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A) Gündem Dışı Konuşmalar 

Sayfa 
330 
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331 
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1. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, 
Türkiye'deki sakatların sorunlarıyla ilgili gün
dem dışı konuşması 332:333 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 333 

A) Öngörülmeler 

1. — istanbul Milletvekili Iıhrahim Ural ve 
42 arkadaşının, bakanlığı zamanında Btibank 
Genel Müdürünün yasallara aykırı hareketleri-. 
ni engellememek suretiyle nüfuzunu kötüye 
kullanarak şahsî menfaat sağladığı ve Devleti 
zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Oeza 
Kanununun 212, 228 ve 240 inci maddelerim 
ne uyduğu iddiasıyla Manisa Milletvekili ve 
Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar hakkın
da Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca 'bir 

333 

Sayfa 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/329) 333:347 

fVI. — SORULAR VE CEVAPLAR 347 

347 A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'm, 

yemıimli özel teknik bürolara yapılan başvu
rulara ve sonuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 347 

2. .— Kütahya 'Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Çekıran Suyu mecrasının de
ğiştirilmesinden doğacak sorunlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/223^ 347 

3. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimar-
oğlu'nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki ba
kır madenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 347 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut A'bacıgiF 
in, Bandırma - İstanbul arasındaki vapur se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu Ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un 
cevaıbı (6/233) 347:348 

5. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir* 
in, Maden Dairesinde görevli 'bazı memurlara 
kömür ruhsatı verildiği iddiasına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/236) 348 
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Sayfa 
6. — Hatay Milletvekili Abdurrahman De-

mirtaş'ın, Hatay'ın Anavatana ilhakından son-
ra toprakları Suriye'de kalan vatandaşlarımızla 
dağıtılan topraklara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/238) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant* 
oğlu'nun, Şırnalk kömürleri dekapajına (ilişkin 
Enerji ve Tahiî Kaynaklar Baklanından sözlü 
soru önergesi (6/241) 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — Anıtalya Milletvekili Ali Dizdaroğ-
lu'nun, Türk Cem Kanununun 175, 176 177 

348 

348 

348 

Sayfa 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı: '82 ve 82'ye 1 inci ek) 348 

2. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/624) (S. Sayısı : 235) 348:349 

3. — Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir ve 7 Arkadaşının, 29.6.1956 Tarih ve 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanununa 'Bir Ek Madde 
Eklenmesine Miskin Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/637, 2/157) (S. Sayısı : 
236) 349 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman, Sosyal Sigor

talar Kurumu konut kredileri, 
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, merhum 

Mahmut Akkılıç adına ve anısına bir öğrenci yurdu 
yaptırma kampanyası açılması; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe Halk

çı Parti Grubunca aday gösterilen Şanlıurfa Millet
vekili Vecihi Ataklı seçild. 

Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, 
Zonguldak İli Kapuz semtinde Hazine arazisi üze
rinde inşa edilen konutların durumuna ilişkin sözlü 
sorusuna (6/230) Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray cevap verdi; soru sahibi de cevaba karşı 
görüşünü açıkladı. 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, belediyeye 
alınacak işçi ve memurlara yöneltildiği iddia edilen 
sorulara ilişkin sözlü sorusuna (6/240) İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut cevap verdi. 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın (6/187) ve 
Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Kara'a' 

nın (6/223) sözlü soru önergeleri soru sahipleri izinli 
olduklarından; 

Siirt Milletvekili Naci Mimaroğlu'nun (6/226), 
Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in (6/236) ve 
Hatay Mtiletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 

(2/238) sözlü soru önergeleri mehil verildiğinden; 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/233) 
sözlü soru önergesi, ilgili bakan Genel Kurulda ha
zır bulunmadığından, 

Ertelendiler. 
İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un (6/239) söz

lü soru önergesi, soru sahibi ikinci cevap gününde de 
Genel Kuruldı hazır bulunmadığından düştü. 

Maddeleri Komisyona geri verilen, Antalya Mil
letvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci ek) 
Komisyondan gelmediğinden, görüşülmesi ertelendi. 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun
da Değişiklik kapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
(1/624) (S. Sayısı : 235), Komisyona verilen 2, 19 ve 
24 üncü maddeleri ile yürürlük maddeleri hariç, di
ğer maddeleri l:abul edildi 

17 Ocak 1985 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 17.16'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

Kât'ip Üye 
içel 

Durmuş Fikri Sağlar 

— 330 —. 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sa-

kallıoğlu'nun, Cemalettirı oğlu 1319 Manastır do
ğumlu Remzi öztuş'un eşi Fatma öztuş'a Vatanî 
Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanmasına Dair Ka
nun Teklifi (2/197) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.1.1985) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait iş hanlarındaki ki
racıların kira sorununa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/249) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.1.1985) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Şe-
kerbank tarafından pancar kooperatiflerine verilen 
krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1985) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
işsizlik konusunda alınacak tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/251) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 16.1.1935) 

4. — Manisa Milletvekili tsmet Turhangil'in, 
Manisa - Karakurt Barajı projesine ilişkin Başbakan
dan sözlü som önergesi (6/252) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 16.1.1935) 

5. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralına ilişkin Başba

kandan sözlü soru önergesi (6/253) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 16.1.1985) 

6. — Manisa Milletvekili tsmet Turhangil'in, 
ilk ve ortaöğretimi aynı binada yapan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/254) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.1.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, Bulgaristan'da ikamet eden soydaşla
rımıza işkence yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/327) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 15.1.1985) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Kırşehir İli Güzler Köyü cami ve okuluna ba
ğışlanmış gayrimenkul bulunup bulunmadığına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/328) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1985) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun ,deprem nedeniyle Erzurum - Horasan ilçesi 
Muratbağı Köyünün konutlarını yapan firmaya iliş
kin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/329) (Başkanlığa geliş tarihi : 151.1985) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Başbakanlık danışmanlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/330) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.1.1985) 

BtRÎNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Ledin Barlas 
KÂTİP ÜYELER : Durmuş Fikri Sağlar (tçel), Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okuma'k suretiyle yoklama yapı

lacaktır, sayın milletvekillerinin salonda bulundukları

nı yüksek sesle 'belirtmelerini rica ederim. 

— 331 — 

(Erzurum Milletvekili İlhan Aras'a kadar yokla
ma yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır. Görüş
melere başlıyoruz. 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm, Tür
kiye'deki sakatların sorunlarıyla ilgili gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Sayın Salih Altean'ın, Türkiye'deki 
Sakatların sorunlarıyla ilgili olarak gündem dışı gö
rüşme İsteği vardır. 

Buyurun Sayın Salih Alcan. (Alkışlar) 

SAUtH ALOAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; sakatlık, doğuştan veya sonradan 
herhangi. bir nedenle kişinin 'bedensel veya psiko -
sosyal yapısında oluşan 'bozukluğun yarattığı bir du
rumdum 

Sakatlığa yol açan 'bozukluğun tanımlanması ve 
ek'sikliğin giderilmesi için tedavi edilecek kişinin ye
niden kendine ve topluma yeterl'i duruma getirilmesi 
gerekir. Ülkemizde gün geçtikçe dikkatsizlik ve bilgi
sizlik sonucu görülen iş ve trafik kazaları, hastalık
lar, yanıklar nedeniyle sa'kat kişi sayisı büyük boyut
lara ulaşmış durumdadır. Toplum yapımız gereği, 
özellikle kırsal kesimde, 'düğünlerde anlaşamayan va
tandaşlar arasında ortaya çıkan kurşun yaralanmaları 
ve benzeri durumlar küçümseyemeyeceğim'iz sayı
da sakatlığa yol açmaktadır, 

Bugün, ülkemizde sön yıllarda yapılan, sakat sayı
sını gösteren sağlıklı bir istatistik bilgisi buulunma-
maktadır. Bununla beraber, tahmini rakamlar, sakat 
sayısının 5 milyona ulaştığını göstermektedir. 1965 
yılında yapılan 'istatistikler 316 943 bedensel sakatlık, 
53 bin sağır - dilsiz, 37 bin kör olduğunu göstermek
tedir. Görüldüğü gibi, bu konuda elimizdeki veriler 
yetersiz kalmaktadır. 

Sakatlık sorunlarına sağlıklı çözüm getirebilmek 
için, özellikle bu konuda Türkiye'de ne kadar sakat 
olduğu belirlenmelidir. Türkiye'de ne kadar sakat 
bulunmaktadır; saka'tlik oranında nasıl b'ir gelişme 
veya azalma vardır; ülkemizde sakata ulaşabilen eği
tim ve rehabilitasyon düzeyi nedir; konu ile ilgili ne 
kadar sağlık elemanı hizmet görmektedir; rehabilitas
yonu 'tamamlanan sakat' kişilerin kaçı üretici duruma 
geçebilmiştir gibi, soruları yanıtlayabilecek sağlıklı bir 
istatistik çalışmasının yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Ülkemizde sakatın sorunlarına yeterli çözüm ge
tirilmek için yukarıdaki soruların cevaplandırılması 
yanında, rehabilitasyon konusunda çalışan elemanların 
da gözden geçirilmesinde yarar vardır. 

Sakatın, sakatlığının tanımlanmasından, toplum
da üretici duruma geçmesine kadar yapılan tıbbî ça
lışmalar, bir başka deyişle tıbbî rehabilitasyon, dok
tor ve yardımcı sağlık elemanlarının birlikte, takım 
çalışmasıyla mümkündür. 

Türkiye genelinde bir değerlendirme yapıldığı 
zaman, 3 rehabilitasyon merkezinin açılmış olduğu 
görülmektedir. Çağdaş seviyede uygulanan ve rehabi
litasyon amacıyla açılan bu merkezlerimizde bile ye
tersiz sayıda sağlık elemanı hizmet vermektedir. Oy
sa, ileri Batı ülkelerinde sakatlara verilen rehabilitas
yon hizmetlerinin önemi anlaşılmış ve konu her yö
nüyle çözümlenmiştir. Sakatlığın oluştuğu ilk andan 
başlayan sağlık hizmetleri kesintisiz ve aksatılmadan, 
kişi üretken duruma geçene kadar değişik sağlık di-
siplinlerinçe sürdürülmekte ve bu yolda başarılı bir 
sonuca ulaşılmaktadır. 

İngiltere'de halk dilinde inme olarak adlandırılan, 
vücudun bir tarafının, kol ve bacağının felci duru
munda İlk andan başlayan rehabilitasoyn hizmetleri, 
hasta kendi işini yapar duruma gelene kadar sürdü
rülür. Ülkemizde hastanın gerekli tıbbî tedavisi yapı
lıp genel durumu düzeltilince, rehabilitasyonun ilk aşa
ması olan bu dönemde hasta taburcu edilmektedir. 
Fizik tedavi rehabilitasyon uygulayan merkezlerim'iz
de ise, hastanın fonksiyonel durumu bir düzeye ge
tirilince taburcu edilmekte, ancak bunu izleyen gün
lük yaşama adaptasyon, hastanın bizzat ailesi ve ken
disine bırakılmakta ve yine rehabilitasyon uygulama
sı eksik kalmaktadır. Bu hasta tekrar eski aktif ya
şantısına ve işine dönebilecek midir; aile - hasta -
çevre 'ilişkisi sağlıklı olabilecek midir gibi, soruların 
yanıtlanması ise, konunun bir diğer açıdan üzerinde 
durulması gereken yönüdür. 

Ailenin, çok yardım yapması ya da tam tersine 
bir davranışla hiç yardım yapmayıp hastayı toplum 
dışına iten bilinçsiz ve yanlış tutumları, onun tedavi 
ile edindiği pek çok fonksiyonu kaybetmesine neden 
olacaktır. 

Sakat kişinin çalışabileceği iş olanakları ülkemiz
de yeterli düzeye ulaşamamıştır. Oysa her sakatın ya
pabileceği ve başarabileceği iş vardır. Bu çalışma ola
nağı ve onun üretici duruma geçmesi, ekonomik öz
gürlüğüne kavuşmasının yanı sıra, psiko - sosyal sağ
lığına da yararlı olacaktır. 

