenin tek başına kaç* 
ması, hatta örgütlü bir yardım görmeksizin kaçma-
sı mümkün olamayacağına göre, kaçırılmıştır. 

Sadece ülkemizde değil, dünya çapında da de
ğerli bir Türk gazetecisi olarak ünü olan, bu nite
liği ile hepimize onur veren Abdi İpekçi'nin 1 Şu
bat 1979 günü öldürülmesi bütün dünya kamuoyun
da büyük infial uyandırmıştı. Aradan bir süre geç
tikten sonra cinayet sanığının yakalanması, İpekçi' 
nin öldürülmesinden doğan büyük üzüntüyü hafif-
letmese bile, ülkemizde işlenen böyle insanlık dışı 
bir suçun cezasız kalmayacağını göstermek bakımın
dan bir teselli vesilesi olmuştu. 

Sanık Mehmet Ali Ağca, işlediği suçu sadece ilk 
sorgusunda değil, mahkeme önünde de soğukkanlı
lıkla itiraf etmiş, İpekçi'yi terörün tırmanması için 
taammüden öldürdüğünü açık açık söylemişti. Sanık 
ve tanık ifadelerinden ortaya çıkan başka bazı hu
suslar ise, Ağca'nin işediği cinayete başkalarının da 
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Örgütlü bir biçimde katkıda bulundukları, kendisine 
silah buldukları, banka hesabına paralar yatırdıkla
rıydı. 

Sıkıyönetim mahkemesinde devam eden duruş
ma, son ara seçimlerinden sonra, 24 Ekim günü Ağ-
ca'nın ifadesini birdenbire değiştirmesiyle ve «ben 
cinayet günü orada idim, silahı başkası kullandı» 
demesiyle ve uzun bir mehil istemesiyle yeni bir saf
haya girdi. Avukatlarının isteği üzerine Ağca adli 
tıbba sevk edildi, orada beraberce kelepçelendiği bir 
başka sanıkla birlikte iken, otomatik tabancaların 
ve bir rehin alma eyleminin eşliğinde bir kaçma gi
rişimine karıştı. Yani, adli tıpta akli muvazenesinin 
yerinde olduğu saptandıktan sonra, - Maltepe Ceza
evindeki kendi isteği üzerine ayrılmış olduğu sağ ey
lemci sanıkların bulunduğu koğuşuna gönderilen 
Mehmet Ali Ağca'nın, adli tıbdaki eyleminin gös
terdiği gibi kaçma eğiliminde olduğu belli idi. Ba
sında da bu ihtimale önemle dikkat çekilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, ortada bütün 
yönleriyle ele alınması gereken çok ciddi bir olay 
vardır. Ülkemizin kamuoyu ile birlikte bütün dünya 
kamuoyunun da dikkatle izlediği bu olayın tam an
lamıyla açıklığa çıkarılmasına büyük gereksinme 
vardır. 

Sayın komutanların iyi niyetlerine kesinlikle gü
veniyoruz. Silahlı Kuvvetlerimizin, üzerine verilen 
görevi yerine getirmekteki titizliği hepimizce bilin
mektedir. Bu titizliğe, görev bilincine ve disipline sa
hip bir kuruluşun görevli bulunduğu bir yerde böyle 
bir olayın geçmesi, üzerinde dikkatle durulması ge
reken bir husustur. Bu arada sabahın 7'si sırasında 
saptanan bu olayın, emniyet kuvvetlerine haber ve
rilmesindeki saatlerce süren gecikmenin nedeni de 
saptanmalıdır. 

Olayla ilgili soruları Sayın Başbakan, «Sanık, 
sıkıyönetim idaresinde bulunan askeri cezaevinden 
kaçmıştır. Sözkonusu kaçma olayının yeri askeri ce
zaevidir» diye yanıtlamış ve sıkıyönetim komutan 
vekili ve Genelkurmay Başkam ile görüştüğünü bil
dirmekle yetinmiştir. 

