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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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1. — Konya Milletvekili Şener Battal»m, 
İçtüzük Geçici Karma Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi. (4/91) 154 

2. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe 
ve 15 arkadaşının, Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumunu, Anayasa ve 359 sayılı 
Kanunun tayin ettiği yayın esaslarından uzak
laştırdığı iddiasıyla eski Başbakan Bülent 
Ecevit hakkında kurulmuş bulunan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna yeniden 30 gün 
süre verilmesine dair Komisyon Başkanlığı tez
keresi. (9/38; 3/195) 154 

3. — Görev bölümü yapmadan çalışma 
süreleri sona eren Soruşturma Hazırlık ko
misyonlarına yeniden 30'ar günlük süre ve
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (9/21, 
9/59, 1, 2, 3, 4, 9/221, 3/196) 154:155 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Şerefoğlu ve Halit Evliya'nın; milli bütünlü
ğümüzü bölücü olaylar karşısında görevini 

Sayfa 
ihmal ve kötüye kullanarak Kahramanmaraş 
olaylarına neden olduğu ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent 
Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/234) 155 

5. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğ-
lu ve 2 arkadaşının; milli bütünlüğümüzü bölü
cü olaylar karşısında görevlerini ihmal ve 
kötüye kullanarak Kahramanmaraş olayları
na neden oldukları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 141, 142, 163, 230, 240, 311 
ve 312 nci maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Başbakan Bülent Ecevit, İçişleri eski Bakanı 
İrfan Özaydınlı, Milli Eğitim Bakanı Nec
det Uğur, Köy İşleri ve Kooperatifler Baka
nı Ali Topuz ve Adalet Bakanı Mehmet Can 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/235) 155:159 

6. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal 
ve Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın; 
Anayasanın bazı maddelerini ihlal ederek gö
revlerini kötüye kullandıkları ve hu eylemleri-
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Sayfa 
nin Türk Ceza Kanununun 141, 142 -ve 24U 
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan 
Bülent Ecevit, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Orhan Eyüboğlu, Adalet Bakanı 

. Mehmet Can ve İçişleri eski Bakanı İrfan 
Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/236) 159 

7. — Çorum Milletvekili fyfehmet Irmak' 
in; Anayasanın bazı madelerini ihlal ederek 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 141, 142, 146, 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Bakanlar Kurulu üyeleri haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/246) 159:162 

8. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz 
ve 4 arkadaşının; yasalara aykırı olarak işçi 
tayin etmek suretiyle görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük 
ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakkında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
si. (9/237) 162 

9. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak 
ve Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün; anarşik 
olaylar karşısında gerekli önlemleri almayarak 
görevlerini ihmal ve kötüye kullandıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 125, 
146, 179, 230 ve 240 ncr maddelerine, uy
duğu iddiasıyla, Başbakan Bülent Ecevit, 
Adalet Bakanı Mehmet Can, İçişleri eski Ba
kanı İrfan Özaydınlı haklarında Anayasanın 
90 ncı ,TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/238) 162:164 

10. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal 
ve Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün; yaptığı 
tayin ve nakillerde partizanca bir tutum izle
yerek görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyla Ticaret Bakanı Teo
man Köprülüler hakkında Anayasanın 90 ncı, 

Sayfa 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına İlişkin önergesi. (9/239) 164:165 

11. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 
İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın; yaptığı 
tayin ve nakillerde partizanca bir tutum izle
yerek görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğur hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/240) 165:167 

12. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak 
ve 7 arkadaşının; yetkilerini kötüye kullana
rak bir olayda görevli emniyet mensupları
nın tutuklanmalarına ve dövülüp yaralanmala
rına sebebiyet vererek görevlerini ihmal ve 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 230, 240 ve 308 nci mad
delerine uyduğu iddiasıyla, İçişleri Bakanı Ha
san Fehmi Güneş, Adalet Bakanı Mehmet Can 
ile Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mata
racı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/241) 167:169 

13. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi 
Osman Nuri Canpolat ve 2 arkadaşının; mev
ki ve nüfuzunu kullanıp yakınlarına menfaat 
sağlayarak görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240, ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Te
kel Bakanı Tuncay Mataracı hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/242) 169:17i 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv 
ve Galip Kaya'nın; tapulu araziler üzerinde
ki turistik tesisleri yıktırarak, Hazineyi zarara 
uğrattıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uy
duğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, İçiş
leri eski Bakanı İrfan Özaydınlı, Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Alev Coşkun, İmar ve İs
kan Bakanı Ahmet Karaaslan, Bayındırlık 
Bakanı Şerafettin Elçi, Orman Bakanı Vecdi 

150 — 
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Sayfa 
İlhan, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali 
Topuz haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/243) 171:172 

15. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın; 
yaptığı tayin ve nakillerde partizanca bir tu
tum izleyerek görevini kötüye kullandığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 201, 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali 
Topuz hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/244) 172:174 

16. — Ankara Milletvekili Hayrettin Tur
gut Toker ve 4 arkadaşının; ihracat ürünleri
mizin bir kısmını yabancı bankalara rehin 
ederek ekonomimizi zarara uğratan tutumla
rıyla görevlerini ihmal ve kötüye kullandıkla
rı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıy
la Başbakan Bülent Ecevit, Maliye Baka
nı Ziya Müezzinoğlu, Ticaret Bakanı Teoman 
Köprülüler haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/245) 174:175 

17. — Çorum Milletvekili. Mehmet Irmak' 
in; emniyet mensuplarınca sanıklara yapılan 
işkence ve kanunsuz işlemlere göz yumarak 
görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişleri Ba
kanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/247) 175:176 

18. — Gümüşhane Milletvekili Turgut 
Yücel ve Mehmet Çatalbaş'ın; Mareşal Çak
mak Eğitim Enstitüsündeki bir kısım öğren
cilerin okuldan uzaklaştırılmalarına sebep ol
mak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Ana-
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Sayfa 
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/248) 176:177 

19. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu' 
nun; Manisa Akhisar ilçesinde meydana ge
len olaylarda gerekli önlemleri almayarak gö
revini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişleri Ba
kanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/249) 177:178 

20. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 
arkadaşının; DSİ Genel Müdürüne ait bina
larda siyasi amaçlı toplantı ve diğer faaliyet
lere göz yumarak görevini kötüye kullandığı 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddele
ri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi (9/250) 178:179 

21. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 
ve 9 arkadaşının; bir mahkûma ayrıcalık yapa
rak imtiyaz sağlamak suretiyle görevlerini kö
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Ada
let Bakanı Mehmet Can haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/251) 179:181 

22. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 
9 arkadaşının; Türk Standartları Enstitüsünde 
keyfi tasarruflarda bulunmak suretiyle görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç 
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/252) 181:182 
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Sayfa 
23. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy 

ve 5 arkadaşının; Diyanet îşîeri Başkanlık 
Makamında meydana gelen olaydan sonra 
yasal işlemleri yapmayarak görevlerini kö
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Dev
let Bakanı Lütfi Doğan haklarında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/253) 182:183 

24. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün; Antalya - Gazipaşa'da tarihi eser
ler üzerinde kanunsuz yapılan inşaatlara göz-
yumarak görevlerini ihmal ve kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 230 ve 240 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyla Kültür Bakanı Ahmet Taner 
Kışlalı, Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Öz-
demir ve İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Gü
neş haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/254) 183:184 

25. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 
ve 9 arkadaşının; Köy - Koop'larda yapılan 
yolsuzlukları denetlemeyerek görevlerini kö
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hak
kında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi (9/255) 184:185 

Sayfa 
26. — Kayseri Milletvekili Turhan Fey-

zioğlu ile Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi 
Ferid Melen'in; Sosyal Sigortalar Kurumu
nun arsa alımlarındaki yolsuzluklarına göz 
yumarak görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Sosyal Gü
venlik Bakanı Hilmi İşgüzar hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/256) 185:192 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 
ve 2 arkadaşının; Polisi modern silah, araç ve 
gereçlerle donatmamak, özel güvenceye kavuş
turmamak ve Emniyet Kuvvetlerine yapılan 
tecavüzlerde gerekli önlemleri almamak su
retiyle görevlerini ihmal ettikleri ve kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile 
İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi (9/257) 192:194 

28. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sa-
rıoğlu'nun; Kaçak olarak yurda getirilen ve 
yakalanarak müsadere edilen makine ye
dek parçalarına ait işlemleri geciktirerek gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı 
Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/258) 194: 

— 152 — 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

25 . 4 . 1979 Çarşamba 

İki oturum yapılan bu birleşimde: 
Adıyaman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt ve 

Tunceli illerinde 26.4.1979 günü saat 07.00'den iti
baren 2 ay süre ile ilan edilen Sıkıyönetim hak
kındaki Bakanlar Kurulu kararının onylanmasına 
(3/193) ve, 

Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzu
rum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars 
Malatya, Sivas ve Urfa illerinde evvelce ilan edil
miş bulunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre ile 

uzatılmasına (3/194) ilişkin Başbakanlık tezkereleri, 
yapılan görüşmelerden sonra, ayrı ayrı oylanarak 
kabul edildi. 

Birleşime saat 18.45'te son verildi. 
Bşkan Divan Üyesi 

Cahit Karakaş Kütahya 
Nizamettin Çoban 

Divan Üyesi 
Çanakkale 
İrfan Binçıy 

No. 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

27 . 4 . 1979 Cuma 

1. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun; kaçak olarak yurda getirilen ve yakalanarak 
müsadere edilen makine yedek parçalarına ait işlem
leri geciktirerek görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 

uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tun
cay Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesi. (9/258) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaath (Bursa) Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 8 nci Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin, salonda bulunduklarını 
yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

Sayın Senato üyelerinden başlıyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

IIL — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz var

dır; sonradan teşrif eden sayın üyeler, tezkereyle, 
burada bulunduklarını lütfen bildirsinler efendim. 

Gündeme geçiyoruz. 

— 153 — 
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IV. — BAŞKANLIĞIN 

/. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, İçtüzük 
Geçici Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi. (4/91) 

BAŞKAN — Bilgiye ve onaya sunulacak bel
geler vardır. 

2/1 Esas numaralı İçtüzük Geçici Karma Ko
misyonundan bir istifa önergesi vardır; okutup, bil
gilerinize sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum İçtüzük Geçici Karma Ko

misyonundan istifa ediyorum. Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Konya Milletvekili 
Şener Battal 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 15 ar
kadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunu, 
Anayasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın 
esaslarından uzaklaştırdığı iddiasıyla eski Başbakan 
Bülent Ecevit hakkında kurulmuş bulunan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna yeniden 30 gün süre verilmesi
ne dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/38:3,1195) 

BAŞKAN — Çalışma süresi sona eren 9/38 esas 
numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev 
süresinin uzatılmasına dair tezkere vardır; okutup, 
onayınıza sunacağım; ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 15 arkada
şının Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunu Ana
yasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın esas
larından uzaklaştırdığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla, 
Başbakan Bülent Ecevit hakkında Anayasa'nın 90 
ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önerisini incele
mek üzere kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonumuzun 18.1.1979 tarihinde sona erecek 
çalışma süresinin; 

Dosya üzerindeki müzakereleri henüz tamamlama
mış olduğundan yeniden karar tarihinden itibaren 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I (30) gün süre uzatılması hususunu emir ve müsaa
delerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
9/38 No.'lu Soruşturma. 

Hazırlık Komisyonu 
Başkanı Y. Sözcü 

I C. Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — 9/38 esas numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun görev süresinin 30 gün da
ha uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

3. — Görev bölümü yapmadan çalışma süreleri 
sona eren Soruşturma Hazırlık komisyonlarına yeni
den 30'ar günlük süre verilmesine dair Başkanlık tez
keresi (9/21, 9/59,1, 2, 3, 4, 9/221, 3/196) 

BAŞKAN — 30 günlük çalışma süreleri; başkan, 
sözcü ve kâtip seçimini yapamadan sona eren So-

| ruşturma Hazırlık Komisyonlarına yeniden süre ve-
I rilmesi için onayınızı alacağım. 

9/21 esas numaralı Çanakkale eski milletvekili 
Refet Sezgin hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, ka-

I rar tarihinden itibaren yeniden 30 gün süre veril-
I meşini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
9/59 esas numaralı; eski Başbakan Süleyman De-

mirel, Maliye eski Bakanı Yılmaz Ergenekon ve 
Ticaret eski Bakanı Halil Başol haklarında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına dair Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna, karar tarihinden itibaren yeni
den 30 gün süre verilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Genel Kurulunun 19.4.1978 tarihli 4 ncü Birleşi
minde alınan karar gereğince; 45 adet Meclis So
ruşturması önergesini incelemek üzere kurulan 1 Nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar ta
rihinden itibaren yeniden 30 gün süre verilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
I Genel Kurulunun 19.4.1978 tarihli 4 ncü ve 24.5.1978 
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tarihli 7 nci birleşimlerinde alman kararlar gereğin
ce, 45 adet Meclis Soruşturması önergesini incele
mek üzere kurulan 2 Numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 
gün süre verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı Genel Kurulunun 19.4.1978 tarihli 4 ncü Bir
leşiminde alınan karar gereğince 46 adet Meclis So
ruşturması önergesini incelemek üzere kurulan 3 Nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna karar ta
rihinden itibaren yeniden 30 gün süre verilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı Genel Kurulunun 19.4.1978 tarihli 4 ncü ve 
24.5.1978 tarihli 7 nci birleşimlerinde alman karar 
gereğince 46 adet Meclis Soruşturması önergesini in
celemek üzere kurulan 4 Numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna karar tarihinden itibaren yeni
den 30 gün süre verilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir efendim. 

9/221 esas numaralı Ticaret Bakanı Teoman Köp
rülüler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp 
haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna karar tarihinden 
itibaren yeniden 30 gün süre verilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir efendim. 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Se-
refağlu ve Halit Evliya'nın; milli bütünlüğümüzü bö
lücü olaylar karşısında görevini ihmal ve kötüye kul
lanarak Kahramanmaraş olaylarına neden olduğu ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 nci 
maddelerinin uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ece
vit hakkında Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/234) 

5. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 2 
arkadaşının; milli bütünlüğümüzü bölücü olaylar 
karşısında görevlerini ihmal ve kötüye kullanarak 
Kahramanmaraş olaylarına neden oldukları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 141, 142, 163, 
230, 240, 311 ve 312 nci maddelerine uyduğu iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevit, İçişleri eski Bakanı 
İrfan Özaydınlı, Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz ve 

Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında Anayasanın 
90 nci, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/235) 

BAŞKAN — Şimdi, gündemimizin, Başkanlık Di
vanının Sunuşları kısmında 2 nci sırasından itibaren 
yer alan Meclis Soruşturması önergelerini sırasıyla 
okutacağım. 

