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I. f~ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'tje açıldı. 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu, Parlamento 

içi ve dışı son siyasî gelişmeler, -
Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım, Tun

celi'nin asayiş ve güvenlik sorunları, 
Niğde Milletvekili Arif Toprak da[ Tarım Or

man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın Nev-, 
şehir ve Niğde illeri gezileri ile çiftçilerin sorunları 
ve istekleri; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

1 6 - 1 8 Ocak 1986 tarihlerinde Tunus'a, 1 8 - 2 1 
Ocak 1986 tarihlerinde Mısır Arap Cumhuriyetine 
ve 21 - 23 Ocak 1986 tarihlerinde Katar'a resmî zi
yarette bulunacak olan Cumhurbaşkanı Kenan Ev-
ren'in dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, TBMM 
Başkanı Necmettin Karaduman'ın vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

1 6 - 1 8 Ocak 1986 tarihlerinde Tunus'a, 18 - 21 
Ocak 1986 tarihlerinde Mısır Arap Cumhuriyetine ve 
21 - 23 Ocak 1986 tarihlerinde Katar'a gidecek olan: 

Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa 
Tınaz Titiz'in, 

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne 
kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Me
sut Yılmaz'ın ve 

20 - 22 Ocak 1986 tarihlerinde İspanya'ya, 22 -
25 Ocak 1986 tarihlerinde Hollanda ve Belçika'ya 
gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mustafa Kalemli'nin dönüşüne kadar Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Bazı milletvekillerine Başkanlık tezkeresinde be
lirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ve 

İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'a ödenek ve 
yolluğunun verilmesi; 

Kabul edildi. 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Kuşada
sı - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş nede
nine ilişkin (6/534) sözlü sorusuna İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut, 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, 
Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin üreti
mine ilişkin (6/537) sözlü sorusuna Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, 
Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybeden 
bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesinin 
nedenine ilişkin (6/522) sözlü sorusuna İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, ka
mu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın memurla
ra ve bazı sorunlarına ilişkin (6/529) sözlü sorusuna 
da Devlet Bakanı Kâzım Oksay; 

Cevap verdiler. 

Adana Milletvekili Cüneyt Çanver'in (6/505), 
(6/424), (6/496), (6/501), 

İçel. Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
(6/508), (6/511), (6/513), (6/518), (6/519), 

Sniop Milletvekili Halit Barış Çan'ın (6/515), 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-

yezit'in (6/480); 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli olduk

larından, 
Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/509), 

(6/478) sözlü soru önergeleri; soru sahibi Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından bir defaya mahsus ol
mak üzere, 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun (6/489) sözlü sorusu mehil verildiğinden, 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 
(6/493), 

Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in (6/544), 
Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın (6/532), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/540), 
Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğlu'nun 

(6/541); 
Sözl üsoru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından, 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/547), (6/542) sözlü soru önergeleri de; soru sa
hibinin birden fazla. sorusu gündemde yer aldığın
dan; 

Ertelendiler. 
Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 15 Temmuz 

1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 
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25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 3073 Sa
yılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları raporları (2/236) (S. Sayısı : 383) ve 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı, Trabzon Milletvekili 
Osman Bahadır'ın 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (h) 
Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Nevşehir 
Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Arkadaşının 1136 Sa
yılı Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve 

Adalet Komisyonu Raporunun (1/728, 2/206, 2/277) 
(S. Sayısı : 393); 

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

16 Ocak 1986 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 16.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

II. — GELEN KAĞITLAR 

16 . 1 . 1986 Perşembe 

Teklif 
1. — Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu ve An

kara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 1117 Sayılı 
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun 
Bazı Maddeleri ile Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 inci Maddelerinin Değiştirilmesine ve 1117 Sa
yılı Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/294) (Millî Eğitim ve Adalet Komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1986) 

Rapor 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada 

Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçı Mak
satlarla Kullanılması Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/717) (S. Sayısı : 392) (Da
ğıtma tarihi : 15.1.1986) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt' 

in, Siyasî Partiler Kanununa aykırı hareket edenler 
hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/548) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.1.1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum ve Kars deprem konutları için fazla 
ödeme yapılıp yapılmadığının tespitine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/549) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 14.1.1986) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Tekir
dağ İli Saray İlçesi içme suyunun temizlenmesi için 
alman önlemlere ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/550) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 15.1.1986) 

4. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, pancar 
üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) (Başkan
lığa geliş tarihi: 15.1.1986) 

5. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması planlanan raylı sisteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/552) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.1.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum - Kars yöresinde yaptırılan deprem ko
nutları için fazla ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/802) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1984 ve 1985 yıllarında vatandaşlar tarafından 
yaptırılarak bağışlanan okul binalarına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/803) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1986) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Kapıkule Gümrük Başmüdürüne ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/804) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1986) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars depremi nedeniyle yaptırılan 
konut ve köy yolu hafriyatlarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/805) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1986) 
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5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir'de meydana gelen uçak kazasında mal varlı
ğını kaybeden Marangozlar Sitesi esnafına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/806) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 14.1.1986) 

6. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İlinde tip lojman yapımı için bir bankanın te
şebbüste bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/807) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.1.1986) 

7. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen' 
in, Ordu ili Aybastı İlçesinde yeni bir televizyon ve
rici istasyonu kurulmasına ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/808) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 10.1.1986) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 
inci Birleşimini açıyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, hastane

lerdeki tedavilerle ilgili son paralı uygulamalar ko
nusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı bir konuşma isteği 
vardır. 

Hastanelerdeki son paralı tedavilerle ilgili, vatan
daşların içinde bulunduğu acil sorunlar hakkında 
Konya Milletvekili Saym Salim Erel, buyurun. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamıza bir göz ata
cak olursak, şu güzel deyimleri görmemek mümkün 
değildir : 

16 , 1 . 1986 0 : 1 

8. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, ba
zı yönetici ve öğretmenlerin Adana ve İçel illerinde 
kadrolaştıkları iddiasına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/809) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.1.1986) 

9. — Aydın Milletvekili Osman Esgin Tipi'nin, 
Mahallî İdareler Fonundan yararlanmak üzere Aydın 
İlinden müracaatta bulunan belediyelere ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/810) (Başkan
lığa geliş tarihi: 15.1.1986) 

10. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, Bingöl 
İli Genç İlçesindeki operasyonda ölü olarak ele ge
çirildiği bildirilen öğrenmenle ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/811) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 15.1.1986) 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

Anayasa Madde 2: Türkiye Cumhuriyeti, insan 
haklarına saygılı, sosyal bir hukuk devletidir. 

Anayasa Madde 5 : Devletin temel amaç ve gö
revleri, kişilerin ve toplumun refahı, huzur ve mut
luluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetleri
ni, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş
mayacak surette sınırlayan sosyal engelleri kaldırma
ya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için 
gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. 

Anayasa Madde 60: Herkes, sosyal güvenlik hak
kına sahiptir. 

Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri 
alır. 

»>••« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkam ekili Özer Gürbüz 
KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Mehmet Üner (Kayseri) 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Sayın milletvekilleri, ancak, bu deyimlerin uygu
lamasını ve etkinliğini toplumda görmek ise, hiç 
mümkün değildir. 

Balıkesir İli Burhaniye ilçesi Pelitköyde yaşayan, 
uzun bir süreden beri kalbinden rahatsız bulunan ve 
dul bir kadın olan 70 yaşındaki Halide Ekinci'ye, 
İzmir'de gittiği doktorlar, derhal ameliyat olması ge
rektiğini ve bu ameliyatın da Ankara Yüksek ihti
sas Hastanesinde yapılabileceğini söylerler. Araya 
giren kişilerce, takriben Kasım 1985 tarihinde ran
devu alınır ve Halide Ekici bir konsültasyona tabi 
tutulur, ameliyata karar verilerek 20 Kasım 1985 ta
rihinde hastaneye yatırılır. Randevu öncesi bu ame
liyatın 500-600 bin Türk Lirasına çıkabileceği be
lirtilirken, hasta yatırıldıktan sonra, ameliyat önce
si hastane dönersermayesine 1 milyon 160 bm lira 
yatırılması istenir. Dardaki fakir kadın ve yakınları, 
elde ne varsa satarlar, paraya çevirirler. Eksik kalan 
kısım, köydeki dost, akraba ve komşulardan topla
narak, bu miktar nakit olarak hastane dönerserma
yesine yatırılır. 26 Kasım 1985'te Prof. Dr. Oğuz 
Taşdemir ve ekibi tarafından hastanın kalp kapak
çığı değiştirilir. Hasta her gün biraz daha iyileşir; 
ancak, iyileştiğine sevinemez, ölümü yeğler. Zira, is
tenen ameliyat ücreti 3 gün sonra 1 milyon 800 bin 
liraya ve 3 Aralık 1985 tarihinde de 2 milyon 350 
bin liraya ulaşır. Sonuçta saymanlık yatırılan 1 mil
yon 160 bin liraya ilave olarak, 1 milyon 150 bin 
lira daha para istemektedir. Fakir, dul bir köylü ka
dınının bu parayı ödemesi mümkün değildir. Ameli
yat öncesi bu bedel kendilerine iletilseydi, değil ame
liyat olmak, Ankara'ya bile gelmeyi aklından geçir
mezdi. 

Hasta iyileşmiştir, taburcu edilmesi gerekir. Yal
nız, borcu ödenmediği için bu süre zarfında hasta
nede bırakılır ve nihayet 10 Aralık 1985 günü, Al
lah'ın almadığı canın yerine parasını ve bütün im
kânlarını, mevcut siyasal düzen almak ister. Hastayı 
almaya gelen kardeşinin oğlu Ahmet Ekici, 10 Aralık 
1985 tarihinde, 5 Ekim 1986 tarihinde ödenmek üze
re, 600 bin liralık senet verir ve hasta, hastaneden 
çıkarılarak köyüne götürülür; ancak, güya ameliyat
la iyileşen Halide Ekici, şu anda ecelle değil, yaşa
mak için yeğeniyle mücadele etmektedir. Zira, sene
di imzalayan Ahmet Ekici'nin durumu pek parlak 
değildir. Sonuç olarak, tıbbın en modern imkân ve 
gayretleriyle yaşatılmaya çalışılan Halide Ekici'yi, 
ecelsiz öldürmek için iş bitirici hükümetimiz tara
fından akla gelmeyen formüller uygulanmaktadır. 
Buna «pes» diyoruz. 
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AHMET EKİCİ (Kütahya) — Benim bir ilgim 
yok; lütfen tavzih eder misiniz? 

SALIM EREL (Devamla) — Siz Burhaniye ilçe
sinden misiniz? 

BAŞKAN — Evet, siz devam edin Sayın Erel; 
anlaşılmıştır Sayın Ekici. 

SALİM EREL (Devamla) — Sayın milletvekille
ri, nerede kaldı bu Anayasanın sosyal adaletle ilgili 
hükümleri? Nerede kaldı vatandaşa sosyal hizmet
ler? Bir taraftan, daha önce de arz ettiğimiz gibi, di
ğer ülkelerde, insanlara, yaşaması için, maymun kal
bi takılırken^ Türkiye'de vatandaşımız ölüme götü
rülmek için, tıbbın değil, yönetimin işkencesine ma
ruz kalmaktadır. 

Türk halkı, adaletli, etkin ve yurttaşa saygılı bir 
devlet yönetiminin arayışı içindedir. Türk halkı, po
lisin, vergi memurunun işkencesi yanında, bir de has
tanelerde, mutlaka muhatap ve muayene olması la
zım gelen kurumlarda da işkenceye maruz kalmak
tadır. 

Aziz milletvekilleri, dün akşam televizyonda en
teresan bir çelişkiye muhatap olduk. Vatandaş has
tanelere giremezken, hastanelerde sosyal adaletin ge
rektirdiği imkânları, hizmetleri bulamazken, dün ak
şam bizim hükümetimizin TRT televizyonu, hapis
haneleri özendirmek için, skandal niteliğinde bir 
program gösterdi. Vatandaşın çocukları okulda oku
yamazken, Çorum Cezaevinde Fransızca dersi alan 
mahkûmları gördük; («Çankırı Cezaevi» sesleri) ta
rih dersi gören, müzik aletleri dersi gören mahkûm
ları gördük. Bir memlekette, yönetim açısından bu 
kadar çelişki olmaz. 

BAŞKAN — Toparlayın ve bağlayın Sayın Erel. 
SALIM EREL (Devamla) — Sayın milletvekille

ri, iş bitirici hükümetimizin, bu hasta ile (Halide Eki
ci ile) ilgili bir vesikasını da yüce Meclise arz etmeyi 
yararlı görüyorum. îş bitirici hükümetimizin başı Sa
yın özal, her konuşmada, her «icraatın İçinden» 
programında, iş bitirmekten yana, elhak, eşlerinin 
olmadığını söylediler; hamd olsun, milletin de işini 
bitirmek üzereler; pasaport anında veriliyor, ehliyet 
anında veriliyor, buna benzer bütün işlemler yapılı
yor... 

Halide Ekici, fakirdir; ödeme gücünden, yaşama 
imkânlarından yoksundur. Hal böyle iken, Burhani
ye'nin Pelitköyü Muhtarına dilekçe verir, «Ben faki
rim, hastanede yattım, ödeme gücüm yok, fakir il
mühaberi verin» der. Muhtar ve üyeler tetkik eder
ler ve imzalarlar. Sonra, aynı Halide Ekici Burhani-
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ye Kaymakamlığına müracaat eder; Kaymakam bey 
inceler ve neticede ayrı ayrı yazışmalarla Vergi Dai
resi Müdürlüğüne, Tapu Sicil Müdürlüğüne ve Jan
darma Bölük Komutanlığına, havaleler yapılır. Ta
pu Sicil Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü ve Jandar
ma Bölük Komutanı bu konuyu incelerler ve Halide 
Ekici'nin yoksul olduğunu, ödeme gücünün bulun
madığını saptarlar ve bununla birlikte Burhaniye 
Kaymakamının imzası ile Yüksek ihtisas Hastanesi
ne, fakir ilmühaberi niteliğinde resmî yazı gider; an
cak iş işten geçmiş, atı alan Üsküdar'ı geçmiştir ve 
hastane yönetimi bu hastaya, «Bu derdini git Marko 
Paşaya anlat, biz, 5 Ekim 1986'da senden bağırta 
bağırta 600 bin lirayı alacağız» der. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun (6/489) numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına dair önergesi (41184) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Alâeddin Ki-

sakürek ve 51 arkadaşının; Başak Şirketler Grubun
dan alacaklı olan bankaların alacaklarının garanti al
tına alınması için emir vererek Anadolu Bankasını 
ve dolayısıyla Hazineyi zarara uğratmak suretiyle 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıy
la Maliye eski Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu hak
kında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/331) 

BAŞKAN — Gündemin, «özel Gündemde Yer 
Alacak işler» kısmına geçiyoruz. 

Kahramanmaraş Milletvekili Alâeddin Kısakü-
rek ve 5İ arkadaşının; Başak Şirketler Grubundan 
alacaklı olan bankaların alacaklarının garanti altına 
alınması için emir vererek Anadolu Bankasını ve do
layısıyla Hazinaeyi zarar* uğratmak suretiyle görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Maliye 
eski Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu hakkında Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesinin görüşülme
sine başlıyoruz. 

Bu görüşmelerde, sırasıyla, önergeyi verenlerden 
ilk imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer 
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BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Gündemin 
«Sunuşlar» bölümünde bir sözlü sorunun geri veril
mesine dair önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemdeki 6/489 sıra sayı ile gelen : 

Giderek yoğunlaşan dış kökenli bölücü ve yıkıcı 
faaliyetlerin bir başka türü olarak Avrupa'da özel
likle vefakâr Türk işçilerinin yoğun olduğu bölgeler
deki televizyon istasyonlarında çirkin, ahlak dışı ve 
yalan senaryolarla düzenlenmiş filmler oynatılarak 
yapılan bölücülüğe karşı Basın Yayın ve Enformas
yon Genel Müdürlüğünce alınan tedbirlere ilişkin Sa
yın Devlet Bakanına sormuş olduğum sözlü sorumu 
geri aldığımı saygıyla arz ederim. 

Murat- Sökmenoğlu 
Hatay 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Maliye eski Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun 

bakanlığı sırasında, bakanlık görevleriyle ilgili işler
den dolayı cezaî sorumluluğu gerektirdiği iddia edi
len bazı fiilleri hakkındaki evrak, Başbakanlığın 
16.7.1985 tarih ve 19-321-12630 sayılı yazıları ekinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunul
muştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da, ko
nuya ilişkin Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık tezke
relerini, Başkanlık sunuşu olarak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 3.12.1985 tarihli 36 ncı Birleşimin
de Genel Kurulun bilgisine sunmuştur. 

Bilgiye sunma işleminden sonra; milletvekilleri
nin tetkikine açılan söz konusu evrak ile Kamu ik
tisadî Teşebbüsleri Komisyonunun 1982 yılı denetim 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

imza sahibine, şahısları adına 2 üyeye ve son olarak 
da, hakkında soruşturma açılması istenilmiş bulunan 
Maliye eski Bakanına söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, 9.1.1986 tarihli 58 inci Birle
şimde alınan karar gereğince 25'er dakikadır. 

Meclis Soruşturması önergesi, genel kurulun 
24.12.1985 tarihli 54 üncü Birleşiminde okunmuş ve 
bastırılarak sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Meclis Soruşturması önergesini tekrar okutuyo
rum : 
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raporu ve Komisyon tutanakları üzerinde yaptığımız 
incelemeler sonucunda : 

Başak Şirketler Grubunun Ağustos 1982'de ifla
sın eşiğine geldiği, Başak Şirketler Grubundan ala
caklı olan bankaların, gruptan alacaklarının tahsili 
hususunda müşterek toplantılar tertip ettikleri ve 
Anadolu Bankasının Başak Şirketler Grubuna ortak 
olması hususunda bir formülü destekleme kararı al
dıkları, bu karar üzerine bu konuda Maliye Bakan
lığı nezdinde destek aramaya başladıkları, Anadolu 
Bankası ile Başak Şirketler Grubu arasında 21.2.1983 
tarihinde yapılan ön protokolden anlaşılmıştır. Bu 
protokol ile Başak Şirketler Grubunun Anadolu Ban
kasına olan 4 464 459 607 Türk Liralık borcunun 
vadesinin ertelendiği ve Anadolu Bankasının, Başak 
Şirketler Grubundan alacağı bulunan diğer banka
larla anlaşmaya zorlandığı görülmüştür. 

Anadolu Bankası ile Başak Şirketler Grubundan 
alacaklı on banka arasında imzalanan 9.3.1983 tarih
li protokol ile de; 

— Diğer bankaların Başak Şirketler Grubundan 
olan 6 274 673 319 Türk Liralık alacaklarının Ana
dolu Bankası tarafından üstlenildiği, 

— Diğer bankaların Başak Şirketler Grubuna 
verdiği 715 000 000 Türk Liralık taze para için, Ana
dolu Bankasınca bu bankalara teminat mektubu ve
rildiği, 

Görülmüştür. 
Bu operasyonlarla ilgili olarak önceden Ekono

mik işler Yüksek Koordinasyon Kurulunca alınmış 
bir karar olmadığı ve Maliye eski Bakanının inisiya-

1. — Maliye eski Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu 
hakkında, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergenin Ge
nel Kurulda görüşülüp görüşülemeyeceğine dair 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Korkmaz, yeriniz
den lütfen; hangi konuda?.. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Efendim, görüş
meye yer olup olmadığı konusunda, usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, neyi görüşmeye yer 
olup olmadığı?.. 

NURt KORKMAZ (Adana) — Şimdi, burada 
Anayasanın geçici 15 inci maddesi var, bir de bir de-

tifi ile operasyonun gerçekleştirildiği, bilahara Eko
nomik İşler Yüksek Koordinasyon Kuruluna bilgi 
verildiği anlaşılmıştır. 

Bu protokoller neticesinde, iflasın eşiğine gelmiş 
Başak Şirketler Grubundan alacaklı olan bankaların 
alacaklarını, garanti altına alarak Anadolu Bankası 
ve dolayısıyla Hazinenin zarara sokulduğu görülmüş
tür. 

Anadolu Bankası tarafından gerçekleştirilen ve 
Anadolu Bankasının 6,9 milyar Türk Lirası zararına 
sebep olan operasyon, Maliye eski Bakanı Adnan 
Başer Kafaoğlu'nun emri ve bilgisi tahtında yapılmış 
olmakla, adı geçen eski Bakanın görevini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 
inci maddesine uyduğu kanaatine yarılmıştır. 

Adnan Başer Kafaoğlu'nun Maliye eski Bakanı 
olarak, zor durumdaki Başak Şirketler Grubunu kur
tarmak için Anadolu Bankasının giriştiği operasyona 
muvafakat etmesiyle ilgili ne Ekonomik îşler Yük
sek Koordinasyon Kurulu kararı, ne de Bakanlar Ku
rulu kararı bulunmadığı nedenleriyle, Anayasamızın 
geçici 15 inci maddesindeki sorumsuzluk hükmün
den yararlanmasının söz konusu olmadığı hususu da 
göz önünde bulundurularak, Anayasanın 100 üncü 
maddesi gereğince Maliye eski Bakanı Adnan Başer 
Kafaoğlu hakkında bir Meclis Soruşturması açılma

sını arz ve talep ederiz. 
Kahramanmaraş Milletvekili 

Alâeddin Kısakürek ve 
Arkadaşları 

virde suçlanan bir bakan var. Bu çelişkiye açıklık ge
tirmek için söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Korkmaz. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin değerli üyeleri; yüce Meclis bugün ilginç 
bir durumla karşı karşıyadır. 1983 yılında görev ya
pan Maliye eski Bakanı hakkında, Anayasanın 100 
üncü maddesine göre soruşturma açılması önerilmek
tedir. öbür yanda, Anayasanın geçici 15 inci mad
desinde de, o devirde görev yapan, yani 12 Eylül 
1980 tarihinden, yüce Meclisin açılışı ve Başkanlık 
Divanının teşekkülüne kadar geçen süre içinde, o 
devrin sorumluluğunu üstlenen Konsey Üyeleri, Kon
sey Üyelerinin atadığı hükümetler ve Danışma Mec
lisinin karar ve tasarruflarından dolayı hiçbir cezaî 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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ve hukukî sorumluluklarının bulunmadığı belirtilmek
tedir; ama burada, soruşturma önergesinde görüyoruz 
ki, o devrin bir bakanının, Ekonomik İşler Yüksek 
Kurulu ve Bakanlar Kurulu kararlarını da dikkate al
maksızın, Anadolu Bankasından 6,9 milyar Türk Li
rası parayı, keyfî tasarruf ve emriyle, iflasın eşiğine 
gelmiş, zor durumda bulunan Başak şirketler grubu
nu kurtarmak amacıyla kullandığı için cezaî sorum
lulukla karşı karşıya bulunduğu iddia edilmektedir. 

Ben, yüce Meclisin, bu iki çelişkili durum karşı
sında sağlıklı karar verebilmesi için, evvela bu Ana
yasanın geçici 15 inci maddesinin değiştirilmeden böy
le bir işin görüşülemeyeceğini iddia ediyorum. Ben, gö
rüşülmesinden yanayım; ama evvela bunun değişti
rilmesi lazım; birisi bu. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Değiştire
mezler, cesareti yok bunların. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — ikincisi; o za
man akla şu sual gelmektedir : O devrin görev yapan 
Konsey üyeleri de böyle suçlanacak ve sorumluluk 
altına sokulacaklar mıdır? (SHP sıralarından alkışlar) 
O devrin Başbakanı Sayın Ulusu da aynı soruştur
madan geçecek midir? 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Halen Maliye Vekili olan zat... 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Halen Başba
kan olan sayın zat da bu soruşturmadan geçecekler 
midir? (SHP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış
lar) 

Bu durumlar dikkate alınarak, bu konunun ince
lenmesini, derin saygılarla sunuyorum. 

Sağolun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Tutanaklara geçmiştir, teşekkür edi

yorum Sayın Korkmaz. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığımıza gelen söz sı

rasına göre kayıtları okuyorum: önerge sahibi Alâ-
eddin Kısakürek, şahısları adına, Sayın Doğan Kasar-
oğlu, Sayın Isa Vardal ve Maliye eski Bakanı Sa
yın Adnan Başer Kafaoğlu. 

Şimdi ilk söz, önerge sahibi olan Sayın Alâed-
din Kısakürek'in. 

Buyurunuz Sayın Kısakürek. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bu konuyu açıklığa kavuşturmadan kimse 
konuşamaz burada. 

BAŞKAN — Gündeme geçtik Sayın Nalbantoğlu. 
Sayın Nalbantoğlu, konu Başkanlıkça gündeme 

alınmıştır; Sayın Korkmaz'ın usulî itirazları tutanak-
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lara geçmiştir, teşekkür ederiz. (SHP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar) 

Sayın milletvekilleri, lütfen efendim, gündeme geç
tik, konuşmalar başlamıştır. 

Buyurunuz Sayın Kısakürek. 
ALÂEDDIN KISAKÜREK (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan... (SHP sıralarından sura kapaklarına 
vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Anayasa komisyonunun mütalaası var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Sıra 
kapaklarına vurmak... (SHP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar) 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Anayasa 
Komisyonunun mütalaası var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... (SHP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ana
yasa Komisyonunun mütalaası var mı? 

M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Anayasa Ko
misyonunun mütalaası var mı? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Eğer 
bir arkadaş söz istiyorsa, buyursun, söz istesin. Sıra 
kapağına vurma ile topluca bir şeyler söyleme ile so
nuca varamayız. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Anayasa Komisyonunun mütalaası var mı? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ana
yasa Komisyonunun mütalaası var -mı? 

(SHP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar) 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Anayasa Komisyonunun mütalaası yoksa, konuşa
maz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Korkmaz 
yeterli gördüler... 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Efendim, yalnız 
tutanaklara geçmesi için söylenmedi bu sözler. Baş
kanlık Divanının bu konudaki görüşü nedir; ne ola
caktır? Bunun belirlenmesi lazım. • 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yeterli görmü
yorsanız, bir başka arkadaş daha söz ister. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
istesin, ne yapalım? 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, usulî itirazlarını ve 
görüşlerini açıkladılar ve bu görüşler... 

M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Siz ne diyorsu
nuz? 
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BAŞKAN — Bizim ne dediğimiz belli sayın mil
letvekili; biz, «Bunu görüşebiliriz» dedik, Başkanlık 
olarak gündeme aldık; Başkanlığın görüşü bellidir. 

Sayın Korkmaz usulî itirazlarını belli etmiştir ve 
biz de «Tutanaklara geçti» dedik; yeterli görmüştür. 
Bunun dışında, sıra kapaklarına vurarak ya da ben
zeri şekilde itirazda bulunulmaz. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
Başkanlığın görüşü nedir efendim? 

BAŞKAN — Başkanlık görüşlerini belli etmiş
tir Sayın Oktay, gündeme almıştır ve.. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Hangi gerekçe ile? 

BAŞKAN — Görüşü bellidir, gündeme de başlan
mıştır; ancak bu arada başkaca bir usulî itiraz varsa, 
o da dinlenir. Sıra kapaklarına vurarak ya da toplu
ca bir şey söyleyerek herhangi bir yere varamayız. 

Başkaca bir usulî itirazı olan varsa, buyursun. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Anayasanın açık 
hükmü karşısında, Başkanlığın görüşünü belirtmesi la
zım efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bakın, bir sa
yın milletvekiline söz verdim ve ona söz verene ka
dar da hiçbir itiraz gelmedi... 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Yapıldı efendim, arkadaşımız yaptı. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, haksızlık yapıyo
ruz... 