Bugün toplumumuzda tıbbî rehabilitasyon bakış 
açısı ve değerlendirilmesi çoğu kez tek yönlü olmak-

— 332 — 
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tadır. Tıt>'bî rehabilitasyon hizmetlerinin, bir takım 
çalışmasını gerektirdiğini hepimizin bilmesi, kabul et
mesi ve bu konuda eksikliklerin giderilmesi için ça
lışmamız gerekir. Sağlık hizmetini yalnız hekimin 
yapması 'beklenemez. Ona yardımcı olarak, sağlık 
elemanlarının da en iyi şekilde yetiştirilerek çalışma
ya katkıları olması gerekmektedir. 

Sonuç olarak, özetle sakatlarımız bizden ne bek
lemektedir : İlgisizliğin ilgiye dönüştürülmesi, iş im
kânlarının artırılması, eğitim ve rehabilitasyon mer
kezlerinin artırılması, bakımevlerinin sıhhatli olarak 
sayılarının artırılması, sakatlar derneklerinin devlet 
yardımlarıyla günün şartlarına göre desteklenmesi, 
10 - 16 Mayıs Sakatlar Haftasında kuru tartışmalar 
yerine, sakatları tatmin edici kanunların çıkartılmasını 
ve sakatların sosyal haklarının ivedi verilmesini sağ
lamak; dernek, şube ve lokallerinin çıkar sağlayan-

' A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili İhrahim Ural ve 42 ar

kadaşının, bakanlığı zamanında Etibank Genel Müdü
rünün yasalara aykırı hareketlerini engellememek su
retiyle nüfuzunu kötüye kullanarak şahsî menfaat 
sağladığı ve Devleti zarara uğrattığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 212, 228 ve 240 inci 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Manisa Milletvekili 
ve Devlet eski Bakanı İsmail Özdağlar hakkında Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/329) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Özel Gündemde Yer Alacak İşler» 

kısmın'da yer alan, İstanbul Milletvekili İbrahim Ural 
ve 42 arkadaşının, bakanlığı zamanında Etibank Ge
nel Müdürünün yasalara aykırı hareketlerini engelle-' 
merndk suretiyle nüfuzunu 'kötüye kullanarak şahsî 
menfaat 'sağladığı ve Devleti zarara uğrattığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 212, 228 ve 240 
inci ma'ddelerine uyduğu İddiasıyla Manisa Milletve
kili ve Devlet eski Bakanı İsmail Özdağlar hakkında 
Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergesinin görüşmele
rine başlıyoruz, 

Bu görüşmeler'de sırasıyla önergeyi verenlerden 
ilk imza sahibine veya onun göstereceği bir imza 'sa
hibine, şahısları adına iki sayın milletvekiline ve 
son olarak da hakkında soruşturma istenilmiş bulu
nan Devlet eski Ba'kanına istediği tak'dirde söz vere
ceğine 
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ların ellerinden kurtarılması; devletin sa'kata 3 ayda 
bir verdiği 6 100 Türk liralık gülünç rakamın yük
seltilmesi; tedavi ve hastane, ilaç ihtiyaçlarının ücret
siz olması ve nihayet işverenlerimizin sakatların dün
yalarını anlayıp, onlara kapılarını açmalarının sağ
lanmasını 'istemektedirler. Ayrıca resmî ve özel iş
yerlerinde yüzde 2'li'k kanunî sakat çalıştırma konten
janlarına riayet edilmediği, bu kontrollerin ilgili ma
kamlarca en iyi şekilde takip edilmesi gerektiğine 
inanmaktayız. 

IŞu andaki hükümetimizden, tüm sakatlar adına, 
en ivedi şekilde çözüm getirmesini talep ediyor ve 
sakatların bu konuda bizden yardım beklediğini be
lirterek en derin saygılarımı sunuyorum. (HP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akan. 

ıSöz süreleri 10'ar dakika ile sınırlıdır. 
'Meclis soruşturması önergesi Genel Kurulun 

15.1.1985 tarihli 53 üncü Birleşiminde okunmuş ve 
bastırılarak sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Meclîs soruşturması önergesini tekrar okutuyo
rum :' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı Sayın 
İsmail özdağlar* hakkında Meclis Soruşturması iste
mini kapsayan, Anavatan Partili 40 T.B.M.M. üye
sinin imzaladığı önerge, yalnız istemden ibaret olup, 
suçlama ve araştırma konularında soyut kalmıştır. 
Önergenin, taşıması zorunlu açıklıklardan yoksunlu
ğu sonradan hatırlanmış olacak ki, «gerekçe» adı al
tında ve bir tasarı görünümü içinde, yetersizliği son
radan giderilmek istenilmiştir. Bu durum, başlangıç
ta olması gereken imza sayısında da uygunluk taşıma
dığından «Meclis Soruşturması» önergesinin «sureta» 
verildiği izlenimi ve haklı kuşkusu yaratılmıştır. 

Oysa, Meclis Soruşturması isteminin biçimsel 
yönden sağlıklı olması kadar, içeriğinde de her yön
den açıklık bulunması gerekir. Bu koşulları taşıma
yan önergenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ça
lışmalarında hukuksal yönden sorunlar yaratacağı en
dişesini taşıyoruz. Çünkü, dokunulmazlık konusunda 
yapılan hatalar bizi doğrulamaktadır. Suçlama, bakan
lık görevinden dolayı ileri sürüldüğünden milletvekili 
hakkında adi bir suç isnadı imiş gibi savcılığın ara-

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
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ya sokulup dokunulmazlığın kaldırılması için işlem
ler yapılması gereği kısa zamanda anlaşılmıştır. Ni
tekim, Anayasamızın 100 üncü maddesine göre Yüce 
Divan'a sevk kararı içinde dokunulmazlığın otoma-
tikman kaldırılması da vardır. 

Ayrıca, Türk Ceza Kanununa göre suç ihbarları
nın yetkili cumhuriyet savcıları ile zabıta amir ve me
murlarına yapılması gerekirken, yetkisiz danışmanla
ra yapılmasındaki ve görev verilmesindeki hukuka 
aykırılık kadar kuşku verici görünüm de bu davranış
larımızı haklı çıkarmaktadır. 

— Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakam İs
mail Özdağlar hakkında Başbakanlıkça, Adalet Ba
kanlığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu suç 
duyurusunda, muhbir UM Deniz Nakliyatı Firması 
sahibi Uğur Mengenecioğlu'dur. Suç iddiası Baka
nın sağladığı şahsî menfaat karşılığı bakanlık göre
vini kötüye kullanmak suretiyle adı geçen firmanın 
gemilerine akaryakıt nakliyesi sağlanmasıdır. Ayrıca 
Bakanın, görevini yapan bazı bürokratları bu işlere 
engel olacağı gerekçesiyle görevden almayı düşündü
ğü de iddia edilmektedir. 

— Eti'bank Genel Müdürü Muammer öcal, Sayın 
tsmail özdağlar'ın yakın arkadaşına yasal yollardan 
kredi veremeyince, yasalara aykırı olarak Eti'bank 
Araştırma Geliştirme Fonundan 25 milyon lira avans 
vermiştir. 

— Eti'bank Genel Müdürü Muammer öcal, kar
deşinin genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi oldu
ğu bir şirkete Bankalar Yasasının 41 ve 42 nci mad
delerine aykırı olarak 200 milyon lira kredi verilme
sini sağlamıştır. 

— Sayın tsmail özdağlar'ın çok yakın arkadaşı 
olduğu belirtilen Etibank Genel Müdürü bark ihraç 
eden bir şirkete üç yıl sürekli, karşılığını almadan se
net mukabili mal vererek Etibank'ın 1.5 milyar lira
lık alacağının doğmasına neden olmuş, söz konusu 
firmaya Sovyetler Birliği'ne 80 dolardan ihraç edilen 
barit*i 35 dolardan satmış, bu arada Etibank'ın An-
talya'daki tesislerinin atıl kalmasına neden olmuştur. 

Bilindiği gibi oylarınızla seçeceğiniz T.B.M.M. So
ruşturma Komisyonu sorgu yargıcı gibidir. Ve yalnız 
«tasrih edilen suçu» soruşturmakla görevlidir. Oysa, 
Sayın ismail özdağlar yukarıda da belirttiğimiz gibi 
pek çok suçlama ile karşı karşıyadır. Bizim amacımız, 
Anavatan milletvekillerinin de istediği gibi Sayjn öz
dağlar'ın eğer suçu yoksa aklanması, eğer yukarıda 
belirttiğimiz suçlamalar varit ise cezalandırılmasıdır. 

Yukarıda arz edilen hususlar Bakanın görevde 
bulunduğu sırada nüfuzunu kötüye kullanarak şahsî 
menfaat sağladığı ve Devleti zarara uğrattığı ve bu 
hareketinin Türk Ceza Kanununun 212, 228 ve 240 
inci maddeleri kapsamına girdiğini göstermektedir. 
Bu sebeple, durumun açıklığa kavuşturulması ve 
Bakanın sorumluluğunun tespiti için Anayasanın 100 
üncü maddesi uyarınca Devlet eski Bakanı Sayın is
mail Özdağlar hakkında Meclis Soruşturması açılma
sının gereği için arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Sururi Baykal 
Ankara 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Ali Aşkın Toktaş 
İzmir 

Tevfi'k Güneş 
Kırşehir 

İbrahim Taşdemir 
Ağn 

Şevki Taştan 
Sivas 

Yusuf Demir 
Uşak 

Edip özgenç 
İçel 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Coşkun Bayram 
Adana 

Halis Soylu 
Kars 

10 . 1 . 1985 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Emin Fahrettin Özdilek 
Konya 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Vehbi Batuman 
Adana 

Mehmet Besim Göçer 
Çorum 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Bilâl Şaşman 
İstanbul 

Kâzım İpek 
Amasya 
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Veysel Varol 
Erzincan 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

Mehmet Kafkaslıgil 
îsjaribul 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Ömer Necati Cengiz 
istanbul 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Salim Erel 
Konya 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Mehmet Üner 
Kayseri 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden Sayın ibrahim 
Ural, siz mi konuşacaksınız? 

İBRAHİM URAL (istanbul) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ural. (HP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Ural, süreniz 10 dakikadır. 
İBRAHİM URAL (istanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; amacımız, burada kimseyi suç
lamak değildir. Biz huzurunuza getirdiğimiz Meclis 
soruşturma önergesi ile gerçeklerin ortaya çıkmasına, 
karalananların aklanmasına, eğer varsa, suçluların 
cezalandırılmasına yardımcı olmak istiyoruz. 

40 Anavatan Partili milletvekili tarafından Türkiye 
Büyük Millet .Meclisi Başkanlığına iki taksitte veri
len Meclis soruşturması önergesinin geleceği kuşku
ludur. Çünkü, önergenin birinci kısmında herhangi 
bir suçlama yoktur. Daha sonra «gerekçe» adı altın
da verilen önergenin ikinci kısmında ise suçlama var; 
fakat bu defa 40 milletvekilinin imzası yoktur. Bu 
nedenle verilen Meclis soruşturması önergesi hukukî 
bakımdan sağlıklı değildir, ileride gerek soruşturma, 
gerek yüce divan safhasında önergenin geri çevrilme 
İhtimali büyüktür. Bu durum ise, hem Türkiye Bü
yük Millet Meclisini, hem de yüce divanı güç du
rumda bırakabilir, 

Ayrıca, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
151 inci maddesi aynen; «Suçlara dair ihbarlar, şi
fahî veya yazılı olarak Cumhuriyet müddeiumumiliği
ne, zabıta makam ve memurlarına ve sulh hâkimle
rine yapılır. 

Bu ihbarlar kanunî mercilere tevdi edilmek üzere 
vali, kaymakam ve nahiye müdürlerine de yapılır» 

diyerek, ihbarların hangi makamlara yapılacağını 
açıkça belirtmiştir. 