Gündemimizin 2 nci sırasında yer alan 9/234 esas 
numaralı, Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Şe-
refoğlu ve Halit Evliya'nın, milli bütünlüğümüzü bö
lücü olaylar karşısında görevini ihmal ve kötüye kul
lanarak, Kahramanmaraş olaylarına neden olduğu ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 
nci maddelerine uyduğu iddiasıyla, Başbakan Bülent 
Ecevit hakkında Anayasanın 90 nci, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesini okutuyorum efendim. 

İBRAHİM ETEM EZGÜ (Samsun Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Divan eksiktir, lütfen teşekkül et
tirin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Divan Üyesi lütfen teşrif bu
yursun efendim, lütfen. 

8 . 1 . 1979 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
20 Aralık 1978'de başlayıp 26 Aralık'a kadar 6 

gün bir içsavaş halinde devam eden Kahramanma
raş olaylarında 100'den fazla vatandaşımız ölmüş, 
200'den fazla vatandaşımız yaralanmış, 300 işyeri ve 
2C0'den fazla mesken yakılıp yıkılmıştır. 

Bu olay Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir 
faciadır. Sel gibi akan vatandaş kanı meydanları dol
durmuş, olaylar arkasında yıkıntılar, yangınlar, kin 
ve düşmanlıklar bırakmıştır. 

Bütün bu olayların nedenleri ve sorumluları var
dır. Bu sorumluları meydana çıkarmak amacıyla AP 
Genel Başkanı Sayın Süleyman Demirel ve arkadaş
ları tarafından verilen gensorunun gündeme alınması 
CHP'ye mensup milletvekillerinin oylarıyla reddedil
miştir. 

Bu gensoru görüşmelerinde tenkitlere cevap ver
mek amacıyla kürsüye gelen Başbakan Sayın Bülent 
Eceviıt kendisini hala muhalefet lideri zannederek so
rumsuz, hırçın, gayri ciddi ve Kahramanmaraş olay
ları ile alakası olmayan talihsiz bir konuşma yapmış
tır. Birtakım eski ve uydurma raporları kendisine si
per ederek sorumluluktan kurtulmaya çalışmıştır. 30 
dakika süren konuşmasında Kahramanmaraş olayla-
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rina 5 dakika bile ayırmamıştır. Gensoru önergesinin 
görüşülmesini gündeme al'dırmamakla Kahramanma
raş olaylarının faillerini himayesine almış, asgari 
manada meydana çıkmasına mani olmuştur. Önerge
nin reddi ile belki siyasi sorumluluktan kurtulmuştur. 
Ama, Kahramanmaraşlıların ve Yüce Türk Milletinin 
vicdanında ilelebet suçlu olarak kalacaktır. Keza hu
kuki ve cezai sorumlulukları devam etmektedir. Ölen 
ve yaralanan yüzlerce vatandaşlarımızın anasız baba
sız kalan çocuklarımızın evleri yakılıp yıkılarak tah
rip edilen hemşehrilerimizin hak ve hukukunu ara
mak o memleketin bir çocuğu ve de milletvekili ola
rak en tabii hakkımız ve görevimizdir. 

Bütün bu kanlı olaylar CHP Hükümetinin parti
zanca tutum ve davranışlarından ve de aczinden kay
naklanmadır. Bu kanlı ve vahim olayın meydana gel
mesinde : 

a) Daha önce adaletsiz ve taraflı idaresi ile halk
ta bir birikim doğmasına; 

b) Silah deposu haline geldiği halde hiçbir istih
barat almayan veya aldığı istihbarattı maksatlı olarak 
önemsemeyen, 

c) Bir tertibi meydana çıkaracağına, bu tertibin 
hazırlanmasına göz yuman, 

d) Böylesine hassas bir bölgede cenaze törenle -
rini kanli olayları başlatacak şekilde tertip ve tahrik 
aracı olarak kullanılmasına izin veren, hatta yardımcı 
olan, 

e) Kanlı olaylar başladıktan sonra gerekli Ana
yasa ve hukuk içi tedbirleri almayan, 

f) Aynı soydan vatandaşların 5 gün süre ile vu
ruşmasına, 106 vatandaşın ölümüne, 200 vatandaşın 
yaralanmasına, birçok ev ve işyerinin yakılıp yıkıl
masına seyirci kalan ve hatta sebep olan, 

g) Kendi beyanlarından anlaşıldığı üzere eski 
içişleri Bakanının sıkıyönetim ilan teklifini nazara 
almayan, 

h)' Aynı soydan insanların vuruşmasını TRT'deki 
beyanı ile soykıran olarak ilan ederek, böylece mil
let bütünlüğüne inançsızlığını ortaya koyan ve Ana
yasaya aykırı olarak kendisini savcı ve hâkim yerine 
koyarak peşinen sağcı ve milliyetçileri suçlayan ve 
olayların devamına, büyümesine ve vatandaş kanının 
akmasına ağır tahrikle sebep olan, 

Fiil ve hareketleri Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 ncı maddelerine uyan Başbakan Bülent Ecevit 
hakkında Anayasanın 90 ve TBMM Birleşik Toplan

tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri gereğince Meclis 
Soruşturması açılmasını arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

K. Maraş Milletvekili K. Maraş Milletvekili 
Mehmet Şerefoğlu Halit Evliya 

BAŞKAN — Sayın üyeler, okunmuş bulunan So
ruşturma önergesiyle ilgili, 'konusu (tamamen aym 
olan, gündemin 3 ncü sırasındaki 9/235 esas numa
ralı, Niğde Milletvekili Sadi Somuncuöğlu ve iki ar
kadaşının, milli bütünlüğümüzü bölücü olaylar (karşı
sında, görevlerini ihmal ve kötüye fcuManarak, Kah
ramanmaraş olaylarına neden oldukları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 141, 142, 163, 230, 240, 
311 ve 312 ndi maddelerine uyduğu iddiasıyla, Baş
bakan Bülent; Ecevit, İçişleri eski (Balkanı tıifan özay-
dınlı, Millii Eğitim Bakanı Necdet Uğur, Köy îşleri 
ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz ve Adalet Bakanı 
Mehmet Can haklarında, Anayasanın 90 ncı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca, bir MeoMs soruşturması 
açılmasına ilişkin önerge vardır, onu da okutuyorum 
efendim. 

Sayın üyeler, önergeler biraz uzundur. O itibarla, 
Divan Üyesi sayın arkadaşımızın oturuj) okuması hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun okuyun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşâ'k Toplantısı 
Başkanlığına 

Özü: TBMM Meclis Soruşturması ve Yüce Diva
na sevk hakkında. 

GEREKÇE 
Kahramanmaraş'ta milli bir facia yaşanmıştır. Bu 

facianın meydana gelmesinde işbaşıödaM Hükümetin 
tutum ve icraatının büyük roDü olmuştur. 106 vatan
daşımızın hayatını kaybettiği, üçyüziîn üzerimde va
tandaşımızın yaralandığı hesabı henüz bilinmeyen 
zarar ve ziyanın meydana geldiği bu kardeş kavga
sında, çekilen ızdırabın, milli bütünlüğümüze indiri
len darbenin tasavvuru bile mümkün değildir. 