Sıkıyönetim Kanununun 5 nci maddesi gereğin
ce, sıkıyönetim komutanlıkları arasındaki işbirliği ve 
koordinasyonun, yani eşgüdümün, kendisi tarafından 
sağlanması gerektiğine ve sıkıyönetim uygulamaları 
Başbakanın sorumluluğu altında bulunduğuna göre, 
Sayın Başbakanın bu konuda, olayın geçtiği yerin 
askeri cezaevi olduğunu belirtmekle yetinmeyip, ge
rekli açıklamaları yapması uygun olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, Ağca olayının bir başka teh
likesine önemle işaret etmek istiyoruz. Özellikle se
çim öncesinde ve seçimler sırasında, belirli birtakım 
çevrelerin, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hüküm
lülerden bir bölümüne, seçimlerden sonra kendileri 
için af çıkacağı ya da kendilerinin her hangi bir bi
çimde kurtarılacağı telkinini yaptıkları ve böylece iş
lenen cinayetlerin, işleyenlerin yanma kâr kalacağı 
inancını yerleştirdikleri bilinmektedir. 

Hükümet programında af konusu olmadığına gö
re, Ağca olayı, belirli canilerin cezalarından af ye
rine cezaevlerinden kaçırılmak suretiyle kurtarıla
cakları inancını yaygınlaştırabilir ve bu da her halde 
terörün daha başka boyutlara tırmanması açısından 
çok tehlikeli sonuçlar verir. 

Son zamanlarda bir kısım sanıkların sıkıyöne
timdeki duruşmalarında yahut da sorgularında tanık 
olunan pervasız nümayişler ve direnişler böyle duy
guların sonucu olsa gerektir. 

Hükümet, böyle inançların ya da sanıların ya
yılmasını önlemek için, gereken her türlü önlemi al
mak ve şiddet eylemcilerine ve eylemlere karşı ne
reden gelirse gelsin, yansız tutum takınacağını her 
davranışıyla göstermek durumundadır. 

Bu düşüncelerimizi Yü-e Meclisimize saygı ile 
sunarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öymen. 

2. —^ Erzurum Milletvekili Korkut Özal'ın, An
kara Kız Yüksek Teknik Öğretmen Okulundaki ba
zı uygulamalarla ilgili gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın Korkut 
Özal, Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Oku
lundaki bazı uygulamalarla ilgili olarak gündem dışı 
söz talebinde bulunmuşlardır. 

Buyurunuz Sayın Özal, süreniz beş dakikadır 
efendim. 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Yeni bir Hükümetin güvenoyu almasını takip 
eden bu oturumda Hükümete, memleketin zor mese
lelerini çözmede ve bakanlara da vazifelerini mem
lekete en layık şekilde başarmada basiret, gayret, 
kararlılık ve muvaffakiyet vermesini Cenabı Hak'tan 
dileyerek sözlerime başlıyorum. 

İnanç, ibadet ve ifade özgürlüklerinin Anayasa
mız ile tam ve kâmil manada korunduğu ülkemizde 
bazan Ortaçağ Avrupa'sının karanlık çağını bile 
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aşan uygulamalar yapıldığını ıstırap ve nefretle gör
mekteyiz. İnanan insanların inandıkları gibi yaşama
larına tahammül edemeyenlerin, üzerlerinde taşıdık
ları resmi sıfatları bu amaçla kötüye kullanmaları 
akıl almayan bir zulüm teşkil etmektedir. 

Geçen hafta Türkiye ve dünya önemli olaylar 
yaşadı; hicri 1400 yılına girdik; parti liderlerimizin 
hepsi bu önemli olayı beyanatlarıyla kutladılar ve 
işaretlediler. Gene geçen hafta içinde îslamın en bü
yük ve en ulu mabedi olan Harem-i Şerif menfur 
bir tecavüze uğradı. Gönül isterdi ki, Yüce Meclisi
mizde bu menfur tecavüze gerekli tepki gösterilsin. 
Bundan tam 58 sene önce gene bu Yüce Meclisin 
çatısı altında alkışlar ve gözyaşları arasında kabul 
edilen İstiklâl Marşımızda : 

«Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli 
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli 
Şu ezanlar ki, şahadetleri dinin temeli 
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli» 

diye haykıran Türk Milletinin bu en Yüce Meclisi
nin Başkanlık Divanından, Mescid-i Haram ile ilgili 
bir tepkiyi dünya kamuoyuna biran önce duyurma
sını bekliyoruz. 