Oysa, bu olayda kanunun emri yerine getirilme
miş, yetkisi olmayan ve «danışman» adı altında ta
nıtılan bir kişiye dedektiflik görevi^verilmişfir. Eğer 
bu bilerek yapılmışsa amaç, bir ihbarı çıkmaza so
kup sonuç alınmasını önlemek olarak izah edilebi
lir. Bilerek yahut bilmeyerek sayın danışmanın rüş
vet olayının ortaya çıkarılmasında görevlendirilme-
siyle iki suç birden işlenmiştir. Birincisi, üzerine va
zife olmayan bir işi üstlenerek işlemiş olduğu suçtur. 
ikincisi ise, unvan gasbı, görev gasbı suçudur. Ay
rıca, yetkisiz kişi olarak suç delili toplaması, Anaya
sada belirtilen kişi dokunulmazlığına, özel hayatın 
gizliliğine aykırı harekettir. Bu niteliğiyle de bu da
nışman hakkında Soruşturma Komisyonu, esas suçla 
bağlantısı olduğundan kanunî soruşturma yapmak zo
rundadır. 

Yargıtayın çeşitli içtihat kararlarında, ses bantla
rının tek başına delil olmayıp, karine olduğu yolun
da içtihatları vardır. Bu gerçek karşısında, ses bantı 
yerine, neden yetkili makamlar aracılığı ile şartları 
yerine getirilerek rüşvet olayında yeterli delil top
lanmamıştır? Başka bir husus da, neden sadece rüşvet 
ile ilgili iddia üzerine gidilmektedir? Bir rüşvet ola
yının sadece ses bantına bağlanması, bir sorgu yar
gıcı gibi hareket etmek durumunda olan Soruşturma 
Komisyonunun, yalnız isnat edilen suçlardan birisini 
soruşturmakla karşı karşıya bırakılması akıllarda şu 
sorunun doğmasına neden olmaktadır. Acaba siyasî 
bir oyun mu tezgâhlanmak istenmektedir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın özdağ-
lar ile ilgili iddialar ve suçlamalar, yalnız petrol taşı
macılığı ile ilgili değildir. Petrol taşımacılığı, bir dizi 
yolsuzluk zincirinin son halkasıdır. Bu nedenle, pet
rol taşımacılığı yanında, Etibank ve DITAŞ ile ilgili 
yolsuzluk iddialarınmda suçlu irtibatlı ve iştirakleri ne
deniyle soruşturulması gerekir. Yolsuzluk, herkesin el -
den çıkarmaya çalıştığı 400 bin tonluk 2 tankerin sa
tın alınması, 2 taşıma bağlantısının yapılmış olması 
ve bunların diğer armatörlerden sağlanmış 'olması
dır, 

Aynca, UM Şirketi sahibi Uğur Mengenecioğlu, 
gazetelere verdiği demeçlerde, «Karşı firma 15 dolar
dan petrol taşırken, benim 7 gemim 8 dolara taşımış
tır; bu noktada da devlet zarara sokulmuştur» de
mektedir. 

Uluslararası Denizcilik Dergisi Fair Play'e göre, 
Stena Atlantika Tankerinin bombalanmasından son-
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ra, yalnız 17 temmuz 1984 tarihinde taşıma 16,43 
dolara yükselmiştir. Taşıma ücretleri ekim ayında 
9.48 dolar, anlaşmazlığın çıktığı ocak ayında 12 do
lar olarak ilan edilmiştir. 

Görülüyor ki, DİTAŞ afişe fiyatların üzerinde 
ödeme yaparak, devleti büyük zararlara sokmuştur. 
Suç ile irtibatı olduğu için soruşturma kapsamına bu 
hususlar mutlaka alınmalıdır-. 

Sayın özdağlar'a rüşvet verdiği ileri sürülen Uğur 
Mengenecioğlu, iki yıl gibi kısa bir süre içinde 100 
milyar liralık servete, Eti'bank'ın kaynakları sayesin
de... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, hakkında soruşturma açılan bir konu üzerinde 
soruşturma komisyonu kurulmuştur. O konu üzerin
de konuşamaz. Münhasıran kendi önergeleri üzerin
de konuşması lazım. (HP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, lütfen. 
Sayın Ural, kendi konunuzda lütfen. 
İBRAHİM URAL (Devamla) — Efendim irti

batlı konu olduğu için açmak mecburiyetindeyim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, siz kendi konunuz

la efendim... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Hakkın

da soruşturma komisyonu kurulmuştur; 'bu konu hak
kında burada konuşamazsınız. Siz kendi önergeniz 
hakkında konuşun. 

İBRAHİM URAL (Devamla") — Bu ayrı bir ko
misyon efendim, ayrı bir komisyonun kurulmasını 
teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — O komisyonla değil, siz kendi iste
ğimiz doğrultusunda konuşun efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Kendi 
önergenizi konuşun. 

İBRAHİM URAL (Devamla) — îki yjl gibi kı
sa süre içinde 100 milyar liralık servete Etibank'ın 
kaynakları sayesinde ulaşmıştır. Etibank, kimin emri 
ile kaynaklarını Mengenecioğlu'mun emrine vermiştir? 

DÎTAŞ'a, Mengenecioğlu'nun gemlerine afişe fi
yatlarının üzerinde navlun ödenmesini Selimi emret
miştir? Bu nedenle, özdağlar'la ilgili Meclis Soruştur
masında Bfcibank ve DİTAŞ soruşıturma dışı bırakı
lamaz. 

Sayın IBaşkan, sayın milletvekilleri; Özdağlar ola
yının kilit adamlarından Uğur Mengenecioğlu konu
sunda size özet bilgi vermek istiyorum. Sayın Men
genecioğlu, ilk kez kamuoyu önünde 10 Eylül 1977'de 
çıkmıştır. 

BAŞjKAfN — Sayın Ural, lütfen Etibankla olan il
gisi dolayısıyla konuşum. O, geçen hafta konuşuldu ve 
komisyon da kurularaik neticelendi efendim. 

İBRAHİM URAL (Devamla) — Efendim Men
genecioğlu, 100 milyar servet sahibi olmuştur. Bunun 
esas suçla irtiibatı olduğu içim soruşturma konusu ya
pılması lazım diyoruz. Suçtan ayrı 'bir konu değildir. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

IBAŞJKAıN — Lütfen efendim, lütfen hatibe mü
dahale etmeyelim efendim. 

İBRAHİM URAL (Devamla) — Benim anla
madığım bir şey var; Mengenecioğlu'nu tutmak için 
'bir sebep görmüyorum. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Öner
geniz hakkında konuşun, başka konuda konuşamaz
sınız. 

BAŞKAN — Gerekli ihtarı yaptım efendim, lütfen 
hatibe müsaade buyurun efendim. 

AHMET İLHAM't KÖSEM (Malatya) — Ama 
hâlâ devam ediyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oradan aldığı kredi ile ilgili konu
şacak efendim, onum dışımda bir konuşma yapmaya
caklar. 

Buyurun efendim, sadece aldığı kredi İle ilgili ko
nuşun efendim, Etibamka ıtaalluk eden kredi ile ilgili. 

İBRAHİM URAL (Devamla) — Efendim, konuş
mam da o hususla irtibatlı, öyle olmaz ki, bu kadar 
olmaz ki efendim, (ANAP sıralarından gürültüler). 

Efendim, anlaşılan bizi konuşturmayacaklar, öyle 
görünüyor. (Gürültüler, HP sıralarından «Konuşma
nıza devam edin» sesleri) 

TURSAN Şirketinin en büyük ortağı ve genel mü
dürü Mengenecioğlu, o tarihte yat malzemesi kaçak
çılığından yakalanıp savcılık tarafından maihkemeye 
verilmiştir. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen sakin olunuz. 

İBRAHİM URAL (Devamla) — Kocaeli Gazete
sinin kupürleri milletvekili arkadaşlarıımıza dağıtılmış-
ıtır. Mengenecioğlu ikinci kez kamuoyu önüne il Ara
lık 1978'de Türkiye'ye kaçak olarak soktuğu deterjan 
hammaddesini karaborsa olarak piyasaya sürdüğü 
için çıkmıştır. Zamanın 'başbakan yardımcısı, yakla
şık 100 milyon dolarlık bu kaçakçılık olayı ile ilgili 
olarak ayrıntılı bir açıklama yapmıştır; Cumhuriyet, 
Dünya ve Barış gazetelerinin fotokopileri sizlere su
nulmuştur. Sayım Mengenecioğlu üçüncü kez kamu
oyu önüne Devlet Bakanı İsmail özdağlar'a rüşvet 
verilmesi dolayısıyla çıkmıştır. Şimdi bu olay, Tür
kiye gündeminde hâlâ birinci sırayı işgal etmektedir. 
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Bugün 9 tankeriyle Türkiye'nin en büyük ticarî 
filosuna sahip olan Mengenecioğlu'nun gemilerinin 
satın alınış biçimi de biraz karışıktır. Murat Tankeri, 
31 Aralık 1982 tarihinde gerçek değeri 6 milyon do
larken, 9 milyon 300 bin'dolardan fatura edilerek Eti-
bank'ın Karaköy Şubesinde 2 milyar liraya ipotek edil
miştir. ıBüyük Hun Tankeri, 9 milyon 400 bin dolara 
fatura edilmiş; Etibankın 'KJarıaköy Şubesine 4 mil
yar liraya ipotek edilmiştir. Göktürk Tankeri 9 mil
yon 100 bin dolara fatura edilmiştir, Etibankrn Ka
raköy Şubesine 2,5 milyar liraya ipotek edilmiştir. 
Görüyorsunuz ki Etibank ile irtibatları vardır. Büyük 
Timur Tankeri 11 milyon dolara fatura edilmiş, Eti
bankrn Karak'öy Şubesine 5 milyar liraya ipotek 'edil
miştir. IBüyük Selçuklu Tankeri gerçek değeri 6 mil
yon dolarken 10 milyon 750 bin dolara fatura edil

miştir. 

özetlersek: Zafer, Murat ve Burak adlı tankerler 
1982 yılında; Büyük Hun 1983 yılında; Göktürk, 
Avar, Büyük Timur ve Büyük Selçuklu tankerleri 
1984 yılında satın alınmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Ura! süreniz doldu efendim, 
toparlayın lütfen. 

(İBRAHİM URAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
sözümü kestiler efendim. 

IBAŞKAN — 11 dakika öldü efendim, 'bir dakika 
ilave ettim, 

İBRAHİM URAL ((Devamla) — Özdağlar ola
yını sadece petrol taşımacılığıyla ilgili soruşturma sı
nırları içinde ele almak büyük hatadır. Çünkü oyları
nızla kabul edilen Meclis soraşturıması önergesi ger
çeklerin ortaya çıkmasını sağlayamaz. Kaldı ki, da
ha önce de belirttiğimiz gibi, soruşturma sadece bir 
teyp bantına dayanacaktır, oysa biz huzurunuza Yük
sek Denetleme Kurulunun Etibankın 1983 hesapları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri Komisyonuna sunduğu naporu ge
tiriyoruz. Zaman darlığı sebebiyle okumuyorum; bu
nu sizin ıttılaınıza sunmak üzere daha evvelce dağıt
mış bulunuyorum efendim. 

Sayın 'Başkan, sayın Milletvekilleri; dikkat eder
seniz İsmail özdağlar'la ilgili hiçbir şey söylemedim, 
bir şey söylemek de istemiyorum, çünkü bu konu da
ha evvel görüşüldü. Yalnız ANAP Genel Başkan 
Yardımcısı Sadi Pehlivanoğlu'nun partisinin Ordu 
Merkez İlçe kongresinde yaptığı konuşmadaki şu söz
leriyle cevap vermek istiyorum': «ttsmaıil bu haltı ye
miş, Başbakan da dinledi, araştırdı, soruşturdu ve öz-
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dağtar'ı bakanlıktan attı, adalete 'teslim etti.» ANAP 
Genel Başkan Yardımcısı bunları söyledikten sonra 
bizim söyleyecek başka sözümüz olmaz. 

Gerçeklerin ortaya çıkması, karalananların aklan
ması, eğer varsa suçluların cezalandırılması için Mec
lis soruşturması açılması yönünde oy kullanmanızı 
diler, hepinizi saygıyla selamlarım. (HP «liralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ural. 

ÎBRAHÎM URAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
müdahaleleri ilave etmeniz gerekir. 

ıBAŞjKAN — İlave ettim efendim, 13 dakika ko
nuştunuz. 

İBRAHİM URAL (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

İBAŞ/KAİN — Sayın Mümtaz Güler; buyurun efen
dim. 

MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; sözlerime başlarken 
hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Malumlarınız olduğu üzere, İstanbul Milletvekili 
İbrahim Ural ve 42 arkadaşının bakanlığı zamanında 
Etibank Genel Müdürünün yasalara aykırı hareketle-
rind engellememek suretiyle, nüfuzunu kötüye kulla
narak şahsî.menfaat sağladığı ve devleti zarara uğ-
ratığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 212, 
228 ve 240 inci- maddelerine uyduğu iddiasıyla Mani
sa milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail Özdağlar 
hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi, Ge-
\nel Kurulun 15.1.1985 tarihli oturumunda okunmuş 
ve bugünkü oturumunda da görüşülmesine karar veril
miştir. Halbuki bahse konu Manisa milletvekili ve 
ve Devlet eski Bakanı Sayın İsmail özdağlar hakkın
da, Anayasamızın U00 üncü maddesine göre Meclis 
soruşturması açılması isteğiyle 40 Anavatan Partili 
milletvekili 6.1.1985 tarihimde bir önerge vererek, ko
nunun yüce Meclise intikalini sağlamışlardır. 10.1.1985 
tarihinde de konuyu görüşmek üzere, ilgiHi hakkında 
soruşturma komisyonunun kurülmasuna karar veril
miştik. 

Yine yüce Meclisin bildiği üzere, Anayasamı
zın 100 üncü maddesi gereği olarak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partiler so
ruşturma komisyonuna katılacak üye adaylarını bil
dirmişler ve Genel Kurulun 15.1.1985 tarihli Birle
şiminde de söz konusu komisyon teşekkül ettirilerek 
görevine başlamış bulunmaktadır. 
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Hal böyle iken, aynı konunun birtakım art niyet
lerle yeniden gündeme getirilmesi, bu gibi ciddî me
selelerin gayri ciddî mecralara doğru sürükleneceği 
endişesini taşımaktadır. 

HffiJMÎ iNALBANTOĞLU (Erzurum) — Sizinki 
ciddî de bizimki ciddıi değil ımıi? 

(MÜMTAZ GÜLER ((Devamla) — Sayın milletve
killeri, önergede adı geçen Etibank Genel Müdürü 657 
sayılı Kanuna tabi bir devlet memurudur. Devlet me
murlarının ve özellikle üst yöneticilerimin kesin delil 
ve belgeler 'elde edilmeden bu tip asılsız itham ve is
natlarla karşı karşıya bırakılarak yıpratılmaya çalı: 

şılmasınm devletimize ve milletimize yarar sağlaya
mayacağı açık bir gerçektir, 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Yardımcı olmak 
istiyoruz. v 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Şayet iddia sa
hiplerinin ellerinde kesin delil ve gerekçeleri • varsa 
bunları ilgili mercilere vererek suç duyurusunda bu
lunmaları gerekir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Kah-
veci'ye mi verelim? 

IMÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Kaldı ki, Ana
vatan Partili sayın milletvekilleri konuya gerekli has
sasiyeti göstererek meselenin üzerine ciddi, kararlı 
ve cesur bir tutum içerisinde gitmişlerdir. Muhalefet 
ise, bu sırada olayın çok gerişlinde kalarak kamuoyunun 
zihninde muhalefetsiz iktidar imajını yaratmıştır. (HP 
sıralarından «'Belli oluyor» sesleri, gürültüler) Bugüne 
kadar muhalefet görevini yapmamanın burukluğu 
ve sıkıntısı ile gayri oiddî konulara eğilmeyi kendisine 
vazife edinmiştir. (HP sıralarından gürültüler). 

YILMAZ ÎHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, grup adına mı konuşuyor, şahsı adına mı 
konuşuyor sayın konuşmacı? 

(BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, lütfen; şah
sı adına. 

Sayın Güler, lütfen başka partilerin görevlerine 
tecavüz etmeyiniz efendim; buyurunuz. (HP sırala
rından gürültüler.) 

ıBuyurun efendim, lütfen oturun. 
ONURAL ŞEREF IBOZKURT (Çanakkale) — 

Muhalefetin görevini yapıp yapmadığı konusunda 
mütalaa yürütmek hakkı değildir. 

BAŞKAN —• İhtar ettim efendim. 
ONURAL ŞEREF IBOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, bu ifadeler, lütfen zabıttan çıkartılsın 
efendim. 

BAŞKAN — Ben ihtar ettim efendim, söyledim. 

(MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Ayrıca, olay
la ilgisi olduğu tespit edilen tüm görevliler hakkında 
soruşturma yapılmak üzere, konu, Başbakanlıkça il
gili mercilere intikal ettirilerek söz konusu kişiler 
hakkında tahkikat yapılmasına başlanmış olduğunu 
burada sayın heyetinize ifade etmek isterim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
(Sıra kapaklarına vurarak) Sözünü geri alsın Sayın 
Başkan, lütfen zabıtlardan çıkartılsın. 

BAŞKAN — Efendim, ihtar ettim; «Burada baş
ka partiler için konuşamazsınız» dedim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — İhtar 
ettiniz, itibar etmiyor. Muhalefet hakkında söz söyle
mek hakkına sahip değildir. (Kendilerine baksınlar. 

BAŞKAN — Tavzih edin lütfen, Sayın Güler, 
lütfen tavzih ediniz efendim. (HP 'sıralarından ayağa 
kalkmalar, gürültüler.) 

Lütfen efendim, lütfen, rica ediyorum. 
Sayın Güler, lütfen efendim. 
ONURAL ŞEREF IBOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, sözünü geri aldırtanız efendim. (ANAP 
ve HP sıralarından karşılıklı konuşmalar, gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Tavzih 'edecekler efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Kendilerinin iktidar olup olmadığını tespit 'etsinler; 
o hakka sahip değildir, sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen, buyurun 
oturun, buyurun oturun efendim. 

ONURAL ŞEREF IBOZKURT ((Çanakkale) — 
Aldırmıyorsunuz, sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Ee, müsaade etmiyorsun ki, 'buyur 
otur söyleyeceğim; buyurun oturun, söyleyeceğim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Dinliyoruz ve sabırla .bekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Güler, partiler hakkındaki 
sözlerinizi lütfen tavzih ediniz efendim. (HP sırala
rından alkışlar.) 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Sayın Başkan, 
hakaret mevzuu yoktur. ı(HP sıralarından gürültüler, 
sıra kapaklarına vurmalar.) 

Sayın muhalefete mensup milletvekili arfcadaşla-
ırım üzülmesinler ki, biz Anavatan Partili milletvekil
leri olarak, gerekli gördüğümüz konularda demokra
tik rejimi yaşatmak ve yüce Meclisi çalıştırmak ama
cıyla hem muhalefet, hem iktidar görevini üstlenmek
ten çekinmeyiz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar; HP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar» 
jrülıtüler.) 
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ıBüyük Türk Mffietinin hizmetinde olmak... (Gü
rültüler), 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — O se
nin hakkın değil. 
• IONURAL ŞEREF İBOZKURT (Çanakkale) — 

Sözünü geri alsın, sözünü geni alsın. (HP sıraların
dan ayağa kalkmalar, gürültüler.) 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen oturun efen
dim, 

ONUR AL ŞEREF İBOZKURT (Çanakkale) — 
Sözünü geni alsın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ıtavzih ediyor, sayın hatip 
tavzih ©diyor efendim, oturun lütfen. (Gürültüler). 

SURURt BAYKAL (Ankara) — Ne zaman ikti
dar oldunuz ki?., önce iktidar ol, neyin iktidarısın 
sen? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. (Gürültüler). 

ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sözünü geri alsın (Sayın Başkan. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Tav
zih etsin, tavzih. 

ıBAŞKAN — Sayın Bozkurt, Sayın Hastürk, lüt
fen... 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Büyük Türk 
Milletimin hizmetinde olmak... (HP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar, gürültüler.) 

IBAŞKAN — Sayın Güler, lütfen o kısmı ıtavzih 
edin efendim, 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — ıBüyük Türk 
Milletinin hizmetinde olmak... (HP sıralarından gü
rültüler.) 

'RUŞAN IŞIN (Sivas) — Demokraside hem ikti
dar, hem muhalefet nasıl oluyor? 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... (HP sıra
larından gürültüler). 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — 
Sayın 'Başkan, tavzihimi yapsın. 

BAŞKAN — Lütfen müsaade edin ki yapsın efen
dim. (HOP sıralarından gürültüler). 

ONUR AL ŞEREF İBOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, bir partinin kendi içerisinde hem ikti
dar, hem muhalefet olması tek partililere özgüdür. 
'Bunlar tek parti mi olmak istiyorlar? 

MÜMTAZ GÜLER (Öevamla) — Lütfen Sayın 
Başkan, konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen tavzih edin, lütfen/ (HP sı
ralarından gürültüler). 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Hakaret yok 
efendim. (Gürültüler). 
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ONURAL ŞEREF iBÜZKURT (Çanakkale) — 
Sözünü geri alsın sözünü. 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Muhalefetin 
görevli muhalefetindir. 

BAŞKAN — Muhalefetin görevi muhalefettir ve 
yapıyor efendim. Siz de aynı şekilde ifade ediniz lüt
fen. (Gürültüler). 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Büyük Türk 
Milletinin hizmetinde olmak bize şevk ve gurur verir. 

(Gürültüler) Genelde arzumuz (HP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar, gürültüler) sayın muhalefet 
milletvekillerinden de.. (Gürültüler). 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

RUŞEN IŞIN (Sivas) — Tek parti rejimi istiyor
sanız Genel Kurul salonu sizin olsun. 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Bu kutsal ya
rışta... ((Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Güler, lütfen efendim, ı(HP 
sıralarmdan gürültüler) 

RUŞAN IŞTN (Sivas) — Tek parti iktidarınızı, 
muhalefetnizi yapın, gidiyoruz., 

SURURt BIAYKAL (Ankara) — Size .iktidar ol
mayı da göstereceğiz, (Başbakanlığı da göstereceğiz. 

iBAŞlKAN — Sayın Güler, Sayın Güler.. (Gürül
tüler) 

ÖMER KOŞMAN (Kars) — Bir defa kürsüye 
çıktınız, Meclisi karışıtırdınız. 1 senedir neredeydiniz? 

MİÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Büyük Türk 
Milletinin hizmetinde olmak bize şevk* ve gurur ve
rir. (HP sıralarından gürültüler) 

' (RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, taraf tu
tuyorsunuz, sözünü geri alsın. 

MİÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Genelde arzu
muz sayın muhalefet milletvekillerinin de bu kutsal 
yarışta bizimle birlikte olup.. (HP sıralarından, «Sö
zünü geri alsın» sesleri, gürültüler). 

IBAŞKAN — Efendim, müsaada buyurur musunuz 
bir dakika? Lütfen oturunuz... 

Lütfen oturunuz efendim. (HP sıralarından «Tav
zihini yapsın» sesleri) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başkanlık Divanına 
olan saygıyı istismar ediyorsunuz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — 
Talimat âldı, talimat. 

ONORAL ŞEREF İBOZKURT (Çanakkale) — 
iBir partinin kendi içerisinde hem muhalefet hem de 
iktidar olması tek partilere özgüdür; bunlar tek par
tili olamak istiyorlar. 
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(BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim. 
ONUıRAL ŞEREF ÜBOZKURT (Çanakkale) — 

ISözünü geri alsın. 
İBAŞKAN — Sayın Güler, lütfen muhalefetin mu

halefet görevi yaptığını iktidarın da iktidar görevi 
yaptığını işaret etmek suretiyle... {ANAP sıralarından 
«Devam et, devam et» sesleri) 

»MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Efendim, mu
halefet muhalefet 'görevlini yapmaktadır, iktidar da 
iktidar görevini yapmaktadır; bundan kimsenin şüp
hesi olmasın. l(HP sıralarından gürültüler, «Sözünü 
geni alisin» sesleri) 

BAŞKAN — Sözünü geri aldı efendim, oturu
nuz. (HP sıralarından gürültüler, «Tavzih etsin sö
zünü» sesleri) 

Etti efendim, zabıtlara geçti, zabıtları tetkik ede
riz, etmediyse sonra ettiririz. (HP sıralarından gürül
tüler) 

MÜMTAZ GÜLER '(Devamla) — Bizimle bir
likte olup, daha iyi çalışarak bize ışık tutmalarıdır, 
Ancak... (ÖP sıralarından gürültüler) 

ÖMER KOŞHAN (Kars) — Tek parti rejimini 
istiyorsunuz... Genel Kurul salonu sizin oldu, yapın 
iktidarınızı, muhalefetinizi. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
Sayın idareci üyeler, lütfen üyeleri oturtunuz 

efendim. ı(HP sıralarından gürültüler) 
Lütfen efendim oturunuz. Konu tavazzuh etmiş

tir, buyurun devam edin efendim. 
MÜMTAZ GÜLER {Devamla) — Ancak bu şe

kilde devletimize ve milletimize gereği gibi hizmet et
miş oluruz. 