YUSUF ZtYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Hayır efendim, lütfen, arkadaşımız itirazını yaptı. 

BAŞKAN — Sayın milletvekiline söz verdikten 
sonra; daha evvel yapmadılar. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
Sayın Nalbantoğlu yaptı. 

BAŞKAN — Sayın milletvekiline söz verdim, kür
süye geldüer, ondan sonra Sayın Nalbantoğlu kalktı. 

YUSUF ZtYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Efendim, ne çıkar? 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, Sayın Nalbant
oğlu siz... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hayır, olmaz... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir dakika... 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Usul hakkında söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, bir dakika... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Anayasayı değişti

rebilir mi? 

Başkanlık Divanının verdiği karar Anayasaya ay
kırı ise, burada görüşülemez, önce, Sayın Korkmaz' 
in önerisini getirir; görüşülür mü, görüşülmez mi, 
onu belirleriz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, eğer bir usulî 
itirazınız varsa, hemen alırız. (SHP sıralarından «Var, 
var» sesleri) 

Efendim, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Başkanlığımızın tutumunda hiçbir yanlışlık ya da 

acelecilik yoktur. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Var efendim, var. 

BAŞKAN — Ben bir defa, olanları özetleyeyim. 
(SHP sıralarından gürültüler) Sayın milletvekilleri, bir 
dakika... 

Sayın Korkmaz, usulî bir itirazda bulunmuşlardır. 
Eğer tekrar bir usulî itiraz varsa, usul müzakeresi 
açabilirim. (SHP sıralarından «Var, var» sesleri) 

Sayın Kısakürek, kusura bakmayın, ciddî bir iti
raz gelmiştir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ÖMER FERRUH İLTER (İstanbul) — Olmaz, 
söz verdiniz, olmaz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın milletve
killeri bir dakikanızı rica ediyorum, bir dakikanızı ri
ca ediyorum... Sayın milletvekilleri, lütfen ayrı ayrı 
konuşmayınız. Usulî gelişmeleri bir kere daha anlatı
yorum. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum, buraya bakmıyorsunuz. Size usu
lî bakımdan bir soru soracağım, hep o tarafa, bakı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Hanımefendi, hiçbir tarafa bakmı
yorum. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) ^- Buram buram 
kin ve nefret kokan böyle bir soruşturmanın, bir 
ucu da Sayın Başbakana, sıçramışken, Sayın Başba
kan istifa etmeden, bu konuyu bu duygusallıkla na
sıl çözeceksiniz? (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun hanımefendi. 
Sayın milletvekilleri, demin topluca itirazınız ol

du, Başkanlığın tutumunu ve uygulamasını bir kere 
daha kısaca anlatıyorum. 

Sayın Korkmaz bir usulî itirazda bulundular; Ana
yasanın geçici 15 inci maddesi gereğince bunun gö
rüşülemeyeceğini ileriye sürdüler. Bizim Başkanlık ola
rak görüşümüz belli idi; çünkü, gündeme almış, gö
rüşmeye açmıştık ve Danışma Kurulunda da bütün 
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parti gruplarının anlaşmasıyla bunun görüşüleceğini, 
hatta konuşmaların nasıl yapılacağını bağlamış... 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — O, bu konuya 
ilişkin değil Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, lütfen, lütfen... 
... kaçar dakika konuşulacağını da, gündemin han

gi maddesinde yer alacağını da belirlemıiş ve sizin tak
dirinize sunarak, görüşlerinizle karar altına almış, bu
gün özel gündemde görüşülmesini de kararlaştırmış
tık; bugün de görüşmelere başladık, ancak, Sayın 
Korkmaz usulî itirazda bulundular. Usulî itirazları
nın tutanaklara geçtiğini belirttim. Sayın Korkmaz' 
dan başkaca bir itiraz gelmedi. Konuşmalara başladı
ğımız sırada, söz verip, henüz başlamadan, Sayın Nal-
bantoğlu usulî itirazını tekrarladı ve sonra sayın mil
letvekilleri aynı itirazlarını belirttiler; bu haliyle orta
ya bir usul meselesi çıktı. Sayın milletvekili belirledi
ler ve bu usul tartışması çözülmeden esasa geçildiği 
takdirde, «Bir usulî hata var mı yok mu?» konusu de
ğerlendirilmeden esasa geçilmiş olacak konusu geldi. 
Bu, Başkanlığımızca da uygun görüldü, konu üzerin
de usul müzakeresi açılması kararlaştırıldı. 

Şimdi, 2 lehte, 2 aleyhte, söz isteyen arkadaşa söz 
vereceğim. 

Sayın Sarıoğlu, aleyhte mi söz istiyorsunuz? 
Aleyhte. (ANAP sıralarından gürültüler) 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 

Başkan, 'bu usulsüzlüktür; anarşiye teslim oldunuz. 
BAŞKAN — Usulsüzlük yoktur. 
KADİR DEMİR (Konya) — Sayın Başkan, kür

südeki milletvekilini aşağıya indirdiniz; bu usulsüz
lüktür. 

BAŞKAN — O, uygulamalarımızda vardır. 
Hatırlarsınız, sayın milletvekilleri kürsüye gelir, 

bekler, daha sonra başkasına söz verilir. Bû, Mecli
simizde sıkça olmuş bir şeydir. Yani, bir usulsüzlük 
sözkonusu değildir. Ben de sayın milletvekiline kusu
ra bakmamasını söylemiştim. 

Buyurun Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; bir arkadaşımız, bugün görüşmek
te olduğumuz konuyla ilgili olarak bir usulü itirazda 
bulundu; fakat işin esasına inmek istediğimiz za
man, son derece önemli bir anayasal müessesenin iş
letilmesinde hepimizin dikkatinden kaçırılmak istenen 
bir husus var; bunu dile getirmek istiyorum. , 

Değerli arkadaşlarım, bu husus da şudur: Geçen 
gün verdiğimiz bir önergede, burada sözcü olarak hü
kümet adına konuşan bir arkadaşımız, çok haklı ol-
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duğumuz bir yerde, bize tarizde bulunarak, böyle 
anayasal rnüesseselerifî bu gibi tutarsız şekilde Mec
liste kullanılmasına karşı çıktı. Bu, tamamen şeklî 
bir mesele idi; çünkü ben, o arkadaşın yerinde olsay
dım, madem bu kadar inanıyorlardı, o zaman «Hod
ri meydan, buyurun yapalım» derdim. 

Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, her tür
lü haksızlık ve yolsuzluğun karşısındayız; bir defa 
bunu vurgulamak istiyorum. (ANAP sıralarından gü
rültüler, SHP sıralarından «Müsaade edin» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müda
hale etmeyin. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Yalnız, bu ko
nuda bir tartışmanın açılması için dikkatlerinize sun
mak istediğim bir konu var, bu da, Başkanlık Diva
nının aldığı yanlış bir karardır. Başkanlık Divanının 
aldığı kararla, çifte standart uygulanmaktadır. Nedir? 
Bundan önce, bir milletvekili tarafından,. Anayasa
nın 84 üncü maddesi işletilmek suretiyle usule, Siyasî 
Partiler Kanununa ve Anayasaya göre birleşmiş olan 
iki partinin birleşmesi sonucu - o yoruma, bir tek 
kişinin yorumuna göre - bizim milletvekilliklerimizin 
düşmesini isteyen bir önerge verilmiştir. Ne yapmış
tır Başkanlık Dvanı? Anayasa Komisyonuna havale 
etmiştir, Anayasa Komisyonu altkomisyon kurdur-
muştur ve oradan mütalaa istemektedir. 

Şimdi, bu kadar basit ve aslında Anayasa Komis
yonuyla ilgisi olmayan, sadece bir ihbardan ibaret 
olan bir konuyu Başkanlık Divanı Anayasa Komisyo
nuna havale ediyor, altkomisyon kuruluyor, hükümet
ten mütalaa istiyor; fakat bu kadar büyük ve önemli 
bir konuda, böyle bir iddianın varit olduğu bir du
rumda, Başkanlık Divanı bir karar alıyor ve kararı 
Meclis gündemine getirmek suretiyle, hepimizi bir 
emrivaki ile karşı karşıya bırakıyor. Arkadaşımızın 
söylediği bir iddia vardır; bu kadar önemli bir ko
nuda, eğer Anayasa Komisyonundan mütalaa alınma-
yacaksa, ne zaman alınacak arkadaşlarım; ne zaman 
alınacak sormak isterim bunu. 

Bizim görüşümüz şudur ki, bir defa, tamamen 
Anayasa ve içtüzüğe aykırı olarak alınmış olan bu 
karar, her şekliyle Meclisi bir emrivaki ile karşı kar
şıya bırakmaktan ibarettir; buna karşıyız. Diğer ko
nuda, şeklî bir konuyu bir Anayasa müessesesi hali
ne getirip, Sayın Başbakan, siyasal bir istismar ko
nusu olarak Türkiye'nin gündeminde tutup, Türkiye 
çalkalanmak istenirken; bu kadar önemli bir konu
da mütalaa istenmemesi, şayanı hayrettir değerli ar
kadaşlarım. 
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Değerli arkadaşlarım, hepimiz geçiciyiz; kişilere 
karşı tutumumuz ne olursa olsun, düşüncelerimiz ne 
olursa olsun, önemli değil, fakat önemli olan, siya
sal müesseselerin yara almamasıdır. 

Bugün gerçeğe ve Anayasaya uygunluğu tartışma 
konusu olan bir konunun burada müzakere edilmesi, 
bizi her şeyden önce siyasal bir sorumluluk altında 
tutmaktadır; evvela kişi olarak, sonra da parti ve bü
tün partiler olarak. 

Şimdi arkadaşlarım bu konuda önerge hazırlıyor
lar; ben ve arkadaşlarım, bu konunun geriye çekil
mek suretiyle, yeniden Başkanlık Divanından Anaya
sa Komisyonuna havalesi, yani orada görüşülüp 15 
inci madde hakkında karar alınması, ondan sonra ko
nu buraya gelirse, partilerin görüşlerini söylemesi yö
nünde olması gerektiğine inanmaktayız, öbür türlü
sü, tamamen siyasal bir çıkış, bir motivasyonun sonu
cu olacaktır, bunun vebali de size aittir. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın milletvekilleri, konu, Başkanlığımızca bir 

önmesele olarak kabul edilmiştir ve Başkanlığın bu
nu gündeme alıp uygulaması, yani gündemini sürdür
mesi konusunda Genel Kurulun oylarına gerek gö
rülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, konu anlaşıldı sanıyorum. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
önerge var efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önce günde
me alıp alamama konusu ile ilgili, usul hakkındaki 
görüşmeye ilişkin 64 üncü maddeyi bir kere daha 
okuyorum: 

«Madde 64. — Görüşmeye yer olup olmaması, 
Başkanı gündeme veya Millet Meclisinin çalışma usul
lerine uymaya davet, bir konuyu öne alma veya ge
riye bırakma gibi usule ait konular, diğer işlerden ön
ce konuşulur. 

Bu yolda bir istemde bulunulursa, onar dakika
dan fazla sürmemek şartıyla, lehte ve aleyhte en çok 
ikişer kişiye söz verilir. 

Bu görüşme sonucunda oya başvurmak gerekir
se, oylama işaretle yapılır.» 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — O konu başka Sa
yın Başkan. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — önergeyi işle
me koyun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başkanlığımızca gündeme almadan; 
alıp alamayacağımı anlamadan, önergeyi nasıl işle
me koyabilirim sayın milletvekilleri? 

| Bir kere konuya bakabiliyor müyüz, bakamıyor 
muyuz? Onu çözmeden... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, izah 
I edelim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, sanıyorum konu 
anlaşıldı. 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Anlaşılmadı. 
BAŞKAN — Sayın Narin, anlaşılmayan noktayı 

lütfen yerinizden belirtin. 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
esasen konu olan, Anayasamızın geçici 15 inci mad
desidir. Bugün burada yapılan hareket, Anayasamı
zın geçici 15 inci maddesine aykırıdır. Dolayısıyla bu 
konuyu burada görüşmek mümkün değildir. Ancak, 
bu konu bir daha Başkanlığa intikal ettirilir, Anaya
samızın geçici 15 inci maddesinin değiştirilmesi hu
susu Meclise getirilir, değiştirilir, ondan sonra bu 
konu Meclise getirilir. Bu konuda dkkatli olmanızı 
diliyorum. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
Sayın Narin, uygulamamızı bir kere daha kısaca 

anlatıyorum: 
Gündemde görüşmeye başladığımız; daha önceden 

belirlenen gündemde, özel maddeyi görüşmeye başla
dığımız konuda usulî itiraz olmuştu. Bu, Başkanlık
ça, önmesele olarak kabul edilmiştir, Başkanlık şim
di, bu önmeseleyi çözmek durumdadır. Bunu gün
demine alıp sürdürecek midir, yoksa sürdürmeyecek 
midir? Sonra, önergelerde, Anayasaya göre aykırılık 
önergesi, en önce uygulanmak ve çözülmek zorunda
dır; peşinden önergeniz işleme konulacaktır sayın mil
letvekilleri. Usulî hiçbir hata yoktur. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Usule ilişkindir 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, konu anlaşıl
mıştır. 

Başkanlığın, özel gündemde belirttiği ve dağıttığı 
gibi, konunun, bugün özel gündemde görüşülmesini 
kabul eden sayın milletvekilleri lütfen ellerini kaldır
sınlar... 

ALÎ İHSAN ELGİN (içel) — Oylama olmaz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bu oylama yanlış, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlık ko
nuyu bugün... (SHP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, konu anlaşılmıştır, lütfen... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü-

I saade eder misiniz? 
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BAŞKAN — Sayın Kuşhan, buyurun söz veriyo- ı 
rum; yerinizden konuşabilirsiniz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ye
rimden arz etmeye çalışacağım. 

Meclis tutanakları tetkik edildiğinde görülecek
tir ki, şu anda uygulanmakta olduğu şekliyle, Başkan- I 
lık Divanı daha evvel prosedürü ikmal etmeden, Ge
nel Kurula herhangi bir konuyu intikal ettirmiş ise, ı 
herhangi bir milletvekili geçerli gerekçelerle itiraz et
tiği takdirde, Başkanlık Divanı resen yetkisini kullan
mış ve celseyi bir müddet tatil etmek suretiyle, Baş
kanlık Divanını toplantıya çağırmıştır. Yani, Başkan
lık Divanının bu konuda açık bir karar alabilmesi 
için, geçici 15 inci maddenin bu şekilde ihlal edilip, 
edilmediği hususunun vuzuha kavuşturulabilmesi için, 
celsenin tatil edilip, Sayın Meclis Başkanlığına niya-
beten görev yapan zatı âlinizin, Başkanlık Divanını 
toplantıya çağırması ve bu konuda karar ittihaz et
mesi gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Sayın Kuşhan, Başkanlık, daha önce konuyu Da- *J 

nışma Kuruluna getirmiştir. Sayın Oktay'ın da be- I 
lirttiği gibi - Sayın Oktay, demin bir itirazınız vardı - j 
Danışma Kurulunda bu konu görüşülmemiştir, usulî 
konular görüşülmüştür; ama bu esas görüşülmemiştir. ı 
Niye görüşülmemiştir? «Esasta her zaman Genel Ku- ı 
rul karar verir ve verebilir» diye görüşülmemiştir. , 
Demin dediğimiz doğrudur; usulî yöntem görüşül- I 
müştür; Başkanlığımız gündeme koymuş ve uygula
mıştır. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Sayın Başka
nım, bu görüşme, Danışma Kurulunun yetkisi dahi
linde değildir; o nedenle görüşmemiştir. j 

BAŞKAN — Değildir; ancak Genel Kurul yetkili
dir Sayın Oktay; onun için Danışma Kurulu bu ko
nuyu görüşmemiştir, itirazınız doğru idi. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Başkanlığın ta
vır koyması lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, deminki itirazınız için 
bu konuya açıklık getiriyorum : 

Başkanlık görüşünü belirlemiş ve bunu gündeme 
koyarak yayınlamış ve görüşmelere başlanmıştır; an
cak, Genel Kurulca itirazlar geldiğinden, itirazları bir 
önmesele olarak kabul etmiştir, önmeselede de, usul 
açılmasında da, demin okuduğum içtüzüğün 64 üncü 
maddesi, gerek gördüğünde Genel Kurulun oylarına 
başvururlar der. Başkanlıkça buna gerek görmekte
yiz. 

Bu nedenle Başkanlığın uygulamasını oylarınıza 
sunuyorum... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayır efendim, oyla
ma yapamazsınız, müsaade ederseniz bir hususu açık
lamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Baş
kanlık Divanı ve milletvekilleri, yani Genel Kurul bir 
bütündür. Birbirinden ayrı mütalaa edilmesi mümkün 
değildir. Gerek Anayasa ve gerek İçtüzük bu husus
ta açıkça ortadadır. Binaenaleyh, Başkanlık Divanı 
herhangi bir hata yapmış ise; ki mümkündür, kesin
likle olmaz, aksi varit değildir denemez; şu anda da 
bir milletvekili, zatı âlinizin biraz önce izah ettiği 
prosedürün dışında olmak kaydıyla, bir itirazda bu
lunmuştur. Başkanlık Divanının almış olduğu karar, 
Anayasanın geçici 15 inci maddesini ihlal etmekte
dir. Binaenaleyh, Başkanlık Divanının almış olduğu bu 
karar, Türkiye Büyük Millet Meclisini de aynı şekilde 
kendi sorumluluğuna iştirak ettirmektedir. Gerekiyor
sa, elbetteki Başkanlık Divanıyla Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurulu birbirinden ayrılamaz; ama 
şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu
nu yöneten Başkanlık Divanı ve Başkanlık Divanını 
temsilen zatı âliniz, burada celseyi tatil etmek ve Baş
kanlık Divanını toplantıya davet etmek mecburiyetin
dedir. Bu mecburiyet, zatı âlinizin izah ettiği noktadan 
değil, bir sayın milletvekilinin konuya müdahalesin
den kaynaklanmaktadır. Bunu yapmadığınız takdirde, 
hem Başkanlık Divanını ve hem de Genel Kurulu 
Anayasayı ihlale zorlamış olursunuz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Kuşhan, görüşünüz çok açık bir şekilde an
laşılmıştır efendim. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Saym 
Başkan, lehinde iki cümle ile görüşlerimi belirtmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

(KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın 
(Başjkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; galiba mev
zuu .biraz dağıttık biz. Hadise şu : Bir 'bakan, eski 
'bakan veya yeni bakan... 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) _ 
O ne demek?. Fark var arada fark. 

(BAŞKAN — Sayın mille'tvekilleri, lütfen efen
dim, lütfen... 
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KAMİL T. ÖOŞKUNOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun arz edeyim, ondan sonra görüşlerinizi 
bildirirsiniz efendim. 

İBir -balkan 'hakkında -gerek eski bakan, gerek ye
ni bakan- soruşturma açılması için, Anayasanın 100 
üncü maddesine müsteniden, 40 milletvekilinin ta
lepte bulunma hakiki var mı? Var. 

TEVFİK BİLAL ı(Hatay) — Anayasanın geçici 
15 inci maddesi nerede? önce onu izah edin, açık
layın efendim. 

KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bir 
dakika efendim, oraya geleceğim sabrediniz'. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatip, 'fikirle
rinin hangisini önce, hangisini sonra açıklayacağını 
kendisi sıralar; lütfen dinleyin efendim. 

Buyurun sayın hatip. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Böyle 
bir talepte bulunmak milletvekillinin hakkıdır. Bu ta
lep, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ya
pılır, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bunun 
hakkında, Anayasanın geçici 15 inci maddesi hük
müne tevfikan «Efendim, bakan, eski bir bakandır, 
binaenaleyh, bunun hakkında soruşturma açılabilir 
veya açılamaz» diye bir karar veremez. Bu kararı 
kim verir? Türkiye Büyük Millet Meclisi verir. '(SHP 
sıralarından gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Hayır, hayır, ha
yır... 

FA$A SARIOĞLU (Ağrı) — Olmaz ki efendim. 
'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müda

hale etmeyin. Siz 'görüşlerinizi belirttiniz; sayın ha
tip de kendi görüşlerini (belirtiyorlar; beğenmeyebi
lirsiniz, lütfen efendim. 

'Buyurun sayın hatip. 

KÂİMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Ha
dise, Türkiye Büyük 'Millet 'Meclisine gelmiştir. Bu
rada vereceğimiz karar, ya soruşturma kuruluna şevk
tir veyahut da Anayasanın geçici 15 inci maddesini 
nazarı itibara alarak «Efendim, hadise bir eski ba
kana taalluk ediyor; binaenaleyh, Anayasanın geçici 
15 inci madde hükmüne göre tahkikat açılamaz» de
riz. Yani iki şık vardır. 

IŞim-di arkadaşlarım, «Burada konuşma açılamaz» 
diyorlar. Açılır; açıldıktan sonra oylamada bu ne
tice ele alınıp, o şekilde hareket edilir. 

»Benim maruzatım budur. (ANAP sıralarından al
kışlar; SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Yanlış, yanlış. 

j ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayır, o şekilde 
olamaz. 

'M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Aleyhte söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, bir dakikanızı rica 
edeyim efendim. Aleyhte söz istiyorsunuz değil mi 

'M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Evet efendim. 
'BAŞKAN — Sayın Korkmaz, siz «Ben karşı de

ğilim» demiştiniz. Leh'te kabul edebilir miyim o ko
nuşmanızı? 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz açıklayayım efendim? 

DOĞAN KASAR'OĞLU (İstanbul) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, söz vereceğim 
efendim... 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Efendim, bura
daki konu, sadece Sayın Kafaoğlu'na münhasır bir 
olay mıdır? Bu çok önemli bir durum arz etmekte
dir. Sayın Kafaoğlu'na münhasır bir olay mıdır? 

i Sayın Ulusu, sayın konsey üyeleri... 
'BAŞKAN — Sayın Korkmaz, onu sormadım; 

o konuda söz İsterseniz, söz vereceğim efendim. 
j Sayın Korkmaz, siz deminki konuşmanızın bir 

yerinde, <<̂Ben buna karşı değilim» dediniz. Aleyhte 
Söz isteyen var da, onun için soruyorum efendim. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 
«Ben karşı değilim» derken, şunu söylemek istiyor
dum; zabıtlar orada, bakılabilir; «Ben, geçici 15 inci 
madde kaldırılsın, ondan sonra soruşturma açılsın» 
diyorum. Yoksa bu olay, yalnız Kafaoğlu'na mün
hasır değildir, arkasından başkaları da gelebilir. 

BAŞKAN — Evet. 

I İM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Aleyhte söz .is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, aleyhte konuşma iki 
tane oldu; çünkü Sayın Korkmaz da, aleyhte konu
şacağını belirtmişti efendim. 

İM. SEYFİ 'OKTAY (Ankara) — Kendi talebini 
açıklamışlardı. 

'ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Lehte s'öz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, Sayın Kasaroğlu siz
den önce lehte söz istemişlerdi efendim. 

Buyurun Sayın Kasaroğlu. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; ortaya konulan bu mese-

J leye çözüm getirebilmek için, izin verirseniz, Ana-
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yasanın söz konusu geçici 15 inci maddesini bir da
ha okuyalım. 

«12 Eylül 198ö tarihinden, ilk genel seçimler so
nucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Başkanlık: Divanını oluşturuncaya kadar geçecek sü
re içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk Mil
leti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Millî 
Güvenlik Konseyinin, bu konseyin yönetimi döne
minde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu 
'Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden Danışma 
'Meclisinin her 'türlü karar ve tasarruflarından dolayı 
haklarında cezaî, malî veya hukukî sorumluluk id
diası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yar-
<gı merciine başvurulamaz.» 

YÛSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Buyurun; var mı buna bir diyeceği olan? 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, burada, Anayasamızın geçici 15 inci 
maddesinde söz konusu edilen üç ana kuruluş var
dır : 

1. Millî Güvenlik Konseyi, 
2. Hükümet; yani Bakanlar Kurulu, 
3. Danışma Meclisi, 
Yoksa, bu madde içerisine, Konsey üyelerinin te

ker teker yaptıkları faaliyetleri koyamazsınız; zaten 
sayın Konsey üyelerinin teker teker faaliyetleri söz 
konusu değildir. Sayın hükümet üyelerinin teker te-
Iker yaptıkları faaliyetleri de bu madde içerisine ala
mazsınız. Eğer bu madde içine alınması gerekiyor 
idiyse, o zaman, zamanın hükümet üyelerinin idarî 
tasarrufları aleyhine dava açılmayacağına dair ka
nunu tedvin etmeye lüzum kalmazdı. 

Sayın bakanların hangi tasarruflarının kovuştur
ma konusu yapılamayacağı kanunda gösterilmiştir. 
Bunlar tayin, nakil, terfi gibi idarî faaliyetlerdir; 
ama şimdi, bu önergede olduğu gibi, bir sayın ba
lkanın, Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın, Bakanlar 
(Kurulu kararına vabeste olması gereken bir konu-

. yu, 'Bakanlar Kurulunun kararını almadan, şahsî ta
sarruf olarak ortaya koymasının getirdiği sonuçların 
görüşüleceği ve karara bağlnaacağı bir konuda, Ana
yasanın 15 inci maddesini söz konusu etmeye imkân 
yoktur. {ANAP sıralarından alkışlar) 

Görüşmelerin sonucunda varılacak sonuç da, bi
raz evvel Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımın ifa
de buyurdukları gibi, «Anayasanın 15 inci madde
sine giriyorsa reddederiz, girmiyorsa kabul ederiz» 
şeklinde olamaz. Yüksek heyet, yapılacak müzakere 
sonunda, şayet bu önergede ileri sürülen iddiaları 

ciddî görürse bir komisyon kurma kararı alır; ciddî 
görmez ise komisyon kurma kararı almaz. Bunun 
Anayasa ile 'bağlantısı yoktur. 

Hepinizi saygı ile selamlarım efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
M. SEYFİ OKTAY .(Ankara) — Sayın Başkan... 
'BALKAN — Sayın Oktay, söz mü istiyorsunuz 

efendim? 
ıM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

önerge ile ilgili söz istiyorum. 
BAŞKAN — Önerge ayrı konu Sayın Oktay. 

' İM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — önerge usule 
ilişkin efendim. 

(BAŞKAN — Değil Sayın Oktay. 
'M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — önerge doğru

dan doğruya usule ilişkindir, arz edeyim efendim, 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, yerinizden söyleyin, 
hangi konuyu efendim? 

M. SEYFİ OKTAY {Ankara) — Şunu arz ede
yim efendim : 

Ben kalkıp bu kürsüde, yargıya intikal etmiş, ha
len yargı safhasında olan bir konu hakkında beyan
da bulunursam, sözümü keser misiniz kesmez misi
niz? 

'BAŞKAN — 'Evet, Anayasaya aykırı olur. 
'M. SEYFİ ,OKTAY (Ankara) — O halde?. (SHP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Evet. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Bu da aynı ko

nu efendim. 
'BAŞKAN — Sayın Oktay, yargıya aksedip ak

setmemesine karar vereceğiz. (SHP sıralarından gü
rültüler) Onun için toplandık. 

«M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Doğrudan doğ
ruya oya mı sunarsınız, sözümü mü kesersiniz? 