Muhterem Başkan ve değerli milletvekilleri, İs
lam aleminde böyle önemli günler kutlanırken, An
kara Kız Teknik Yüksek öğretmen Okulunda ise 
başı örtülü olarak derslere devam etmek isteyen kız 
talebelere, başlarını açmaları için baskı yapılmakta, 
kendilerine bazı hocalar tarafından hakaret edilmek
te ve sınıflardan kovulmaktadırlar. Bu hususta ba-

/. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ ve 
15 arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gaze
tesinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi 
Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtımında aracılık 
yaparak haksız kazanç sağladığına ilişkin haber ve 
iddiaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Sunuşlar kısmında Meclis Araştırması önergeleri 

vardır, okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

17 Kasım 1979 günü Hürriyet Gazetesinin birin
ci sayfasında yayınlanan bir haber • yazıda «Yağ da-

sında çıkan haberler tarafımdan tahkik edilmiş vo 
hadiseler doğrulanmıştır. 

İnanan ve nefsini yenerek, inandığına uyarak ya
şayan insanlar iman abideleridir ve onlara sadece 
hürmet edilmesi gerekir. Onları inançlarına göre ha
ram ve günah olan bir tatbikata zorlamak, sadece 
çağdışı değil, ay m zamanda gayri medeni ve insanlık 
dışıdır. (MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Böyle bir davranış Anayasaya da aykırıdır, İnsan 
Hakları Beyannamesine de tamamen ters düşer. Bu 
davranışta bulunanların bu cesareti nereden ve kim
den aldıkları kadar, böyle sapık bir tutumun hâlâ 
cezasız kalmasını da fevkalade dikkatle takip ediyo
ruz. 

Yurt çapında ortalığı kasıp kavuran anarşinin te
mel sebeplerinden biri de, işte bu, insanların birbir
lerinin inançlarına saygısızlıkları ve fikirlerini zorla 
kabul ettirmeye çalışmalarıdır. Eğer, Devlet ve mües
seseleri, böylesine inançlara saygısızlıkla, baskıyı tat
bikat haline getirirlerse, vatandaşların daha aşırı uy
gulamalara gitmeleri de tabii olur. 

Hükümetten rica ediyoruz. Bu ve bu emsali me
selelerin üzerine bütün sürat ve şiddetiyle gitsin. Ay
rıca, bu hususta bir Meclis Araştırma ve Soruşturma 
önergelerini Yüce Meclise verip, inananlara yapılan 
bu baskıların açıklığa kavuşup, kamuoyuna arzını 
da Yüce Meclisten talep edeceğiz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (MSP ve AP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 

ğıtımında paravan bir şirket ortaya çıktı.» denilmek
tedir. 

Ecevit Hükümetini güç duruma sokan olayda ye
ni gelişme, başlığı ile verilen bu haber - yazıda bazı 
iddialar, bazı söylentiler dile getirilmektedir. 

Bu gibi iddialar karşısında daima duyarlı hareket 
etmiş, bu gibi söylentiler karşısında daima açık se
çik tavır almış, her türlü yolsuzluk söylentisi ve iddi
asının kim olursa olsun üzerine gitmiş bir parti ola
rak gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz. 

Bu nedenle, konunun kamuoyunu her bakımdan 
tatmin edecek, en küçük bir kuşkuya, zanna yer bı-
rakmıyacak bir biçimde ve biran önce aydınlığa ka
vuşmasını sağlamak amacı ile Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 

ARAŞTİRMASİ ÖNERGELERİ 
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uyarınca bir Meclis Araştırmasına karar verilmesini 
arz ve talep ederiz^ 

18 . 11 . 1979 
Konya Ankara 

Mustafa Üstündağ Altan Öymen 

Gümüşhane; İstanbul 
Erol Tuncer Metin Tüzün 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğam 

İstanbul 
îlhan Biber 

Kars 
İsmet Atalay 

Bursa 
Nail Atlı 

Samsun 
llyas Kılıç 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

Gaziantep 
Celâl Doğan 

Kayseri 
Mehmet Gümüşçı 

Sivas 
Orhan Akbulut 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlı 

Siirt 
Nebil Oktaf 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir, 

2. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gazete
sinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi Sa
nayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtımında aracılık ya
parak haksız kazanç sağladığına ilişkin haber ve id
diaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

BAŞKAN — İkinci önerge var, onu da okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hürriyet Gazetesinin 17 Kasım 1979 tarihli nüs

hasının 1 nci sayfasında «Yağ Dağıtımında paravan 
bir şirket ortaya çıikt%f başlığı altında bir haber neş-
redilmıiştiir. 