Kahramanmaraş faciasını üç safhada 'izah etmek 
mümkündür : 

1. Zeminin hazırlanması ve yığınak yapılması 
safhası. 

2. Kanlı facianın başlaması için yapılan tahrik-
j 1er ve saldırılar safhası. 
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3. Tahrik ve saldırıların patlamaya yol açan 
kardeş kavgası safhası. 

— Birindi safha şöyle özetlenebilir: 
Bilindiği gibi, esasen birkaç yıldan beri Türkıi-

yermizin hemen her yerinde, değişik kesafette de olsa 
bir siyasi ve ideolojik tansiyon mevcuttur. Kahra
manmaraş'la bu tans'iîyonu, Marksistlerin Mao'cu ke
simine mensup bir grup bir yıldan beri özel olarak iş
lemiş, nifak ve kin tohumlarını yeşertmeye çalışıp ge
rilimi yükseltmek için elinden geleni ardına bırakma
mıştır. Bazı köy ve mahalleler tahriklerin özel hedefi 
olarak seçilmiştir. Mao'cu fraksiyona menlsup bir 
gazete; yayınları ile tahrikleri, hem yönlendirmiş, 
hem de vüsat ve şiddetini artırmıştır. Bu gazete za
man zaman islim, mahal ve fotoğraf yayınlayarak kış
kırtmalarını sürdürmüştür ki, olaylar sırasında bu 
yerler tamamen yakılmış ve imha edilmiştir. 

Bu tahrik ve neşriyatla ilgili olarak Kahraman
maraş Milletvekilimiz Sayın Mehmet Yusuf Özbaş'ın 
aylarca evvel bir gazeteci ile yapmış olduğu mülakat 
vardır ki, gelişmelerin önceden görülmüş ve tahrik
çilerin ifade edilmiş olması bakımından ilgi çekicidir. 
Ayrıca yine birkaç ay önce Kahramanmaraş'a giden 
partimiz mensubu bir Parlamento heyetimiz)in aynı 
hususları tespit eden bir raporu vardır ki, bu da bü
tün ilgili mercilere tevdi Gidilmiştir. 

Bu safhada ikinci büyük unsur, Hükümetin tutu
mu olmuştur. Hükümet ta ilk gününden itibaren 
Kahramanmaraş'ı, anarşi açısından hassas bölgeler
den olarak ilan ettiği halde, buradaki Devlet daire 
ve müesseselerine yaptığı tayinlerde çok sakat bir tu
tum içinde olmuştur. 

Emniyet, milli eğitim müesseseleri ve YSE gibi yer
lere Marksistlerin çeşitli fraksiyonlarına mensup kim
seler sürekli tayin edilmiştir. Bunlar particiliğin de 
ötesinde, ideolojik ve fiili tahrik yapmışlardır. Em
niyet teşkilati'ndaki işkence hadiseleri ve bunlar hak
kında hiçbir dava açılmamış ve hiç değilse Kahra
manmaraş'tan uZaklaştınlmamış olması şehir halkının 
gerilimini, son derece artıran bir unsur olmuştur. 

Gazete haberlerine göre bu şehrimiz silah deposu 
haline getirilmişltiir. Militanların ve silahların bu böl
geye toplanması bir hazırlığın olduğunu göstermekte-
diî, 

İkinci Safha : 
20 Aralık günü Çiçek Sinemasına bomba atılmış 

ve faili halk tarafından yakalanmıştır. Fail, yukarıda 
sözünü ettiğimiz Mao'cu fraksiyona mensuptur. 8 ki
şinin yaralanmasına sebep olan bu bomba olayı ça
tışma için yeterli olmamıştır. 

21 Aralık günü iki öğretmen öldürülmüştür; faik 
leri henüz meçhuldür. Ancak, Hükümet mensupları
nın cinayeti sağcılar yaptı dîye beyanının TRT*de ve
rilmesi gerilimi biraz daha artırmıştır. Bu durum fır
sat bilinmiş ve bir cenaze gösterisi düzenlenmiştin". 

22 Aralık Cuma günü, Hassas Bölgelerde cenaze 
merasimlerine 'izin verilmezken, İçişleri Bakanının 
müsaadesi sonunda öğretmenler için büyük bir cena
ze merasimi tertip edilmiş, bu kadarla kalınmayıp or
ta dereceli okullar tatil edilmiş, Öğrenciler yetine gö
re zorla merasime sokulmuş ve tüm resmi dairelerdeki 
memur ve işçilerin merasime katılması fiilen temin 
edilmiştir. Şehir içinde yapılan bu gösteri yürüyüşün
den sonra cenazeler, özellikle halkın Cuma namazı 
sebebi ile kalabalık olduğu Ulucami'ye gdtirilmiştir. 
Cenazeleri getiren kalabalık burada Marksist Mao'
cu grubun savaş sloganlarını bağırmış ve kalabalık 
içinden cemaati tahkir edici ve ditti duygularını aşa
ğılayan sözler söylemiştir. Cemaat, cenazelerij camii-
ye sokmadığı gibi kalabalığın üzerine yürümüş, aske
ri birliklerin müdahalesi ile olay yatıştırılmaya çalı
şılmıştır. Ancak, dağılan sol grup, çeşitli mahallelere 
yönelerek muhtelif işyerlerini tahrip etmiştir. Yörük-
seliım mahallesine giden bir grup Kahramanmaraş 
Milletvekilimiz Mehmet Yusuf özbaş'ın evine salahla 
ateş etmiş, aynı olaylar sırasında bir sağcı vatandaş 
kurşunlanarak öldürü'lmüştür. Aynı gruptan, Mark
sist Mao'cu fraksiyonun 'Kahramanmaraşltaki öncü
lerinden olan Mehmet Taşkeseh birisi öğretmen olmak 
üzere iki kişiyi kurşunlayarak vurmuştur. Bu olaylar
da kardeş kavgası için yetmemiş ama, gerilimi bir kı
vılcım bekler hale getirmiştir. 

23 Aralık günü, kalabalık bir halk topluluğu bir 
gün önce öldürülen iki vatandaşın cenazesini almak 
üzere hastane çevresinde toplanmıştır. Bu sıralarda 
saat lO'da sokağa çıkma yasağı konulmuş ve askeri 
birlikler kalabalığı dağıtmak için çalışmaya başla-
mıştiM 

Bu esnada, komünist niilİıta'nların karargâhı olarak 
kullandıkları civar evlerden uzun menzili silahlarla 
kalabalık üzerine altes edilkneye başlanmıştır. îlk 
hamlede 7 ölü ve 40'ı mütecaviz yaralının olması ge
rilimi ateşlemeye yetmiş ve üçüncü safha başlamış
tır. Tam bir patlama halinde halk eline ne geçirdiyse 
onunla saldırıya başlamıştır. Hâdiselerin divar köy
lere yankıları buralardan büyük ölçüde şehre giril
mesine, olayların büyümesline sebep olmuşfur. 