BAŞKAN — Değil. !(SİHP sıralarından gürültüler) 

M. SEYFİ OKTAY '(Ankara) — Tamamıyla usu
le ilişkin bir önergedir. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, konular arasında he
men rabıta kurmak mümkün değil. (SHP sıraların
dan gürültüler) Demin 'belirttiğim gibi, ön mesele 
olarak kalbul etti Başkanlık 'bu itirazınızı; bunu da 
Çözmek gerektiğini ve Genel Kurulun oylarına sun
ma /gereğini kalbul etti ve o işleme geçtik. İki aleyh
te iki lehte olmak üzere konuşma da yapıldı. Onun 
dışında, başka bir usul meselesi buluyorsanız, buyu-. 
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run onu da belirtin; ıama yoktur, önerge daha sonra
ki konudur. 

M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Ne zaman iş
leme koyacaksınız? 

IBAŞKAN — Meseleyi çözmeden, konuyu gün
deme almadan önergeyi işleme 'koymak "herhalde 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlığın uygulamasını, 
yani konunun bugün özel gündemde görüşülmesini, 
Genel Kurul kararı gereği gördük. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Sayın milletvekilleri, iki- sayım arasında fark var 

ve bu fark kayda değer bir miktarda; ayrıca salona 
sonradan 'gelenler olduğu da belirtildi. 

Oylarınıza tekrar sunuyorum : Kabul edenler... 
ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Neyi kabul edenler 

Sayın Başkan? (ANAP sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Demin açıklanmıştı Sayın Kuşhan; 
Başkanlığın uygulamasını, bugün özel gündemde gö
rüşülmesini... (ANAP 'sıralarından, «Dinleseydin, otur 
yerine» sesleri, gürültüler) 

ÖMER KUSMAN (Kars) — Lütfen sözümü kes
meyin, öğrenmek istiyorum; 'ben sizin gibi bilmeden 
parmak kaldırmıyorum. 

'BAŞKAN — Sayın ım'illetvekilleri, lütfen... 
'Sayın Kuşhan, lütfen... 
ÖMER KUSMAN (Kars) — Sayın Başkan, öğ

renmek istiyorum; lütfen izah eder misiniz? 
'BAŞKAN — Başkanlığın uygulamasını, Meclis 

Soruşturmasının bugünkü özel gündemde görüşülme
sinin sürdürülmesini (SHP sıralarından gürültüler) 

YUSUF ZİYA KAZANCIOÖLU (Trabzon) — 
İtiraz ona dair değil ki, efendim. 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, demin usulî 
'görüşmeler bitti; lütfen aynı konuyu tekrar tartış
mayalım. 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Bu şahsî kinden 
doğan b'ir olay. 

'BAŞKAN — Lütfen, Sayın Elgin... 
Teşekkür ederim. 
S/imdi tekrar belirtiyorum; gündemden çıkartıl

masını, bugün görüşülmemesini isteyenler, yani -de
minki deyimle- kabul etmeyenler... 

ıPAŞA SARİOĞLU (Ağrı) — Anayasa Komis
yonuna havalesini istiyoruz. 

IBAŞKAN — Anayasa konusu bir başka konu 
Sayın Sarıoğlu; onu da görüşürüz; b burada. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Çıkartılmasını de
ğil, Anayasa Komisyonuna gitmesini istiyoruz. 

İM. TURAN ÖAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, zabıtlara geçsin istiyoruz. 

»BAŞKAN — Başkanlığın görüşü olan, gündem
de kalarak bugün görüşülimesi hususu kabul edil
miştir. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Efendim, böylece Ana
yasayı değiştirmiş oldunuz. (Gürültüler) 

•BAŞKAN — Sayın Özgenç, eğer bir usulî iti
razınız varsa; hep dinledim, ama bir «Anayasayı de
ğiştiriyorsunuz» derseniz, bilemeyeceğim. 

2. ı— Maliye eski Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu 
hakkında verilmiş olan Meclis soruşturması önerge
sinin, Meclis Genel Kurulunda görüşülüp görüşülme
yeceği {konusunda gerekli mütalaa alınmak üzere, 
Anayasa Komisyonuna havalesine dair 

IBAŞKAN — Şimdi, bir önerge vardır... 
VEYSEL VAROL (Erzincan) — önergeye baka

lım, çünkü nasıl olsa Anayasa Mahkemesine intikal 
edecek. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri,^ Tüzüğün Ana
yasaya aykırılık önergeleriyle ilgili 85 inci maddesini 
okuyorum; 

«!Bir kanun tasarısı veya teklifinin Genel Kurul
daki görüşülmesi sırasında tasarı veya teklifin belli 
bir maddesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiy
le reddini isteyen önergeler, diğer önergelerden önce 
oylanır.» 

(Şimdi, Anayasaya aykırılık konusu, demin belirt
tiğim gibi, kanun tasarı ve teklifi ve diğer konu
larda idi. Bu konuda, bu, Anayasanın 100 üncü mad
desine göre gündeme aldığımız ve görüştüğümüz 
Meclis soruşturmasıdır. 

TEVFİK BİİLÂL (Hatay) — «Soruşturma açda-
maz» der, geçici 15 inci madde; maddeyi değiştire
lim önce. 

iflAiŞKAN — Sayın Bilal, önce söz isteyin, söz 
veririz; 'Başkanlığımız her türlü usulî tartışmaya açık
tır, usulî yanlış yapmaktan yana değildir; ama tü
züğe ve yasalara uygun taftışalım. 

Sayın »Oktay, önergede birinci imza sizin, 85 inci 
maddeyi okudum, bu konuda söz almak ister mi
siniz? 

'M. SEYFl OKTAY (Ankara) — EVet efendim. 
BAŞKAN—'Buyurun. 
İBu konuda usul müzakeresi açtım. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOÖLU (Trabzon) — 
Efendim önergeyi okutunuz da, konuya açıklık gel
sin herkes anlasın. 
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(M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım. 
(BAŞKAN — Kusura bakmayın Sayın Oktay, bu

gün sayın hatiplerin sözünü keser duruma geldik; 
arkadaşlarım bilgi almak istiyorlar, önce önergeyi 
'okutayım, demin açıklandığı için gerek duymamış
tık; ama şimdi gerek duyuyoruz; o balkımdan sözü
nüzü kesiyorum efendim. 

önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın geçici 15 inci maddesi yürürlükte 

İken, bu soruşturma önergesinin 'görüşülüp, görüşüle
meyeceği konusunda gerekli rnıüıtalaanın ataması için 
öncelikle önergenin Anayasa Komisyonuna havale 
edilmesini arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mehmet \Seyfi Oktay Vecihi Ataklı 
Ankara Şanlıurfa 

Abdullah Çakrefe Sabri Irmak 
Manisa Konya 

îSaym miüetvekilleri, önerge üzerinde usulî müza
kere öneriyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oktay. 

M. SİEYFİÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, 
biraz önce yapılan usul tartışmaları esnasında, öner
gemizi Başkanlık Divanına sunmuştuk, önergemize 
mu'üCalt oldunuz. Biz o zaiman, bu önergenin usule 
ilişkin olduğunu belirtmiştik; ancak siz, Başkanlık 
Dîvanı olarak, oylamadan sonra bu önergeyi 'işleme 
koyacağınızı ve tartışmaya açacağınızı belirttiniz. 
Başkanlık Divanının bu tavrı karşısında, önergemi
zin daha sonra işleme konacağını düşündüğümüz için, 
o esnada ısrar etmedik ve söz talebinde de buiünma-
diık. 

Şimdi, başka bir maddeyi Heri sürmek suretiyle, 
yeniden önergenin görüşülemeyeceği konusunda be
yanda bulunuyorsunuz. Bu çelişki değil mi Sayın 
Başkanıım. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

önerge konusunu görüşeibilmek için önce, mad
deyi gündeme alıp görüşme konusu çözmek lazım, 
Maddeyi gündeme almadan.. 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Usule diskin 
'bir önerge, esasa ilişkin değilki Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Sayın Oktay, lütfen sözümü kesme
yin, Mademki Başkanlıktan açıklama istediniz, o 
konuyu açıklayayım. 

önde, gündeme alıp görüşmeden, usule ilişkin 
önergelerin görüşülmesi de mümkün değildir, önce, 
özel gündem maddesünin görüşülüp görüşülemeyece
ğini çözmek ve Genel Kurulun oyuna sunmak gere
kir; çünkü, ön mesele olarak kabul ettik. Daha son
ra, o konuda Usule ait 'itirazlar varsa, hepsi tartışıla
bilir. Bu meyanda almıştık Sayın Oktay. 

Buyurun, devam edin. 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Sayın Başka
nım, Anayasamızın Geçici 15 inci 'Maddesi açıktır. 
Bunu bir kez daha yüce huzurunuzda hatırlatmak is
tiyorum : «12 Eylül 1980 tarihinden, 'ilk genel se
çimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Başkanlık Divanım oluşturuncaya kadar 
geçecek süre içinde, yasama ve yürütime yetkilerini 
Türk Milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla 
kurulu M'İ'M Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yö
netimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sa
yılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden 
Danışma Meclisİniin her türlü fcaıraır ve tasarrufların
dan dolayı haklarında cezaî, malî veya hukukî so
rumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla her
hangi bir yargı merdine başvudulamaz» denmekte
dir, 

Biz, nerede suiistimal varsa, Yüce Meclisin has
sasiyetle mutlaka üzerine varmasından yanayız. An
cak... 

MOSTAFA KEMAL TOGAY (İsparta) — O 
halde?... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kabıramanmarajj) — «An
cak» olmaz... 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — ArtcaK 15 inci 
maddeyi, buyurun gelin elbirliğiyle değiştirelim ve bu 
konuda olaya karışan diğer kişileri, yalnızca sayın 
bakanı değil, geçmiş dönemlerin tüm scramlularını; 
Başbakanı, mevcut Başbakan Yardımcısını da aynı 
eşit ilkeler içerisinde, aynı adalet duyguları içerisinde 
yargılamaya çekelim efendim. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Geliniz, 84 üncü maddede olduğu gaibi, milletve
killi transferi için kapalı kapılar arkasında mizansen
ler düzenleyerek değil;.. 

ÖMER FERRUH İLTER (tsftanlbul) — SÜz yapı
yorsunuz onu. 
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M. SEYFİ OKTAY '(Devamla) — ... Açıkça or
taya çıkata ve Anayasanın 15 linçi maddecini de-
ğiştıiıreMm... (SHP sıralarından «Bjravo» sesleri, alkış
lar; ANAP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Oktay, Sa^ın Oktay... (GÜirül-
I 

tüler.) | 
M. 8EYFÎ OKTAY (Devamja) — ... ve ondan 

sonra herkese, Sayın Başbakan dk dahil, diğer Ülgil'i-
lerin tümüne, eşit olanaklar sağlayarak, aklanmaları
nı sağlamak konusunda onlara ipılkân sağlayalım. 

Teşekkür ederdin. (SHP ısırajtarından Alkışlar.) 
BURHAN CAHİT OÜNIDü£ (İzmir). — «Gün

deme atasın» diye, Danışma Kumulu önerisinde •sizin 
de imzanız var. I 

BAŞKAN — Buyurun .Sayın Ofctay. 
Buyurun Sayın Balkan. 
ADAjLIET BAKANI M. NECAT ELDEM ^Mar

din) — Sayın Başkan, değerli m îûetvefcilleri; 'bende
niz meseleye, Anayasanın ıgeçici 115 inci maddesinin 
dog^ıtirilip değişlürilmemesi açısından değil -ki konu
muz o değiıldir- Anayasanın geçici 15 inci tmaddlesıi-
nıin, Sayın Doğan Kasaroğlu'nuı). çok açık ve seçik 
bir şekilde ortaya koyduğu üzefe, neyi istihdaf et
tiğini, İçtüzüğün 85 inci maddesinin amacının ne ol
duğunu arz etmek için huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Anayasamızın geçici 15 inci jmaddeSinin kıymetli 
zamanınızı almamak için, sadecje muayyen kısımla-
ırını okumakla yetineceğim : «Milî Güvenlik Konse
yinin, bu Konseyin yönetimi foneminde kurulmuş 
hükümetlerin;» vurguluyorum, ^hükümetlerin» yani 
diğer deyiımtiyle Bakanllar Kuruiuıiıun; «Damşma Mee-
Şİısin'kîi her türlü karar ve tasarruflarından dolayı hak
larında cezaî, malî veya hükuk| sorumluluk iddiası 
ileri sürülemez ve bu maksatla! herhangi bir yargı 
merciine başvurulamaz.» 

VEYSEL VAROL (Erzincaıj) — Malî diyor... 
ADALET BAKANI M, NE|CAT ELDEM (De

vamla) — Anayasaınız bununla yetinmemiş, geçici 15 
inci maddesinin 2 nci fıkrasında 'liwr hüküm daha koy
muştur : «Bu karar ve tasarrufların idarece veya 
yeiiküi kılınmış organ, merci ve 'görevlilerce uygulan-
maaından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar 
ve uygulayanlar hakkında da y^kjarıdakli fıkra hüküm
leri uygulanır» demiştir. 

KADİR NARİN — Bankeıjler de dâhil mi Sa
yın bakan?. j 

BAŞKAN — Gayın miletvekhieri, lütfen... 
Buyurun Sayın Bakan. \ 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Sayın Başkan, Anayasanın istihdaf ettiği 
husus, Balkanlar Kurulunun almış olduğu katardır. 
Hamsenizde Bakanlar Kuruluna yöneliik herhangi bir 
tasarruf, bir karar mevcut değildir. Bir salbık bakan 
arlkadaşımızın almış olduğu kişisel bir karar vardır. 
Binaenaleyh, elma ile armuıtları toplama, kabilinden 
bir işleme girişmeyelim. (SHP sıralarından gürültü
ler.)' 

'BAŞKAN — Sayın miletvekileıü... 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Bu bir. 
İkinoM, biraz evvel konuşan Sayın Oktay arkada-

şı!mtz,«Anayasanın geçici 15 inci maddesini değiştire-
lıiım ve hesap soralım herkese» dediler. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Eşilt olanaklar 
içinde aklanmasını sağlayalım dedüm. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — 'Bir fikirdin", muhteremdir; varsa niyetleri, 
Anayasanın geçici 15 inci maddesinin değiştinilmesi 
hususunda bir teklif verirler, Yüce Mecliste görü
şülür; değiştirilir veya değiştirilmez. Anayasanın na
sıl değiştirileceği kanunda, Anayasada belirlenmişltir; 
ancak, konuşması esnasında, «Başbakan Turgut özalı'ı 
ve yardımcısını da yargılayalım veya ona hesap sora
lım» dediler. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Demokratik bir 
işlevdir, gocunmayalım. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Ben de diyorum 'ki, Sayın Başbakanımızın 
veya Sayın Başbakan Yardımcımızın, Millî Güven
lik Konseyi yönetiminde siyasî sorumluluk yüklendik
leri sırada, işlemiş oldukları şahsî bir suçları var 
ise... {GHP sıralarından «Bankerlik» sesleri.) Getirir
diniz buraya beyler. 

AIİ İHSAN ELGİN (İçel) — Siz de reddedeni
niz. 

BAŞKAN — Sayın milletvefcMeri, lütfen... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Kabul edecek mi
siniz, söz verin. 

BAŞKAN — Sayın miletvekilleri lütfen, böyle 
bir müzakere usulü yok. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Buraya getirirsiniz, engelleyen bir hüküm 
yoktur. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Kabul edecekseniz 
götürelim. 
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ADALET BAKANI M. NECAT EUDEM (De
vamla) — Meclis İçtüzüğünün 85 inci maddesine ge
lince : 

«Bir kanun tasarı ve teklifinin Genel Kuruldaki 
görüşülimesli sırasında tasarı veya teklifin beli bir 
rnladdosıin&n Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle red
dini isteyen önergeler, diğer önergelerden önce oy
lanır» diyor. Görüşülmekte olan konu, bir kanun 
teklifi veya 'Caisaraı mıdır?. 'Değildir.... Binaenaleyh 
Sayın Başkanlık Divanının bu önergeyi oylamaya sun
ması veya üzerinde konuşma açtırması dahıi doğru ol
mamıştır. 

M. \3EYF1 OKTAY (Ankara) — Aksine bir hü
küm var mı Sayın ©akan . 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — 85 indi madde gayet açıktır. Oylanmaması 
lazım, bunun tartışılmaması lazım. 

Arz ©diyorum1 efendim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Efendim bunu yo

rumlamaya tıatei tutamazsınız. Yeni b'ir askıya alma 
modeli imi getiriyorlar?. 

BAŞKAN — Sayın özgenç, lütfen Başkanlığa hi
taben konuşun. 

Dömİn el kaldırmıştınız Sayın Özgenç, buyurun, 
bir şey mii d'iyecektinliz?. 

EDİP ÖZGENÇ (içel) — Efendim, sayın baka
nın bu konuya ilişkin açıklamasını ve Başkanlık Di
vanının tutumunu, Anayasanın geçici 15 inci madde
sinde belirtilmiş olan kesin ve açık kural karşısında, 
hiçbir yorumlamaya tabi tutulmaksızın ve hatta Ana
yasanın geçici 15 inci maddesindeki bu hükmü ana
yasal kurallar dairesinde değiştirilmedikçe yorumlama
ya tabi tutulmayacağı ve Başkanlık Divanınca bu ko
nuda oylama ve görüşme yapmadan, keenlemyekûn 
olan bu konunun, geriye alınması icap ettiği yolunda 
bir ifade tarzı kullanmak istiyorum ve bu hususu 
tavzih etmek istiyorum. Şimdi burada sayın hükümet 
mensubu yeni bir askıya alma modeli getiriyor, yeni 
bir yorumlama getiriyor; bu mümkün değil efendim. 

BAŞKAN — Sayın özgenç, o tip yorumlarda bı
rakmayın da, usulü itirazınızı belirtiniz. Demin o ko
nuları görüştük biliyorsunuz; o itirazlar yapıldı; yüce 
Genel Kurul oylarıyla bunu belirledi. 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, 85 inci maddenin tefsiri hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Kuşhan sizden 
önce söz istemişti. 

Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bir hususu arz etme

me müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — önce bir konunuzu alayım Sayın 

Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, görüş

mekte olduğumuz konunun Mecliste uygulanmakta 
olan prosedürü ve milletvekillerinin söyledikleriyle 
Sayın Başkanlık Divanının anlayışı arasında bir çelişki 
var, bir irtibatsızlık var, bu konuyu açıklamak isti
yorum, müsaade ediniz bana. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, Başkanlığın görüşü ve 
gündemi bellidir, Başkanlık bu konuda tartışmaya gir
mez. Ancak, konu bellidir, özel gündemde sunulmuş
tur; daha önce Danışma Kurulu usulünü ve yöntemi
ni de belirlemiştir. Konu Anayasadan gelmektedir. 
Anayasanın, belli sürelerde görüşülmesi gereken ve 
süreye bağladığı konuları, içtüzüğün 51 inci maddesi 
özel gündeme koyar. Başkanlık bunu uygulamış ve 
Genel Kurulda Danışma Kurulunun kararını da onay-
latmıştır. Bugüne geldik, Anayasaya aykırı diye usulî 
itirazda bulunuldu; o konuda da tartışma açtık' ve esas 
mesele kabul ettik, yine yüce Genel Kurulun oyları
na sunduk. Bu konulardaki görüşmeler bitmiştir. 

Şimdi elimde bir önerge vardır; önerge, Anaya
saya aykırılık iddiasında bulunmaktadır. Demin ar
kadaşlarımız, «Bu önergeyi niye öne almadınız?» diye 
itiraz ettiler. Başkanlığımız, konunun esasım çözme
den, usule ait önergeyi öne de alamazdı. Uygulama
mız budur. Şimdi önerge hakkında usulî tartışma aç
tık, önergeyi konuşuyoruz Sayın Kuşhan; deminki 
konu bitmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz, geçen gün de bir vesileyle arz et
miştim... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bu konudaki görüş
me bitmiştir; siz deminki konuyu görüşüyorsunuz. Bu 
konuya ait hiç bir usulî itirazınızı alamadım; o ba
kımdan, Sayın Bayezit bu konuda usul hakkında söz 
istediler, ona söz veriyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Buyurun Sayın Bayezit, yerinizden konuyu bir da

ha alayım. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, ben 85 inci maddedeki tefsiriniz konusunda 
ve tutumunuz hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, 85 inci maddedeki tef
sir değil; bu konuda usulî müzakere açtım, önerge le
hinde söz veriyorum; buyurun efendim. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mü
saade ederseniz kürsüden konuşayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; önce bir konuyu 
açıklamak istiyorum. Bu kürsüde fıtık oldum, geçen 
hafta ameliyat atlattım, bu sabah da dikişlerimi aldır
dım; ancak, konuşma zorunluluğunu (Sayın Sağlık 
Bakanı beni bağışlasın) hissettim ve karşınıza çıktım. 

Sayın Başkan, sayın Adalet Bakanımız ve zatı âli
niz fahiş bir hata yapıyorsunuz, içtüzüğün 85 inci 
maddesi tedvin edildiği zaman, Anayasanın 100 
üncü maddesi bu prosedürüyle mevcut değildi. 
Anayasanın 100 üncü maddesi yeni bir prosedür getir
miştir. 85 inci madde yürürlükte iken, yürürlükte olan 
Meclis soruşturması prosedürü değişikti. 

Bu itibarla, Meclis soruşturmasının Anayasaya uy
gun olup olmadığının araştırılması konusunu, halen 
yürürlükte olan, ama Anayasanın 100 üncü madde
sine kıyasen eski olan 88 inci maddeyle yorumlaya-
mazsınız. 

İkinci konu; Anayasanın geçici bir maddesi var 
- numarası aklımda değil - açıktır, İçtüzüğün Anayasa
ya aykırı olmayan hükümleri yürürlüktedir. Bu iti
barla, siz 85 inci maddedeki bu kısıtlamayı bir kıstas 
alarak, Anayasanın 100 üncü maddesinin bunu öngör
mediğini, Meclis soruşturmasının öngörülmediğini ile
ri sürdüğünüz takdirde, Sayın Adalet Bakanı gibi 
anayasal tefsirde hataya düşersiniz. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; konu çok 
ciddî bir konudur. Konu o kadar ciddîdir ki, Sayın 
Başbakanın bugün Mecliste- olmamasıyla bellidir. 
(ANAP sıralarından «Ne ilgisi var?» sesleri ve gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın ıBayezit, söz alma nedeniniz, 
usul hakkındadır... 

M. TURAN BAYEZİTT (Devamla) — Sayın Baş
bakan, biliyorsunuz bütün önemli konularda burada
dır; bu konu bu nedenle ciddîdir. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, bir dakika efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Onun için, 

Anayasaya uygunluğun... (ANAP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar) 

Arkadaşlar, beni bağırtmayın, yalvarıyorum, lüt
fen... 

Onun için, Anayasaya uygunluğun burada ariz 
amik ortaya konulması gerekir. Yüce heyetiniz bir ta
sarrufun Anayasaya uygunluğunu burada karara bağ
layamaz. Niçin bağlayamaz? Anayasa Komisyonu 

vardır. Gariptir ve büyük bir talihsizliktir, Sayın Ana
yasa Komisyonu Başkanı bu kürsüye çıkmıştır, «ön
ce bunu benim komisyonum görüşmeli» diyememiş
tir; demesi gerekirdi. 

Bu itibarla, bu önergenin kabul edilmesi gerekir. 
Biz hiçbir zaman şunun veya bunun korunması pe
şinde değiliz arkadaşlar. Kim suçluysa biz ona par
mak kaldırırız; ancak Anayasa her şeyin üstündedir. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Koru
yorsunuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Eğer Ana
yasa buna mani ise, suçlu dahi olsa parmak kal-
dırmamaya mecburuz; çünkü hukuka bağlı, devlete 
saygı duyan bir partinin müntesipleriyiz. Bu itibar
la, bu konunun önce Anayasa Komisyonunda ince
lenmesi gerekir. Anayasa Komisyonu, o geçici 15 inci 
madde şümulünde mütalaa eder veya etmez, rapor bu
rada mütalaa edilir, oya sunulur ve yüce Meclis o 
zaman karar verir. Şu an yüce Meclis bunun Anayasa
ya uygunluğu konusunda karar veremez. Bu neden
le, ben önergenin kabul edilmesini ve konunun Ana
yasa Komisyonuna sevk edilmesini arz ve teklif edi
yorum. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın tutumu hak

kında da yanlışlık oluyor gibi görüş bildirdiği için, 
Başkanlık bir açıklama yapma zaruretini duymuştur. 

Sayın 'Bayezit'in de belirttiği gibi, Başkanlık konu
yu çok ciddiye almıştır. Eğer çok ciddiye almasa 
idik, 85 inci maddedeki açık hükme rağmen bu 
önergeyi hiç usul müzakeresine açmazdık; ancak Sa
yın Bayezit'in de belirttiği gibi, konu, bir Anayasa 
tartışması ve Anayasanın 100 üncü maddesi de İçtü
zükten sonra çıkan bir konu olduğu için, bu konuda 
teamül ya da ön uygulama gibi bir konu yoksa, Ge
nel Kurulun takdirine sunulur, • usulî araştırma yapı
lır; Başkanlığımız bunu yapmıştır. Evet «İçtüzükte ak
sine bir hüküm yoktur» dendi, Anayasada da bunun 
aksine başka hüküm yoktur; Anayasa nasıl görüşü
leceğini maddeye bağlamıştır. 

Bu nedenle, Başkanlığımız, konuyu çok ciddiye 
alarak bu önerge hakkında da, 85 inci maddedeki 
açık hükme rağmen, kanundur, tekliftir hükmüne rağ
men, 100 üncü madde daha sonra uygulamaya çık
tığı, yeni içtüzük de buna göre henüz yapılamadığı 
için, Genel Kurulun görüşünü almak gereğini duy
muştur. Sayın Bayezit, konuyu olduğu gibi ciddiye al
mışızdır. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, geçici madde karşısında uygulayamazsı
nız 85'i, Anayasaya aykırı bu durum. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, biz Başkanlık olarak 
konuyu getirdik; demin de belirttim, konuyu bir daha 
açıklayayım; Anayasaya uygundur, değildir tartışma
sına, Başkanlık girme durumunda da değildir. Oyla
nan bir tartışmaya Başkan giremez; ancak Başkan
lık, daha önce gündemini basmış, konuyu getirmiş, 
oylamıştır, o konu bitmiştir; şimdi önergeyi konuşu
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, 100 üncü madde İçtüzükten 
sonra Anayasaya konduğu için, bu konuda da aksine 
bir hüküm olmadığı için, usulî tartışma açtık; tartış
ma da bitmiştir. 

Bu önergenin gündeme ya da görüşmelere alınıp 
alınmaması hususunu... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bir soru sorabilir miyim? 

IV. 

A) öngörülmeler 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Alâeddin Kı-

sakürek ve 51 arkadaşının; Başak Şirketler Grubun
dan alacaklı olan bankaların alacaklarının garanti al
tına alınması için emir vererek Anadolu Bankasını 
ve dolayısıyla Hazineyi zarara uğratmak suretiyle 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıy
la Maliye eski Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu hakkın
da Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/331) 

BAŞKAN — Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önerge üzerinde ilk söz, önerge sahibi Sayın 
Alâeddin Kısakürek'in. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ALÂEDDİN KISAKÜREK (Kahramanmaraş) — 

Sayın.Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 52 millet
vekili arkadaşımızla hazırladığımız ve 19.12.1985 gü
nü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sun
duğumuz soruşturma önergesi üzerindeki görüşmele
rimizi yüce heyetinize arz etmek üzere huzurlarınız
dayım. 