Bu habere göre aralarında, CHP Genel Başkanı 
Bülent Eceviitlin eşi Rahşan Ecevtit'in kızkardeşi Ha-
cer Asude Aral'ın, CHP ©ski Kadın Kolları Genel 
Başkanı Güler Gürpınar'ın, Ecevitt Hükümetli tarafın
dan Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne ve TRT 
Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilen Aytekin Yıldız'ın 

eşi ve Köylü Demeği Üyesi Canan Yıldız'ın, CHP 
niin şoför 'kadrosunda çalışan ve ayna zamanda Rah
şan Ecevit'in şoförlüğünü de yapan Kiper Koraman' 
in da bulunduğu «Tarım ve E;l Sanatları Üretirnıi Sa
nayi ve Ticaret Anıonıirn Şirketi» kurufJmuştur. Şir
ket 13 Temmuz 1979 gümfDü Ticaret Gazetesinin 189 
ncu sayfasında 41813 sicil numarası ile tescil edflnııiış-
tir. Şirket ticari ikametgâh olarak Ankara'da Kavak
lıdere Göreme Sokak 6/6 numaralı yeri beyan etmiş
tir. 

Bu adres astada Rahşan Ecevit'in Genel Başka
nı olduğu «Köylü Derneği'nıin»ı genel merkezlidir. 

Gazetede yer allan haberde, TARKO'nun Köylü 
Derneği! şubeleri mensuplarına bedellini peşin alma
dan yağ verdiği ve bu yağların «Köylü Derneği Tü
ketim Kooperatifi» etiyle satışa çıkarıldığı beiirtal-
mekted&r. 

Satıştan sağlanan parafların; Köylü Derneği Tü
ketim Kooperatifi tarafından TARKO'ya ödenmesi 
gerekirken, bunun yerine şirketin İş Bankası Parabti 
Sokağındaki şubesinde bulunan 701/235 -1 numaralıı 
hesalbına yatırıldığı! ve sonradan şdrıketin bu hesaptan 
çektiği paralarla TARKO'ya ödeme yaptığı iddia 
edilmektedir. 

İddiayı teyit için de İstanbul Gaziosmanpaşa'da 
Köy - Der Bostancık TüketBm Kooperatifinden, Hı-
dıriılk Tüketim Kooperatifinden, Sincan Köy - Der' 
den önemi meblağların şirketin hesabıma gönderifldi-
ği aynı haberde beUirtiUmelkıtedlir. 

Bu iddialardan anlaşıldığına göre Şirket koruna
rak, şirket adına menfaat sağlanmıştır. Bu iddianın 
gerçek olması halinde fevkalade çirkin bir durum 
meydana çıkmış ollacalktır. Kaldı kü, meselenin çok 
basit olmayıp birtakım entrikaları bünyesinde topla
dığı intibaı vermektedir. 

Bütün detayı ile meselenin tetkiki, tahkiki ve ay
dınlığa kavuşması her şeyden evvel Türk Devletimin 
ve devamlılık sağlayan Hükümetlerinin kamu oyun-
dalki haysiyeti bakımından fevkalade ciddiyet arz et
mektedir. 

Biz ne kimsenin nakısız yere iddia ve iftiraîaria 
yıpratııîirnasına, ne de birtakım entrfilkalaırlla, birtakım 
kirli işler yapanların cezasız kalmasına taraftar de
ğiliz. 

Bu duygu ve düşüncelerle Anayasanın 88 ve iç
tüzüğün 1Q2 ve 103 ncü maddelerinin verdiği hakka 
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dayanarak MecMs Araştırması açimasını arz ve tek
lif ederiz, 

Saygılarımızda. 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Erzincan 
Timuçk( Turan 

17 .. 11 . 1979 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Ankara 
Fikri Pehlivanlı 

Bursa 
Ala Erverdi 

Anlkiara 
î. Hakkı Köylüoğlu 

Denizli 
M. Kemal Aykurt 

Kastamonu 
Fethi Acar 

Ağrı 
MiıkaıM Aydemir 

Aydın 
Behiiç Tozkoparan 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini aiacaik, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/720) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkereleri vardır; oku
tup, ayn ayrı onayımıza sunacağım: 

Millet Meclisi Genel Kurulunla 
Aşağıda adları yazıitı sayın milletvekıMerıimim hiza

larında gösterilen süre ve nedenleri© izin istemleri, 
Başkanlık: Divanının 16.11.1979 tarihli toplantısın
da uygun görülmüştür. 