Hadise, başlangıcından itibaren kelimenin tam an
lamıyla bir faciadır. Şu noktaları vurgulamak duru
mundayız 3 
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1. Hadisenin, ilk gününden iibaren Sayın Ece
vit'in TRT vasıtasıyla yaptığı konuşmalar hadiseleri 
tahrik etmiştir. Bir mezhebe menisup insanlar katledi-
liyormuş kanaatini uyandırmak için kullanılan «Soy
kırımı» gibi kelimeler, gerilim* Kahramanmaraş'ta 
olduğu kadar Türkiye'nin her tarafında da artırmış
tır. Hele Sayın Ecevit'in bu arka arkaya yaptığı ko
nuşmalarda, hedef olarak sağcı - milliyetçi düşünce
deki vatandaşları göstermesi ve üstü örtülü olarak 
Milliyetçi Hareket Paritisini tarife Çalışması, hem 
Kahramanmaraş'ta, hem de yurdun çeşitli yerlerin
de kanlı ve yıkıcı silahlı hareketlerin doğmasına yol 
açmıştır. Rize MHP binası tahrip edilirken; Altındağ 
MHP binası yakılırken; Ankara, istanbul, îzm'ir başta 
olmak üzere çeşitli illerimizde okullar işgal edilir, 
milliyetçi düşüncedeki vatandaşlar kurşunlanırken, 
mütecavizler <^ahraman<maraş'ın intlikamını aldıkla
rını» söylemişlerdir. Nitekim bu intikam çığlıklarıy-
la 11 vatandaşıımız, yurdun çeşitli yerlerinde öldürül
müştür. Buna ait haherler gazetielerde geniş şekilde 
yer almıştır. 

2. Olayların ikinci gününde Ciddi tedbirler alı
nabilip şehrin giriş - çıkışları kontrol edilebilseydi 
hadiseler çok daha hafifleyebilirdi. 

3. Bazı aşırı solcu polislerin hadiselere doğru
dan doğruya katıldığı ve bazı resmi araçlarla çatışma
cılara silah taşındığı söylentileri çok fazla yaygındır. 
Bu arada YSE arabası ve elemanları ile paltlayıcı mad
de taşınırken halk tarafından ele geçirildiği 'ifade edil
mişti;, 

4. Bazı mahallelerde dışarıdan gelip evlere yer
leşmiş komünist militanların bulunduğu ve bunların 
yaralanan bir kısımlarının hastaneye gitmeden şehir 
dışına kaçırıldığı ifade edilmektedir. 

5. Olaylarda Marksist militanların bazı mahal-
lelerdeki evlerde mevzilenerek uzun menzili silahlar
la alka ateş ettikleri kesin olmakla ve içişleri Bakanı 
da bu silahlardan ele geçirildiğini söylemekle beraber, 
bunlardan çoğunun kaçırıldığı söylenmektedir. Bu 
ifadeleri olay mahallindeki binlerce boş kovan teyit 
etmektedir. 

6. TRT hadiselerden sonraki neşriyatı ile olum
lu davranmamıştır. Derin bir yara açılmış ama he
nüz kapanmamıştır. Bilinir, bilinmez. Ama sorum
suzluğu muhakkak bir kısım dernek ve kuruluşların 
beyanlarını ekranlara getirmekle, yarayı kurcala
makta, tahrik etmektedir. 

7. Marksist Mao'cu neşriyat olaylardan sonra da 
tahriklerini artırarak devam etmektedir. 

8. Kahramanmaraş'a gelen bazı bakanlar olay
ları incelemek değil, tahkikatı saptırmak üzere gayret 
göstermişlerdir. 

Sonuç: \ 
Kısaca ifadeye çalışılan bu acı olaylar karşısında 

Başbakan Bülent Ecevit'in, içişleri eski Bakanı irfan 
Özaydınlı'nın ve Adalet Bakanı Mehmet Çan'ın, Köy 
işleri Bakanı Ali Topuz'un ve Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğur'un ağır kusur, ihmal ve kanlı olayları 
Kahramanmaraş'ta Ve bütün yurtta sürdürmeye çalı
şan tutum ve davranışları gizlenemeyecek kadar açık
lık kazanmıştır. Başbakanın, olayların birinci, Mu
di ve üçüncü safhasında ciddi rolü olduğu anlaşıl
maktadır. «Soykırımı» sözüyle, sanki oradaki bir kı
sım vatandaşlarımız Türk Milletinden değilmiş de, 
bir soya mensup olanlar, başka bir soya mensup olan
ları katlediyormuş gibi milli bütünlüğümüzü bozucu 
ve bölücü konuşmalar yapılmıştır. Her beş bakanın 
hassas bölge olan Kahramanmaraş'a yaptıkları tayin 
ve sürgünler; Adliye, Milli Eğitim, içişleri ve Köy 
işleri bakanlıklarına bağlı kuruluşlara belli zihniyete 
mensup seçme kişilerin olayların çıkmasında ve deva
mında ciddi rolleri olduğu açıklamalardan anlaşıl
maktadır, 

Bu durum karşısında : 
Kahramanmaraş faciasının doğmasında, gelişme

sinde ve bütün yurda sıçrama ihtimalinin belirmesine 
sebep olarak çok sayıda vatandaşın ölümüne, büyük 
çapta maddi zararın doğmasına ve milli bütünlüğümü
zün zedelenmesine imkân verdiği için; Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantı içtüzüğünün 12 nci 
maddesine ve TCK'nun «Cürüm ve kabahatte işti
raki» suç sayan 64 ve 65 nci maddeleri; «Devletin 
şahsiyetine karşı cürümleri» suç sayan 141 - 142 ve 
163 ncü maddeleri; «ihmal ve vazifeyi kötüye kul
lanmayı» suç sayan 230 Ve 240 ncı maddeleri; «Suç 
işlemeye tahrik »i suç sayan 311 ve 312 nci maddele
ri ihlâl eden Başbakan Bülent Ecevit, müstafi içişle
ri Bakanı irfan Özaydınlı, Milli Eğitim Bakanı Nec
det Uğur, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali 
Topuz Ve Adalet Bakanı Mehmet Can hakkında Mec
lis Soruşturması açılması ve Yüce Divana Sevk edil
mesi hususunda gereğine delalet buyurulmasını rica 
ederim 

9 Ocak 1979 

Niğde Milletvekili Erzurum Milletvekili 
Saldı Somuncuoğlu Nevzat Kösoğlu 

Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, okunmuş bulunan ve 
'konulan tamamen aynı olan bu İki önergenin bir 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunda görüşülmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Okunan bu önergeler hakkında Anayasanın 90 ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisli Birleşik Toplantı İç
tüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasının gerekli olup olmadığını ince
lemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruş
turma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulma
sını oylarınıza sunuyorum- Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tari
hinden 'başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Başbakan ve ilgili bakanların yazılı görüşlerini üye 
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde komisyona 
vermeleri hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Tokat 
Milletvekili Faruk D emir t ol an in; Anayasanın bazı 
maddelerini ihlal ederek görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
141, 142 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Başbakan Bülent Ecevit, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Orhan Eyüboğlu, Adalet Bakanı Mehmet 
Can ve İçişleri eski Bakanı İrfan Ozaydınlı hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi, (91236) 

7. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın; Ana
yasanın bazı maddelerini ihlal ederek görevlerini kö
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 141, 142, 146, 230 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakların
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/246) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sunuşlar» kısmının 
4 ncü sırasında yer alan 9/236 esas numaralı; İstan
bul Milletvekili Turan Kocal ve Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola'nın; Anayasanın bazı maddelerini 
ihlal ederek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 240 
ncı maddelerine uyduğu iddiası ile Başbakan Bülent 
Ecevit, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan 
Eyüboğlu, Adalet Bakanı Mehmet Can ve İçişleri 
eski Bakanı İrfan Ozaydınlı haklarında Anayasanın 
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90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi var
dır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlığına 

Anayasamızın 90 ncı maddesine ve Türkiye Bü
yük Millet Meollsıi İçtüzüğünün 12 nci maddesine 
göre Başbakan Sayın Bülent Ecevit, Adalet Bakanı 
Sayın Mehmet Can Eski İçişleri Bakanı Sayın İrfan 
Ozaydınlı ve Devlet Bakanı Sayın Orhan Eyüboğlu 
haklarında aşağıda sıraladığım Anayasayı ihlal suç
larından ve Türk Ceza Kanununun gerekli maddele
rine göre Yüce Divana şevki için soruşturma açıl
ması talebimdir. 