Evvela, bu önergeyi niçin verdik, bu konu üzerin
de kısaca durmakta yarar görüyoruz. Hazine bankası 
olan Anadolu Bankasının 1982 ve 1983 yıllarına ait 
hesapları KİT Komisyonunca iki yıl üst üste, ibra 
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Yüce Meclisin oyu aleyhte olur ise, siz bu konu
yu Anayasa Komisyonuna göndermeyecek misiniz? 
Geçici madde var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, teşekkür ederim. 
Boşluk olan konularda, Yüce Meclisin oyu, hepi

mizin, sizin de, bizim de saygı duyduğumuz, duyaca
ğımız, duymamız gereken bir oydur; konu bu şekilde 
anlaşılacaktır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum, önergenin işle
me alınarak konunun Anayasa Komisyonuna havale 
edilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın bakanların yetki belgeleri var mıydı? 

BAŞKAN — Sayın Güler, yetki belgeleri var. 
Arada çok az fark olsa idi, Başkanlık olarak, hangi 
bakanın hangi bakan adına oy kullandığını sorma 
durumunda idik; ancak, açık farkla, önergenin işle
me alınması kabul edilmemiştir; teşekkür ederim. 

edilmemiştir. KİT Komisyonumuz, Yüce Meclisimi
ze niyabeten yaptığı inceleme ve titiz çalışmaları so
nunda, Anadolu Bankasının 1982 ve 1983 yıllarındaki 
işlemlerinde ve bilhassa Başak Şirketler Grubu ile 
olan kredi muamelelerinde, dikkati çeken usulsüz uy
gulamalara parmak basmış ve ilgililer hakkında ge
rekli işlemlerin yapılmasını duyurmuştur. Bu arada 
da dosya içerisinde bir eski bakanın da isminin bulun
ması yüzünden, Yüce Meclisimizin 36 ncı Birleşimin
de, durum, Meclisimize de arz edilmiş ve milletve
kili arkadaşlarımızın bilgilerine sunulmuştur. 

Şimdi, ortada önemli bir olay var. Bir Hazine 
Bankası, bir Başak Şirketler Grubu ile kredi ilişki
lerinde bulunuyor, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu olumsuz rapor veriyor, bankalar yeminli mu
rakıpları denetliyor ve usulsüz işlemlere parmak ba
sılıyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle 
konu Devlet Denetleme Kuruluna da iletiliyor. Ola
ya Maliye Bakanlığının da ismi karışıyor ve sayın 
eski Maliye Bakanının bizzat sözlü ve yazılı müda
halede bulunduğu iddia ediliyor. Yüzlerce sayfalık 
ve iki yıldan beri yapılan işlemleri havi klasör Yü
ce Meclisimizin arşivinde beklemeye başlıyor, çünkü 
dosya içinde bir bakan ismi vardır ve bakan için so
ruşturma açılması, Yüce Meclisimizin kararına bağ
lıdır. Böyle bir yola başvurmasaydık; başvurmâdığı-
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mız sürece de bu klasörler Meclisimizin arşivinde 
bekleyecekti, işte biz 52 milletvekili arkadaş olarak 
bu dosyaların arşivden alınarak, işleme konulmasını 
ve olayın araştırılmasını ve soruşturulmasını, suçlu
lar varsa gereğinin yapılması için ilgililere iletilerek, 
adaletin tecelli etmesini istedik ve konuyu huzurunu
za getirdik. 

Bu dosyada ismi geçen hiçbir kuruluş ve kişi ile 
alıp vereceğimiz, hiçbir şeyimiz yoktur. Husumet 
veya sempati mevzubahis değildir. Dosyada ismi ge
çen hiçbir kuruluş ve kişi ile geçmişte bir ilişkimiz 
olmamıştır. Bu önergeyi huzurlarınıza getirirken de 
hiçbir makamdan emir almadık. Tek hedefimiz, Ha
zine Bankası olan kuruluşun mevzubahis zararına 
sebep olanlar hakkında işlem yapılması, adaletin ye
rine getirilmesi, gelecekteki muhtemel olaylara örnek 
teşkil edecek caydırıcılık yönünden, memleketimize 
yararlı olunmasıdır. 

KİT Komisyonunun tutanaklarını, bankalar ye
minli murakıplarının raporunu, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunun raporunu ve yine üç uzman
dan oluşan bir komisyonun raporunu okuduk. 

Olayı, yüce heyetimize özeüeyehilmem için, önce 
Başak Şirketler Grulbu, Anadolu Bankası ve Mali
ye Bakanlığı üzerinde sizlere kusa bir bilgi sunmak 
isliJiyorum. 

Başjafc Şirketler Grulbu, 1977 yılında, Başak Ma
kine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak ku
rulmuş ve oto yedek parça ticaretiyle dlgili bir fir
ma olarak işe başlamıştır. 1977 - 1980 yıllan arasın
da otomotiv sektöründe çalışan, çift fiyat ve faıtura-
sız satışlardan faydalanan firma, 1980 yılından sonra, 
süratle ve bir balon gibi büyümüş, sayısı 21 le ula
şan şirketler grubu faaline gelmiştir. Bunlardan 1 
tanesi menlsuoat firması, 5 tonesi küçük çaplı üreti
ci kuruluşlar ve geni kalan 15 tanesi de 'bankadan 
kredi almaya yönelik paravan ve tabela şirketleri
dir. Şu anda, bu şirketlerin tamamına yakın bir kıs
mı iflais etmiş ve durumları iflas masasına intikal et
miştir. 

Anadolu Bankası, sermayesinin yüzde 99'u Hazi
neye aılt olan ve başlangıçta anonim şirket olarak 
Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanununa 
göre işleyen ve sonradan '60 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname ve 2929 sayıh Kanun lile 
'iktisadî devlet teşekkülü haine gelen bir kuruluştur. 
Anonim şirket olarak çalıştığı sürede, mal sahibi, Ha
zinedir. Genel kurul demek, Maliye Bakanlığı tem
silcisi demektir. Yönetim kurulu üyeleri ve genel 

müdürlü'k yetkilileri, tamamen Maliye Bakanlığının 
emilir ve direktifleriyle tespit ve tayin olunmaktadır. 
Maliye Bakanlığı, istediği her tasarrufu, olağan ve 
olağanüstü genel kurut toplantısıyla, bankada gerçek
leştirme yetkisini haizdir. 

2929 sayıh Kanunun 62 nci (maddesi şöyledir : 
«Devlet malı sayılıma. 

Madde 62. — 
Teşekküllerin ve kamu iktisadî kuruluşlarının, 

müesseselerin ve bağlı ortaklıkların malları ve her 
çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçlar, Devlet ma
lı aleyhine işlenmiş sayılır. Bu suçlara Türk Ceza 
Kanunundakıi cezalar uygulanır.» 

Yine aynı Kanunun 40 inci maddesinde; «İlgili 
bakanlığın gözetim ve denetimi. 

Madde 40. — 
1. İlgili bakanlık, teşekkül, müessese ve bağlı 

ortaklık faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak yürütüimesiınıi gözetmekle 
görevlidir. 

2. Birinci' fıkrada belirtilen amaçla ilgili bakan
lık, gerekli haillerde teşekküllerin hesaplarını ve dş-
lemlerM teftlişe, tahkike tabi tutmaya ve bunların 
(iktisadî ve malî durumlarım tespit ettirmeye yetki
lidir» denilmektedir. 

Ayrıca, Anadolu Bankası için hazırlanan 167 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 15 inci mad
desi «IBanlka ve bağlı ortaklıklara ait her türlü taşı
nır ve taşınmaz mallar ile paralar ve her türlü bak 
ve alacaklar devlet malı hükmündedir» demektedir. 

Yukarıda arz ettiğim kanun ve »kanun hükmünde
ki kararnıame, sayın eski maliye bakanının, bakanlık 
görevi sırasında çıkarılmıştır. Demek oluyor ki, bir 
iktisadî devlet teşekkülünün bağlı bulunduğu bakan
lık tarafından gözetilmesi, teftişe tabi tutulması, tah
kik ettirilmesi prensibi ısayın eski bakan tarafından 
da beniimseramıiş ve hükme bağlanmıştır. Böylece, 
'balkanhkUa banka arasındaki görev, yetki ve sorum
luluk ilişkisini açıklığa kavuşturduğumu sanıyorum. 

Şimdi de, Başak Şirketler Grubuyla Anadolu Ban
kası arasındaki kredi düşkülerine geçiyorum. 

Başak Şirketler Grubu, 1982 yılı ortalarında, 
kendi boyutlarım aşan büyük yatırımlara girişmiş bu
lunması yüzünden darboğaza girmiş ve ilişkide bu
lunduğu 11 adet banka ile olan kredi işlemlerinde 
sıkışmalar başlamıştır; çünkü şirketler, kısa vadeli 
ihracat kredileri almışlar ve bu kredilerle uzun va
deli yatırımlara girmişlerdir. Bu konulara bir çıkış 
yolu aramak ve problemlerıi çözebilmek için, daha 
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çok devlet ve Hazinenin yardımının sağlanması yol
ları aranmış olmalı iki, Anadolu Bankası, şiriketleroe 
sıkıştırılmaya başlanmıştır. Şirket, zamanın maliye 
bakanının desteğine ihtiyaç duymuş olacak ki, onun 
eski meslektaşı ve arkadaşı ollan bir şahsı, sirkeliler 
grubu hakemliğine getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, hemen şunu ifade edeyim; 
mecbur kalmadığım müddetçe daimden 'bahsetmiyo
rum ve huzurlarınızda sadece makamları arz ediyo
rum, çünkü, muhterem 'kuruluşları deş'ifre etmekte 
fayda görmüyorum. 

'Bu şahıs, aynı zamanda her şirkette yönetim ku
rulu üyesi olmuş ve ışkıketlerin yüzde 10 sermayesi 
de bir plotokol ile hakem olan zata devredilmiştir. 
Bundan sonra bu hakem beyefendinin yönetimi al
tında, yüksek ücretlerle murahhas azalar, ma
lî [koordinatörler, ticarî işler koordinatörlüğü, yöne
tim kurudu üyelikleri ve şirket yöneticilikleri, birçok 
kişiye tevzi ye tevdi olunmuştur. 

Bu 'kadar genişlemiş ve açılmış bir kuruluşun 
çalışabilmesi için pek tabiîdir iki, paraya ihtiyacı 
varıdır. Şirketlerde görevli hakem ve koordinatörle
rin çaba ve gayretleriyle Anadolu Bankası ve Ma
liye Bakanlığı ikna edilmiş olunacak ki, Sayın Eski 
Bakan Adnan Başer Kafaoğlu, HAZMİİT Genel Sek
reterine şifahî talimat vererek, Başak Şirketler Gru
bu ile ilgili bankaları toplantıya çağırıp, problemin 
çözümünü ondan istiyor. HA2MİİT Genel Sekreteri, 
bu sözlü emri yazılı bir onay şekline çeviriyor. Sa
yın bakanın onayından geçen metin aynen şöyledir : 
«Bakanlık makamına, 

Tarih : 7 Mart 1983 
Sayı : 278-29 
Anadolu Bankası Anonim Şirketinin kredi müş

terilerinden Başak Grubunun, borçlu bulunduğu di
ğer bankalardan Akbank Türk Anonim Şirketi, Tür
kiye İş Bankası Anonim Şirketti, Pamukbank Ano
nim Şirketi, Garanti Bankası Anonim Şirketi, Tür
kiye İmar Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Öğret
menler Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Vakıflar 
Bankası Anonim Şirketi ve Uluslararası Endüstri 
ve Ticaret Bankası yetkilileri ile 9 Mart 1983 Çar
şamba günü saat 14.30'da sözlü talimatları gereğin
ce (Sayın bakan sözlü olarak- emıreltmiş, genel sek
reter de «sözlü talimatları gereğince» diyor), adı ge
çen grubun durumu ile ilgili genel sekreterliğimizde 
bir toplantı yapıtoasını ve Anadolu Bankası Anonim 
Şirketi tarafından getirilecek çözümün kabul edilme
sini (Tekrar ediyorum, Anadolu Barakası hangi çö-
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zümü getirirse onun kabul edilmesini) odurlaırınıza 
sunarım.» Bu yazıyı sayın genel sekreter imza edi
yor, genel müdür (Elimdedir bunların hepsi) «görül
müştür» diyor, sayın müsteşar «sunulur» diyor, sayın 
bakanımız «uygundur» diyor. 

Şimdi, buradaki «görülmüştür, uygundur» keli
meleri, hepinizin takdir edeceği gibi bürokratik ka
demedeki arkadaşların, bu kararı canı gönülden ka
bul edip etmediklerini, eski tabirle ifade etmek ge
rekirse, kerhen yaptıklarını ortaya koyan bir vesi-
kadi/r. Sayın bakan «hiçbir emir vermedim» diye haf
talardan beri basına beyanat verip duruyorlar. Bu 
belge, sözlü veya yazılı bir emir değil midir, ba
kanlar emirleri daha nasıl verirler, limza ve onay 
kendilerinin değil mi, bakanlıklar, değil böyle kesin 
mucip, bir ima ile dahi istediklerini yaptırabilen 
yüksek mevkiler değiller midir, bir türlü anlayama
dım. 

Bakanlık yetkililerini, bakanlık binasında, banka
lar ile -saatini dahi belirterek- toplantıya çağırmış, 
Anadolu Bankası tarafından getirilecek çözümün ka
bul edilmesini de, bilhassa kayda bağlamıştır. Kuv
vetle muhtemeldir ki, Anadolu Bankasının getirece
ği çözümü de önceden belıirtımiş ve bankaya gerekli 
direktifi vermiştir. Yoksa, hilinımeyen bir Çözümün 
baştan kabul edilmesi mümkün değildir, 

IBu espri içerisinde, Maliye Bakanlığında topla
nan bankacılar Başak Şirketler Grubundan yakasını 
kurtarmak ve alacaklarını sağlama bağlamak için, 
yolunu bulmuşlar ve bütün yükü Anadolu Bankası
nın sırtına yükleyen bir protokol imzalamışlardır. 
9.3.'1983 -mucipte belirtilen ıgün ve saatli- tarihli bu 
protokol ile, 6 274 673 3'19 Türk Liralık, diğer ban
kalar alacağının, Anadolu Bankası tarafından üst
lenildiği ve buna ait diğer bankalara teminat mek
tupları verildiği görülmektedir. Bu konuda önceden, 
Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunca 
alınmış bir karara da rastlanmamıştır. 

Her an iflas işlemleriyle karşı karşıya bulunan ve 
hayatiyetini bir yıl evvel kaybetmiş bulunan bu şir
ketler grubuna, Anadolu Bankası tarafından, 1,5 mil
yar lira civarında muhtelif isimler altında taze para 
sağlanmıştır. İşletmede kullanılması ve üretimin sağ
lanması maksadıyla verilen bu taze para da yerine 
sarf edilmemiştir. Bankalar yeminli murakıplarının 
raporunda bu taze paranın büyük bir kısmının çe
şitli yollarla yurt dışına transfer edilmiş olması ih
timalinden bahsedilmektedir. 
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Anadolu Bankası, kendisine ipotekli bir arsayı sa
tın almış, 150 milyon lira peşin para ödemiş ve ipo
teği feshederek, kendi teminatını karşılıksız bırakmış
tır. Bunların hepsi dosyada vesikalıdır arkadaşlar. 

özet olarak, Anadolu Bankası, Maliye Bakanlığı
nın emir ve bilgisiyle diğer bankaların şirketlerden 
alacağı olan 6 274 673 319 Türk Liralık meblağ için 
teminat mektubu vermiş ve riske girmiştir. Bu ope
rasyondan sonra, 793 milyon Türk Liralık köprü 
kredisi, 740 milyon Türk Liralık ihracat kredisi, 715 
milyon Türk Liralık diğer bankaların verdiği taze 
para için teminat mektubu, 42 milyon Türk Liralık 
Başak Grubu vergi borcunu ödemiştir. Anadolu Ban
kasının taze para vermesinin protokolda yer almamış 
olmasına rağmen, Anadolu Bankası ikinci defa dev
reye girmiştir. 

Şimdi, biraz da Başak Şirketler Grubunun, Ana
dolu Bankasına olan borçlarına karşılık verdiği temi
natlara bir göz atmak istiyoruz. 

Yukarıda arz ettiğimiz, bankanın risklerine karşı
lık, 3 milyar Türk Liralık ipotek yapılmıştır. 28.2.1983 
tarihi itibariyle 1 milyar 700 milyon Türk Liralık 
teminat açığı olduğu, bankalar yeminli murakıpla-
rınca tespit olunmuştur. Ayrıca, bu ipotekler arasın
da, şirketlerden en önemlisi olan Mensucat Anonim 
Şirketinin ipoteği de 12, 16 ve 17 nci dereceden ya
pılmıştır. 

Şirketler grubunun, üretime yönelik, göze çarpan 
en önemli fabrikası, başka bankalara ipotek edilmiş 
ve aynı tesis 12, 16 ve 17 nci dereceden 1 milyar 120 
milyon Türk Lirası karşılığında Anadolu Bankasınca 
ipotek alınmıştır. Düşünelim ki, bir limonu daha ön
ce 11 defa sıkacaksınız ve 12, 16 ve 17 nci defa sık
tığınızda da bu limondan su çıkaracaksınız. Kanaati
miz odur ki, bu kadar sıkılacak limonun posasını bile 
elde tutamazsınız. 

Bunları açıklamaktaki maksadımız, Anadolu Ban
kasının, şirketlerden alacağı olan paraların teminat
larının ne kadar zayıf ve geçersiz olduğunu belirtmek
tir. Bu yetmiyormuş gibi, bir de diğer bankaların ala
cakları, Anadolu Bankasınca teminata bağlanmış, on
ların riskleri de bu bankaya aktarılmıştır. Yapılan 
protokolda, diğer bankaların, şirketlerden aldıkları 
ipotekler fekk edilecek ve Anadolu Bankasına devro-
lunacaktı. Bu, maalesef yapılmamış ve ipotekler ban
kalarda kalmış, ayrıca Anadolu Bankasının verdiği 
teminat mektuplarıyla diğer bankaların şirketlerden 
alacakları tahkim olunmuştur. 

tşte bu yüzden de, Anadolu Bankasıyla Akbank, 
Pamukbank, tmar Bankası ve Garanti Bankası ara
sında ihtilaflar çıkmış ve konu adalete intikal etmiş
tir. Akbank, davayı mahkemede kazanmış ve karar 
Yargıtay'da bozulmuştur. Sonuç henüz tebellür et
memiştir; mahkeme ısrar eder mi, ederse Yargıtay 
Genel Kurulu ne diyecektir bilinemez. Diğer üç ban
ka ile olan ihtilaf, halen dava mevzuudur ve adaletin 
önündedir. 

Demek oluyor ki, Maliye Bakanlığında 9.3.1983 
tarihinde yapılan protokolün yaptığı işlerden birisi 
de, bankaları birbirleriyle ihtilafa düşürmüş olması 
ve yıllar sürecek olan davalara yol açmasıdır. 

Bu durum muvacehesinde, eski Bakan Sayın Ad
nan Başer Kafaoğlu, verdiği emir ve direktifleriyle, 
iflasın eşiğindeki şirketleri kurtarmak istemiş ve fakat 
sonuca da ulaşamamıştır. 

Yukarıda arz ettiğimiz risk rakamları, 1983 yılı 
hesaplarından çıkarılmıştır. 1986 yılma geldiğimiz 
şu sıralarda, bankalar bir hesap yaparlarsa, bu ra
kamların en az ikiye katlanmış olduğu ortaya çıka
caktır. 

Sayın eski bakan, belki de şu anda, Anadolu Ban
kasının tespit edilmiş bir zararı mevzubahis değildir 
diyecektir; belki de, ileride iflas masası, uzun çalış
malar sonunda şirketlerin maddî varlıklarını değer
lendirecek ve bankaların alacaklarını karşılayacaktır 
gibi bir tez ileri sürülecektir. 

Evvela, çok zayıf teminatla bol keseden kredi ve
rilmiş olması, ayrıca verilen kredilerden, üç yıl zar
fında sadece ve tesadüfen satılan bir gayrimenkul 
dolayısıyla 100 milyon Türk Liralık tahsilat yapıla
bilmiş olması, bu şirketler grubundan olan alacakla
rın dönüş ihtimalinin yok denecek kadar zayıf oldu
ğunun en açık bir ifadesidir. 

Bankadan 'aldığımız son bilgilere göre, bankanın 
niısllci 37 mülyaır lira câvarındadiır. Üç yılda sadece 
1O0 milyon lira tesadüfi tahsilat yapılmıştır. Bundan 
da çok açı'k bur şekilde anlaşılmaktadır ki, baraka
nın alacakları batmıştır ve geri dönüşü yoktur. Ana
dolu Bankasının, likidite ihtiyacını karşılayabilmek 
içim Merkez Bankasından ve hatta düğer bankalardan 
yüksek faizle borç para almak durumuna düştüğü sı
ralarda, bu bankayı bir protokol ile milyarlarca li
ralık riske sokmuş olmanın ne demek olduğunu yük
sek takdirlerinize -'bilhassa- arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli miltetvekili arkadaşlarım; 
bilhassa şu son zamanlarda basında çok yer alan 
«(kurtarma» kefeıesi üzerinde biraz durmak istiyorum. 
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Kurtarma kelmesi, başı darda .olana yardım et
mek manasına gelen geniş anlaımilı bir kelimedir. Ki-
ş'ilsel ollaıraik istediğiniz ve imkânlarınızın eliverdiği 
yardımı herkese yapabilirsiniz. Densize düşerü, yüz
me biliyorsanız kurtarırsınız. Yangın, 'sel felaketli, 
zelzele gibi afetlere maruz katanlara 'her türlü yar
dımda bulunimak, bilhassa yapılması gereken sosyal 
ve insanî görevlerimizdendir, ancak, son zamanlarda 
bilhassa çdk bahsedilen, Şirketleri kurtaırma kelime
leri banla hiç de hoş gelmemektedir. Bir kişli veya ki
şiler hesabıma, hesabını iyi yapmadan, kapasitesinin 
çdk üstünde, âdeta kumar oynarcasına ve çok kısa 
bir zaman içerisinde büyük kazanç sağlamak mak
sadıyla, akıl almaz işlere ve ağır risk altına giriyor. 
Birçoğu işini yürütüyor ve süratle kalkınıyorlaır; ara
da bazıları da muhtelif sebeplerle işlerimi rayına otur
tamıyor, devlet kapısınla yükleniyorlar. Nizamî yol
dan kazananlara Allah daha çok versin. Nasıl olur
sa olsun kazananlar hiç sesini çıkarmıyor ve daha 
çdk kazanma yollarında devam ediyorlar da, arıza 
verenler, hemen devlet kapısına dayanıp, kurtar beni 
diye avazı çıktığı kadar bağıırryorlar. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Paktaş gibi. 
M. TURAN RAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Paköaştan bahsedin; otomatiğe bağladınız. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Faktoaş'tan haber 
ver Sayın Kısakürek. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibin 
sözünü kesmeyiniz. 

ALÂEDDİN KISAKÜREK (Devamla) — Efen
dim, getirin, onu da konuşalım. Biraz dinleyin; ben 
de s'zin dediğinizi diyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ALÂEDDİN KISAKÜREK (Devamla) — Sanki 
devlet taahhüt etmıiş ve kazanırsan 'sana, zarar eder
sen bana, demiş. Gözünü karartıp kumar oynarcasına, 
boyutlarının çok üstümde büyük işlere girişip, alkil 
almaz entrikalarla devlet kapısını aşındıran muayyen 
kişi veya kişilere, Hazinenin kasasından asla yardım 
edilmemelidir. 

Suyu, elektriği ve dkulu bulunmayan köylerimi
zin, bu en tabiî ihtiyaçlarının sağlanması yolunda ba
kanlarımıza ve bürokratlarımıza her gün rica ve is
tirhamlarda bulunuyoruz. Bir köye, 10-15 milyon li
ralık hizmet götürdüğümüz zaman, zevkten dört kö
şe olduğumuz malumdur, bu açık bir hakikattir. 

Bir tarafta, 10-1-5 milyon Türk Lirasıyla ikli üç-
yüz kişıilik bir köyün en tabiî ihtiyacını karşılayarak 
onları mutlu* edebiliyorsunuz, öbür tarafta, 10-15 

rriiyar veriyorsunuz ve bununla beş on kişinin çerezi 
entrikaya alet oluyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kısakürek, toparlayınız lüt
fen. 

ALÂBDDİN KISAKÜREK (Devamla) — Topar
lıyorum efendilim. 

Böyle şey olmaz; kurtarma kelimesinin, Hazine 
lügatından çıkarılmasını, yüce heyetinizin huzurunda 
ilgjililerden bilhassa istirham ediyorum. 

Sayın Adnan Başer Kafaoğlu tarafından gerçek-
leş'tiriilen bu kurtarma operasyonunun, Anayasanın 
geçici 15 indi maddesine girmesi sorusunu biraz 'ev
vel tartıştınız. Sayın Adnan Başer Kafaoğlu, beyan-
lıarrndıa «Ben o zırha bürünmeyeceğim» dediler; ama 
sayın muhalefet fazla telaş gösterdi; Sayın Kafaoğlu, 
kendisini müdafaa edeceklerini» söyledliler. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Anayasaya aykırı dav-
ranıilmaısından mütevellit telaş gösterdik. 

ALÂEDDİN KISAKÜREK (Devamla) — Efen
dim, ona yetkililer karar verir. 

Millî Güvenlik Konseyi... 
'EDİP ÖZGENÇ (ılçel) — Biz telaş etmiyoruz, 

konuşmanızı ona göre değerlendirin ve sözünüzüde 
geni alın beyefendi. 

ALÂEDDİN KISAKÜREK, (Devamla) — Değer-
lenıdiriyoruz beyefendi, merak efimeyinj 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bizim telaşımız, kirn-
ıseyi korumak için değil... 

ALÂEDDİN KISAKÜREK (Devamla) — Sayın 
Adnan Başer Kafaoğlu, bu operasyonu başka hiçbir 
meraiden karar almadan yapmıştır. Yüzlerce sayfa
lık dosyada, Başak Şirketler Grubunun kurtarılması 
yolunda, Konseyin veya Bakanlar Kurulunun her
hangi bir kararına rastlanmamıştır. 

Özet olarak : 
1. lif lasın tam içinde bir şirketler grubu var. 

'2. Tahsili imkânsız hale gelen alacakları, öden
miş sermayesini geride bırakmış ve diğer bankalar
dan yüksek faizle borç alarak hayatÜyetlimi devam 
ettiren bir banka var. Şirketlerin gösterdiği teminat. 
aldığı kredinin dörtte birini dahi karşılamaz durum
da, Anadolu Bankasının 20 kadar yüksek kademede
ki elemanı şirketlerde çalışıyor, yani şirketlerle ban
ka iç içe. Şirketleri kurtarmakla görevlendirilen bir 
hakem, şirketlerin yüzde 10 hissesini almış ve bu 
hakeftı sayın% bakanımızın aırkadaşı. Maliye 'Bakanlı
ğının en başta gelen görevlerinden biri de, Hazineyi 
korumak ve kollamak olarak biliniyor ve bu hüküm 
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2929 sayılı KIT Kanununa madde olarak konulmuş 
ve hem de sayın maliye 'balkanının zamanında. 