Genel Kurulum onayına sunudur. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 
Biınıgöl Mıilfetvekili M. Sait Göker 100 gün hasta

lığı nedeniyle 23 . 3 .1979 tarihinden geçerK olmak 
üzere, 

Malatya Milletvekili M. Recai Kutan 14 gün has
talığı nedeniyle 5.4.1979 tarihinden geçerli olmak 
üzere, 

Kocaeli Milletvekili Kenan Akman 61 güm has
talığı nedenliyle 17.4.1979 tarihinden geçerli olmalk 
üzere, 

Ankaıra Milletvekili Alişan Canpolat 20 gün has
talığı nedeniyle 6.11 .1979 tarihinden geçerfli olmalk 
üzere, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunacağım. 
«Bingöl Milletvekli M. Sait Göker 100 gün has

talığı nedeniyle 23 . 3 .1979 tarihinden geçerli olmak 
üzerem, 

BAŞKAN — Kabul edenfJer... Etmeyenler... Ka
bul ediimiiştar. 

«Malatya Milletvekilli M. Recai Kutan 14 gün 
hastalığı nedeniyle 5.4.1979 tarihinden geçerli ol
mak üzere»;, 

BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«Kocaeli MMetvekiM Kenan Akman 61 gün has
talığı nedeniyle 17 . 4 , 1979 tarihinden geçerli olmak 
üzere», 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

«Ankara Milletvekili Alışan Canpolat 20 gün has
talığı nedeniyle 17.4.1979 tarihinden geçerli olmak' 
üzere»|. 

BAŞKAN — Kabul edenlier... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Hastalığı nedeniyle, geçen yasama yılında 
2 aydan fazla izin alan Bingöl Milletvekili M. Sait 
Göker'e ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık tezke
resi. (3/721) 

•BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi daha var, 
okutuyorum: 

M'iMet Meclisi Genel Kuruluha 
Hastalığı nedenliyle geçen yasamla yılında itki ay

dan fazla izlim alSan Bingöl Milletvekilli M. Sait Gö-
ker'e ödeneğimin verlöbilmesi, İçtüzüğün 130 ncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulur: 

Cahit Karalkaş 
Mîllet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul ödemiştir. 

3. — Hastalığı nedeniyle, geçen yasama yılında 
2 aydan fazla izin alan Kocaeli Milletvekili Kenan 
Akman'a ödeneğinin, verilmesine dair Başkanlık tez
keresi. (3/722) 

BAŞKAN — Bir diğer önerge daıha var* ökutu» 
yorum: • 

M'üHet MecTJJsi Genıel Kuruluna; 
Hastalığı nedeniyle, geçen yasama yılında İki ay

dan fazla izin alan Kocaeli MiMetvekii Kenan Ak-
man'a ödeneğinim verilefoimesii, İçtüzüğün 130 ncu 
mladdesi gereğince Genel Kurahın onıaynia sunulur. 

Cahit Karakaş 
Mîllet Merfisi Başkamı • 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden- • 
ler... Etmeyenler... Kabul edûlmüştir. 
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4. — TBMM Kitaplık Karma Komisyonunun 
üye sayısı ve üyeliklerinin siyasi parti grupları ara
sındaki dağılımına dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN 
tuyorutm : 

Bir tezkere dıaha var, onu da oku-

Mi'lıtet Meclisi Geneli Kuruluna 

Tüı'kiye Büyük Müet Meclisi Kitaplığı Kanunu
nun 3 ncü maddesi gereğince; TBMM Kitaplık Kar
ma Komisyonunun, 8'i Cumhuriyet Senatosu Üyesi, 
lö^sı milletvekili olmak üzere 24 üyeden oluşması ve 
milletvekili üyeliklerinin siyasi parti grupları arasın
da dağılımının aşağıdaki cetvelde gösterildiği biçimde 

olması, Millet Meclisi Başkanlık Divanının 16.11.1979 
tarihli toplantısında uygun görülmüştün 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 
TBMM Kitaplık Karma Komisyonunun Milletvekili 
Üyeliklerinin Siyasi Parti Gruplarına Göre Dağılım 

Cetveli 
Siyasi Parti Gruplarına Düşen Üyelik 

Komisyon üye sayısı CHP AP MSP MHP 

24 (16'sı milletvekili) 7 7 1 1 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

D) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Bütçe Karma Komisyonu milletvekili üye

liklerinin, siyasi parti gruplarının kuvvetleri oranla
rına göre dağılımına dair Danışma Kurulu önerisi. 

'BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır, okutup onayımza sunacağım : 

«Danışma Kurulu Önerisi 
. No. : 58. 

Danışma Kurulunun 26.11.1979 tarihinde yaptığı 
toplantıda aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına 
sunulması uygun görülmüştür. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

CHP Grubu Başkanvekili AP Grubu Başkanvekili 
Metin Tüzün Dr. Oğuz Aygün 

MSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanvekili 
Hasan Aksay İhsan Kabadayı 

öneri : Anayasanın 94 ncü maddesine göre; 35 
milletvekili ile 15 Cumhuriyet Senatosu üyesinden 
-oluşması geröken Bütçe Karma Komisyonunun miîlfet-
vekili üyelılklerinin siyasi parti gruplarının kuvvetleri 
oranlarına göre dağılımının aşağıdaki oran cetvelin
de belirtildiği biçimde olması önerilmiştir. 
Bütçe Karma Komisyonunun Milletvekili Üyeliklerinin 

Siyasi Parti Gruplarına Göre Dağılım Cetveli 
Siyasi Parti Gruplarına Düşen Üyelik 

Komisyon AP CHP MSP MHP Bağ. 

Bütçe Karma 
Komisyonu (35'i 
Milletvekili Plan 
Komisyonu) ' 

21 11 1 1 1 

BAŞKAN — Okunan öneriyi onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2. — 28.11.1979 Çarşamba günkü birleşiminde, 
gündemdeki sözlü soruların görüşülmesine dair Da
nışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Gündemimizde yer alan «Komisyon
lara Üye Seçimi», siyasi parti gruplarınca aday gös
terme işlemi henüz tamamlanmadığından yapılama
maktadır. \ 

Gündemimizde görüşülecek başka konu yoktur. 
Ancak, 28.11.1979 Çarşamba gününe ait birleşimin 
gündemi ile ilgili Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır; okutup onayınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 59. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 28.11.1979 Çar
şamba günkü birleşiminde, gündemdeki sözlü soru
ların görüşülmesi önerilmiştir. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

CHP Grubu Başkanvekili AP Grubu Başkanvekili 
Metin Tüzün Oğuz Aygün 

MSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanvekili 
Hasan Aksay İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Okunan öneriyi onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buna göre, sözlü soruları görüşmek için, 28.11.1979 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.29 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kaysri illetvekili Mehmet Doğariın, Fat
sa'da meydana gelen anarşik olaylara ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına, Adalet Bakanı 
Ömer Ucuzal'ın yazılı cevabı. (71654) 

17 , 8 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan Bülent Ecevit ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutta 
bulunmanızı saygıyla arz ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Doğan 

1. Fatsa Kaymakamının komünist anarşistlerle 
işbirliği yaptığı, solcu silahlı eşkiya Mehmet Ali Dur-
muş'un silahını alan Ordu ve Fatsa ekibi polislerinin 
kaymakam tarafından tehdit edilerek solcu militanın 
silahının güvenlik kuvvetlerinden alınarak, suçluya 
teslim edildiği iddiaları yaygındır. 