Değerli milletvekilleri, daha önceki Anavatan 
Partili 40 milletvekilince verilen önergeye ait işlem
lerin hukuksal yönden sorunlar yaraitacağı endişesini 
taşıdıklarını belirterek, Anayasanın 103 üncü madde
sine göre... 

İBRAHİM ÜRAL i(tstan'bul) — 100 üncü, tav
zih ettim., parafım var. 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Efendim, iki
si de burada, esas suretleriniz bendedir. 

İBRAHİM ÜRAL tflsıtanbul) — Esasa bakın. 
MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Lütfen dinle

yin. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, buyurun devam 

edin. 
MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Anayasanın 

103 üncü maddesine göre, Yüce Divana sevk karan 
içinde dokunulmazlığın otomatifcman kaldırılması da 

vardır ifadesini kullanan istanbul Milletvekili İbra
him Ural ve 42 arkadaşı verdikleri önerge ile asıl ba
ltayı yaparak konuyla hiçbir ilgisi olmayan madde met
ni ile yüce Meclisin huzuruna gelmiş bulunmakta
dırlar. önergede sözü edilen Anayasamızın 103 üncü 
maddesi, Sayın Cumhurbaşkanının «andiçmesi» ile 
ilgili konuyu ihtiva etmekte olduğundan, bu önerge 
ile ilgisini anlamak gerçekten mümkün değildir. 

Zamanın kısıtlı olmasından dolayı, burada Ana
yasanın tümü hakkında bilgi verecek değilim. 

İBRAHİM ORAL (İstanbul) — önergeyi okuma
mışsınız. 

MÜMTAZ GÜLER {Devamla) — Ancak, sayın 
!önerge sahiplerinin konuyu öğrenmeleri açısından bu 
açıklamayı yapmak mecburiyetini hissettim. {ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, tüm bu izahlardan da anla
şılmaktadır ki, aynı konunun, soruşturma açılması ge
rekçesiyle yeniden yüce Meclisin huzuruna getirilmesi 
için ciddî bir sebep bulunmamaktadır. Zira söz konu
su önerge, maddî ve hukukî dayanaktan ıtamamiyla 
yoksundur. Amacı, yüce Meclisin çalışmalarını engel
lemek ve tıkamak anlamı taşıdığı açıkça ortaya çık
maktadır. Buna asla müsaade etmeyeceğimizi bilme
mizi istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Güler, süreniz doldu, topar
layın. 

MÜMTAZ GÜLER l(Devamla) — Biz, millete 
verdiğimiz sözün peşindeyiz. 

KADRİ ALTAY (Antalya) — Hangi sözün, han
gi?.. 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Türkiye IBü-
yük Millet Meclisi, devlete ve millete hayır sağlaya
cak işlerle uğraşmalıdır. 'Bu tip, gayri ctiddî iddialar, 
çalışmalarımıza engel olmayacaktır. Bu nedenle adı 
geçen önergenin yanında olmaya imkân bulunmamak
tadır. 

Bu görüş ve düşünce içerisinde sözlerime son ve
rirken hepinizi en derin saygılarımla selamlarım. 
{ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güler. 
Sayın (Hilmi Biçer, buyurun. 
ONUIRAL ŞEREF IBÖZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, sataşma vardır, grubum adına usul hak
kında söz istiyorum. (ANAP sıralarından «Sataşma 
yok» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Gruplar adına değil, şahsınız adına 
efendim; kıim konuşacak efendim? 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT ^Çanakkale) — 
Bendeniz konuşacağım, «ayın konuşmacının arkasın
dan da olabilir efendimi. 

BAŞKAN — Hilmi Biçer (Beyden sonra; peki efen
dim, 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri: İstanbul Milletvekilli Sayın tbrahlkn 
Ural ve arkadaşları tarafından verilen Devlet eski 
Bakanı İsmail özdağlar hakkındaki 2 noi Meclis so
ruşturması önergesi üzerinde şahsım adına görüşle
rimi arz etmek üzere (tekrar huzurlarınızdayım. Bu 
vesileyle yüce Meclisi derin saygıyla selamlıyorum. 

Takdir buyurursunuz ki, zamanın çok kısıtlı ol
ması nedeniyle her düşünceyi detaylı olarak açıkla
mak mümkün değildir. Bu nedenle pek çok iddiayı 
kaynak gösterip, satırbaşı olarak arz etmek zorunda
yım. 

'Konuşmama başlarken, I inci önergede olduğu gi
bi, bu önergeyi de olumlu karşıladığımı belirtmek İs
ıtıyorum. Ancak, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
numun 184 üncü maddesi gereğince, ilk önergenin 
diğer sorumlulukları da kapsadığı kanaatindeyim. 

Evvelce de belirttiğini gibi, Özdağlar olayı şahsî 
bir sorumluluk olmaktan ibaret değildir. Olay, kolek
tif bir sorumluluğu gerektirmektedir. Nasıl ki bir ba
ba suç işleyen çocuğunu karakola (teslim ile mesuli
yetten kurtulamaz ise, Sayın Başbakan da bir baka
nını adalete teslim etmekle mesuliyetten kurtulamaz. 
<HP ve MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Zira söz konusu pek çok... 

IİSMA/TL SARUHAN (Ankara) — Türk Ceza Ka
nununu bilmiyorsunuz galiba. 

HİLMİ BİÇER .(Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, laf atmayla, bağırıp çağırmayla hedefe va
ramayız. Soğukkanlılıkla olayları değerlendirmek ve 
dinlemekte yarar vardır. 

(BAŞKAN — Lütfen efendim, devam edıin efen
dim, 

HİLMİ ©İÇER (Devamla) — Zira suç konusu 
pek çok işlemin müşterek kararlar ile yapıldığı gerek 
basınımızda, gerekse muhbirlere© ifade edilmektedir. 
Sayın Başbakanımızın ve sözcülerinin, «Muhalefet gö
revini yapamıyor, treni kaçırdınız» gibi sözleri ken
dilerini haklı çıkaramaz. ̂ Muhalefeti inkâr sizâ güç
lendirmez. Bugünlerde 'Sayın iBaşbakanımızın bir be
yanatları var, «Bu iddialar gayri cdddidir» diyor. Bir 
yandan hukukumuzda delil niteliği meşkûk bir ban-
ta dayanarak bir bakan hakkında soruşturma isteye
ceksin, diğer yandan da muhalefetin müdellel iddiala-
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| ona gayri ciddî diyeceksin. Olmaz böyle şey. (MDP 
I ve HP sıralarından alkışlar) 
I Bu vesileyle Sayın Başbakana bir müjdem var. 
I Muhalefet görevine hızlı olarak devam -etmektedir. 
I Her iki muhalefet partisi de çığ gibi büyüyen suiisti

malleri araştırmakla ilgili olarak araştırma komsiyon-
fları kurmuş, pek yakın bir zamanda pek çok soruş-

I turma önergelerini yüce Meclise sunmak üzere ha-
I zırlık içinde bulunmaktadırlar. (Alkışlar) İsterseniz 
I burada önceliği ıgene siz alabilirsiniz; ihbar ediyorum. 
I Olayları soğukkanlılıkla değerlendirip «Zararların 
I neresinden dönerseniz kârdır» zihniyetiyle suiistknal-
I lerin üstüne birlikte gitmekte ve hızla önlenmesi için 

çare aranmasında sayılmayacak kadar yararlar var-
I dır. özellikle içinde bulunduğumuz bu kritik dönem-
I de, bu tür olaylar yüce Meolisimize ve rejimimize göz 
I dikenlerin ekmeğine yağ sürmektedir. Biz rejimin ik-
I tidan ve muhalefetiyle teminatıyız. İktidara verilecek 
I zararın rejimi zedeleyeceğine ve etkileyeceğine yürek-
I ten inanıyoruz. En kısa sürede bünyemize araz olan 
I bu hastalığı ıtedavide birleşmek zorundayız. Bu bütün-
I lüğe katkı olarak, Sayın Başbakanın hükümeti hiç 
I değilse büyük bir revizyondan geçirmesinde yarar gö-
I rüyoruz. Geri kalmış ülkelerin rüşvete ve suiistimale 
I müsait oldukları, bu hususların onlar için alın yazısı 
I oldukları bellidir. Her geri kalmış ülkede görülen bu 
I olayların üzerine ısrarla gitmek rejimleri güçlendirir. 

I Bugün hükümetin kurulmasından itibaren 1 sene-
I yi aşkın bir süre geçmiştir. Bu süre içinde, üzülerek 
I ifade etmek isterim ki, pek çok rüşvet ve suiistimal 
I dedikodusu yayılmıştır. Bu kadar kısa süre içinde 
I geçmiş hiçbir hükümet döneminde böyle ithama rast-
I lanmamıştır. Bunların hepsinin iftira olduğunu, yalan 
I olduğunu söyleyemezsiniz. 

MUSTAFA RÜŞTtÜ TASAIR (Gaziantep) — De-
I dikodulara aldırmayın. 
I HlLMl BİÇER (Devamla) — Memleketimizdeki 
I bütün güçlerin iktidarı desteklediği ve özellikle bası-
I nımızın iktidar yanında yer aldığı düşünülürse, bir 
I anda iktidarın karşısına geçmelerinin bir sebebi olsa 
I gerek. Ateş olmayan yerde duman tütmez arkadaş-
I 1ar. (MDP ve HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış

lar) 
I Sayın Başbakanın gerçek suçluyu basın olarak açık-
I laması ve basının bu olayda iyi sınav vermediğini ka-
I muoyuna ilanı, kanaatimizce kendisine destek olan 
I basına büyük haksızlıktır; fakat, değişen basın değil-
I dir, bir değişen vardır. Değişen basın değildir arka-
I daşlar. Bize göre, basın gerçek görevini yapmış, ata-
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let ve suskunluktan kendisini kurtarmıştır. IBu sebep
le, bu olayları en ine© teferruatına kadar inceleyen ve 
bizlere de ışık ıtuitan basınımıza yüce huzurlarınızda 
ıteşelkikürü yerine getirilmesi gerekli kutsial bir ıgörev 
sayıyorum. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) İn
şallah yakın bir zamanda yeni bir kâğıt zammıyla ce-
zalanıdırılmazlar. ı(M!DP ve HP sıralarından alkışlar) 

Evvelce arz ettiğim gibi, bu tür olay ve dediko
dular genç iktidarımızı maalesef yıpratmıştır. 

IKJÜLTÜR 'VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKJERREM TAŞjÇIOGLU (Sivas) — Basın rüşvet 
çi değil, basma rüşvet veriyorsun. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Sayın bakanların 
laf atması daha nahoş oluyor, hiç alışık değiliz. 

BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Sayın Başbakanı
mız da, birçok olumlu gayretlerime rağmen, bu olay
lar nedeniyle geçerli not alamamıştır. Kendilerinden, 
haksız olarak, bugünlerde tahsil edilen Kaitma Değer 
Vergisinin iadesini alabilmek liçin, bu soğuk günlerde 
TKt önünde kuyrukta bekleyen fedakâr ortadirek 
mensupları, sanırım bu yıpranmadan müteessir değil
dirler. 

Son bir hafıta içinde tespit edebildiğimiz ve bizlere 
intikal eden ihbardan edindiğimiz bilgilere göre, hü
kümet üyeler hakkındaki suçlamaları şöyle sıralamak 
mümkündür; bunları zamanın müsaadesi nispetinde 
arz etmeye çalışacağım1: 

BAŞKAN — Sayın (Biçer, 2 dakikanız var efen
dim. 