»BAŞKAN — Sayın Kı'sakürek, sözlerinizi 'bağla
yınız efendlim. 

ALAEDDtN KISAKÜREK (Devamla) — Biti
riyorum. 

İşte bütün bunlar, ayan 'beyan, açık seçik 'belli 
iken ve sayın 'balkanın bunları dikkate almadan yet
kililere s'özlü ve bilahara yazılı emirler vererek, Ba
şak Şirketler Grubunu kurtarma operasyonuna gir
mesinin ve Hazineyi milyarlarca lira zarara (sok
masının, Hazine menfaatiyle uzaklian yakından bfif il
gisini göremediğimizi yüce heyetinize arz ediyoruz. 

KİT Komisyonu raporuna istinaden 'Başak Şir
ketler Grubu operasyonu ile illgil bürokratlar ve 
Anadolu Bankası yetkilileri, ilgili mercliletrde soruş
turmaya tabi tutulmak durumundadırlar. Bu operas
yonun en yetkili makamını işgal eden, başlama emrini 
onaylayan ve uygulatan sayın es'ki bakan Adnan Ba-
şer Kafaoğlu'na, kiilmse bir şey sormak yetkisini şu 
anda haiz değildir. Biz inanıyoruz ki» hakikatlerin 
orüaya çıkması için, emir alan ve emir veren 'bütün 
İlgililerin bir soruşiturmadan geçirilmesi gerekmekte
dir. Emri alana sor, emri verene sorma; bu, hem 
adalete sığmaz ve hem de tek taraflı hareketle haki
kat bulunamaz. 

Bu düşünce ve duygularla, Maliye eski bakanı 
Sayın Adnan Başer Kafaoğliu hakkında, Anayasanın 
100 üncü maddesi gereğince, Meclis soruştumması 
açılmasını, 52 milletivekili arkadaşım adına arz ve tek
lif ediyorum. 

Yüce Meclise en 'derin saygılarımı sunarım. <İANAP 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kısaküırek 
Şahsı adına Sayın Doğan Kasaroğlu, buyurun 

efendim. 
'DOĞAN KASAROĞLU tfİkanlbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; Yüce Meclisimiz, bugün, 
parlamentoda benzeri yaşanmamış, 'bir olayı ele al
maktadır. Parlamento tarihimizde; bîr eski bakan 
için, soruşturma önergesi görüşüldüğü bugüne kadar 
vaki olmamıştır. İşte, yüce parlamentomuz, ilk defa 
bu vesileyle bu yetkiisini de kullanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarıim, çok uzun olan bu konuda 
tahammülünüzü taşırmamak için, önce olayın ne ol
duğu üzerimle dikkatinizi toplamak işitiyorum. 

Anadolu Bankası, diğer bankalar gibi, çeşitli şir
ketlere kredi veren ve sermayesinin yüzde 99,9'u Ha
zineye ait olan bir 'bankatmızdır. Bu bankamızdan, 

1979 ve 1980 yularında, «Başak Şirketler Grubu» adı 
altındaki bir topluluk, çeşMi zamanlarda, 4.7 milyar 
liraya ulaşan kredi almıştır. Alınan bu 'kredilerin hiç
birisinde gerekli 'Isıbihbarat yapılmamış, kredilerin kar
şılığı olan teminatlar hiçlbir zaman sağlanmamış ve 
bunun ısonucu olarak da, verildiği gün batık duruma 
gelen krediler, zamanı geldiği vakit, geri dönmez hale 
gelmiştir. 

Anadolu Bankasının 1981 yılı hesapları, Millî Gü
venlik Konseyi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından, 
1982 ve 1983 yılları hesapları da, Yüce Meclise ni-
ya'beten görev yapan KİT Komisyonumuz tarafın
dan incelenmiş'tlir, 

Millî Güvenl'ik Konseyi adına, Anadolu Bankası
nı denetleyen, 'Millî Güvenlik Konseyi Plan ve Bütçe 
Komisyonu, 1981 yılı hesaplarını İncelerken, 7 nu
maralı bir fcafar almıştır. Alınan bu kararda, Anadolu 
Bankasının Başak Şirketler Grubuna açtığı kredile
rin usulsüz oDdüğu, hiçbir karara ve mesnede dayan
madan verildiği tespit edilmekte ve sorumluları hak
kında, Türk Ceza Kanununun 510 uncu maddesinin 
de dikkate alınması hususu 'belirtilerek, gerekli taki
batın yapılması için, Maliye Bakanlığımıza direktif 
veriyor. 

Millî Güvenlik Konseyinin, Başak Şirketler Gru
bu hakkında aldığı bu kararın akıbeti şu ana kadar 
hsMi değildir. Maliye Bakanlığına linıtikal eden ve 
Millî Güvenlik (Konseyi direktifi haline gelen bu ka
rar üzerine ne yapılmıştır, Başak Şirketler Grubu ve 
bu krediyli açan Anadolu Bankası idarecileri içlin ne 
gibi bir işlem yapılmıştır?. Bütün bunların cevabını 
dosya kayıtları içerisinde görmemıiz kabil değildir. 

Konu, ilk defa yasama organına, arz ettiğim gibi, 
Millî Güvenlik Konseyi kararıyla geliyor. Daha son
ra 1982 yılı hesaplarını KİT Komisyonumuz inceler
ken meseleyi burada görüyor ve Yüksek Denetleme 
Kurulunun raporunu görüşürken Başak Şirketler Gru
bunun kredi usulsüzlüklerinin devam ettiğine ve bu 
meyanda Maliye Bakanlığında da, bu şirketle ilgili 
bir operasyon yapıldığına dikkat çekiliyor ve konu 
KİT Komisyonunda ele almıyor. 

Mesele, KİT Komisyonuna geldiği zaman, bende
niz de komisyonun bir üyesi olarak bulunuyordum, 
diğer arkadaşlarımla beraber, karşımıza Maliye Ba-
knalığının şu anda söz konusu edilen operasyonu me
selesi geldi. Bu operasyon meselesinin, zamanın Ma
liye Bakanının dışında görüşülmesine gönlümüz razı 
olmadığı içindir ki, sayın bakanı davet edip kendisin
den de, komisyonda bu konuda bilgi alma yolunu 
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seçtik. Komisyonumuzun ittifakla aldığı karara, za
manın Maliye Bakanı lütfedip uydular ve komisyo
numuza şeref verdiler. Sayın bakan, komisyondaki 
beyanlarında, bu operasyonu doğruladılar; ancak, 
«Kendilerinin bu operasyonla bir ilişkisi olmadıkla
rını» buyurdular. Bu kronolojik safhaya devam edip 
konuya tekrar gireceğim. 

Onun ertesi yılı olan 1983 yılı raporu görüşülür
ken konu, KİT Komisyonunda yeniden ele alındı. Bir 
evvelki yıl varılan kararlara göre, herhangi bir işlem 
yapılmadığını gören komisyon, toplantısına kısa bir 
ara verip bir iki gün sonra çalışmasına yeniden de
vam etti. 

Bu arada komisyona gelen Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı mensupları, bu konuda gerekli araş
tırmayı yaptırdıklarını ve sorumlularının kanunî ta
kibata uğratılabilmesi için dosyanın ilgili merciler 
kanalıyla savcılığa intikal ettirildiğini belirttiler. 1983 
yılı hesapları KÎT Komisyonunun, ilk defa bu mües
sese üzerinde ibra veya ademî ibra kararı almaya 
yetkili olduğu yıl idi. Komisyonumuz bir değerli ar
kadaşımızın çekimser oyuna karşı, diğer arkadaşların 
birleşen oylarıyla bu ve emsali muameleleri de dik
kate alarak, Anadolu Bankasının 1983 yılı hesapları
nı ibra etmedi; sorumlularının adalet huzuruna git
mesine karar verdi. 

Değerli arkadaşlarım, kısaca arz ettiğim bu geliş
meler olurken, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
talebi üzerine, bankalar yeminli murakıpları Başak 
Grubu üzerinde yapılan operasyonla ilgili bir çalışma 
geliştiriyorlar. Bu çalışmanın sonucunda, Maliye Ba
kanlığından bu hizmette imza koyan görevli arka
daşların adliyeye şevkine; o zaman bu operasyonu 
geliştiren Anadolu Bankası yetkilileri hakkında taki
bat yapılmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına intika
line ve meselede Cumhuriyet hükümetinin bir sayın 
bakanının da adının geçmesi nedeniyle, konunun Baş
bakanlığa intikalini uygun görüyorlar. Mesele Başba
kanlığa geliyor; Başbakanlık bu raporla yetinmiyor 
ve üç kişilik özel bir tahkik heyeti kuruyor. Bu özel 
tahkik heyeti de sonuçta, - biraz sonra geleceğim ko
nuda bir husus hariç - hemen hemen bankalar ye
minli murakıplarıyla aynı noktada birleşiyor ve Ana
dolu Bankası görevlilerinin, Maliye Bakanlığı görev
lilerinin mahkemeye şevkine, o zamanki sayın Ma
liye Bakanı hakkında da gerekli kanunî takibat ya
pılabilmesi için anayasal prosedürün uygulanmasını 
Başbakanlığa arz etti. Sayın Başbakan, bunu onaylı
yor ve gereği yapılmak üzere, dosya Adalet Bakan

lığına sevk ediliyor. Adalet Bakanlığı, meseleyi Cum
huriyet Savcılığına intikal ettiriyor. Cumhuriyet Sav
cılığı, bir sayın bakan hakkında tasarrufta bulunabil
mesi için, Meclisin iznini alması gerektiğine inana
rak, dosyayı Yüce Meclise gönderiyor ve dosyanın 
Yüce Meclisimize gelişi bu şekilde cereyan ediyor. 
Ondan sonra da 52 arkadaşımız bu dosyayı tekabbül 
edip, huzurunuza meseleyi getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, bendeniz de gerek KİT Ko
misyonundaki müzakerelerde, gerekse ondan sonraki 
dönemde, Meclise intikal eden dosyayı elimden gel
diğince inceledim ve şimdi vardığım sonuçları yüksek 
huzurunuza arza çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, gerek KİT Komisyonunda
ki müzakerelerde Sayın Kafaoğlu'nun beyanları, ge
rek bankalar yeminli murakıplarının hazırladığı ra
pordaki ifadeler ve gerekse Başbakanlık Tahkik He
yetinin hazırladığı raporda, üzerinde gerçekten durul
ması gereken önemli konular ortaya çıkıyor. Gerek 
bankalar yeminli murakıplarının, gerekse Başbakan
lık Muhakkik Heyetinin incelemeleri derinliğine yap
madığı inancındayım, öyle meseleler var ki, askıda 
bırakılmış. 

'Bir sayın eski ıbatoan, feu iddialarla karşı karşıya 
kalmış. En azından sayın balkanımızın bu iddialar
dan arına'bilmesi için, Ibu meselelerin ayrıntılı bir şe
kilde incelenip, bir sonuca kavuşturulması lazım. 

Bir tanesinden hemen bahsedeyim; gerek banka
lar yeminli murakıpları, gerek Başbakanlık Tahrik 
Heyeti (bu konuda mutlaka Ekonomik İşler Yüksek 
Koordinasyon Kurulunun kararının bulunmasının 
şart olduğu iddiasındalar. Sayın bakanımız ise, KİT 
(Komisyonundaki beyanlarında, önce bu konuda ka
rar olduğunu buyurdular. ıBugun, biraz sonra yapa
cakları konuşma metnini de inceleme imkânını bu
labildim, orada da sayın bakanımız bu ka'bil mua
melelerde Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Ku
mlunun kararma ihtiyaç olmadığını, kurulun isti-
şari bir heyet olduğu için bir karar müessesesi ol
madığı görüşünü savunuyorlar. Bunlardan hangisi 
doğrudur, mutlaka araştırılması gerektiği inancında
yım. 

Şirketlere yapılacak yardımlar, o zamanki hükü
met tarafından veya o zamanki sayın maliye bakam 
tarafından kendiliğinden ortaya konmuş bir mesele 
değil. IConu 1982 yılı ortalarında Millî Güvenlik 
Konseyinde görüşülüyor, ülkenin istihdam şartları 
göziönüne alınarak, şirketlere kamu kaynaklarından 
gerekli yardımların yapılması yolunda bir karama-
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me çıkarılıyor. Zamanın hükümeti, yapılacak 'bu yar
dımların esaslarını tespit amacıyla Maliye Bakanlı
ğını görevlendiriyor. «Maliye Bakanlığı bunun şart
larını hazırlasın» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanlığındaki bu 
çalışmalar uzun zaman devam ediyor. Sayın Adnan 
<Başer Ka'faoğlu yedinci ayda Maliye Bakanı oluyor ve 
dosya kayıtlarına göre ilk katıldıkları Ekonomik İş
ler Yüksek .Koordinasyon Kurulu toplantısı 29.8.1982 
tarihinde yapılıyor, bu tarihte alınan Ekonomik iş
ler Yüksek Koordinasyon Kurulu kararında aynen 
şöyle deniliyor: «Zor durumdaki şirketler için uygu
lanacak destekleme modelinin tespiti için konsolidas-
yon çalışmaları hakkında 'Maliye Bakanlığı yetkilile
rince yapılmakta olan çalışmaların tamamlanarak, 
kurul toplantısından önce üyelere dağıtılmasına.» Bun
dan evvel Ekonomik îşler Yüksek Koordinasyon Ku
rulunun herhangi bir kararı olup olmadığını maale
sef dosya içinde göremiyoruz. 

'Sayın Kafaoğlu, KİT Komisyonundaki bayanla
rında, Ekonomik îşler Yüksek Koordinasyon Kuru
lunun en azından zor durumda olan şirketlerin en 
büyük ialacalklı bankanın organizatörlüğünde mese
lelerinin ele alınmasına dair bir karar olduğunu bu
yurdular ise de, maalesef biz elimizde bulunan dos
yada bu karara rastlayamadılk. Onun içindirki, ku
rulacak komisyonun .araştıracağı konulardan bir ta
nesi de mutlaka bu olacaktır, böyle bir karar var 
mıdır; var ise, neden bu yüce Meclise gelen dosya
ya konulmamış, yüce Meclisten gizlenmiştir; mutla
ka açığa çıkarılması lâzım. 

Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu
nun çalışmaları, dosyadaki bilgilere göre, devam edi
yor; daha sonra 2.3.1983'de aynı temenni tekrar 
ediliyor, 2)4.3.1983*de aynı temenni tekrar ediliyor, 
yani şartlar tespit edilsin; 'bir türlü Maliye Bakanlığı 
şartları tespit edip gelmiyor, 29.3'te aynı şey oluyor 
ve. nihayet 1.8.1983 tarihinde Ekonomik îşler Yük
sek Koordinasyon Kurulu kararında şunu ifade edi
yor : «Zor durumdaki şirketlerin kurtarılması ope
rasyonunun ana esaslarını 'tespit etmek, alınması öne
rilen tedbirleri ve uygulama prensiplerini belirtmek 
üzere; Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Gümrük ve Te
kel, Kültür ve Turizm 'Bakanı ile Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarının iştiraki ile bir çalışma yapıl
masına, çalışma sonucu hazırlanacak raporun Eko
nomik îşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun bun
dan sonra yapacağı ilk toplantıya getirilmesi» Yani, 
buradan anlaşılıyor ki, Maliye Bakanlığından bekle-
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nilen bu tedbirler, 14 ay kurula gelmemiş ve gelme
diği içindir ki, ta'biî bu dosyayı inceleyen bir insan 
olarak bu arada, bu kabil işlemlerin yapılmaması 
gereği ortaya çıkıyor. îşte Başak -Şirketler Grubu 
bu aradaki 1*4 aylık boşlukta cereyan ediyor. 

«Başak Şirketler Grubu» denilen bu grup, borç
larını ödeyemez duruma geliyor. Bir iddiaya göre 
şirket, Maliye Bakanlığına «"beni kurtarın» diye ken
disi başvuruyor; bir iddiaya göre de, şirketin böyle 
'bir (başvurusu yoktur. 

Sayın Kalfaoğlu komisyona teşriflerinde şöyle, bu
yurmuşlardı : «Sayın Başkan, biz görevi devir aldı
ğımız zaman, sayın müsteşarın 'belirttiği gibi, 150'ye 
yakın firma zor durumda oldukları sebebiyle Dev
let Planlama Teşkilatına ve Maliye Bakanlığına mü
racaat etmiş durumdaydılar. Bilahara Ekonomik iş
ler Yüksek Koordinasyon Kurulu bir karar alarak, 
Başbakanlık Devlet 'Planlama Teşkilatı, Teşvik ve Uy
gulama Dairesine mevcut yardım taleplerine ait mü
racaatları da Maliye Bakanlığına intikal ettirdi» Sa
yın Baikanımız devam ediyorlar, diyorlar ki; «Bu 
müracaatlar * Maliye Bakanlığına intikal ettirilince, 
'biz genellikle, müracaat etmiş firmaların hesaplarının 
Maliye Bakanlığınca incelemeye tabi tutulacağına da
ir bir tebligat yaptık ve bu sebeple de elimizde an
cak, yardım talep eden beş altı kuruluş kaldı» bu
yuruyorlar ve sonra da 'bu kuruluşların hangileri ol
duğunu sayarken, Başak grulbunun bunlardan biri 
olduğunu ifade buyuruyorlar. 

Ancak, Başbakanlık Tahkik Kurulunun dosyasın
da bulunan ve Başak Şirketler Grubunun sahibi Er-
tan Sert'in verdiği yazılı ifadesi var. Grubun sahibi 
bu yazılı ifadesinde «Kendisinin 'herhangi bir müra
caatı olmadığını ve hatta grubu üzerinde yapılan 
banka tasarruf toplantılarına kendisinin davet dahi 
edilmediğini, Maliye Bakanlığındaki toplantıdan ise, 
ancak ertesi gün haberdar olduğunu» söylüyor. 

'Değerli arkadaşlarım şimdi, bana göre, üzerinde 
önemle durulması gereken konulardan birisi de bu. 
Bu grubun müracaatı var mı? Eğer yoksa, bu grup 
nasıl bu operasyona alındı? Binaenaleyh, mutlaka 
açıklığa çıkması gereken hususlardan bir tanesi bu
dur. 

Değerli arkadaşlarım, gerek Sayın Kafaoğlu'nun 
komisyondaki beyanları, gerekse Yüksek Denetleme 
(Kurulunun incelemeleri ve gerekse kurulan heyetle
rin yaptıkları tahkikat sonucunda, Başak Şirketler 
Grubu denilen bu grubun, esasında 21 şirketten oluş
tuğu, bu 21 şirketin 5 tanesinin faal olduğu, 16 ta-
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nesinin ise, yalnız ve yalnız kredi almak için ku
rulmuş şirketler olduğu ortaya çıkıyor ve hepsinin 
toplam ödenmiş sermayesi de, 390 milyon lira ola
rak kaydediliyor. 

'Buna karşılık, şirketin 1981 yılı, yani doların 70 
lira olduğu dönemde ibankalardan aldığı krediler 
imik tan ise, 17 milyar lirayı buluyor. Bugünkü he
saplarla bunu yaparsanız, zannederim ki, 200 milya
ra yakın 'bir (karşılık göreceksiniz. Onun içindir ki, 
meseleye yalnız 4,7 milyar diye bakarsak, doğru bir 
sonuca varmamış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu şirkete yapılan bu öde
melerden (bugüne dönen, hemen hemen hiçbir şey 
yoktur. Bilakis, Maliye Bakanlığımız kanalı ile ya
pılan bu operasyondan 5 ay sonra şirketlerin hepsi 
tatili faaliyet etmiş, 8 ay sonra da hepsi hakkında 
iflas masası açılmış. 

Değerli arşadaşilarım, gözümün burasında bir hu
susu ifade ötmeyi görev sayarım: Devlet bankaları
mızın, itibar müessesesi olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Elbetteki bu bankalarımızın itibarını korumak hepi
mizin ödevi; ama bu bankalarımızdan bir kısmının 
hayatiyetini devam ettirebilmesi için, mutlaka bun
lara vaziyet edilmesi gerketiğini de yüksek huzuru
nuzda ifadeyi görev sayarım. Anadolu Bankasının 
20'si Başak Şirketler Grubundan olmak üzere, 13 
şirketten alacağı, 1983 yılı rakamlarına göre, 60 mil
yar 600 milyon lirayı bulmuştur. Bunu yüksek tak
dirlerinize arzı bu vesile ile görev sayarım. 

Değerli arkadaşlarım, üzerinde durulması gerek
li konulardan bir tanesi de, Başak Şirketler Grubuna 
Maliye Bakanlığının (koordinatörlüğünde yapılan bu 
işlemlerdeki hisse devri meselesidir. Başak şirketler 
grubunun, borçlarının ertelenmesi için konulan şart
lardan bir tanesi, grup hisselerinin yüzde 45'inin 
Anadolu Bankasına devredlmesidir. Yüksek malu
munuz, o zaman yürürlükte olan iktisadî devlet te
şekküllerimize ait olan 440 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesine göre, sermayesinin yarısı veya yarısından 
fazlası devlete ait olan kuruluşların ortaklık kurabil
mesi için, mutlak bakanlar kurulu kararı alınması 
gerekiyor. 

(Değerli arkadaşlarım, bakanlar kurulu kararı 
alındığına dair bir belge maalesef dosyada yoktur. 
Sayın Maliye Bakanlığımız, bu bilgiler içerisinde; 
yani Anadolu Bankasının, bu şirketler grubunun his
sesinin yüzde 45'ini 'kendisine aldığını bildiği halde, 
bu operasyonun yapılmasına muvafakat etmiş, ya
pılmasını sağlamıştır. Üstelik, sayın bakanımızın o 

dönemde, o gün imzaladığı mucipte de aynen; «Ana
dolu Bankasınca getirilecek tekliflerin 'kabulüne» 
ibaresi mevcuttur. Elbetteki sayın bakanımız, bakan
lar kurulu kararına vabeste olması gereken bir husu
su, kendileri sırtlanıp yapmamışlardır. Bunun mutla
ka bir kanunî dayanağı veya dosyada bulunmayan 
bir bakanlar kurulu kararı vardır. Onun içindir ki, 
mutlaka bunun da araştırılması, böyle bir kararın 
olup olmadığının ortaya çıkarılması şarttır arkadaş
larım. 

Değerli arkadaşlarım, şirketler hakkında bu ope
rasyon yapılıyor; 'şirketler batma tehlikesi ile karşı 
karşıya. ve bu arada şirketlere taze para lazım ge
liyor. Taze parayı vermeyi taahhüt eden bankalar, 
(bundan istinkâf ediyorlar. O paraları vermek de yi
ne Anadolu Bankasının üstüne kalıyor. 

Sayın Maliye Balkanımız Kafaozlu, KİT Komis
yonunu teşriflerinde, kendi dönemlerinde Başak Gru
buna 'herhangi bir 'kredi vermediğini buyurmuşlar
dır ve nitekim o günkü lütfettikleri beyanat içinde 
aynen şunu söylüyorlardı: «"Başak Grubuna benim 
bakan olduğum zamanda yeniden bir kuruş kredi 
falan açılmamıştır Anadolu Bankası tarafından.» 

Değerli arkadaşlarım, şimdi 1983 yılı Yüksek De
netleme Kurulu raporunu açıyoruz, orada da şunu 
görüyoruz: Bu gruplara 1983 yılı içerisinde1 Sayın 
Kafaoğlu'nun görev dönemi içerisinde, 29.7.1983 ta
rihinde 943 milyon liralık kredi açılıyor ve bu kre
dinin 431 milyon lirası grubun Bateks Firmasına, 
309 milyon lirası da grubun Tümöplast Firmasına 
veriliyor ve -dikkatinizi çekerim, bir (hassas nokta 
geliyor- bu para Merkez Bankası kaynaklarından 
ödeniyor. Hazine imkânlarının kullanılıp kullanılma
dığını yüksek takdirlerinize arz ederim. 

Değerli arkadaşlarım, arz ettiğim gibi, Hazine 
kaynağından 943 milyon lira resmen akıyor. Ondan 
evvel Anadolu Bankası kaynaklarından ödenen ise 
4,7 milyar lira. Anadolu 'Bankası gibi yüzde 99,9 ser
mayesi Hazineye ait olan bir bankanın varlığını biz, 
devlet varlığı saymayıp, Hazine varlığı saymayıp, 
kimin varlığı sayacağız sorarım? Anayasamızın 165 
inci maddesinde yüce Parlamentonun genel bütçe dı
şında denetime tabi tuttuğu müesseseler tanımlanır
ken bu içine girmiyor mu? Binaenaleyh, Anadolu 
Bankası kaynakları, Hazine imkânları kullanılmamış
tır demeyi, şahsen 'ben geçerli sayamıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef vaktim çok da
ralıyor... 

BAŞKAN — Toparlayalım 'Sayın Kasaroğlu. 
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DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — İzin ve
rirseniz fcoparlıyayım Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, 'bir 'hususa daha dikkatinizi 
çekeyim. Bence üzerinde çok önemle durulması ge
reken 'hususlardan 'bir tanesi de, dosyaya konulan Ibir 
belgeyle ilgilidir. 

Değerli arkadaşlarını, Ekonomik İşler Yüksek Ko
ordinasyon Kurulunun 4.8.1983 tarihli toplantısına 
'Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanıp getirilen 
bir not var. Bu not Başak Şirketler Grubuyla ilgili. 
Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kuruluna, 
Başak Grulbu şöyle takdim ediliyor : «İki (bin kadar 
'personel çalıştıran, Hazineye Gelir ve .Kurumlar Ver
gisi olarak yaklaşık 1 milyar 750 milyon vergi öde
yen, 20 adet firmadan oluşan grubun devamının sağ
lanması» deyip devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, bankalar yeminli murakıp
larının raporunu açıp, oradaki resmî belgeleri ince
lediğimiz zaman karşımıza da şu rakamlar çıkıyor: 
«1981 yılında 754 kişi, (Başak Şirketler Grubu orada 
iki bin kişi çalıştırıyor diyor) 1982 yılında 672 kişi, 
operasyonun yapıldığı 1983 yılında 646 kişi.» 

Değerli arkadaşlarım, bu belgelerden birisi yanlış, 
bunun aydınlığa kavuşturulması lazım. Devam ediyor 
ve '1 milyar 75Ö milyon liralık Gelir Vergisi ve Ku
rumlar Vergisi ödendiğinden bahsediliyor. Ben daha 
genişini aldım; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, İs
tihsal Verigisi ve Sosyal Sigorta Primleri dahil olmak 
üzere, vereceğim rakamlarla 'bunu göstermek istiyo
rum. 19811 yılında 229 milyon, 1982 yılında 331 mil
yon, operasyonun yapıldığı 1983 yılında İse yalnız 
259 milyon lira. 

»Değerli arkadaşlarım, tekrar edeyim, bu yanlış 
bilginin nereden çıkarıldığının, hangi belgenin hatalı 
olduğunun mutlaka aydınlığa kavuşturulması lazım. 
Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu, ha
beri olmadan yapılan operasyondan 8 ay sonra bilgi 
sahibi ediliyor ve hem de bu detaylarla bilgi sahibi 
ediliyor. 

BAŞKAN — Bağlayalım Sayın Kasaroğlu. 
(DOĞAN KASİAROĞLU CDevamla) — Belki de 

bunlar doğru. O zaman bankalar yeminli murakıp
ları yüce 'Meclisi aldatacak bilgilerle huzurunuza gel
miş 'bulunuyor. Mutlaka aydınlığa çıkması gereken 
konulardan bir tanesi de bu. 