1. Anayasamızın 14 ncü maddesinin 3 ncü pa
ragrafında, kimseye eziyet ve işkence yapılamaz hük
müne rağmen, yukarıda isimleri geçen Bakanlar ta
rafından, birçok kişilere eziyet ve işkence yaptırıl
mış ve yaptırılmaktadır. 

Faili meçhul veya belli suçlardan dolayı göz altı
na (alınan yüzlerce kişilere Emniyet Müdürlüklerinde 
işkence yapılmaktadır. Yapılan işkencelerin kimlere 
yapıldığımın ve kimler tarafından yaptırıldığının de
falarca yetkililere bildirmiş bulunmaktayız. Yapılan 
işkencelerin işkencecileri hakkında kanuni işlemler 
talep ettik. Maalesef hiç bir işkence olayına bu hü
kümet eğilmemiş ve işkence yapanlar hakkında ka
nuni işleme baş vurmamıştır. Nerede, kimlere, kim
ler tarafından işkence yapıldığının ve yaptırıldığının 
kurulacak olan soruştuınıa komisyonuna tevdi etme
ye hazır olduğumuzu. 

2. Anayasamızın 18 noi maddesinin 2 nci parag-
rafında,^herkes dilediği yerde yerleşme hürriyetine 
sahiptir der. Bugün ülkemizde bazı illerde yerleşmesi 
bazı zorbalar tarafından engellenmektedir. Yerleşmiş 
olanlar da mecburi göçe zorlanmaktadır. Mecburi 
göçler yalnız ilden ile değil, aynı il içinde kendi ta
birleri ile kurtarılmış bölgelerden de yaptırılmaktadır. 
Bu hususun önlenmesini il isimleri ve kurtarılmış böl
ge isimleri vererek defalarca istedik. Bugün yalnız 
İstanbul'un en az 5 bölgesine ben komünist değilim 
diyenler girememektedir. Hükümet bu hususta hiç
bir işlem yapmadığı gibi, bilhassa teşvik ve imkân 
tanıdığıda maalesef gerçektir. 

3. Anıayasıamızın 30 ncu maddesinin 3 ncü pa
ragrafında yakalanan ve tutuklananların yakınlarına, 
yakalanma iddiaları yazılı olarak bildirilir der. Ece
vit Hükümetinden Anayasamızın bu maddesinin işle-
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tilip işletilmediğini sormamıza ve tatbikini istemiş 
olmamıza rağmen, bu Anayasal mecburiyet yerine 
getirilmemiştir ve getirilmemektedir. Bu yasal emrin 
yaptırılmayışının nedeni, suç işleyeni değil, suça zu
lümlerle suçlu bulma çabasındandır. Anayasamızın 
bu maddesi de defalarca ihlal edilmiştir. 

4. Anayasamızın 33 ncü maddesinin 4 ncü pa
ragrafında, hiç kimse zorlama ile yakınlarını suçla
maya zorlanamaz der. Fakat bizzat Başbakan Ana
yasamızın bu emrini defalarca işlemiş ve işlemeye 
devam etmektedir. 

5. Anayasamızın 132 nci maddesinin 3 ncü pa
ragrafı görülmekte olan bir dava için, değil Emniyet 
Müdürleri, Vali olduklarını unutup verilen kanunsuz 
emirleri yerine getiren emir kulu valiler, yasama mec
lislerinde dahi beyanda bulunulamaz denmektedir. 
Ecevit Hükümetinin Anayasamızın bu maddesini İs
tanbul valisi ve Emniyet Müdürü, Anlkara Vali ve 
Emniyet Müdürü, Elazığ, Antalya, Gaziantep, Urfa, 
Sivas gibi birçok i yöneticileri defalarca Anayasamı-
zin bu maddesini ihlial etmiş ve ettirilmişlerdir. 

Yalnız bunları bizzat eski İçişleri Bakanı ve Baş
bakan basın toplantılarında, beyanatlarında ve Yüce 
Meclisin kürsüsünden defalarca tekrarlamışlardır. 
Anayasamızı dinlemeyen ben demek herşey demek 
hastalığına yakalanmış sözde sorumlularım işledikleri 
suçlar ve bu suç işlemenin kamu oyunda doğuracağı, 
Devlete inansızlık anlayışı tedavisi imkânsız boyut
lara ulaşmıştır. Toplumun Devlete olan inancı, gü
venci, saygısı ve itaat etme duygularını yok etmek 
için çalışan bu hükümetin esas gayesi iç anarşiyi mey
dana getirmek ve kardeşi kardeşe düşürmek niyetin
den başka bıirşey değildir. Yaratacağı bu ortam ile 
de, Başbakanın kendi eserinde yazdığı gibi, Castro 
gibi kapıları kırarak değil tokmağı çevirmek suretiy
le komünizmi ilan etme çabaları mıdır. 

6. Anayasamızın 121 nci maddesini yukarıda 
saydığım Anayasal suçları hergün TRTnin ihlal et
mesi ve buna hükümetin de yardımcı olmasından do
layı Anayasamızın bu maddesi de ihlal olunmakta
dır. 

7. Anayasamızın 136 nci maddesinde Devlet Gü
venlik Mahkemeleri kurulur emrini yerine getirme
yen ve bu kanunu çılkarmayacağını alenen ifade eden 
Başbakan Anayasal suç işlemiştir. 

İşte bu nedenlerle Anayasamızın yukarıda sırala
dığım maddelerini bilerek ihlal eden ve Türk Ceza 
Kanununun 240, 141, 142 ve ilgili maddelerine göre 
suç işlediklerinden dolayı Sayın Bülent Ecevit, Or
han Eyüboğlu, Mehmet Can ve İrfan Özaydınlı hak-
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larında Türkiye Büyük Millet Meclisinde soruşturma 
açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

10 . 1 . 1979 

İstanbul Milletvekili Tokat Milletvekili 
Turan Kocal Faruk. Demirtola 

BAŞKAN — Sayın üyeler; okunmuş bulunan So
ruşturma önergesiyle 5 nci sıradaki önergenin konu
ları da aynıdır. O itibarla gündemin 5 nci sırasında
ki, 9/246 esas numaralı; Çorum Milletvekili Mehmet 
Irma'k'ın, Anayasanın bazı maddelerini ihlal ederek 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 141, 142, 146, 230 ve 240 nci 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Bakanlar Kurulu üye
leri hakılarmda Anayasanın 90 nci, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini de okutuyorum efendim : 

TBMM Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Özü: Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 2, 3, 

136 TCK'nun 141, 142 ve 146 nci maddelerine ay
kırı davranıştan ve kanunları kasten yürütmediğinden 
Meclis Soruşturması önergesidir. 

GEREKÇE 
Sayın Ecevit Hükümeti bir yılı geçen iktidarı sıra

sında, kanunlarla kenld'ilerine verilen görevleri, bile
rek, isteyerek kastımahsusla yerine getirmekten dik
katle ve ısrarla kaçınmış, parlamentoda murakabeyi 
işlemez hale getirmiştir. 