HlLMl BİÇER (Devamla) — IBunu şu nedenle 
arz ediyorum değerli arkadaşlarım: Ortada kolektif 
bir mesuliyet var. 

AHMET İLHAMİ KÖSEM (Malatya) — Sayın 
Başkan, önerge üzerinde konuşsunlar efendim. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — önerge üzerinde 
konuşuyorum sayın arkadaşlarım. 

AHMET İLHAMI (KÖSEM (Malatya) — Öner
ge hakkında konuşsun da dinleyelim Sayın Başkan. 

HİLMİ BİÇER — önerge ile 'ilgili konuşuyorum 
sayın arkadaşlarım. 

AHMET İLHAMİ IKÖSEM ((Malatya) — Baş
bakana sataşıyorsunuz siz. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, bir yandan «Muhalefet görevini biz yapıyoruz» 
diyorsunuz; her yaptığınız muhalefet görevinde bir 
fire veriyorsunuz; Sayın Vural Arıkan, Sayın Türkân 
Arıkan ve Sayın Gülecek haysıiyet divanına; bir yan

dan da biz konuştuğumuz zaman 'bizi susturuyorsu
nuz; olmaz böyle şey. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; bunların 
önerge ile ne ilgisi var? 

MUSTAFA (RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Partimizin iç işidir; sizi hiç ilgilendirmez. 

BAŞKAN — Sayın İBiçer, bunların önerge ile il
gisi yok efendim; lütfen sözlerinizi bitirin, 1 dakika
nız kaldı. 

HİLMİ İBİÇER (Devamla) — Muhalefet görevi
ni yapmadığımızı söylerseniz, böyle deriz biz de ar
kadaşlar. 

MUSTAFA RJÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Bi
zim partimize gelip kaydolursunuz, o zamna düşü
nürsünüz bunları. 

HİLMİ iBİÇER (Devamla) — Efendim, Sayın 
Özdağlar hakkında, milyarllık Hazine zararına sebep 
olan bir TAKIŞAN dosyasından bahsedilmektedir. 
İnşallah soruşturma komisyonları bu dosyayı da ele 
alırlar. Son günlerde basına, bir basın toplantısıyla 
beyanatta bulunan TAKSAN Yönetim Kurulu eski 
Başkanı olan eski milletvekili Sayın Fahri Uğrasız-
oğlu'nun açıklamalarını her halde herkes okumuştur. 

Muhterem arkadaşlar, Özdağlar olayında ismi ge
çen Cerrahoğlu firmasının yaptığı bir hesap cambaz
lığı var. Eğer bunu şimdi açıklarsam, göreceksiniz 
akıllara durgunluk vermektedir. (ANAP sıralarından 
gürültüler) . 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Biçer, süreniz doldu 
efendim, lütfen toparlayınız. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Etibankıta alakalı' 
konuş;. (ANAP sıralarından ıgürültüler) 

HİLMİ BİÇER ((Devamla) — Efendim, tabiî ko
nuşamayız. Zaten Komisyonda da konuşturmayacak
sınız; çünkü hem hâkim, hem savcı olmuşsunuz, mu
halefete sözcülük dahi vermemişsiniz. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

(RECEP EJROÜMENT IKÖNİUKJMAN (İstanbul) 
— Biz söyletmek istiyoruz; ama süreniz doldu. 

BAŞKAN — Efendim, önerge ile ilgili sözlerini
zi toparlayınız lütfen. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Konuşturmayınız 
efendim zararı yok. 'Komisyondan istediğiniz karar 
çıkar, önemli değil efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, mademki sürem doldu 
benîm söyleyeceğim pek çok şey var; ama söylettir
miyorsunuz. Ben sözlerimi şöyle bağlayacağım. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Lütfen efendini. 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Sökerimi bağla

mama müsaade edin o zaman. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade edin hatip 

bağlasın sözlerini. 
H'tLMÎ BİÇER (Devamla) — Değerli arkadaşla

rım, 'ben bir espri ile konuşmamı bağlıyorum. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gazinatep) — 

Baştan sona kadar esprili idi zaten. 

HİLMt BftÇBR (Devamla) — Kaynak oluşu
munda fon kurmayı ilke olarak benimsemiş sayın ik
tidarıma} bu gidişle bir suiistimal fonu kurarak, orta-
direğe verilen zararları önlemesini tavsiye ediyorum. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

Bu vesile ile hepnize derin saygılar sunarım. 
(MDP ve BP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biçer. 
Buyurun Saym Bozkurt, ne (hakkında konuşacak

sınız efendim, evvela onu tespit edelim? 
ONURSAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Saitaşma var efendim, onun için söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Sataşmayı hallettik efendim. Mu
halefetin görevini muhalefete, iktidarın görevini ikti
dara verdik; hatibe de tekrar ettirdik efendim. 

(ANAP sıralarından 'gürültüler) 
ÖNURAL1 ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Anlattım ben Sayın Başkan, usul hakkında .istiyorum. 
IBAŞKAN — Usulün nesi hakkında görüşeceksi

niz? 
ÖNURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Efendim, ıtavzih etmek ayrı şeydir, sataşmanın varlı
ğı nedeniyle cevap vermek ayrı şeydir. 

Efendim, grubum nıuhitap gösterilerek sataşmada 
bulunulmuştur. O ifadenin metinden çıkarılması ay
rı bir konudur, sataşma nedeniyle bizim cevap ver
memiz ayrı bir konudur. Bu itibarla sataşma nedeniy
le söz istiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

RUŞAN IŞIN (jSivas) — Biraz evvel söz vermiş
tiniz. 

ÖNURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Biraz evvel vermiştiniz, kararınızdan rücu mu ettiniz? 

BAŞKAN — Hayır rücu etmedim efendim. So
racağım dedim, sebebini soruyorum. 

Buyurun. (HP sıralarından alkışlar) 
ıMUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 

Ben de söz istiyorum 
ÖNURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; biraz evvel bir /Meclis somşturması 

i nedeniyle iktidar kanadına mensup bir milletvekilinin 
I talihsiz bir ifadesine şahit oldum. (ANAP sıraların-
I dan ıgürüıltüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, usul hakkında ko- . 
I nuşacaksınız Sayın Bozkurt. 

ÖNURAL ŞEREF (BOZKURT (Devamla) — 
I Usule dair zaten konuşmam efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MÜMTAZ ÖZKOK (Sakarya) — Sayın Başkan, 

i hadise çıkarmaya çıkmıştır, bilginiz olsun. 
I ONUIRAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
I Onu siz yapıyorsunuz burada-

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Siz yapıyorsu-
I nuz. 

ÖNURAL ŞEREF IBOZKİURT (Devamla) — 
I Korktuğunuz için yapıyorsunuz burada. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Biz korkma
yız. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen efendim; usul 
I hakkında. 

ÖNURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
I Mevcut muhalefet 'partilerinin çalışıp çalışmadığı 
I hakkında ifadede bulunmak, bir iktidar partisi men-
I subunun herhalde yetkisi .dahilinde olmamak gere-
I kir. 
I Mevcut yasa tekliflerinin 188 adet olduğu bir dö-
I nem içerisinde, bu yasa tekliflerinin yüzde 58'ini; söz-
I lü soru önergelerinin toplam 349 adet olduğu bir dö-
I nemde, yüzde 47'sini; toplam 313 adet yazılı soru 

önergesinin mevcut olduğu bir dönemde, toplamın 
I yüzde 80'ini; 127 gündem dışı konuşmanın mevcut 
I olduğu bir dönemde, bu toplamın yüzde 67'sini... 
I (ANAP sıralarından «Ne ilgisi var» sesleri) 

I .BAŞKAN — Lütîen efendim, müsaade edin. 
ÖNURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla)1 — 

I Tek bşına dörtte bir üye sayısına sahip olmasına rağ-
I men, toplam 400 milletvekili bulunan bir mesliste, 116 
I milletvekiliyle temsil olunmasına rağmen ortaya ko-
I yan, sergileyen bir muhalefet partisini çalışmamakla 
I itham etmek kimsenin haddi değildir. (iHP sıraların-
I dan «öBravo» sesleri, alkışlar) 
I Mevcut parlamentoyu, Anayasaya ve içtüzüğe 
I rağmen devre dışı bırakmaya gayret gösteren, mu-
I halefet partilerine mensup milletvekillerinin vermiş 

oldukları kanun tekliflerini bir türlü Genel Kurula 
I indirmeyen, muhalefet milletvekillerince verilen Mec-
I Üs araştırmalarını 'Meclis gündemine sokmayan bir 
I iktidar partisi, henüz iktidar olduğunu isbat edeme-
I misken, iktidar partisine mensup bir milletvekillinin 
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burada muhalefetin çalışmaları hakkımda beyanda bu
lunması talihsiz bir ifadedir. Hem öylesinle talihsiz bir 
ifadedir ki... 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Sayın (Baş
kan, neden söz aldı bu? Bunun amacı kuru gürültü 
çıkarmak. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
ONURAL ŞEREF BÖZKURT (Devamla) — 

Hem öylesine «talihsiz bir İfadedir ki, kemdi içerisin
de hem lifcıtidar hem muhalefet olduğunu iddia etmek, 
ancak ıtefc parti dönemlerine özgü bir davranışta. De
mokratik parlamenter sistemde tek parti olma heve
sine kapılanların hu hevesini kursaklarında koyaca-
ğımtzı buradan ilan ediyorum. Hiçbir zaman sizi bu 
parlamentoda tek parti etmeyeceğiımizi bilesiniz. <HP 
ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozkuırt, teşekkür ederim. 
Sayın Mustafa Taşar, ne hakkında konuşacaksı

nız efendim? (HP ve MDP sıralarından, sıra kapafc-
ılarına vurmalar) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK ((İstanbul) — Sa
yın Başkan, niçin çıktı kürsüye efendim? 

Sayın Taşar, ne diyeceksiniz? (Size söz vermediler 
ki, inicin çıktınız kürsüye? 

BAŞKAN — Sayın Taşar, lütfen efendim, Sayın 
Mustafa Taşar... 

HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, söz almadan nasıl oluyor da kürsüye çıkı
yor? 

İBAŞİKAN — (Sayın /Mustafa Taşar, lütfen efen
dim, ne hakkında konuşacaksınız? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TASAR (Gaziantep) — 
Usul hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurunuz efendim. 
'(HP ve MOP sıralarından, sıra kapaklarına vurma
lar, gürültüler) 

(MUSTAFA RİÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, heyecanlanmayın, kalbinize 
zarar verir, heyecanlanmayın lütfen, 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Partisine 
sataşma var, konuşacağım der efendim. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sataşmaya cevap veril
miştir, siz şimdi hangi usule göre söz veriyorsunuz 
Sayın Başkan? 

MUSTAFA RİÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — 
Usul hakkında söz aldım. Sayın Şeref Bozkurt gibi 
usul hakkında söz aldım. Aynı şekilde ben de usul 
hakkında söz aldım. 

BAŞKAN — Size müsaade verilirken iyi, ona ve
rilirken olmaz mı? Tamam efendim, tamam. 
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MUSTAFA RÜŞTÜ TASAR (Devamla) — 
Usul hakkında aynı şekilde söz aldım. (HP ve MDP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Tamam efendim, tavzih ettirdim 
efedim, partime sataşma var dedi. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sataşmaya cevap veril
miştir, hangi usule göre söz veriyorsunuz hatibe? 

MUSTAFA RİÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — 
Ben de aynı sataşmaya cevap vereceğim heyecanlan
mayın, sakin olalım lütfen. 

Sayın Başkan, yüce Meclisin muhterem üyeleri; 
6 'Kasım seçimlerinin yıldönümü münasebetiyle bu 
Meclis kürsüsünden demokrasi konusunda sizlere hi
tap etmiştim. ' IBu hitabımda demokrasinin sürekli 
gitmesi için bu Meclisin sonuna kadar çalışacağını ve 
demokrasinin inkıtaa uğramaması için muhalefetiyle 
ve iktidarıyla bu Meclisin devam edeceğini söyle
miştim. 

M, ŞÜKRÜ TOZBAŞIOĞLU (Afyonkarahisar) 
Sayın Başkan, kürsü davetsiz işgal edilmiştir, bu sizin 
için bir zuldür, kürsü işgal edildi, parlamento haya
tında görülmedik bir işgalidir bu. 