'Değerli arkadaşlarım, meselenin üzerinde durul
ması gereken pek çok yönü var; ancak 'ben bir hu
susa daha dikkatinizi çekmeyi görev sayıyorum. 
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Bu konu üzerinde neden durmamız gerekir? Bu 
konu Üzerinde, dosyalardaki bilgilere göre, sayın ba
kana, menfaat sağladığına dair herhangi bir isnatta 
bulunmak çıplak olarak mümkün değildir. Ancak, 
dosyanın içinde sayın bakanı aşan, mide bulandıran 
meseleler vardır. İzin verirseniz, Başak Şirketler Gru
lbu sahibi Erfcan Sert'in, Başbakanlık muhakkiklerine 
verdiği ifadenin 3 üncü sayfasından bir bölüm oku
yacağını. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, çok kısa olsun 
ve hemen bağlayalım. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Emre
dersiniz. 

«Ocak ayının sonlarında (yani bankanın bu ope-
rasyonılaıra başladığı dönemde) bir telefon geldi şir
kete ve itanımadığım biri beni telefona istedi. Bizim 
sorunlarımızı bildiğinden bahseden bu bey, görüş
mek istediğini söyledi. Verilen adrese gittiğimde, o 
işyerinin sahibi olduğunu tahmin ettiğim bir beyin 
odasına alındım. Orada bana, Anadolu Bankasına 
bugüne kadar yapmış olduğum yazılı müracaatlar 
ve isteklerimiz aynen anlatıldı, hatta tetkik için ha
zırlayıp Anadolu Bankasına sunduğumuz bazı ra
porların telkik hususlarından dahi bahsedildi (Beye
fendiler, bu, bir devlet bankası içinde cereyan öden 
muamelatın, bir özel şirket bürosundakıi pazarlığı) 
ve sorunu 'belirli bir ücret karşılığı çözebileceklerini 
belirterek, telefonla yaşlıca bir beyi evinden çağır
dılar. Şaşırmış ve çok üzülmüştüm; bu bey de, evet 
hallederiz, dedi.» 

'Değerli arkadaşlarım, hiçbir raporda bu hususa 
yer verilmemiş. Neden verilmemiş, bilmiyorum. Kim
dir bu; «Devlet bankasının tisini halledeceğim» diye, 
grubun sahibini çağırıp, rüşvet isteyen zat kimdir? 
Bunu mutlaka açığa çıkarmak lazımdır. Bu mesele 
açığa çıkmadan, bu dosyayı kapatmaya hiçbirimizin 
gücü yetmeyecektir beyefendiler, (ANAP ve MDP 
sıralonddan «BraVo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, süreniz doldu, lüt
fen hemen bitirin. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, meselenin, daha çok üzerinde durul
ması gereken tarafları var; ancak vaktin kısalığı, 
konuları tam anlamıyla huzurunuza getirmeme mani 
oldu. 

Değerli arkadaşlarını, 'bendeniz oyumu, bu an
lattığım ve vakit darlığından anlatamadığım mesele-
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lerin aydınlığa kavuşması ve her şeyden evvel Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinde hizmet dtımiş değer
li bir arkadaşımızın laklanatoJknesi için, mutlaka tok 
soruşturma komisyonunun bu suallere karşı cevap
lar 'bulması gerektiği (inancıyla, soruşlturma komis
yonu kurulması lehinde kullanacağım. 

Değerli üyeler, sözlerimi tamamlarken bir hu
susu da ifade etmek isterim. Hepimizin ortak çaba
sı, Türkiye'de demokrasinin yeniden ve sağlıklı 'bir 
şekilde kurulmasını temin -teimetotir; 'bunun için he
pimiz konunun üzerine titriyor ve çalışıyoruz. Bu se
bepledir !ki, demokrasinin t©md müesseselerinden bi
nisi "olan yüce parlamentonun hiçbir ziaman zede 
almamasının azamî itinasında olmalıyız. 

fBu sebeple, geçen hafta burada bir araştırma 
önergesinin görüşülmesi sgırasında, «Bakan» sıfatını 
taşıyan değerli bir arkadaşımızın, değerli arkadaşla
rımızın oylarıyla gelmiş önergeyi tezyif etmesini ne 
kadar üzücü bulduysam, şahsına büyük saygı duydu
ğum Sayın Adnan ıBaşer Kafaioğlu'nun, bugün bu
rada görüşülecek konuya temel teşkil eden soruştur
mayı da «'Bir dalkavuklar koimpfosu» olaralk tavsif 
etmesini o kadar yalkışıksız gördüğümü ifade eder, 
hepinizi saygıyla selamlarım efendim. '(Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
Şahsı adına Sayın Isa Vardal, buyurun efendim. 

((SHP sıralanndan alkışlar) 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; Maliye eski 'Bakanı 
Sayın Adnan Başer Kafaoğlu hakkında, Hazine Ban
kası olan Anadolu Bankasının, giriştiği Başak Şirket
ler Grubunu kurtarma operasyonu nedeniyle verilen 
soruşturma önergesinin tartışmasına girmeden önce, 
olay hakkında yüce Meclise kendi görüş açımdan bil
gi vermekte yarar görüyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1982 yılında hükümetin takip 
ettiği ekonomi ve para politikası neticesi, birçok şir
ket işletme sermayesini kaybettiğinden dolayı, çalış
maz duruma düşmüş ve dolayısıyla bankalardan al
dıkları kredileri ödeyememişlerdir. O devrin hüküme
ti, «Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu» 
adı altında, ekonomi ile ilgili bakanlardan müteşekkil 
bir kurul oluşturmuş ve şirketlerin durumu bu ku
rulda görüşülmüştür. Ekonomik İşler Yüksek Koor
dinasyon Kurulu, yüksek istihdam sağlamak, millî 
ekonomiye büyük fayda sağlamak, savunma sanayiine 
katkıda bulunma durumundaki şirketlerin kurtarılma
sı gerektiği görüşüne vararak, ilk etapda Güney Sana

yi ve Asil Çelik'in kurtarılması operasyonunu gerçek
leştirmiştir. 

Bu operasyonların gerçekleşmesinden sonra, Sa
yın Kafaoğlu'nun KİT Komisyonunda verdiği şifahî 
beyana göre, 150'ye yakın şirket, zor durumda olduk
larından bahisle, yardım talebinde bulunmuş ve bu
nun üzerine Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon 
Kurulu, bu şirketlerle ilgilenmek işini Maliye Bakanlı
ğına bırakmıştır. Maliye Bakanlığı, şirketlere bir yazı 
göndererek, kendilerine gerekli yardımın yapılabil
mesi için, hesaplarının bakanlıkça inceleneceğini bil
dirmiş ve bunun üzerine 5 - 6 şirketin dışındaki şir
ketler yardım taleplerinden vazgeçmişlerdir. Yardım 
talebinde bulunan 5 - 6 şirket içerisinde Başak Grubu 
da vardır. Maliye Bakanlığı olarak, yardım talebinde 
bulunan şirketlere şifahî olarak en çok borçlu olduk
ları bankalara başvurarak, o bankanın önderliğinde 
kendilerini kurtarmaları tavsiye edilmiştir. Bu tavsiye 
üzerine, Başak Grubu, en çok borçlu bulunduğu Ana
dolu Bankasına başvurmuş ve banka bu başvuru üze
rine şirketin borçlu olduğu bankaları toplantıya ça
ğırarak, 21.2.1983 tarihinde Sheraton Otelinde toplan
tıyı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda bir ön protokol ha
zırlanmıştır. 'Bu toplantıdan sonra, Anadolu Bankası 
Yönetim Kurulu, Başak Grubundan alacaklarını tah
sil edebilmesi için, şirketin kurtarılmasının gerektiğine 
karar vererek, Maliye Bakanlığına başvurmuş ve Ba
şak Grubunun kurtarılması için birtakım önerilerinin 
olduğunu, bu nedenle bakanlıkta diğer alacaklı ban
kalarla bir toplantı yapılmasına ve önerilerinin ka
bul edilmesine izin verilmesini istemiştir. Bu istek, 
Hazine Genel Müdürlüğü ve MİT Genel Sekreteri 
Tevfik Altınok imzası ile 7.3.1983 tarihinde Bakan
lık makamına sunulmuş ve o devrin Maliye Bakanı 
da «olur» vermiştir. 

Bundan sonra, Maliye Bakanlığı, Hazine Genel 
Müdürlüğü ve MİT Genel Sekreteri Tevfik Altınok 
başkanlığında, bütün alacaklı banka yetkilileriyle 
9.3.1983 tarihinde toplantı yapılmış ve Başak Grubu
nun kurtarılması için birtakım kararları içeren bir 
protokol imzalanmıştır. Bu protokolün içeriğini, ben
den evvel konuşan sözcüler etraflı şekilde izah ettik
lerinden, ben kısaca bilgi vermek istiyorum. 

ıBu protokolde, sadece alacaklı banka temsilcile
rinin imzaları mevcuttur. Bu protokole göre, Başak 
Grubundan alacaklı olan bankalar, Anadolu Banka
sının vereceği teminat mektubu karşılığında, alacak
larını erteleyecekler ve aynı zamanda, Başak Grubu
na işletme sermayesi ihtiyacı olan 1,5 milyar liranın 
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500 milyon lirasını derhal, 1 milyar lirasını da aylık 
250'şer milyon liradan 4 ayda ödeyeceklerdir. Ban
kaların işletme kredilerine katkıları şu şekildedir : 
Akbank 240 milyon, Garanti Bankası 500 milyon, 
Vakıflar Bankası 15 milyon, Hisarbank 70 milyon, 
Hollansbank 85 milyon, imar Bankası 80 milyon, Pa-
mukbank 525 milyon, tş Bankası 225 milyon, Ticaret 
Bankası 5 milyon, öğretmenler Bankası 20 milyon, 
Uluslararası Banka 145 milyon liradır, yani toplam 
para 1 milyar 415 milyondur. Yapılan bu protokola 
rağmen, Anadolu Bankası dışındaki bankalar taah
hütlerini yerine getirmedikleri gibi, Akbank, gruptan 
alacağına karşılık, Anadolu Bankasından aldığı temi
nat mektubunun paraya çevrilmesini istemiştir. Ko
nu, mahkemeye intikal etmiş, mahallî mahkeme, te
minat mektubunun paraya çevrilmesi gerektiği kara
rını vermiş, Yargıtay ise bu kararı bozmuştur. Yar
gıtay, bu kararı bozma nedeni olarak; bu teminat 
mektubunun banka teamüllerine göre verilen teminat 
mektubu mahiyetinde olmadığı, bir anlaşmanın ge
reği olarak verildiği, karşı tarafın anlaşma şartlarına 
uymadığından dolayı, teminat mektubunun da kar
şılıksız kaldığı ve bu nedenle paraya çevrilmesinin 
mümkün olmadığı görüşünde bulunmuştur. 

Anadolu Bankasının, bankacılık mevzuat ve tea
müllerine aykırı olarak giriştiği bu kurtarma operas
yonu; diğer alacaklı bankaların protokola uymama
ları nedeniyle, gerekeni vermemiş ve Anadolu Ban
kası bir rapora göre 8,1 milyar, bir rapora göre ise, 
6,9 milyar lira, kesin şekilde zarara maruz kalmıştır. 

6 Kasım 1983 tarihinde yapılan seçimlerden son
ra, işbaşına gelen hükümetin maliye bakanının emri 
üzerine, bankalar yeminli murakıpları Sayın Tosun 
ve Sayın Bilget tarafından, 18.6.1984 tarihinde hazır
lanan raporda; 

1. Anadolu Bankasının 8,1 milyar zararına se
bep olan, bu operasyonda rol alan yönetim kurulu
nun, bankacılık mevzuat ve teamüllerine aykırı ba
siretsiz işlem ve eylemleri sonucunda, Anadolu Ban
kasını zarara uğrattıkları, bankanın malî bünyesini 
ciddî şekilde zaafa uğrattıkları ve bu fiilleriyle, em
niyeti suiistimal cürmünü işledikleri, 

2. Bir yandan, zor durumdaki şirketleri kurtar
ma modelini geliştirirken, bir yandan da şirketleri kur
tarma operasyonuna giriştikleri ve bu konuda, Eko
nomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulundan bir 
karar istihsal etmedikleri ve böylece Hazineyi zarara 
uğratmak, Hazinenin iştiraki bulunan müessese ve 
teşekküllerde hissedarlık sıfatının icap ettirdiği mua-
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meleleri yapmakta gereken basiret ve dirayeti göster
medikleri için, Maliye Bakanlığı yetkililerinin de gö
revi ihmal suçunu işlediklerini, 

3. Zor durumdaki Başak Şirketler Grubunu kur
tarmak için, Anadolu Bankasının giriştiği operasyona 
muvafakat etmesinden dolayı, vazifeyi suiistimal su
çunu işlediği, bankanın giriştiği operasyona muvafa
kat etmesiyle ilgili olarak, Ekonomik işler Yüksek 
Koordinasyon Kurulunun kararını istihsal etmediği 
gibi, bu konuda bir Bakanlar Kurulu kararı da bu
lunmadığı için, bakanın, Anayasamn geçici 15 inci 
maddesindeki «sorumsuzluk» hükmünden yararlan
masının da mümkün olmadığı belirtilmiştir. 

Bu rapordan sonra, Anadolu Bankasının 1982 yı
lı hesapları Türkiye Büyük Millet Meclisi KÎT Ko
misyonunda görüşülürken, 27.6.1984 tarihinde konu 
gündeme getirilmiş ve bankalar yeminli murakıpları 
tarafından hazırlanan 18.6.1984 tarihli rapor tartışıl
mıştır. 

KIT Komisyonunda yapılan müzakerelerden son
ra bir ara kararı verilerek, konunun bir kez daha 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
incelenmesi istenmiş ve bundan sonra, Başbakanın 
oluruyla oluşan 3 kişilik bir tahkikat komisyonu ku
rulmuş ve bu komisyon 28.9.1984 tarihli raporuyla 
üç grup yetkiliyi sorumlu göstermiştir. Başbakanlık 
görevlilerince hazırlanan 28.9.1984 tarihli raporda, 
Anadolu Bankası Yönetim Kurulu üyeleri, Maliye 
Bakanlığı üst düzey yöneticileri ve Maliye eski Ba
kanı Adnan Başer Kafaoğlu sorumlu gösterilmişler
dir. 

Başbakanlık, bu raporu, gereği yapılmak üzere 
Adalet Bakanlığına göndermiştir. Adalet Bakanlığı, 
durumu Ankara Cumhuriyet Savcılığına intikal et
tirmiş ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı verdiği cevap
ta, Maliye Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin işledik
leri iddia edilen suçtan dolayı, haklarında Memurin 
Muhakematı Hakkında Kanun gereğince işlem yapıl
ması gerektiğini; Anadolu Bankası Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu üyeleri hakkında soruşturma evra
kını Şişli Cumhuriyet Savcılığına gönderdiklerini ve 
Maliye eski Bakanı Sayın Kafaoğlu hakkındaki iddia
nın gereğini de takdirlerine sunduğunu belirtmiştir. 

Başbakanlık, Adalet Bakanlığından gelen dosyayı, 
Başbakan imzalı bir tezkere ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına intikal ettirmiştir. Bu tez
kerede, bankalar yeminli murakıpları tarafından dü
zenlenen rapor ile bu raporda yer alan iddiaları in
celemek ve sorumlulukları tespit edilenler hakkında 
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gerekli tahkikatı yapmak üzere kurulan komisyonun j 
hazırladığı raporun incelenmesinde, Maliye eski Ba
kanı Kafaoğlu'nun da suç işlediğinin iddia edildiği 
ve bu konudaki raporların ve Adalet Bakanlığı ya
zısının ekli olduğu belirtilerek, «Adı geçen hakkında 
gereğinin yapılması arz edilmiştir» denilmiştir. Olay, 
bundan ibarettir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dosyanın iki 
yönden incelenmesi gerekmektedir. Bunlardan birin
cisi, dosyanın Türkiye Büyük Millet Meclisine gön
derilme usulü. İkincisi1 ise, alayda eski Maliye Ba
kanı Sayın Kafaoğlu'nun sorumluluğudur. 

Sayın milletvekilleri, dosyanın Türkiye Büyük 
Millet Meclisine 'gönderilmelinde takip edilen usu
lün tartışılmasında yarar vardır. Olayın meydana 
geldiği dönemde, yürürlükte bulunan 1961 tarihli 
Anayasanın 105 inci maddesiimde, Başbakanın, Bakan
lar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında 
işbirliğini ve hükümetin genel siyasetinin yürütülme-
siirLİ gözeteceği, ©akanlar Kurulunun, bu siyasetin 
yürütülmesinden birlikte sorumlu oldukları, her ba
kanın Başbakana karşı sorumlu olup, ayrıca kendi 
yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin ey
lem ve işlemlerinde de sorumlu olduğu yazılıdır. Di
ğer taraftan, olayın cereyan ettiği tarihte yürürlükte 
bulunan 440 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Ka
nununa göre, bir KİT olan Anadolu Bankasını her 
yönden denetlemeye yetkili organ, Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kuruludur. Aynı şekilde, 11.4.1983 
gün ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki 19.10.1983 tarih 
ve '2929 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde de, ay
nı denetleme yetkisi Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kuruluna verilmiştir. 

İ lan Muhittin 'Bilget ile Mustafa Tosun, verdikleri 
18.6.1984 tarihli raporda; kurtarma operasyonunun, 
Maliye Bakanlığının yetkililerinin .bilgi ve onayları 
ile yapılmış olduğundan, ilgililerin görevlerini kö
tüye kullanmadıkları kanaatine varıldığı belirtilmiş
tir. 

Verilen bu rapordan sonra, Maliye Bakanlığının 
dosyayı doğrudan doğruya Başbakanlığa intikal ettir
mesi ve Başbakanlığın da raporu yeterlıi görmemesi 
halinde, Anadolu Bankasını denetlemek yetkisine 
sahip 'Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan 
konunun tetkik edilmesini ve verilecek rapora göre 
gerekli işlemlerin yapılması yönünden dosyayı, Tür
kiye IBüyük Millet Meclisine göndermesi gerekmek
tedir. Kanunen takip edilecek yol budur; ama bu 
yol takip edilmeyerek, Anadolu Bankasının 1982 yık 
hesaplarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT 
Komisyonunda görüşülmesi beklenilmiş ve komis
yonda 'gerekli tartışmalar yapıldıktan ve bu konuda 
kamuoyu oluşturulduktan sonra, hiçbir hukukî yetki
si olmadığı halde, Sayın Başbakanın onayı ile Baş
bakanlık Müsteşar Yardımcısı İbrahim Düzyol, Baş
bakanlık Müşaviri Semahattin Devrim, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanı özhan Oigaç'tan 
teşekkül eden bir tahkik heyeti oluşturulmuştur. Adı 
geçen kişiler, sanki iddianame hazırlıyormuşoasjna, 
madde göstermek suretiyle, ilgililere suç isnadında 
bulunmuşlar ve bu yetmiyormuş gibi, ayrıca Sayın 
Kafaoğlu'nun, Anayasanın geçici 15 inci maddesinden 
yararlanmasının da mümkün olmadığı görüşünü be
lirtmişlerdir. • • 

Sayın milletvekilleri, hukuk dışı ve usulsüz yapı
lan bu tahkikat üzerinde bilhassa durulmasını, siz 
sayın üyelerden istirham ediyorum. Zira, hükümetin 
tabip ettiği ekonomik ve dış ticaret politikası neti
cesi meydana gelen ve bugünlerde de su üstüne çı
kan hayalî ihracat ve Anavatan Partisi Genel Sek
reteri Sayın Taşar'ın kardeşine açılan usulsüz kredi
lerin araştırılması yönünden SHP milletvekilleri ta
rafından verilen Meclis araştırması önergeleri, hak
lı nedenlere ve delillere dayandığı halde, Hükümetçe 
ciddî bulunmayarak ANAP oylarıyla reddedilirken, 
Sayın Kafaoğlu ile ilgili olan Başak Şirketler Grubu
nun kurtarılması olayının, hükümetin kurulduğundan 
beri, 'gündemde tutularak, bu konuda kamuoyu ya
ratıldıktan sonra, hukuka uygun olmayan usullerle 
konunun Yüce Meclise getirilmesi, Anavatan İktida
rının olaylara nasıl gayri ciddî yaklaştığının açık bir 
örneğidir. (SHP sıralarından alkışlar) O nedenle, hü-

Ayrıca, 440 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin 
son fıkrası ve 2929 sayılı Kanunun, 33 üncü madde
lerinde, «Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklara 
konuları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca görev 
verilebilir, Gerektiğinde bu görev için yapılacak öde
me miktarı Balkanlar Kurulu kararında belirtilir. Bu 
görevden doğan zarar ve mahrum kalınan kâr, yu
karıdaki esaslar dahilinde Hazinece karşılanır» de
nilmektedir. Anadolu Bankası bir iktisadî devlet te
şekkülü olup, ilgili bulunduğu bakanlık da, Maliye 
Bakanlığıdır. Anadolu Bankasının, Başak Grubuyla 
ilgili kurtarma operasyonu nedeniyle bankanın, 6,9 
veya 8,1 milyar lira zarara uğramasının tahkikatını, 
6 Kasım seçlmleründen sonra kurulan hükümetin Ma
liye Balkanı yaptırmış ve bankalar yeminli murakıp-
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kümetin eski Maliye Bakanı Sayın Kafaoğlu hakkın- ] 
da Meclis soruşturması açılması için taıkıip ettiği yol
da, hüsnüniyetle hareket ettiğine dair ciddî kuşkula
rımız vardır. 

Şimdü, alayda eski Maliye Bakanı Sayın Kafa
oğlu'nun, şahsî veya siyasî sorumluluğunun bulunup 
bulunmadığı konusuna gelelim. 

Sayın milMvekıilleri verilen soruşturm önergesi, 
Başbakanın onayıyıyla usulsüz ve hukuka aykırı ola
rak oluşturulan, yukarıda islimlerini açıkladığım 3 ki
şilik tahkik heyetinin verdikleri 28.9.1984 günlü ra
pora istinat etmektedir. Bu raporda, Sayın Kafaoğ
lu, zor durumdaki Başak Şirketler Grubunu kurtar- I 
mak için, Anadolu Bankasının giriştiği operasyona 
muvafakat etmesinden dolayı, vazifeyi suiistimal su- I 
çunu işlediği, bankanın giriştiği operasyona muva-
falkat etmesiyle ilgili olarak, Ekonomik İşler Yüksek 
Koordinasyon Kurulunun ıkararını istihsal etmediği 
gibi, bu konuda Bakanlar Kurulu kararı da bulun
madığı için, bakanın, Anayasanın geçici 15 inci mad
desindeki «sorumsuzluk» hülkmünden yararlanması
nın da mümkün olmadığı belirtilmiştir. Evvelemirde, 
Anayasaya göre, bir bakan hakkında suç isnadına 

.yetkili merci, sadece Yüce Meclistir. Yüce Meclisi, 
yapacağı soruşturma neticesi bakanı suçlu bulursa, 
gereğini yapacaktır. Tahkik heyetinin, usulsüz ve hu
kuka aykırı olarak verilen görevlerini aşmış olma
ları, amiyane tabiriyle, tuz üstüne biber ekme şek
lindedir. 

Sayım milletvekilleri, şirket kurtarma operasyonu
nun hukukî dayanağı nedir?... Yukarıda de balirtti-
ğim gibi, ne 440 Sayılı ne de 60 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
daki 2929 sayılı Kanunda da bir hüküm mevcut de
ğildir. 

440 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin son fık
rasıyla, 2929 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine gö
re, Bakanlar Kurulu kararıyla teşekkül, müessese ve 
bağlı ortaklıklara konularıyla ilgili olarak verilen 
görevin konusu başkadır. Bu maddelere istinaden I 
şirket kurtarmak mümkün bulunmamaktadır. Ana
yasamızda da buna ışık tutan bir hüküm mevcut 
değildir. Ancak, hükümet, takip ettiği ekonomik po
litikanın neticesi, Ekonomik işler Yüksek: Koordinas
yon Kurulunun tavsiyelerine uyarak, (kurulun belir-
lediiği şartları taşiyan {Ki, bu şartlar; yüksek istih
dam sağlama, millî ekonomiye büyük fayda sağla
ma, savunma sanayiine katkıda bulunma gibi kıs
taslardır) şirketleri kurtarma kararını almış ye ilk j 

I ettapta Asü Çelik hisselerimi satın almak suretiyle 
KÎT kuruluşu halline getirmiş ve Güney Sanayii Mü-

I essesesüni de kurtarmıştır. Kurtarılmak için rnüra-
I oaat eden 150 kadar şirketle ilgilenilmesini de Mali

ye Bakanlığına bırakmıştır. Bu hareket, hükümetin 
siyasî sorumluluğunun bir gereği olarak: mütalaa edi
lebilir. Hukukî durum bu olunca, dönemin eski Ma-

j üye Bakanı Sayın Kafaoğlu'nun, Bakanlar Kurulu
nun kararlaştırdığı ekonomik politika doğrultusun
da hareket eden Anadolu Bankası Yönetim Kurulu
nun, Başak Grubunun kurtarma önerisine «olur» ver
mesi, yukarıda açıkladığım nedenlerden dolayı ya 

I hükümetin oluşturduğu ekonomik kararlar neleniy-
le olmuştur ya da bağlı bakanlık olarak bu karar 
verilmiştir, 

Esasında, Anadolu Bankasının Başak Şirketler 
Grubuna 1979, 1980, 1981 yıllarında usulsüz kredi 
vermesinden dolayı, o zamanın maliye bakanı olan 
kişi hakkımda da, bankanın bağlı olduğu bakanlak 
dolayısıyla, soruşturma açılmasının istenmesi d4 ge
rekir. 

Aslında, Sayın Kaifaoğlu, Anadolu Bankası Yö
netim Kuruluna Başak Şirketler Grubunu kurtarma
sı için bir emir veya öneride bulunmamıştır, kurtar
ma şartlarına da kendisi tespit etmemiştir. Anadolu 
Bankası Yönetim Kuurlu, Maliye Bakanlığından 
«olur» almadan da kurtarma operasyonuna girişebi
lirdi. Ancak, Anadolu Bankasının ilgili bakanlığı 
olan Maliye Bakanlığının bu olaya el koymaması, 
bir ihmal olarak görülebilir. Dosyada, Maliye Eski 
Bakanı Sayın Kafaoğlu'nun bu «olur»undan dola
yı, gerek şahsına, gerekse yakınlarına bir menfaat 
temin ettiğine dair herhangi bir delil de mevcut de
ğildir. Kurtarma operasyonuna Anadolu Bankası 
Yönetim Kurulu karar vermesine ve bütün mesuli
yet yönetim kuruluna ait olmasına rağmen, bu ko
nuda Maliye Bakanının Bakanlar Kurulunda karar 
alması da gerekmektedir. 