2. Görevi icabı; Türk Devletini ve Türk adaleti
ni temsil etmekte olan Savcı Hasan Esen'in Fatsa'da 
anarşistlerin lideri olarak bilinen Fikri Sönmez ve 
diğer militanlarla işbirliği yaptığı söylenmektedir. 

a) Fatsa Cumhuriyet Meydanında kalabalığın 
önünde Mahmut Can isimli ülkücü genç, Fikri Sön-
mez'in başkanlığını yaptığı militanlarca öldürülmüş, 
savcının yan tutması sebebiyle katillerin tutuklana-
madığı söylentisi doğru mudur? 

b) Fatsa Belediyesinin önünde Oktay Orbey 
isimli ülkücü genç, komünistler tarafından silahla ya
ralanmış, hastaneye giden gence tıbbi müdahale ya
pılmadığı gibi, Dr. Teoman Işıl tarafından komü
nistlere haber salındığı, hastaneye gelen militanlar ya
ralı gencin ağzına yastık bastırarak bıçak darbeleriy
le öldürüldüğü, cenazenin yakınlarına ve arkadaşları
na verilmediği, belediyede çalışan işçilerle meçhul bir 
yere gömdükleri söylenmektedir. 

c) Mezarın bilahare arkadaşlarınca tesbit edilme
si üzerine Dr. Teoman Işıl, Savcı Hasan Esen, aşırı 
solcu Fikri Sönmez ile işbirliği yaparak, mezarın açı
larak cesedin benzin dökülerek yakıldığı söylenmek
tedir. 

3.ı Fatsa Merkezini kan ve korkuya boğan kızıl 
komünist militanların şimdi köylere indiği halkın fın
dık bevsimi olması dolayısıyla fındığını toplayama
dığı, komünizmi benimsemeyen vatandaşların köyleri 
terke zorlandığı gelen haberler arasındadır. Tüyler 
ürperten bu olaylar doğru mudur? Doğruysa ne gibi 
tedbirler düşünüyorsunuz? 

T.e 
Adalet Bakanlığı 26.11.1979 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: 3.4-12-1979 65407 

Konu : Kayseri Milletvekili 
Sayın Mehmet Doğan tara
fından verilen yazılı soru 
önergesi Hk„ 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlık makamına gönderilen : 
a) '23 . 1Q . 1979 gün ve 7/654-3887/23328 sayılı 

yazıları, 
ib) 19 . 11 . 1979 gün ve Kan. Müt. 7/654-3887/ 

23328 sayılı yazıları. 
Başbakanlık makamının : 
c) 6 . 11 . 1979 gün ve PÎB/04746 sayılı yazılan. 
d) 22 . 11 . 1979 gün ve PÎB/04844 sayılı yazıları. 
Kayseri 'Milletvekili Sayın Mehmet Doğan tara

flından Sayın Başbakana yöneltilip, Başbakan adına, 
Adalet Bakanı tarafından cevaplandırılması, Başba
kanlık makamının ilgi (c) yazılariyle tensip buyuru-
lan; Fatsa ilçesindeki anarşik olaylar ve görevlilere 
ilişkin soru önergesine gerekli cevabın verilebilmesi 
için, anılan ilçe Kaymakamı ve idari önlemler konu
sunda İçişleri Bakanlığına yazılan yazı cevabı ile Fat
sa C. Savcısı hakkında Adalet Müfettişi marifetiyle 
tevessül olunan tahkikat sonucuna intizar olunmak-
tadu\ 

Anılan işlemlerin ikmalini müteakip, Kayseri Mil
letvekili Sayın Mehmet Doğan tarafından verilen ya
zılı soru önergesinin derhal cevaplandırılacağını say
gılarımla arz ederim. 

Ömer Ucuza! 
Adalet Bakam 

2. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğariın, Sarı
kamış Orman Fidanlığına ilişkin sorusu ve Orman Ba
kanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı. (7/669) 

3 . 9 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdalki sorumun Orman Bakanı (tarafından ya
zılı olarak cevaplaridırılma'sına tavassutlarınızı rica 
öderim^ 

Saygılarımla^ 
Kayseri MMetiveMli 

Kemal Doğan 
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Soru i 
•Beş _yıl önce talkıriben ükıi yüz milyon 'Hfra harcanja-

ralk ağaçlandırılan, Sarılkaimış Orman FidanhMarının, 
(Kars Senatörü Sırrı Altalliay'in seçîm yaltamı olarak 
üslteği «üzerine, tarafmıztdıan veriieıja emirle mevcut fi-
ıdaniîarın biçtirilip, söMürüÜıdüğai ve imflıa edilerek, buu-
ca emdk ve masrafların ziyan «di'lmie$J!nfe sebdbi flje-
d'ir? Partizanlık: uğruna Devlete Ve miielte verdirilen 
bu zararı nasıl izah ediyorsunuz? 