IBAŞKIAN — Lütfen oturunuz efendim. 
Sayın Taşar lütfen efendim, usul hakkında; sataş

ma hakkında konuşuldu efendim. 
MUSTAFA RİÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — 

idare Amirimizin ortalığı düzeltmesi gerekir, yanlış
lık yapmayalım. 

RUŞAN IŞIN .(Sivas) — Veni usuller ihdas edi
yorsunuz. 

MUSTAFA RİÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — 
iBir arkadaşımız partimizi itham ederek, yolsuzluk 
fonu kurularak ortadireğin güçlendirilmesi gerekti
ğini buradan söyleme gafletinde bulunmuştur. 

ÖZER GÜİRBİÜZ dSinop) — Sayın Başkan ne ko
nuşuyor? 

MUSTAFA RİÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — 
Şunu bilimiz ki, iktidar partisi büyük Türk Milletinin 
aziz oylarıyla seçilmiş ve iktidara gelmiştir, bundan 
kimsenin şüphesi olmasın. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

YILMAZ ItHJSAN HASTÜRK (istanbul) — Hal
kımız verdiği oya pişman olmuştur. 

MUSTAFA RİÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — 
Heyecanlanmayın arkadaşlarım, beni dinlemesini bi
lin. 

BAŞKAN — Sayın Taşar lütfen efendim. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — 

Şunu da iyi biliniz ki, bu iktidar, Anavatan iktidarı 
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haksızlıkla, yolsuzlukla, rüşvetle, irtikapla, haksız ka
zançla, kaçakçı (ile ve her türlü melaneti ve uğursuz
lukla sonuna kadar mücadele edecektik, bu mücade
lesinde de yüce Allah'tan 'başka kimseden korkusu, 
yokta, 

Saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından 
«Bravo» seferi, alkışlar.) 

RIUIŞAN IŞIN (Sivas) — Hodri meydan, araştır
ma önergesini kabul edin öyle ise. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mustafa 
Taşar. 

Lütfen efendim, lütfen efendim susalım: 
Sayın Bozer ne hakkında konuşacaksınız efen

dim? 
(ALİ BOZER (Ankara) — Hem sataşma var, hem 

de usul »hakkında konuşacağım. (ANAP sıralarından 
gürültüler) .» 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müsaade bu
yurun. Sataşma var diyorsa söz vereceğim. İçtüzü
ğün 70 nci maddesini uyguluyoruz efendim, bütün 
partiler için uygulamak zorundayız. İçtüzüğün 70 nci 
maddesine göre, sataşma olunca, mecburen söz ver
mek zorundayız. Lütfen müsaade edin. İçtüzüğün 
70 nci maddesini uyguluyoruz efendim. 

Buyurun Sayın 'Bazer, lütfen kısa olsun efendim. 
ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; müsaade buyurursanız şu heyecanlı 
havamızı 'biraz yatıştıralım ve bu sükunet içinde gö
rüşlerimizi, üzüntü duyduğumuz hususları dile getir
mek fırsatını bulalım. İstirham ediyorum, sabırla din
leyiniz; hiçbir arkadaşımı, hiç/bir parti grubunu in
citmek durumunda ve niyetinde değilim; ama incin
miş bir arkadaşınız olarak, ümitsizliğe düşmüş bir 
'arkadaşınız olarak huzurunuzdayım.. " 

Değerli arkadaşlarım, biz demokrasiyi, devletimi
zin teminatı olan bir rejim şeklinde görüyoruz. De
mokrasinin temel organı Türkiye Büyük Millet Mec-
İtişidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, iktidarıyla, mu
halefetiyle bir bütündür. İktidar partisine mensup bir 
milletvekili arkadaşımız, kalkar da muhalefeti istiskal 
eder derecesinde, «'Siz muhalefet de yapamazsınız. 
Biz hem iktidar vazifesini yaparız, hem muhalefet va
zifesi yaparız» derse, bu Meclisin üstüne gölge dü
şer, rejhne gölge düşer. Teessürümüz buradadır. 
(MDP ve HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Siz iktidar partisi olarak, biz de muhalefet par
tisi olarak görevimizi yaptığımız kanısındayım. (ANAP 
sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ANAP, Anavatan, iktidar 
ve muhalefet olmayı bir tarafa bıraksın, evvela kendi 
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içinde iktidar olsun, ondan sonra bize bu tarizlerde 
bulunun. (MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sözlerimi fazla uzatmayacağım. Sizlerden bir tek 
istirhamım var. Rejimi, önümüzde 4 yılımız kaldı, 
bu 4 yıllık sürede ülke çıkarlarına uygun bir şekilde 
yerleştirebilmemiz özellikle, iktidar partisinin davra
nışına bağlıdır. Biz muhalefet olarak 'burada azim
liyiz. Bu gibi sözleri de üzüntüyle, esefle karşılıyo
rum. 

Sayın Başkanımdan bir şey beklerdim : Bunların 
zabıltlardan çıkması lazım, bu gibi konuşmalara zatı 
âlilerinizin müsaade etmemesi lazım. 

Saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozer. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüzün 70 nci mad

desi bir mMetvekilinin sözlerinde sataşma olduğu 
takdirde açıklama hakkım diğerine vermektedir. Par
ti gruplarına yapılan bir sataşma parti gruplarınca 
açıklanmış, konu tamamlanmıştır. 

Sayın İsmail- özdağiar, söz almak ister misiniz 
efendim? 

Buyurun efendim. (MDP sıralarından «Hepsini 
anlat, korkmadan anlat» sesleri) 

İSMAİL ÖZDAGLAR (Manisa) — Saygıdeğer 
Başkan, saygıdeğer üyeler; bundan takriben 1 yıl ön
ce 13 KİT, iki • üç Başbakanlık kuruluşu, Doğu -
Güneydoğu konusu ve (Türkiye Cumhuriyetinin dış 
ticaretinin en önemli bölümünü teşkil eden 4 ülkenin 
sorumluluğuyla göreve başlayıp günde 17 - 18 saat, 
bilahara dayanamayıp tempoyu günde 12 saate dü
şürdüğüm çalışmalarımı yüce Meclisin önemli bölü
mü hatırlayacaktır ve sürekli olarak yüce Meclisin 
sayın üyeleri sık sık bakanlığıma geldiğinde gördük
leri tablo hafızalardadır ve birkaç gün önceki ko
nuşmamda, 1 yıl önce göreve başlarkenki büyük mut
luluğumu ve geçen haftaki derini üzüntümü dite ge
tirmiştim. 

Olayları son birkaç gündür ibretle izliyorum ve 
.bilhassa bakanlıktaki haklı meseleler için dahi olsa 
talepleriyle bana gelen sayın mıilletvekillerimizie olan 
temaslarımı sayın milletvekillerini gayet iyi hatırla
yacaklardır. Kendilerine mümkün olduğu kadar mil
letvekilli olduklarını, milletin vekili olduklarını; lütfen 
ilgili kuruluşa gidip ilgili genel müdür, genel müdür 
muavini kimse, onlarla temas etmelerini temin etmek 
yönündeki gayretlerimi hatırlayacaklardır. 
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Ortaya bir komlodur atıldı, ibretle izliyorum; ar
kadan bir de Etibanık konusu çıktı. Müsaadenizle 
izah etmek istiyorum. 

1. Bübankın ve bütün KİT'lerin herhangi bir an
da ibra edilmeyen, yıllardan gelen, Yüksek Denetle
meden gelen sürekli bir teftiş mekanizması vardır.-
Yanıî sürekli devam eden ve bu normal teftiş meka
nizması çerçevesinde hiçbir kimse iddia edemez ki, 
İsmail özdağlar şu soruşturmayı1, şu rutin olması ge
rekli soruşturmayı durdurdu, yavaşlattı. 

2. Bunun dışında 9.7.1984 tarihinde Cumhurbaş
kanlığından bana, genelgede yer alan bütün husus
larla ilgili bir yazı geldi; konunun tetkik edilmesini 
istedi. Devlet bakanlığının yapısını biliyorsunuz, önce 
özel müşavirimi bu konuları anahatlarıyla tetkik için 
görevlendirdim, özel müşavir, bir ön rapor hazırladı, 
bunun üzerine - iddialar oldukça, bahsedildiği gibi, 
ağır ithamlardı - süratle bağlı kuruluşlardan Türkiye 
Petrolleri, Türk-SAŞ, POAŞ ve BOTAŞ'ıtan 6 tane ayrı 
genel müdürlerine söyleyerek bir komisyon kurdurdum. 
Konuyu en ince teferruatına kadar incelettim. Verdik
leri rapor buradadır. Bütün iddialarla ilgili. 

«Barit satışlarıyla ilgili iBtibankın zarara uğradığı 
gerçeklere uymamaktadır. 

3. BASTAŞ firmasıyla ilgili şu şu konular adlî 
soruşturma konusu olabilecek fiiller sayılacak bilgi 
bulunamamıştır.» («Anlaşılmıyor» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Özdağlar, 1 dakika müsaade 
eder misiniz? 

Sayın foto muhabirleri lütfen efendim, kâfi de
recede resim çektiniz, ses işitilmiyor; sayın eski ba
kanın konuşması anlaşılmıyor efendim. Lütfen efen
dim. 

İSMAİL ÖZDAĞLAR (Devamla) — Uzun bir 
rapor. Bütün rapor, «Zarar olarak vasıflandmlrnası 
şu şu işlemin mümkün görülmemiştir, suç niteliği 
yoktur.» 

Efendim, 6 ncı madde, «Kanuna aykırı bir dav
ranışta bulunulduğuna dair müşahhas bir delile rast
lanmamıştır» şeklinde raporlarını bakanlığa sunmuş
lardır ve dosya orada da kapanmamıştır. Ondan sonra 
bunun bir kopyası özellikle emniyete intikal ettirilip, 
şahısların özel yaşamları, özel1 hayatlarının tetkiki 
için bakanlıktan ayrılmazdan birkaç gün önce mü
racaatta bulunulmuştu ve o çalışma devam ediyor idi. 

Size bir bilgi dana arz etmek istiyorum. İnsan
ları, yılık kân 52 miyar lira olan bir Btilbankın felç 
etmek an, meselesidir. Böyle bir soruşturma açarsa
nız felç olur. Geçen sene 15 miyar lira kârı olan bir 

ımıesseseriin, bu sene 1984 kârı, {en son yapılan ra
kamlara göre 1983 senesinin 3 misli) 50 milyara ulaş
ması beklenen bir kuruluşta kılıcı alıp, genel müdürü, 
genel müdür muavinini görevden alıp kuruluşları dar
madağın etmek kolay iş. Bu sorumluluktan kaçındım; 
ancak konunun üzerine gitme sorumluluğundan hiçbir 
zaman kaçınmadım. Yine bu konuda da kesinlikle 
müsterihim. Takdir yüce Meclisindir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum, (ANAP şuraların
dan alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özdağlar. 
Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşme

ler 'tamamlanmıştır. 
Şimdi Devlet eski Bakanı ve Manisa Milletvekili 

İsmail Özdağlar hakkında Meclis soruşturması açılıp 
açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım... 

HİLMİ ıBlÇER (Sinop) — Önerge var efendim. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim-
HİLMİ (BİÇER (Sinop) — Oylamayla ilgili önerge 

var, veriyoruz. (Gürüitüler) 
BAŞKAN — Meclis soruşturması açılmasını ka

bul edenler... 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Oylamayla ilgili önerge 

var efendim. 
BAŞKAN — Efendim bu saate kadar gelmemiş 

önerge, bundan sonra gelir mi? (MDP sıralarından, 
«önerge var» sesleri, gürültüler) 

Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Soruşturma açılması hakkındaki önerge 
kabul edilmemiştir. (ANA Psıralarından alkışlar; HP 
ve MDP sıralarından gürültüler)' 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — An
laşılmadı efendim.. 

ıBAŞKAN — Devlet eski 'Bakanı ve Manisa Mil
letvekili İsmail Özdağlar hakkında Meclis soruştur
ması açılması reddedilmiştir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — An
laşılmadı efendim. 