Yukarıda da açıklandığı üzere, ilgili bakanlık ola-
| rak kurtarma operasyonuna engel olunmadığından 

dolayı, Maliye Bakanının bir ihmal suçu olduğu ka
bul edilirse, Anayasanın -geçici '15 inci maddesindeki 
«sorumsuzluk» hükmünden yararlanması mümkün 
değildir. Aksi takdirde, Bakanlar Kurulunun verdiği 
görev ticabı hareket etmiş lise, Anayasanın geçici 15 
inal maddesine göre, kendisi hakkında bir tahkikat 
açılması da mümkün görülmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, her şeye rağmen bu olay, 
j Sayın özal'ın 24 Ocak Kararlarıyla ülkede uygula-
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dığı ve bugüne kadar uygulapagelmekte olan ekono
mik ve sosyal politikanın çok acı gerçelklerini göz
ler önüne sermektedir. Bu olay, halkçı, devletçi, sos
yal adaletçi, yani Atatürkçü bir politika ile anamal
cı, sözde özel sektörcü, özünde vurguna ve soyguna 
imkân veren bir politikanın temeldeki ayrılıklarını 
ortaya koymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, mevcut Anayasa ve kanun
ların ışığı altında, olayın cereyan ediş şekline göre, 
Yüce Meclisin şu sorulara cevap bulması gerecidir: 

1. Şirket kurtarmanın bir yasal dayanağı var mı
dır; ydksa, bu, hükümetin izlediği genel ekonomik 
politikanın bir parçası mıdır? 

2. Yasal dayanağı varsa, bu konuda karar ver
meye yetkili organ veya makam hangisidir? Bakan
lar Kurulu mu, Ekonomik işler Yüksek Koordinas
yon Kurulu mu, Maliye Bakanlığı mı? 

Bakanlar Kurulu, Asil Çelik ve Güney Sanayiyi 
hangi yetkiye dayanaraik .kurtarmıştır? Bakanlar Ku
rulunun kurtarma gerekçesi olarak ileri sürdüğü, yük
sek istihdam sağlama, millî ekonomiye büyük fay
da sağlama, Savunma Sanayiine katkıda bulunma 
gibi kıstaslar, kanunun öngörtüğu kıstaslar mıdır? 

3. Aynı mantıktan hareket 'ederek, Bakanlar Ku
rulunu da, Anayasanın geçici 15 inci maddesine rağ
men, suçlamak mümkün değil midir? 

Asil Çeliği ve Güney Sanayiyi kurtarmanın, ka
munun yararına olup olmadığı tartışılamaz nıı? Sa
yın Kafaoğlu, daha önce cereyan eden bankerlik 
Skandalini ileri sürerek, «Bu kararı allmasaydım, pi
yasada panik olabilirdi» biçiminde bir savunma ileri 
süremez imi? 

4. Maliye Bakanlığı, Başak Grubu operasyonun
da Anadolu Bankasım, ilgili bakanlığı olarak mı, 
yoksa hükümetin şirket kurtarma operasyonunda gö
revlendirdiği bakanlık olarak mı hareket etmiştir? 

5. Suçlama konusu nedir? Kanunsuz bir yetki 
kullanılarak Hazineyi zarara sokma işlemi yapmak 
mı, yoksa Bakanlar Kurulunun tespit ettiği objektif 
ölçülerin 'Maliye Bakanlığıınca Başak Grubuna uy
gulanmasında takdir yetikisiridn yanlış kullanıldığı 
hatta bu yanlış uygulanmanın, sağlanan çıkar sonucu 
mu olduğu?^ 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Vardal. 
İSA VARDAL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 

Başkan, 
67 Görevi kötüye kullanma, kasıtlı suçlardan ol

duğuna göre, bakanın buradaki kastının ne olabile
ceği; Hazineyi bilerek ve isteyerek zarara uğratmak 
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mıdır, bu kastı gösteren deliller nelerdir, «'Ben bu 
kararı ve onayı kamunun yararı için verdim» der
se, ne olacaktır? 

7. Asil Çelik ve Güney Sanayii konusunda gö
revli kötüye kullanma fiili nedeniyle, o dönemin so
rumluları olan, şimdiki Sayın Başbakan ve Sayın 
Başbakan Yardımcısı hakkında ileri sürülecek iddi
ayı, tahkikata ikim sevk edecektir? 40 imza yoluna 
mı başvurulması gerekmektedir? 

8.; Raporda belirlenen nedenlerden dolayı Yüce 
Divana gidilimelü midir? Yüce Divana gidilmekle, si
yasal ve devlet yönetimi açısından ne gibi yararlar 
vardır; gidilmemesi halinde sakıncalar ne olabilir? 

9. Eski Maliye Balkanı Sayın Kafaoğlu hakkında 
Meclis Soruşturması açtırmak, iki eski rakibin si
yasî çatışması mıdır? Başka bir deyişle, iki raifcibün 
birbirinden öç alma mücadelesi midir? (SHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, şayet bu olay bir öç alma 
mücadelesi ise, lütfen Sayın Başbakan kendi mesele
sine Meclisi alet etmesin ve Meclisıi kullanmasın. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlara rağmen, 
ortada bir Hazine zararı olduğu açıktır. Bu zarara 
sebebiyet verenlerin peşinin bırakılmaması gerekir. 

Eski Maliye Bakanı Sayın Kafaoğlu'nun, Ba
şak Grubunun kurtarılması olayında suçlu olduğuna 
dair kamuoyu yaratılmıştır. Bu iddia, ilgilinin üzeri
ne hayat boyu gölge düşürecektir. Demokrasilerde 
her şeyin açıklığa kavuşturulması esastır. O neden
le, ilgili hakkında soruşturma komisyonu oluşturul
ması gerekir. Bu yolla, olayın hem muhtevası, hem 
Hazinenin zarara uğratılması nedenleri, hem de Ana
yasa yönünden ademi mesuliyet durumu meydana çı
kacaktır. Bu yolda hareket etmek, hem itham edilen 
ve hem de itham eden açısından yararlı bir davranış
tır. Takdir Yüce Meclisindir. 

Sayın milletvekilleri, burada sözlerime son verir
ken, hepinizi tekrar saygıyla selamlarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Maliye eski Bakanı Sayın Adnan Başer Kafa

oğlu, buyurun.. 
ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Maliye eski Ba

kanı) —' Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
1961 yılından beri çok kez bu kürsüden hitap etme 
mazhariyetine ermiş eski bir parlamento üyesi ola
rak, yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar). 
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Yaptığım konuşmalarda, daima bir fikri, bir ta
sarıyı, bir teklifi, ya da bir hükmü izah gayreti için
de olduğum halde, bu defa huzurunuzda kendimi ve 
bakan olarak yaptığım bir tasarrufu savunmak ga
yesiyle söz almış bulunuyorum. İtiraf etmem' gerekir 
ki, böyle bir durumda, bu kürsüden'yüce heyete hi
tap etmem gerekeceğini aklımın köşesinden geçilme
miş bir kişiyim. Ancak, vatan ve millet hizmetinde 
görev alanların, böyle bir durumu da hiçbir zaman 
unutmamaları gerektiğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu görüşme
nizde yapacağım savunma konuşmamı tasarlarken, 
bakanlığa geldiğim günlerde, ülkemizdeki ekonomik 
ve malî durumun kısaca bir tasvirini yapmam gere
kir diye düşünmüşken, bilahara siyasî tartışmalara 
neden olacağı inancıyla, bu düşüncemden sarfınazar 
ettim ve yüce heyetinizi işgal görüntüsüne de düş
memek için, Genel Kurulunuzda görüşülen önerge
de tarafıma yöneltilen ithamları cevaplayan bir ko
nuşma yapmakta karar kıldım. Böyle bir konuşma 
yaparken, Sayın Başbakanın 18 Temmuz 1984 tarih
li mucipleriyle, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı İb
rahim Düzyol'un başkanlığında, Başbakanlık Müşa
viri Semahattin Devrim ve Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı hesap uzmanı merhum özhan Olgaç'ın üye-
likleriyle teşkil edilen tahkikat komisyonunun rapo
rundaki tespitleriyle iktifa etmek mecburiyetinde kal
dım. 

Soruşturma önergesinin temelini teşkil eden, ya
sal dayanağı olmayan bu tahkikat komisyonunun 
hazırladığı, Meclisinizde bilginize açık tutulan rapor, 
heyet üyelerinin şahsî kanaatleri dışında, yalnızca 
konuya ait tespitler yapan bir vesikadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tahkikat ra
porunun 6 - 7 - 9 - 1 7 - 3 5 ve 39 uncu sahifelerindeki 
beyanlarda şu noktalar ortaya çıkmaktadır : 

Anadolu Bankası yetkilileri, diğer bankaların Ba
şak Şirketler Grubundan alacaklarını konsolide ede
cekleri vaadiyle harekete geçmişlerdir. Kendilerini 
etkileyen başlıca husus, 4,4 milyar lira temanatsız ve 
tahsili gayri kabil alacaklarını kurtarmaktır. Benden 
önceki konuşmacılardan, ilk iki konuşmacı bu husu
sa kesinlikle değinmişlerdir. 

Tahsil kabiliyeti olmayan ve kendisinden önceki 
banka yönetimince açılmış 4,4 milyarlık krediye, ye
ni banka yönetiminin duyarsızlık göstermesini bekle
mek doğru olamaz. Onlar, bu alacaklarını kurtarmak 
imkânını bulunduğuna, yine tahkikat raporunda ya
pılan tespitlerden anlaşıldığına göre, şu saiklerle ka
naat getirmişlerdir. 

öncelikle teknik üniversite eksperlerine bir eks
pertiz raporu hazırlama görevini vermişler ve Başak 
Şirketler Grubunun 1982 yılı sonu itibariyle mal var
lığının bir değerlendirilmesini istemişlerdir. Bu ra
porda, değerleme gününde, şirketlerin 10-11 milyar 
lira değerleri oldukları tahmin edilmiştir. İdare mec
lisi 18 Şubat 1983 tarihinde, şirket hisselerinin yüzde 
45'inin, en çok, nominal değerleriyle satın alınması
na karar verirken, 4,4 milyar lira alacaklı olduğu bu 
şirketler grubunun 4,5 - 5 milyar değerindeki hisse
lerini, en çok 194 milyon liraya satın alarak, Anado
lu Bankasına bir kazanç, kâr ve çıkar sağlamayı dü
şünmüşler. Saniyen, şirketlerin yüzde 10 payının, ban
kanın güvendiği bir bir hakem ortağa devredilmesi 
suretiyle, bu yüzden 10 hissenin birinci derecede rüç-
han hakkının bankaya ait olmasını sağlayarak, Ba-
şak Şirketler Grubunun sevk ve idaresine hâkim 
olunması ve banka çıkarlarının devamlı gözetim al
tında bulundurulmasını düşünmüşler. 

Ayrıca, banka, Başak Şirketler Grubundan yöne
tim kuruluna girecek 2 üye için, kendi muvafakati
nin alınmasını şart koşmuş; başlıca önemli fonksi
yonların başına, deneyimli ve kendi güvendiği kişi
leri getirme tedbirlerini de almıştır. Bir ek tedbir ola
rak da, bankanın atayacağı idare meclisi üyelerinden 
biri, murahhas aza sıfatının yanı sıra, veto hakkıyla 
da teçhiz edilmiştir. 

Son olarak, diğer alacaklı bankalara teklif edece
ği, 2 yılı ödemesiz, 6 yılda ve 8 eşit taksitte, yüzde 
31 basit faizle, alacakların konsolide edilmesinin uy
gun olacağını düşünmüştür. 

Tüm bunlan, Başbakanlıkta hazırlanmış olan ra
pordan öğrenmiş bulunuyorum; daha önceden tefer
ruatlarını bilmiyordum. 

Anadolu Bankasının 18 Şubat 1983 tarihinde ka
bul ettiği bu esaslar, 21 Şubat 1983 tarihinde, bir an
laşma olarak, Başak Şirketler Grubu ve banka yet
kilileri arasında imzalanmıştır. (Tahkikat raporunun 
14 sayılı eki). 

Bu protokol incelendiğinde görülecektir ki, 8 inci 
maddesinde, «İşbu protokol Maliye Bakanlığının gö
rüşüne arz edilecektir» denilmektedir. Yani banka, 
tüm, bu kararları alıp, tasarruflarda bulunurken, ta
mamıyla kendi yetkili organlarının insiyatifiyle ha
reket etmiş ve Başak Grubunu kurtarma gayesinden 
uzakta, batak gözüken, kendinden önceki idare dev
rinde açılmış 4,4 milyar liralık krediden doğmuş ala
cağını kurtarma çaba ve gayreti içindedir; 
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Muhakkiklerin, biraz önce zikrettiğim raporları
nın 39 uncu sahifesindeki tespitler de bu merkezde
dir. Yani, Sayın Kısakürek ve 51 arkadaşının soruş
turma takririnde ifade olunduğu üzere, Anadolu Ban
kasının, Başak Şirketler Grubundan alacağı olan di
ğer bankalarla anlaşmaya zorlanması mevzubhis de
ğildir ve Başbakanlıkta teşkil edilen tahkikat komis
yonunun, bilginize sunulmuş raporlarında da böyle 
bir tespit mevcut değildir. Bu raporun 17 nci sahife-
sinin ikinci paragrafında, «Anadolu Bankası, bu nok
tada, Maliye Bakanlığının nüfuz ve otoritesinden is
tifade ederek, diğer bankaları borç konsolidasyonu-
na icbar etmek istemiştir» denilmektedir. Çok açık 
bir şekilde görüleceği üzere, Anadolu Bankasını zor
layan bir bakanlık yoktur; aksine, Anadolu Bankası
nın tespit ettiği risklerini güvence altına almak için, 
Maliye Bakanlığını, kendince haklı nedenlerle zorla
mak isteyen bir Anadolu Bankası yönetimi vardır. 
Bu sebeple, soruşturma önergesindeki, «Anadolu 
Bankasının, Maliye Bakanlığınca zorlandığı» yolun
daki itham, doğru değildir. 

Ben, banka sorumluiarırdn, benim mirimle otu
rup kalkmış, kişiliksiz insanlar olmadığını ve böyle 
bir isnattan onları tenzih etmek istediğimi kaydeder
ken, otuz yedi yıllık kamu görevi hayatımda, sorum-
tuluğu kanunen başkalarına ait olan hiçbir . iş için, 
hiçbir mesai arkadaşıma emir vermek şöyle dursun, 
buna yeltenmemiş bir kişi olarak tanınmışımdır. Al
dığım ıtüm kararlar ve yaptığım tüm tasarruflar, ka
nunen yetkili olduğum ve sorumluluğunu taşıdığım 
İcraattan oluşmuştur. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; işin ger
çeği, Maliye Bakanlığının, Anadolu Bankası dışında
ki diğer 11 bankayı, bakanlıkta bir toplantı yapma
ya davet etmesinden ve bu davet dçin de, Hazine 
Genel Müdürlüğü yetkililerinin, benimle bir şifahî 
mutabakat sağladıktan sonra, bunu bir mucibe, ye
ni adıyla «olur» a bağlamış bulunmasından ibaret
tir. Mucip, tahkikat raporunun 27 no.'lu ekini teş
kil etmektedir. Sayın Kısakürek'in, burada «delilim» 
diye gösterdikleri, bu muciptir. Bu micibi de, .ko
nuşmam içerisinde zaten aynen zikrediyorum ve 
«şu, şu, ju, bankaların, Başak Şirketler Grubundan 
alacaklarının konsolide edilmesi dçin, Anadolu Ban
kasından getirilecek çözümün kabul edilmesini olur
larına sunarım» denilmiş olan bu mucipte, ben de, 
«olur» demişim. 

Gerçekten, bu mucipte ismi geçen bankalar, 9 
Mart 1983- günü Maliye Bakanlığında bir araya gel-
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misler ve toplantıyı Genel Sekreter Tevfik Altınok 
açmıştır. Bankalarla yapılan fconsoiidasyon toplan
tılarına, Güney Sanayi operasyonunda bizzat Baş
bakan, ya da ayrılıncaya kadar Başbakan Yardımcı
sı Sayın özaıl; ayrıldıktan sonra Sayın Paikdemirli; 
Asil Çelik, Sönmez Denizcilik ve MEBAN operas
yonlarımda da bizzat Bas/bakan başkanlık etmiştir. 
Zira 'bu operasyonların tümünde, bir yönden, hükü
met tasarruf una ihtiyaç duyulmaktadır; yani bir ka
mu otoritesinin, kamu harcamasına yetki vermesi 
gerekmektedir. Oysa ki, bu konsolidasyon operas
yonu, tümüyle bankalararası 'bir operasyon olacaktı. 
Zaten daha sonra Transtürk borçlarının konsolidas-
yona ait bankalar toplantısına bizzat ben başkanlık 
ettiğim halde, bir sonuç alınmaması nedeniyle, Eko
nomik İşler Yüksek Koordinasyon Kuruluna bilgi 
arz edilmemiştir. Toplantıyı açan Hazine Genel Sek
reteri, Maliye Bakanlığı sizi 'bir araya getirmeyi gö
rev kabul ederek 'bu toplantıyı tertip etmiş ve gö
revi bu anda sona ermiştir. Siz, aranızda müzake
relerde bulunur, !bir anlaşmaya varırsanız, bunu tes
pit edersiniz. Bu nedenle 'ben, toplantının devamında 
bulunmayacağım» diyerek ayrılmıştır. Bu protokol
de Maliye Bakanlığından hiçbir yetkilinin imzası bu
lunmamaktadır. 

Maliye Bakanlığında böyle bir toplantı yapılma
sının nedeni şudur : '8 Aralık 1982 günü, Bankalar 
Birliğinde, bütün 'bankaların katıldıkları toplantıda, 
«Müzakere edilen ve kısa vadeli olarak açılmış olan 
kredilerle yatırım yapılması nedeniyle, geri dönüş 
-ihtimali, 24 Ocak istikrar tedbirleri muvacehesinde-
kailmayan banka alacaklarının, genel bir fconsolidas-
_yon kanunu ile uzun vadeye bağlanması» görüşü 
benimsenmemiş,• aksine, bankanın, müşterisi ile, en 
çok alacakılı 'banka pilotluğunda, firma bazında kon
solidasyon yapması önerisi 'benimsenmiştir. Bu ka
rar, Maliye Bakanlığınca savunulan; geri dönüş ih
timali düşük 'kredilerin, müşterilerine, hükümet bil
gisi dışında bankalarca verildiği; 'bu yüzden, firma
ları güç durumdan kurtarmak için kamu kaynakla
rının kullanılmasına gerek bulunmadığı yolundaki 
görüş ve politikaya uygun düşmesi nedeniyle, Eko
nomik İşler Yüksek Koordinasyon Kuruluna arz 
edilmiş ve tasvip görmüştür. Bunun Türkçesi şudur : 
Benim sorumluluğumdaki Maliye Bakanlığı, firma 
kurtarılmasında kamu kaynaklarının kullanılmasına 
karşı çıkmış ve bu görüşünü kabul ettirmiştir. 'Böy
lece, 'benden önceki donemde faizsiz olarak kullan
dırılmasına karar verilen kamu kaynakları musluğu 
da kapatılmıştır, 
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İşte bu karadaırın !banıkalaroa uygulanması nede
nliyle ve yardım ıtalep eden firmaların hesaplarının 
inceleme programına alınması kararı sonucu; firma 
ve şirketlerıkı Maliye Bakanlığı ve 'hükümet nezdin-
deki taleplerinin tansiyonu giderek düşmüş ve 'hükü
metimiz yemi iktidara, 'böyle baskı altında olmayan 
bir ekonomik zemin devretmiştir, 

-Milî Güvenlik Konseyinin, ekonominin selame
te ulaştırılması için, zor durumdaki şirketlerin ve 
firmaların faaliyetllerini ve binnetice üretim ve 
istihdamlarını sürdürmeleri konusunda takındığı ta
vır sonucu, hükümete, kamu kaynak ve imkânlarının 
kullanılması yetkisi, 7 Temmuz 1982 günü 8/5014 sa
yılı kararname ile verilmiştir; ben 14 Temmuz 1982 gü
nü bakan oldum, bunu nazarı dikkatlerinize sunmak 
için «7 temmuz» diye tarihi vurguluyorum; bu karar
name üzerine, hükümetin kurtarma operasyonu ile il
gili esasları tespit etmek görevini tevdi ettiği Maliye 
Bakanlığı, bir hazine bankasının alacaklarım temi
nata kavuşturacak bankalararası bir konsolidasyon 
toplantısı yapılmasını temin için, nüfuz ve otoritesini 
kullanma talebini ret imkânına sahip midir? Banka
lar diğer şirketlerden olan alacakları için konsolidas
yon toplantıları yaparken ve hatta bu toplantılara biz
zat Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Baka
nının başkanlık ettiği bilinirken, Anadolu Bankası ta
lebinin reddedilmesi mümkün olabilir miydi? 

Nitekim, muhakkikler de bu durumu fark ederek, 
raporlarının 39 uncu sayfasının 4 üncü paragrafında, 
«Zor durumdaki şirketleri kurtarmak hususunda mo
del geliştirme gayreti içinde olan Maliye Bakanlığı 
Hazine ve Milletlerarası İşbirliği Teşkilatı Genel Sek
reterliği de, Anadolu Bankasının gayretlerinden etki
lenip, Anadolu Bankasına destek vermiştir.» demek
tedirler. «Anadolu Bankasının gayretlerinden etkile
nip, Anadolu Bankasına destek vermiştir» ifadesi, biz
den herhangi bir şekilde Başak Şirketini kurtarma gi
bi bir gayretin mevcut olmadığını, muhakkiklerin 
tespit ettiğini göstermemekte midir sayın milletvekil
leri? ' 

Muhakkikler bu noktada, Maliye Bakanlığım, 
Ekonomik îşler Yüksek Koordinasyon Kurulundan 
karar almış olmamakla suçlamaktadırlar. Bu suç
lamaya karşı şu hususları dikkatlerinize arz ediyo
rum. Tahkikat raporunun 55 inci sayfasında belirtil
diği üzere, Ekonomik Kurul kararları arasında Asil 
Çelik, Güney Sanayi, Sönmez Denizcilik, Başak Gru
bu ve Meban ile ilgili firma adı zikredilerek alınmış 
bir karar mevcut değildir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; muhakkikle
rin'' kanısının aksine gerçek şudur ki, Ekonomik İşler 
Yüksek Koordinasyon Kurulu anayasal bir kuruluş 
olmadığı gibi, Anayasaya uygun biçimde çıkarılmış 
bir kanun ile kurulmuş bir kurul da değildir. Kurul, 
Bakanlar Kurulu çalışmasına yardımcı olmak, ya da 
birden fazla bakanın sorumluluk alanına giren ekono
mi politikası kararlarının oluştuğu bir yardımcı ku
ruluştur ve Türk Anayasasına göre yürütme yetkisini 
kullanan Bakanlar Kurulu, ya da bakanların görev
lerinde hazırlık ve koordinasyon yapmak üzere, Ba
kanlar Kurulunca teşkil edilmiştir; böyle bir kurula 
lüzum ve ihtiyaç duymayan bir hükümet tarafından 
da kaldırılabilir. Bu sebeple, muhakkiklerin Ekonomik 
Kurul dosyaları arasında bir icraî karar araması, ge
reksiz bir çabadan ibaret kalmıştır. Somut Başak ope
rasyonu için, Bakanlar Kurulu kararı olması da müm
kün değildir. Yalnız Güney Sanayi ve Asil Çelik ope
rasyonları için Bakanlar Kurulu kararı bulunmasının 
nedeni, o operasyonlarda bütçe, ya da Hazine kont
rolündeki fon kaynaklarının kullanılması, yani parayı 
devletin vermesi nedeniyledir. Oysaki, Anadolu Ban
kası - Başak operasyonunda, bir kuruş devlet parası 
kullanılmamıştır. 

Bankaların yaptıkları, yapacakları, tamamen kendi 
ticarî çıkarları, kendi kâr ve zarar ya da kredi riskleri
nin azalıp çoğalmasıyla ilgili hususlarda, Ekonomik 
Kurul veya Bakanlar Kurulu kararı alınması müm
kün değildir. Alınmış olsa, bu kusurlu bir karar olur; 
gayri hukukî niteliği sonucu, bağlayıcı olmaz, boşluk
ta kalır ve uygulanmaz. Buna rağmen, somut Başak 
Grubu ile ilgili bankalar arası konsolidasyon, bilgi için 
Ekonomik Kurulun 29.3.1983 günlü toplantısına ki, 
operasyona ait 9.3.1983'te imzalanan protokoldan 
sonra toplanan ilk Ekonomik İşler Yüksek Koordinas
yon Kuruluna, bilgi için arz edilmiştir. Tahkikat rapo
runun 47 nci sayfasında da bu husus tespit edilmiştir. 
Aynen yazmaktadır. 

Açıkça görüldüğü gibi, ortada bir suç olmadığı 
gibi, suçlama da yoktur. İddialar havada kalmakta
dır. Bir firmadan alacaklarını konsolide etmek iste
yen bankalar, ya tek tek ya da bir araya gelerek, müş
terinin faaliyetini sürdürmesiyle sağlayacakları kâr 
ile konsolidasyonla kaybedecekleri kârlannı mukaye
se ederek bir karar alırlar. Bu karar, ya mevcut ala
caklarını iflas yoluyla takip etme, ya da müşteriye 
yeni vade, indirilmiş faiz ve ek imkân yaratarak kâr
lılıklarını sürdürme şeklinde olur. Nitekim, somut 
olarak olayımızda, Maliye Bakanlığının yaptığı kon-
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solidasyon toplantısına katılan alacaklı bankaların 
yaptığı da budur; ancak, raporun 40 inci sayfasında, 
«9,3.1983 tarihli protokole imza koyan bankaların, 
taahhütlerine sadık kalmadıkları ve bunun taahhüt
lerini yerine getiren Anadolu Bankasını güç duruma 
soktuğu ileri sürülebilir» denmektedir; ancak Maliye 
Bakanlığı, protokolün yapılmasıyla direkt ilgilenme
diği için, uygulanıp uygulanmamasına da hiç karışa
mazdı. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bu nokta
da soruşturma önergesini veren sayın milletvekilleri
nin, tüm bunların benim emrim ve bilgim tahtında 
yapılması dolayısıyla beni itham ettiklerini önergede 
görmek şaşırtıcıdır. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Millet
vekili mi, dalkavuklar mı, onu izah eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen hatibin sö
zünü kesmeyin. 

Devam edin efendim. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Devamla) — 
Nitekim, bir bankanın, Başak Grubuna verilmiş bir 
teminat mektubuyla ilgili olarak açtığı bir davada, 
Yargıtay 11 inci Hukuk Dairesinin 85/4196-5613 sa
yılı, ,15.10.1985 tarihli kararı olayı aydınlatmaktadır. 
Bu kararıyla Yargıtay, iki banka arasındaki bir mu
kavele mahiyetinde olan, 9 Mart 1983 tarihli, yani 
benim yapılması için olur verdiğim konsolidasyon top
lantısında bankalarca kabul ve imza edilen proto
kol, bankalara, karşılıklı olarak mükellefiyetler tah
mil ettiği ve tarafların mükellefiyetlerini yerine ge
tirip getirmediği incelenmeden,, teminat mektubunun 
tazminine hükmedilemeyeceği gerekçesiyle, alt dere
ce mahkemesi kararını bozmuştur. Yalnızca bu ka
rar bile, gerçekleşmiş bir zararın mevzubahis olama
yacağını göstermektedir. 