1. Anayasamızın 2 nci maddesi Cumhuriyetin 
niteliklerini belirtmiştir. 

«Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlan
gıçta belirtilen ilkelere dayanan, milli, demokratik laik 
ve sosyal hukuk devletidir.» 

TürMye Cumhuriyetini temsil eden sayın Ecevit 
Başkanlığındaki hali hazır balkanlar kurulu bu ilkelere 
kesinlikle riayet etmemiştir. 

İktidar olduğu günden itibaren, komünist rejim 
kurma yanlılarının taarruz ve tecavüzlerinden devleti 
korumayı düşünmemiştir. 

Bu konudaki ikanuni mevzuatı rafa kaldırmış, iş
letmemiş, yürürlükten alıkoymuştur. 

Bu Bakanlar Kurulu, İnsan haklarını çiğnemiş, 
suçsuz insanları kasten göz altına almış, Devletin 
emniyet dairelerinde bitmez tükenmez işkencelere uğ
ratmıştır. 

Bu iktidar genç, körpe insanları elektrik ceryanı 
verdirerek milli demokratik, müslüman Türk genç-
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lerine cebren işlemedikleri suçları kabul ettirmiş, 
'bunlara dayanılarak tutuklamalar yapılmış, hapisha
neler adam almaz hale gelmiştir. Beton zeminler 
üzerindeki karakışta, soğuk, rutubetli koğuşlarda ha- ' 
len tutuklu ve hükümlüler 'bir yatakta 3 er kişi yatı
rılmaktadır. Bu husustaki her şikâyete, hükümet göz 
kapamış, kulak tıkamıştır. Bu tutum insanlık anlayışı 
'ile bağdaşamaz. Anayasamızdaki insan hak ve hür
riyetleri ç'iğnemiiştir. Bu Hükümet Türklüğe karşı, in
sanlığa karşı cürümler işlemiştir. 

2. Anayasamızın 3 ncü maddesinin «Türkiye Dev
leti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. 

Resmi dil Türkçedir.» hükmünü bu Hükümet ih
lal etmiştir. Bu hükümler aleyhine çalışan, devlet yı
kıcılarına, bölücülere, bölgecilere Hükümet Başkanı 
yeşil ışık yakmış arka çıkmıştır. 

Bölücülük ve bölgecilik yapanlar; milli hudutları
mız içinde ayrı dillerden eğitim yapılmasını isteyenler 
himaye edilmiş, devletin önemli hizmet mevkilerine 

- bunlar getirilmiştir. TÖB-DER'in Milli Eğitim Bakan
lığını ve okulların yönetimini ele geçirmesi Hükümet 
politikası ile temin edilmiştir. 

Yine bölücülükle, bölgecilikle malul ve maruf hü
küm giymiş bir kişiyi Hükümete almıştır. Bu şahıs 
gezilerinde emniyet kuvvetlerinin bir kısım halka zu
lüm ve işkence ettiğine dair resmi beyanları ile böl
gecilik etmiştir. Devlet aleyhtarlarının anarşistlerin, 
teröristlerin, rejim düşmanlarının eylemlerinin bu ba
kan ve Hükümet eliyle kanunlar işlemez hale getirile
rek nevi şahsına münhasır himayeye mazhar kılındığı 
görülmektedir. 

Sıkıyönetimin daha bir kısım hassas bölgelerde ve 
illerimizde ilan edilmesine karşı çıkan, buralarda sıkı
yönetim ilanı halinde kararnameyi imzalamama teh
didinde bulunan bir malum balkan Hükümetin öteki 
üyelerini ve Başbakanı adalete, kanunları kısmen tat
bik etmemeye, eşgüdümle sıkıyönetimin uygulandığı 
illerde dahi bu Anayasal tedbiri saptırmaya, açıkçası 
sıkıyönetime müdahaleye zorlamışltır. İktidarın ömrü
nü 3, 5 gün uzatabilmek için Hükümetin ve Başika-
nınm kanunların bihakkın tatbikinden tavizler ver
meye hakları yoktur. Anayasanın 3 ncü maddesi hük
mü Bakanlar Kurulunun bütün üyelerince ihlal edil
miştir. Ve edilmektedir. 

3; Anayasamızın 136 ncı maddesi Devlet aleyhine 
işlenmiş ve işlenecek suçlar için devlet güvenlik mah
kemeleri kurulmasını, bu nevi davaların süratle yü
rütülmesini ve sonuçlandırılmasını emredici hüküm
ler getirmiştir. 
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Hükümet bu konuda da Anayasanın emredici hü

kümlerini bir seneden ziyade zamandan beri yandaş
larını memnun ötmek için, türlü bahanelerle savsak
lamış ihlal etmiştir. Ve bu Anayasa suçunu işlemekte 
berdevamdır. 

4. TCK'nun 141, 142, 146 ncı maddelerini Hü
kümet âdeta fiilen yürürlükten kaldırılmış gibidir. 

Büyük şehirler başta olmak üzere bütün Türkiye' 
deki fcitabevleri, dünya komünizminin yurdumuzda 
baskısı yapılan tanınmış kitapları ile doldurulmuştur. 
Marks Engels, Lenin, Stalin, Mao gibi komünist li
derlerin kitapları, fotoğrafları ve sözleri ile takvim, 
plak, banit gibi daha pek çeşitli yayınlarla alenen sü
rekli şekilde komünizm propagandası yapılmaktadır. 
Komünizmin işçi sınıfının hâkimiyetini esas aldığı, 
TCK'nun ise sınıf hâkimiyetini yasakladığı malumdur. 
Buna rağmen Hükümet savcıları harekete geçirerek 
kanunların gereğini yapacağı yerde, komünizme ser
best propaganda ve yayılma imkânının tanınacağı, ko
münizmin yasak oldukça demokrasinin tam almaya
cağını söylemek suretiyle, TCK'nun 141, 142 ve 146 
ncı maddelerini işlemez hale getirmiştir. 

Yurt dışında gizli kurulmuş kanunsuz Türkiye Ko
münist Partisine hürriyet istenmesini kınamadığını 
beyan eden Başbakan suç işlemiz ve komünizm pro
pagandasına karşı savcıları görev yapamaz hale getir
miştir. 

Bu sebeplerle Başbakan ve bütün Bakanlar Kurulu 
üyeleri hakkında TCK'nun 141, 142, 146 ncı, Ana-' 
yasanın 2, 3 ve 136 maddelerini kasten yürütmemek 
suçlarından Anayasanın 90 ncı TCK'nun 230, 240 
ncı maddeleri ve TBMM Birleşik Toplantı İçtüzüğü
nün 12 nci maddesi gereğince bir Meclis Soruştur
ması açılması zaruri hale gelmiştir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
26.1.1979 

Mehmet Irmak 
Çorum .Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin 4 ncü ve 
5 nci sırasındaki her iki önergeyi de sizlere takdim 
eltmiş bulunuyorum. Her ikisi de birbirinin benzeri 
olması hasebiyle okunmuş bulunan ve konuları ta
mamen aynı olan bu iki önergenin bir Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunda görüştürülmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Okunan önergeler hakkında Anayasanın 90 ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisli Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir Meclis so-
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ruşturması açılmasının gerdkli olup olmadığını ince
lemekle görevli TürMye Büyük Millet Meclisi Soruş
turma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tari
hinden başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden 
ler... Kabul ölmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbalkanın ve ilgili balkanların yazılı görüşlerini, 
üye seçijmi tarihinden itibaren 15 gün içinde komis
yona '.'ermeleri hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Kocaeli Milletvekili İbrahim 'Topuz ve 4 ar
kadaşının; yasalara aykırı olarak işçi tayin etmek su
retiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Matara
cı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/237) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sunuşlar» kısmının 
6 ncı sıralsında yer alan, 9/237 esas numaralı; Kocaeli 
Milletvdk'ili İbrahim Topuz ve 4 arkadaşının; yasalara 
aykırı olaralk işçi tayin etmek sureciyle görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve 
Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 
90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına illi skin önergesini okutuyorum 
efend m: 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı Başkanlığına 

Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Senatörü Bahri 
Cömerdin bugün basına yaptığı yazılı açıklamasında 
Gümrük ve Tekel Balkanı Tuncay Mataracının keyfi 
bir şekilde işçi tayini yaptığı ve bu şekilde kanuna 
'karşı davranışta bulunduğu belirtilmiştir. 