TJC, 
Orman Bakanlığı «19İ1U.1979 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: 02:16/10* 

Milet Mestim Başkanlığına 
İlgi: 23 . 10 . 1979 gün ye 7/669-3924/̂ 37116 sa

yılı yazıya (ka. 
Kay^sr* Mm^tm^k&i K$nal 'öoğanVn* iSartaıış 

Orman Fidanlığına iliişlklito yazılk mm ftm&S&Vftâte feci
si geçen hususlar mahaltan ftatfdük etötiritaiş olup; Sa-
r4k*m*| ^ıdtakasiflldg ağaçlamaya alınmış ve /etrafı 
tdilkmti 'tteJle çevrilfaşi'ş Mç bir a|açiama safe&sı içeri-
(şiinlde ©İt bljüçima'nide» mi$md& #$aa takribatMvn söz 
Ikbmjisu plmaidığı; amak, Sarikaimış ağa£*and«m& 
mi&^dMn'in, belirli bir ağaçlama sahası îçindle ka
lan çayır ve otları, yaflanı bulunan bazı Mtaselerin 
yarar sağîaimalk matadiyie biçip ^ötürmefsine müsaa
de ettiği, bu davraıwşıji|!daw dolayı adı geçeniiin göre-
yinıden ahmağı Ve >ayr*ca d&iplllin kuruluna «eMkedİl-' 
Id'iği, anl'aşıllmiştıf. 

Keyfiyeti bilig î̂erinlizö jsıunanim. 
SSaygjJamnJa, 

Haisan BküncJ 
Orman Balkanı 

3, — İzmir Milletvekili Erol İH. Yeşil pınarın, 
Bayırydır Cezaevinde bulunan bir tutukluya ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı Ömer Ucuzal'tn yazılı cevabı. 
(7/672) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Meh

met Can tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda gereken işlemlerin yapılmasını emir ve mü
saadelerinize arz ederim, 

Saygılarımla, 
İzmir Milletvekili 

Erol H. Yeşilpmar 

Bayındır Cezaevinde bulunan Hasan Tutkan isim
li bir kişi, 16.9.1979 günü izmir Atatürk Spor Salo
nunda yapılan «Tarım Kredi Kooperatifleri - İzmir 
Bölge Birliği Genei Kurul Toplantısı» na, Tire Mer
kez Tarım Kredi Kooperatifi temsilcisi olarak katıl
mış ve temsilci kartı ile oy kullanmıştır. 

1. Hasan Tutkan adlı kişinin, Bayındır Cezaevin
deki durumu nedir? 

2. Bu kişi, eğer tutuklu ise, mahkeme kararı ol
maksızın nasıl cezaevi dışma çıkmıştır? 

3. Eğer bu kişi, mahkemece cezası kesilmiş bir 
hükümlü ise, amme haklarından mahrum olabileceği
ne göre, hangi şartlar ve hangi nedenlerle cezaevi dı
şına çıkabilmiştir ve bir genel kurulda oy kullanabil
miştir? 

TC 
Adalet Bakanlığı 20 , 11 E1979' 

Ceza ve Tev. Ev. Genel 
Müdürlüğü 

4 ncü kısım 
Sayı : 51689 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İzmir MilJetvekdli Sayın Erol H. Yeşilpınar'ın ya
zalı soru önergesine cevap yazımız iki nüsha olarak. 
ekte sunulmuştur. 

Gereğini emirlerinize arz ederim. 
Ömer Uçuzal 

Adalet Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Erol H. Yeşilpınar'ın 
23,11x1979 tarihli yazılı soru önergesi cevabı. 

Soru önergesinde adı geçen Bayındır Cezaevinde-
hükümlü Hasan Tutkan'in o yer Asliye Ceza Mahke
mesinin 16.9.1979 günlü ve 1979/63 sayılı kararı ile 
«şartla tahliye» edildiği, mahalli Cumhuriyet Savcı
lığının 13.11.1979 günlü ve 4112 sayılı tel yazısı ile 
bildirilmiştir. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 
Ömer Ucuzal 

Adalet Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

9 NCU BİRLEŞİM 

27 .11 .1979 Sah 
Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştınması önergeleri. 
2, — Başkanlık tezkereleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK tŞLER 
5 

GENOBt GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 
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