ONORAL ŞEREF BOZKÖRT (Çanakkale) — Ye
nilenmesini talep ediyoruz efendim; oylamanın so
nucu hakkında itirazımız var. 

'BAŞKAN —- Efemdim, birkaç dakika bekledim Ne 
önerge geldi, ne ayağa kalkarak söylediniz; reddettim. 

Anlaşıldı efendim, mesele bitmiştir. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — İç

tüzüğe göre oylamanın yenilenmesi gerekir 'efendim. 
'(HP ve MDP sıralarından gürültüler) 

RUŞAN IŞIN (Sivas) —• Tarafgir hareket ediyor
sunuz. 
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ÖNURAL ŞEREF ıBOZKURT (Çanakkale) — Oy
lamanın sonucu hakkında itirazımız var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, oyladık. Divan arkadaş
larımla görüştüm, Kanunlar Dairesi Başkanıyla bir
likte sayıldı ve önerge reddedildi efendim. (Gürültü
ler) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ayıptır 
Başkan. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
/'.. —> Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın yemin

li özel teknik bürolara yapılan, başvurulara ve sonuç
larım ilişkin Bayındırhk ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6 i 187) 

2. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'dnın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

Gündemin, 1 inci sırasında bulunan, Zonguldak 
Milletvekili Isa Vardal'ın ve 2 inci sırada bulunan, 
Kütahya /Milletvekili Abdurrahman, Necati Kara'a'nın 
sorulan izinli olmaları nedeniyle ertelenmiştir. 

3. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, Sürt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

'BAŞKAN — 3 üncü sırada bulunan, Siirt Mil
letvekilli N. Naci Mimaroğlu'nun sorusu, 15 gün 
(mehil verilmiş olması nedeniyle ertelenmiştir. 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ban
dırma * İstanbul arasındaki vapur seferlerine iUşkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu ve Ulaştırma Ba
kam Veysel Afasoy'un cevabı (6/233) 

'BAŞKAN — 4 üncü sırada bulunan, Balıkesir 
Milletvekili Davut Abacıgil'in, Bandırma - İstanbul 
arasındaki vapur seferlerine ilişkin Ulaştırma Ba-
kanından sözlü soru önergesinin görüşülmesine geJ 

çiyotruz. 
Sayın Abacıgil?..Burada. 
Sayım Ulaştırma Bakanı?,. Burada. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanınca sözlü ola

rak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Davut Abacıgil 

Balıkesir Milletvekili 

BAŞKAN — Efendim, oylama bitmiştir, «önerge 
veriyoruz» dediniz, vermediniz. Ayağa da kalkma
dınız. Daha sonra da oyladım. Mesele kapanmıştır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Böyle oldubittiye getirmeyin efendim. 

BAŞKAN — Oldubitti değil efendim. Hepinizi 
konuşturmak suretiyle neticeyi aldık efendim, 

1. Bandırma - İstanbul arasındaki vapur İstanbul'a 
gündüz hareket etmekte ve yolcularını gece İstanbul'a 
indirmektedir. 

2. Gece İstanbul'a inen yolcular otel bulmada 
güçlük çekmekte ve fuzulî para ödemektedir. 

3. Bu vapurların yolcularını sabahleyin indirmesi 
halinde vatandaş işlerini daha çabuk yapacaktır. Bu 
şekilde vatandaşa kolaylık sağlanması düşünülmekte 
midir? Bakanlıkça bu yönde çalışma var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Veysel Atasoy; buyurunuz 
efendim, 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Davut AbacıgiFin soru önergesi dolayısıyla 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Ancak, soru önerge
sinin Başkanlık Divanınca okunmasından da anlaşıla
cağı gibi, koırıu sadece Bandırma seferleriyle iUgili bu
lunmaktadır. 

Sayın Abacıgil eğer bu soruyu .makamımda veya 
teşkilatıma bağlı denizcilik isletmelerinden gidip sor-
saydı cevabını kolaylıkla öğrenebilirdi; bu vesileyle 
ben ide bu kürsüyü işgal etmemiş olurdum. Sayın 
milletvekiline gerekli cevapları vereceğim. 

İstanbul - Bandırma arası 64 deniz milidir. Bu 
mesafe Türkiye Denizcilik işletmelerinin feribotuyla 
4,5 saatte alınmaktadır. Halen bu hatta uygulanan 
program gereğince, her gün İstanbul'dan 08.30, Ban-
dırma'dan ise 15.001te kalkışlı seferler yapılmaktadır. 
Bu seferler aynı zamanda Basmahane - Bandırma 
arasında her gün muntazam işleyen Marmara Ekspresi 
trenleriyle de irtibatlı bulunmaktadır. Zira Basmaha-
ne'den her gün 06.40'ta hareket eden 1203 Nolu 
Marmara Ekspresi Baridırma'ya 13.46'da varmaktadır. 
Aynı şekilde İstanbul'dan 8.30'da çıkan feribot 
saat 12.30'da Bandırma'ya gelmekte ve irtibatı olan 
Marmara Ekspresi ise Bandırma'dan tzım'ire 15.00'de 
hareket etmektedir. Yapılan inceleme sonunda halen 
uygulanmakta olan saatlerin değiştirilmesi halinde 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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aşağıda belirtilen mahzurlarla karşılaşılacağı tespit 
edilmiştir, 

1. Bandırma'dan İstanbul'a seyahat eden yolcular 
sadece Bandırmaklar olmayıp bunlara Ege bölgesi 
halkı da dahildir, Bandırma'dan geminin sabah kalk
ması için İzmir'den gelecek trenin gece yarısı veya 
sabah erken saatte Bandırma'da olacak şekilde İzmir' 
den hareket etmesi gerekecek ve bu yolcuların ge
miyle İstanbul'a devam etmeleri yorgunluk açısından 
büyük zorluk yaratacaktır. 

2. İstanbul'dan! gelen geminin gece Bandırma'ya 
varması 'halinde, yolculardan trenle devam edecek 
olanların sabaha kadar Bandırma'da kalmaları gibi 
bir müşkülat yaratılmış olacaktır, 

3. Tren yolu dışında Bandırma'ya, İstanbul'a ge
mi ile seyahat etmek üzere karayolundan çeşitli va
sıtalarla gelecek yolcular için de, 1 gün evvel' gelmek 
veya gece karanlığında seyahat etmek (gibi sıkıntılı 
durum hâsıl olacaktır. 

Netice olarak; belirtilen mahzurlar karşısında mev
cut programın muhafazasında zorunluluk görülmek
tedir. 

Bu vesileyle bu akşamki Meclis saatinde ismimden 
bir kere daha bahsedileceği için Sayın Abacıgil'e te
şekkür eder, Genel Kurula da saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atasoy. 
Sayın Abacıgiil konuşmak ister misiniz? 
Buyurun. 
DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Sayın' Başkan, 

değerli milletvekilleri; ben önergemi Meclis Başkan
lığına verdim. Sayın bakan izahat verdi. Bunun ne
reye verileceğini sayın bakan değil, 'Meclis Divanı 
tespit eder. 

ULAŞTİRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — İçtüzükteki hüküm belli, 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, 

/. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (1) 

(l) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 in
ci Birleşim Tutanağına, 

82'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı ise 10.1.1984 
tarihli 11 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

DAVUT ABACIGİL (Devamla) — Vatandaşla
rıma kolaylık sağlamak için bu sualimi sordum. Sa
yın bakan, ismimin tekrar radyoda duyulması yö
nünde bir ifade kullandı!, teessüf ederim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Sayın Abacı- . 
gil lütfen. 

DAVUT ABACIGİL (Devamla) — Biz burada, 
vatandaşın isteklerine yardımcı olmak, dileklerini dile 
getirmek, onlara yardımcı olmak ve vatandaşa, mil
lete menfaat sağlamayı düşünürüz, yoksa, burada ge
lişigüzel konuşmayı düşünmüyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abacıgil. 
Soru cevaplandıırıllmıştır. 
5. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demk'in, Maden 

Dairesinde görevli bazı memurlara kömür ruhsatı ve
rildiği İddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi {6/236) 

6. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra toprakları 
Suriye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi {6/ 238) 

BAŞKAN — 5 ve 6 ncı sırada yer alan sözlü so
rular, ilgili bakanlar mehil istemiş olduklarından erte
lenmiştir. 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Sımak kömürleri dekapajına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/241) 

BAŞKAN — 7 nci sırada yer alan, Erzurum Mil
letvekili Hilmi Nalbantoğlu'naın, Sımak kömürleri de
kapajına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?., Burada. 
ıSayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Yok. 
Bakan bulunmadığı için ertelenmıiştir. 

2. — 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sa
yısı : 235) (2) 

BAŞKAN -- Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

(2) 235 S. Sayılı Basmayazı 16.1.1985 tarihli 
54 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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1 inci sıradaki teklif ile 2 nci sıradaki tasarının 
Komisyona verilen maddeleri henüz Komisyondan 
gelmediğinden, her iki konuyu da geçiyoruz. 

3. — Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Ha
millerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir ve 7 Arkadaşı
nın, 29.6.1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununa Bir Ek Madde. Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 
(2/157) (S. Sayısı : 236) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada yer alan, 236 sıra sa
yılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamil
lerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ağ
rı Milletvekili İbrahim Taşdemir ve 7 arkadaşının, 
29.6.1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. > 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım : Komisyon raporunun okunma-

1 7 . 1 , 1 9 8 5 B : l 

sini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmaması kabul edilmiştir. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Seyfi Oktay, bu
yurunuz efendim. (HP sıralarından alkışlar) 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AH
MET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın Başkan, 
müsaade eder nişiniz? 

BAŞKAN - Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Efendim, 
bu Kanun tasarısını, bir detaya mahsus olmak ve Ko
misyonca incelemek üzere geri çekmek istiyoruz. 

BAŞKAN - İçtüzüğün. 89 uncu maddesine" gö
re tasarı Komisyona iade edilmiştir. 

Gündemimizde bugün için görüşülecek başka ko
nu kalmamıştır. 

Gündemde bulunan ve gündeme girecek olan ko
nuları sırasıyla görüşmek üzere 22 Ocak 1985 Salı 
günü saat 15.00'te toplam lmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 16.35 

> < • • » •«*''•• 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

55 UNCl BİRLEŞİM 

17 . 1 . 1985 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — İstanbul (MîlIötivdSkdi'i İbrahim Ural ve 42 ar
kadaşının, bakanlığı zamanında Etibank Genel Mü
dürünün yasalara aykırı hareketlerini engellememek 
suretiyle nüfuzunu kötüye kullanarak şahsî menfaat 
sağladığı ve Devleti zarara uğrattığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 212, 228 ve 240 inci 
maddelerine uyduğu idldiasuyla Manisa Milletvekili 
ve Devlet eski IBaka.ni ismail Özdağlar hakkında Ana
yasanın 100 ünıdü maddesi uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/329)1 

3 
SEÇIM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

e 
SÖZLÜ SORULAR . 

1. — Zonguldak Milletivekili Isa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin (Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sözlü sıoru önergesi 1(6/1187) 

2. — Kütahya Milletvekili Abdurrahıman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değişt'irilimesin-
den doğacak sorunlara ilişkin Barbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

3. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, Siirt İli Şirvan - Madenlköy'ldeki bakır madenine 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, Ban
dırma - İstanbul arasındaki vapur seferilerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından ısözlü soru önergesi (6/233) 

5. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Damir'in, Maden 
Dairesinde görevli 'bazı memurlara kömür ruhsatı 
verildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından ısözlü soru önergesi (6/236) 

6. — Hatay 'Milletvekili Albdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra toprakları 
Suriye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/238)) 

7. — Erzurum Mililetivöküj Hilmi Nalbamtoğlu' 
nun, Şırnak kömürleri idtekapajına ilişkin Enerji ve 
Taibiî Kaynaklar Bakanından sözlü ısoru önergesi 
(6/241) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERIİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

2. —' 10S6 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 
235) (Dağıtma tarihi : 8.1,1985) 

3. — Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Ha
millerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Ağrı Milletvekili İbrahim...Taşdemir ve 7 Arkadaşı
nın, 29.6,1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununa Bir Bk Madlde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 
2/157) (S. Sayısı : 236) '(Dağıtma tarihi : 15.1.1985) 

http://IBaka.ni