Başbakanlık Tahkikat Komisyonu da tüm rapo
runda riskten bahsederken, her nedense raporun so
nunda «risk» kelimesi, «zarar» kelimesine dönüştü
rülmüş ve soruşturma önergesindeki zarar sözcüğü 
de bu rapordan alınmıştır. Bu noktada insaf demek
ten, «İnsaf dinin yarısıdır» atasözünü tekrarlamaktan 
başka söyleyecek sözüm kalmıyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; itham edildi
ğim suç görevi kötüye kullanma. Hangi görevi? Ma
liye Bakanlığı görevini. O halde, özel hukuk statüsü 
içinde çalışan Anadolu Bankasının - ki, o zaman bir 
anonim şirketti, benim zamanımda Anadolu Ban
kası Kanunu çıkarılarak KİT haline getirildi - o za
man, yalnızca 468 sayılı Kanun gereği, murakabesi

ni Yüksek Murakabe Heyeti yapabilmekte idi. Yok
sa, bütün karar ve tasarruflarında tam bir anonim 
şirket gibi hareket edebilen ve bütün sorumlulukları 
da idare meclisi ve yetkili organları tarafından alı
nan, Akbank gibi, tam manasıyla bir anonim şirket
ti. Yalnız sermayedarı Hazine idi. Hazinedarların 
bankanın yönetiminin içerisinde bulunması; sermaye
darların, bankaların, şirketlerin yönetimi içerisinde 
bulunması diye bir kavaid yeryüzünde görülmemiş
tir. 

Anadolu Bankası özel hukuk statüsü içinde çalı
şan bir banka olup, tabi olduğu kanunlar, Bankalar 
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu; tabi ol
duğu statü, kendi esas mukavelesi; uymaya mecbur 
olduğu kanunlar dışı mevzuat, Bakanlar Kurulu, Ma
liye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Merkez Bankası 
ve Bankalar Birliğinin, kanunlardan yetki ve güç ala
rak yaptığı tanzimi tasarruflardan Maliye Bakanı
na tevdi etmiş bulunduğu- hangi görevi kötüye kul
landığımın belirtilmesi gerekmez mi? Böyle bir tes
pit yok. 

Aksine, somut hadisede, Anadolu Bankasının yet
kili organlarının yetkilerini mevzuat içinde kullan
dıkları sabit. Düşünülüyor ki, banka yetkili organ
ları, tasarruflarını Maliye Bakanından aldıkları emre 
uyarak yapmışlardır. Peki, emir nerede? Yazılı emir 
yok; ama şifahî emir ve telkininizle yapılmış olabilir 
tarzında düşünülebilir. Peki, banka yetkililerinden hiç 
kimse böyle bir ifadede bulunmuş mudur? Hayır, bu
lunmamışlardır; ama biz bunu, sizin «konsolidasyon 
toplantısının Maliye Bakanlığında yapılması için ver
diğiniz şifahî emri yazılı hale getiren mucip var ya, 
ondan istihraç ediyoruz denebilir. Peki bu toplantı
ya davet edilen 12 bankadan hiçbiri davete icabet 
etmeselerdi, durum ne olurdu? Hiç. İştirak etmeyen 
2 bankayı «protokole kabul edin» diye bir emir mi 
verilmiş? Yok. Protokolü imzalayan bankalardan hiç
biri yükümlülüklerini yerine getirmeseydi ne olurdu? 
Hiç. Böyle bakan emri olur mu efendim? 

Ama, bu protokolün bihakkın uygulanmaması, 
Anadolu Bankasının riskinin artmasına neden oldu... 
Peki, uygulanmasından kaçan ya da yükümlülükleri
ni yerine getirmeyenler hangi bankalar, Anadolu Ban
kası, İş Bankası ve öğretmenler Bankasının dışındaki 
bankalar; öyleyse bu protokol Anadolu Bankasının 
aleyhine, diğer bankalar lehine bir protokol idiyse, 
niçin diğer bankalar protokole uymaktan kaçınmışlar
dır? Cevabı yok. Cevabı ben vereyim; çünkü protokol 
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uygulanabilseydi, Anadolu Bankasının lehine işleye-
cekmiş. Çünkü, Anadolu Bankasının, ben bakan ol
madan evvel açılmış 4 milyar 400 milyon liralık kre
disi, demin Sayın Kısakürek'in de ifade buyurduğu 
gibi, Bankalar Yeminli Murakıpları raporunda, ancak 
1 milyar lirasının - hatta bence 1 milyar liradan da 
az - teminatı var, diğer kısmı ise teminatsız. Anado
lu Bankasının bütün gayreti, alacaklarını bir teminata 
bağlamaktan ibaret, ona dayanıyor; çünkü teminatsız 
4 milyar 400 milyon lirası batak durumda, geri dö
nüş ihtimali yok. Halbuki böyle bir konsolidasyon 
operasyonuna girerse, şirketin bütün... 

ALÂEDDİN KISAKÜREK (Kahramanmaraş) — 
Nasıl veriyor?.. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Devamla) — O 
zamanki idareciler de, 30 Mayıs 1982 günü işlerinden 
uzaklaştırılmışlar. 

BAŞKAN — Siz devam edin sayın hatip. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Devamla) — 
Ve hepsi mahkemelere verilmiş efendim; onu da Sa
yın Kısakürek sordu; onlar da, benim zamanımda 
mahkemelere verilmişler; fakat 30 Mayıs 1982'de ge
len idareyi de, yani bu operasyonu yapan idareyi 
de, tayin eden bakanların içerisinde ban yokum; o 
zaman ben henüz bakan değilim henüz. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Mademki açıldı, şimdi o bakana da soracağız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ço
rap söküğü... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müda
hale etmeyin. 

Devam edin sayın hatip. 

ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir kişi suçlanır
ken, önce «Suç teşkil eden bir fiil var mıdır, yok 
mudur» suallerinin cevaplandırılması gerekir. Burada 
işlemlerin suç olarak nitelenmesi, olsa olsa, Anadolu 
Bankasının Başak grubu şirketlerinin riskinin artırıl
mış olması olayının, bir ticaret - bankacılık hatasın
dan değil, bir menfaat temin etmek kastından ileri 
geldiğinin tespitiyle mümkün olabilir. Zaten ceza so
rumluluğunun, ancak kasten işlenilen fiilden doğa
bileceği, Anayasamızın da kabul ettiği genel bir hu
kuk kuralıdır. Halbuki muhakkikler, raporlarının iki 
yerinde, (Rapor sayfa 39, 3 üncü paragraf ve sayfa 
40, 1 inci paragraf, 8 ve 9 uncu satırlar) değil rüşvet, 
rüşvet dedikodusuna dahi Taşlanmadığını açıkça ifade 
etmişlerdir. O halde, Anadolu Bankasındaki işlemler, 
tümüyle bankacılıkla ilgili bir risk olayıdır. Bu se

beple, suçlanmak istenen Maliye Bakanlığı sorumlu
ları ve Maliye Bakanının, hukuka aykırı, kastî bir fiili 
mevcut değildir. Nitekim, yukarıda değinilen Yargı
tay 11 inci Hukuk Dairesi Kararı da, 9 Mart 1983 ta
rihli protokolün bir özel hukuk anlaşması olduğunu 
karara bağlamıştır. 

Suç mevcut değilken, ticaret - bankacılıkla ilişkili 
olayla Maliye Bakanlığının illiyet rabıtası da yok iken, 
suçlama mesnetsiz kalmaya mahkûm olmaktadır. Ba
şak Şirketler Grubundan alacaklı bankaların, ala
caklarını konsolide ederek hem müşterilerini zor du
rumdan kurtarmak, hem de alacaklarını uzun vadede 
de olsa tahsil etme imkânını sağlamak istemeleri çok 
tabiîdir ve hemen her gün 'bir kaç misali cereyan eder 
ve etmektedir. 

Böyle bir muamelede, «Anadolu Bankası, üstlen
diği mükellefiyetler bakımından aklanarak basiretsiz 
davranmış» demek isteniyorsa, sonuç aksini göster
diğinden, bu iddia da mesnetsiz kalıyor. 

Zira, protokolde kabul edilen esaslara uymayan, 
Anadolu Bankasına karşı mükellefiyetler yüklenmiş 
olan diğer bankalardır. Yani, ellerinde bulunan bütün 
alacak teminatlarını Anadolu Bankasına devretmek 
mecburiyetinde olan bankalar mükellefiyetlerini yeri
ne getirmemişlerdir ve bu mükellefiyetlerini yerine ge
tirmedikleri için de, Anadolu Bankasının verdiği temi
nat mektupları teminatsız kalmıştır ve bu sebeple de 
artan risk mahkemelerce artmamış risk olarak kabul 
edilmektedir. Yani, henüz zarara dönüşmüş bir şey ol
maktan öteye, henüz riskler de gerçekleşmemiştir; 
hepsi mahkeme safhasındadır. 

Anadolu Bankasının artmış bir riski değil, artmış 
görünen bir riski vardır. Artmış görünen bu riskin 
ne miktarının Anadolu Bankasına ait olacağı adlî 
ihtilafların sonucunda ortaya çıkacaktır. Maliye Ba
kanlığını ve Bakanını, bu artmış görünen riski doğu
ran toplantının tertip edilmesine olur vermiş olma
sından dolayı, operasyonun sorumlusu şeklinde göste
rilmek istenmesinin gerçekle, hukukla, batta vicdan 
ve insafla hiçbir ilişkisi yoktur. 

Bu nedenlerle, Maliye Bakanlığı sorumlularının ve 
Maliye Bakanının, Hazinenin, ya da Hazine bankası 
olan Anadolu Bankasının, zarar şöyle dursun, ticarî 
riskinin artmış gibi gözükmesi olayı ile de, ne doğru
dan ne de dolaylı bir irtibat ve kusurundan söz edil
mesi mümkün değildir. Bu sebeple Saym Kısakürek 
ve 51 arkadaşı tarafından verilmiş soruşturma öner
gesindeki itham doğru değildir; mesnedi yoktur, huku
kî dayanaktan yoksundur ve tümüyle Başbakanlık 
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muhakkiklerinin raporundaki şahsî kanaate dayanan, 
anlaşılmaz suçlamanın önergeye aktarılmasından or
taya çıkmıştır. Çünkü rapor, tümüyle olayları tespit 
etmişken ve orada kalması lazım gelirken; sonuçta, 
inanılmaz bir zorlamayla, Anayasaya ve yasalara 
ters düşmek pahasına, suç isnadı yoluna gitmiştir. Bu
nun izahını, her akıl ve vicdan sahibi kolaylıkla ya
pabilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce heyetiniz 
bugün adlî, yargısal bir karar verme durumunda ol
duğundan, son olarak Anayasanın geçici 15 inci mad
desine değinmek istiyorum: Bu maddede, «12 Eylül 
1980'den, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık 
Divanı oluşuncaya kadarki sürede kurulmuş hükümet
lerin, her türlü karar ve tasarruflarından dolayı hak
larında cezaî, malî veya hukukî sorumluluk iddiası 
ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı 
merciine başvurulamaz» hükmü mevcuttur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 üyesinin so
ruşturma takririnden 1,5 yıl önce, iki bankalar yeminli 
murakıbının 18.6.1984 gün, 1-7 sayılı raporlarında, 
bir hükümet üyesi için cezaî sorumluluk isnadında 
bulunulmuş; bu iddia, Anayasanın korunmasına and 
içmiş olanların hiçbiri tarafından tepkiyle karşılan
mamıştır. Türk Anayasası, geçici 15 inci madde hük
mü mevcut olmasa dahi, diğer bir deyimle bu madde 
hükmü şümulüne girmeyen bir bakan hakkında, me
sela bugün görevde bulunan bakanlardan biri hak
kında, hiçbir kişi ve organa suçlama, itham yetkisi ta
nımaz. Bu yetki, sadece ve sadece Türkiye Büyük Mir-
let Meclisine aittir. Durum bu kadar açıkken, İçtü
züğünüz hükümleri de çiğnenerek, Bankalar Yeminli 
Murakıpları raporu KİT Komisyonuna gelmiş ve 
orada 40'a yakın milletvekili arkadaşınız ve basın hu
zurunda, bir bakanı suçlayan iki memurun raporu, 
emirle okutturulmuştur. Sonradan, Başbakanlıkta bir 
tahkikat komisyonu kurulmuş, bu komisyon da ra
porunda, bir eski bakan hakkında açıkça, cezaî so
rumluluk iddiasında bulunmuş ve bu rapor da Mec
lisinizin bilgisine sunulmuştur ve nihayet, taa baştan 
bankalar yeminli murakıpları raporunda yer alan 
cezaî sorumluluk iddiası, tahkikat komisyonu rapo
runa, oradan da soruşturma Önergesine geçerek de
vam edip gitmiştir. Yani, taa başından beri, ben ka
muoyu huzurunda suçlanmışımdır. Tabiî biz, önerge 
dışındaki iddialara, yalnızca yüksek heyetinizin yetki
lerinin kimler tarafından kullanılmak istendiğine dik
katlerinize sunmak için değiniyoruz. Mütalaamızı, hu

kukî değeri olan ilk ve bağlayıcı itham ve cezaî so
rumluluk iddiasının, yani soruşturma önergesindeki 
iddia olduğunu kabul ederek arz edeceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasamız, 
101 ila 137 nci maddelerinde, yürütme yetkisini, 
Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, olağanüstü yöne
tim usulleri ve idare başlıkları altında 4 bölümde tan
zim etmiştir. Bu bölümde «hükümet» kelimesi hiç kul
lanılmamıştır; yalnızca geçici 15 inci maddede hükü
met tabirine yer verilmiştir. Hükümet tabirinin, hü
kümetin başkanı ve üyelerini kapsadığı, klasik Ana
yasa, İdare ve Amme Hukuku kitaplarında tereddüte 
yer vermeyecek biçimde izah olunmuştur. 

Hükümet yetkililerinin, yetkilerinden hangilerini 
Bakanlar Kurulu olarak, hangilerini de tek tek Baş
bakan ve bakanlar olarak kullanacakları kanunlarda 
gösterilir. Kanunların metinlerinde açıkça Bakanlar 
Kurulunca kullanılacağı gösterilmemiş yetkiler, biz
zat bakanlar tarafından kullanılır. Bakanlar, bu yet
kilerinden bir kısmını devir yetkisine sahip, bir kısmı
nı devre yetkili değildir. Mesela, Bakanlar Kurulu 
toplantısına katılma yetkisini devredemez; ama başın
da bulunduğu bakanlığın icrasına memur olduğu gö
revlerinin tümünü kendisi yürütebileceği gibi, bun
ları, müsteşarından başlamak üzere çeşitli idare ka
demelerindeki devlet memurlarına da devredebilir. 

Kanaatimiz odur ki, 12 Eylül 1980'den 13 Aralık 
1983'e kadar hükümette görev almış bakanlardan hic
rinin kanunen yetkili bulunduğu bir yürütme göre
vini yerine getirmesinden dolayı hakkında cezaî so
rumluluk iddiasında bulunulamaz. 

Somut, benim durumuma gelince: Olay KİT Ko
misyonunda ortaya çıktığı gün fikrimi soran gazete
cilere açıkladığım gibi, Anayasanın geçici 15 inci —-
maddesi hırsızları himaye etmek için getirilmiş bir hü
küm değildir. Yani 15 inci madde şümulüne giren, 
hükümetlerde görev almış bakanlardan zimmet, ihti
las, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırılması ve dev
letin gizli şifre ve sırlarının satılması gibi kendisine 
bir çıkar sağlama kastına dayalı suçların, Anayasanın 
himayesi altında olduğu ileri sürülemez; ancak, ba
kanlık hizmetlerinin kapsamındaki karar ve tasarruf
ları sebebiyle, madde kapsamına giren hükümetlerde 
görev almış bakanlar, ihmal, gaflet, basiretsizlik gibi 
ithamlarla, «görevini kötüye kullandı» diye itham edi
lemezler. Zaten geçici 15 inci madde, bu kişilerin, si
yasî hayat başladıktan sonra, fevkalade dönem için 
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üretilecek asılsız söylentilerle rahatsız edilmemeleri 
gerekçesiyle tertip edilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Anayasayı ko
rumakla birinci derecede görevli olanlar, Anayasa
nın geçici 15 inci maddesinin himayesine giren bir hü
kümet üyesinin, memurlar tarafından alenen 1,5 yıl
dan beri itham edilmesine duyarsız kaldıklarına göre, 
Anayasanın bu hükmünü münakaşa etmenin lüzum
suzluğuna inanıyorum. Zaten, suçlamada bulundu
ğunuz için, «bulunulabilir mi, bulunulamaz mı?» mü
nakaşasını yapmanın da zamanı geçmiştir, bunu mü
nakaşa etmek de benim üstüme görev değildir; Ana
yasayı yorum ve uygulama sorumluluğu yüce Heye
tinize ait bulunmaktadır ve resen nazarı itibare almak 
mecburiyetinde olduğumuz bir noktadır. 

Daha önce de temas ettiğim gibi, Ekonomik İşler 
Yüksek Koordinasyon Kurulu, Anayasanın yürütmey
le görevlendirdiği bir kurul değildir ve anayasal yet
kilerin devrinin ancak Anayasada yer alan açık hü
kümle; hükümet yetkilerinin devrinin de, kanunlarda 
açıkça gösterilen hallerde mümkün olabileceği açık
tır. Bu yüzden, Ekonomik işler Yüksek Koordinas
yon Kurulu, Bakanlar Kurulunun bir kısım yetkile
rini dahi kullanamaz. 

O halde, önergedeki «Ekonomik İşler Yüksek 
Koordinasyon Kurulunun bir kararı bulunmaması» id
diası üzerinde bir kere daha durmak gerekir. Maliye 
Bakanlığının bu kurula bilgi vermesi, tamamen Ba
kanlar Kurulunca alınmış bir karar ve Maliye Ba
kanını bağlayan bir husustur. Bu bilgi de Koordinas
yon Protokolünün imzalanmasından sonra yapılan, 
29.3.1983 tarihli ilk Ekonomik İşler Yüksek Koor
dinasyon Kurulu toplantısında görüşülmüştür. Bu top
lantıda görüşülen diğer konularda olduğu gibi, bu 
konuda da bir karar alınmamıştır; zira, karara bağ
lanması gereken bir husus mevcut değildir. Konsoli-
dasyon, tamamen bankaların serbest irade ve yetki
leriyle yaptıkları bir ticarî akittir. Bunun için Ekono
mik işler Yüksek Koordinasyon Kurulu nasıl bir ka
rar alabilirdi? Maliye Bakanlığının kurula sunduğu 
raporunun, «Başak» başlığı altında özetlediği duru
mun son cümlesi, «Şirketler grubuna Hazinece bir 
kaynak tahsisi sözkonusu olmayan borç konsolidas-
yon işlemi, henüz uygulama safhasındadır» denilmek
tedir ki, bunun anlamı, kamu otoritesinin karar al
masını gerektiren bir husus bulunmadığıdır. Tabiîdir 
ki, ticarî bankalar arası konsplidasyonla, borç öde
meleri 6 yıla bağlanan Başak Grubuna Hazineden 
veya fonlarından bir ödemede bulunulamayacağı için, 

bir Bakanlar Kurulu kararı istihsalinin de sözkonusu 
olamayacağının izahına lüzum yoktur. Önerge sahibi 
milletvekilleri, «Bakanlar Kurulu kararı olsa idi, Ka-
faoğlu hakkında Anayasanın geçici 15 inci maddesi 
uyarınca cezaî soruşturma yapılmaması gerekirdi» de
mek istemektedirler ki, bunu da anlamaya imkân yok
tur. Zira, cezaî soruşturma ancak gerçek kişiler hak
kında sözkonusu olur, yani Bakanlar Kurulunun yal
nızca siyasî sorumluluğu sözkonusudur. Bakanlar Ku
rulu müştereken nasıl suç işleyebilir? İşlediği farz edil
se dahi, cezaî soruşturma yipe onun başkan ve üye
leri hakkında kişisel olarak yapılabilir. Bu da Anaya
sanın 38 inci maddesindeki ceza sorumluluğunun şah
sîliği ilkesinin sonucudur. 

Bankalar arası bir ticarî operasyonun benim em
rim ve bilgim içinde olduğu iddiası ile bana suç is
nat eden bankalar yeminli murakıpları ve Başbakan
lık muhakkikleri, bakanlığımın, Ekonomik işler Yük
sek Koordinasyon Kuruluna durumu arz ettiğini tes
pit etmelerine rağmen, bunun tabiî sonucunu ihmal 
ederek raporlarında kanaat belirtmişlerdir; takdirleri
ne sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime son 
verirken, kendim için hiçbir endişe ve kaygımın bu
lunmadığını bilhassa belirtmek istiyorum. 37 yıldan 
beri beytülmalı büyük bir heyecan ve titizlikle ko
ruduğum hususu dünya alemce bilinen bir kişi ol
mama rağmen, hakkımda üretilen dedikoduya ne
dense inanılmak istenip bu safhaya gelinmiş olması 
en azından üzücüdür. 

Tüm yaşamım süresince aldığım aile, eğitim ve 
meslek terbiyem gereği, bir suiistimalin vukuu bu
yana, şüyuuna bile sebep olmamak için 20 yaşımdan 
beri sürdürdüğüm itina ve dikkat sonucunda görev sui
istimali ithamı ile karşılaşmak itiraf ediyorum ki, ken
dim, ailem ve çevrem için katlanılması pek güç bir 
durum yaratmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce heyeti
nizin durumunu takdir ediyorum; Mimar Koca Sinan' 
m Süleymaniye Camii minarelerinden birinin eğri ol
duğunu iddia eden çocukları tatmin etmek için mi
nareyi urganla çektirmesi hikâyesinde olduğu gibi, 
bir asılsız iddiayı yok etmek arzusu içindesiniz. Al
lah'a şükrediyorum ki, huzurunuzda, hiçbir suçluluk 
hissi içinde bulunmadan konuştum, ömrümce hiçbir 
fiilimde, Allah rızasını ihmal etmemiş bir inanç sahi
biyim. 

«Beytülmalı hüsnü muhafaza edenlere bühtanda 
bulunanları affetmeyeceğim» diye buyuran Tanrı ke-
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lamına uygun karar vereceğiniz inancı ile durumu yü
ce heyetinizin takdirlerine sunuyorum. 

Saygılarımla. (SHP, MDP ve Bağımsızlar sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kafaoğlu. 
Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması açılması 

ile ilgili önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
tır. 

Şimdi, Maliye eski Bakanı Adnan Başer Kafaoğ
lu hakkında Meclis soruşturması açılıp açılmaması hu
susunu oylarınıza sunaeağım : Meclis soruşturması 
açılmasını kabul edenler... (SHP ve MDP sıralarından 
«anlaşılmadı» sesleri) Anlaşılmadı ise, bir kere daha 
söylüyorum: Maliye eski Bakanı Sayın Adnan Başer 
Kafaoğlu hakkında" Meclis soruşturması açılmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Sayın milletvekilleri, sayımı yenilemek zorunda
yım. 

ÎBRAHtM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
oylama isim okunmak suretiyle yapılsın efendim. 

BAŞKAN — O ayrı bir olaydır, onu isteme biçi
mi başkadır biliyorsunuz; yalnız, demin sayımda ar
kadaşlarım da tereddüt ettiler, yeniden sayım için 
oylamayı tekrarlıyorum: 

>• m* 

16 , 1 « 1986 O: 1 

I Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Maliye eski Bakanı Adnan Başer 
Kafaoğlu hakkında istenmiş olan Meclis soruştur
masının açılması reddedilmiştir. (SHP, MDP ve Ba
ğımsızlar sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

YUSUF ZÎYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Bravo Meclise, bravo. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Niye getirip de, 
kabul etmiyorsunuz? Siz getirdiniz, niye kabul et
mediniz? (SHP sıralarından gürültüler) 

PERTEV AŞÇIOÖLU (Zonguldak) — Oylama
ya saygı gösterin, herkesin oyuna saygı gösterin. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Korktunuz de
ğil mi? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin tamamlan
masına çok az zaman kalmıştır. 

Gündemde yer alacak konuları sırasıyla görüş
mek için, 21 Ocak 1986 Salı günü saat 15.00'de top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.55 

* » — + + . . 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

61 İNCİ BİRLEŞİM 

16.1 .1986 Perşembe 

Saat : 15.00 

1' 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
<1. — Kahramanmaraş Milletvekili ,Alâeddin Kı-

saküreik ve 51 arkadaşının; Başak Sirkeler Gırulbun-
dan alacaklı olan bankaların alacaklarının garanti 
altına 'alınması iyin emür vererek Anadolu Bankasını 
ve dolayısıyla Hazineyi zarara uğratmak suretiyle 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıy
la Maliye eski Bakanı Adnan Başer Kafaıoğlu hak
kında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca 'bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/331) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÜSLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VB MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - İncirlik Ortak Savunima Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

2. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere Miskin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/508) <jl) 

4. — Aydın Milletvekili Ertuğurul Gökigün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.Ii işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ırım yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi '(6/511) (1) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş' Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına İlişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/513) '(1) 

(7. — Sinop Milletvekili Haiit Barış Çan'ın, gü
venlik soruştuırmalanna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine İlişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Flikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

\10. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin BaşJbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

l'l. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ü** 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Onman ve KöyişPeri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

Ü2. — Kahramanmiaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

13. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğllu'nun, dış ülkelerdeki 'bölücü ve yıkıcı faaliyetle-

(Devann arkada) 
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re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

14. — Hatay Milletvekili Afadurrahman Deımıir-
taş'ın, zeytin sineği (ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü ısoru önergesi 
(6/493) 

15. — Adana Mill'etivefcili Cüneyt Canver*in, Yuna-
riistan, Bulgaristan ve AJBJD. ile ülkemiz araisındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

16. — Adana Milletvekili Cüneyt Oanver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karaktolündaki bir tecavüz iiddıiası 
hakkında Elmniyet ArrMnin yaptığı açıklamaya (iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5Ö1) 

17. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üztel* 
in, Başbakanlıkta görevli 'bir müşavir- taralından ya
ftama yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddi
asına ilişifcin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 

18. — Şanlıurfa MMetvekİi Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa 'İlli köylerine götürülecek, elan hizmetlere (iliş
kin Tarılm Orman ve Köyişleri Bakanından sözü soru 
önergesi (6/532) 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalıbamtoğlu' 
nun, İstanbul Vakıflar İdaresine ait arazi ve arsalara 
diskin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/547) 

20. — Uşak Milletvekili Yusuf Demlimin, bazı 
ürünlerin 1974 - 1985 yıllarındaki talban fiyatlarına 
liişfcin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

21. — Mardin Milletvekili: Kenan Nuri Nehrozoğ-
lu'nun, Mardiin İlindeki örnek tarım çiftliği arazisine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/541) 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, basın mensuplarının sosyal güvencelerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

7 
KANON TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GEİLEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Safari Irmak'ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5682 'Sayılı Pasaport Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı Kanunlarla 'Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri Komüsyonları Raporları (2/1236) 0. Sayısı : 
383) (Dağıtma tarihi: 5,r2Jl985) 

2. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Trabzon Millet
vekilli Osman Bahadır'ın 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sa
yılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve 1'2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına 
(h) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifli, Nevşehir 
Mıiletvekiîi Ali Babaoğlü ve 2 Arkadaşının 1136 Sayı
lı Avukatlık Kanununun Geçici 17 ndi M'adldeisine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/728, 2/206, 2/277) (S. Sayı
sı : 393)'(Dağıtma tarihi: 13.1.1986) 

3. — Sakarya M'iHetvekıilıi Nihat Akipak ve tzmiir 
'Milfeıtvefcili Süha Tanık'ın Sinema ve Video Kanu
nu Teklifi ile İçel- Miilletvekili Edip özgenç'in Türk 
Sinema Kanunu Teklifi ve Adalet, Bayındırlık, 
İmar, UDaşıtırmla ve Turizm; Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (2/177, 2/216) (S. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 14.1:1986) 