Bu suçtur. Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine göre görevi kötüye kullanmaktır. 

Ayrıca basına açıklanmış bu beyanatta Bakanın 
kendisine işçi getiren veya işe girmesini temin eden
ler 50 000 liraya kadar rüşvet almaya başladılar de
nilmektedir. 

Bu ise rüşvet mukabili iş görmek ve bunlara Ba
kanın yaltaklık yapmasıdır. Türk Ceza Kanununa göre 
bu da ayrı ayrı birer suç teşkil etmektedir. 

Bu sebeplerle Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay 
Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi ve 
TBMM Birleşik Toplantımı İçtüzüğünün 12 nci mad
desi uyarınca soruşturma açılmasını arz ve talep ede
riz. 

Kocaeli Milletvekili Kahramanmaraş Milletvekili 
İbrahim Topuz Mehmet Şerefoğlu 

Eskişehir Milletvekili Bilecik Milletvekili 
Yusuf Cemal Özkan Cemaiettin Köklü 

Burdur Milletvekili 
Ahmet Sayın 

BAŞKAN — Efendlim, okunan önerge hakkın
da Anayasamın 90 ncı ve Türkliye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü mad
desi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasının 
gerekli olup olmadığını incelemekle görevli Türki
ye Büyük Milelt Meclisi Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun 16 üyeden kurulmasını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinlin üye seçimi tari
hinden başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kalbuil etmeyenler... Kabul edinmiş
tir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşlerini üye seçimi tari
hinden itibaren 15 gün içer islinde Komisyona verme
si hususunu oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmişir. 

9. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve Si
vas Milletvekili AH Gürbüz'ün; anarşik olaylar kar
şısında gerekli önlemleri almayarak görevlerini ihmal 
ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 125, 146, 179, 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyla, Başbakan Bülent Ecevit, 
Adalet Bakanı Mehmet Can, İçişleri eski Bakanı İr-
fn Özaydinli haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeîeri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/238) 

ıBAŞKAN — Günide'mlimlizliın «Sunıuişlıaın» kıısimı-
nm 7 mcıi sırasında yer ailıan, 9/238 esas numaralıı, 
Çorum Mâl&etvakiilii Mebmiat Irmak ve Sivas Mıillllat-
vâki.iM Alıi Güribüz'üın; anarşik oliaıyliar karşijsınlda ge
rekli önillemUlatii alımıaıyaır&lk görevlarinli ihmal ve kötü
ye ikülanıdıiklıarı ve bu eyfemterinlkt Türlk Ceza Ka
nununun 125, 146, 179, 230 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iiddliaisıylla, Baışbialkan Bülıenit Ecevlit, Adallıet 
Balkanı MebJrnıdt Can, İçüşlleri esikli Bakanı İrfan 
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Özaydımh haildıaraıida Anlaıyiaısanan 90 ncı, Türkiye 
BüyıiÜk Miflat Mıedlisıi iMrijeşjik Toplajriitıısı Içftlüztiigü-
ınün 12 mdi maddeleri uyarımca bir Meclis Soruşitur-
ımıası açılmasına ilişiklin önıengös'M okuttusyoruım efem-
•dürn. 

Türkiye Büıyülk Mıildt Miecllilsli Birleşik Topflamjtısı 
'Başklamlıığıma 

Özü : Başbakan, Mülsitafii Içişkfri Balklaıru ve Ada-
ilet Baklamı halklarımda M'efdllis Soruşturması açıüıma-
sıınıa dair öınıargedir. 

GEREKÇE 
/EüâVJit Hükümetli anaırşlifc lollaylıarı önilernek, amala

rın gözyasşl'ıarıını dimdirmielk, barış ve klaırideşlllik ge
tirmek giibii güzel vaaıdferi liilfe Türk M,ili!ıelfcinıiım çtotk 
linısamli ve mliJİM duygularımı ve emtelılerimli isltüıstmiar elde-' 
rek âdeta sömürerek işbaşına gelmdştıir. 

Amarşlik ve terörist olayları önlemek, ortadan 
kaldırmak, can ve miall güvenliğimi sağlamak, küşi 
ve Ikonuıt dokumuilrmazlığiM taım ve kâlrriil miamasliyle 
bütün vatanldaişlıara bahşetmek Amayalsamıızıın ve bü
tün Cumhuriyet kanonlarımın 'emri ve gereği ilken 
ikbidar bu taahhütlerime ülke ve dünıya kamuoyu 
önıüırudle riayet ©tmiemiştir. 

Aksıinıe Türk MliMiatiınli yaınıîltlmlak, aJldaıtmak, oya
lamak, hedef saptırmak suretiyle, kemdlilsiınii ilkltli-
dana getirtmiş olan parflıaımemto dışı güçlere, yaınıdıaş-
larınia, çizmeden yukarı çılkmış birtakımı derneklere 
diyet vermielk yolunu seçimliktik. İkitlidar Triifflteltfimı 
rağmınia, mıiletün felalkieltinie bumu yaıpnıışitır. 

Adaletin saptıırılımasiimıim anarşi ve terörüm atzlgım-
iaşma&ımdıalkli rolü: 

iSosyal has'tailıklardaın mabjuit anarşi ve terörüm 
önılıenmiesii, özgürlüklerin cam ve mal güvenlliğimıim 
sağlanması, şenıi dinayetlenim yok edilmesi liçüm teş
histen doğru ikomulllmaisııyle anarşik terörist mihrak
lara iınifebillir. 

Ama Başbakan oüiaıyîıariin setbeplıertinıi tersyüz et
miş, saptırmış tamalmıyla yaırıkş ttesşihüsHieni Ikıasltem bi
lerek, isitleyerek koymuştur. Buınidaın somra tterörlle -
ianarşlik dDyallarla birimci derecede sonuimlıu iki bakam 
da Müsltlafi İçişleri Balkanı Özaydımlı ve Adalet Ba
lkanı Mehmet Can da ıkıenldi görev bitmelimi ön plana, 
linısıiyaltlifli ele alacalklları, sorumilıuhılk duyacakları yer
de kanunları hiçe sayarak, açıkça ihlal ederek 
Başbakanın çarpık görüşlüne, medyum miilsıal kaıpıîı-
ımış angaje oılimuşHardır. 

ıBu üçlü tarafımdan adafct mefluç hale gdtiirilfmiş 
bilerek, listeyerek çiğmiemlmlişıtir. 
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la) Adalet ve İçişleri eski Balkanı (kemdi aırafeınm-
da da bir udu iıtttiıfalk (klıırmuşlamdır, Bunum sonucu, 
fkamaırüıaınn ihlali, adaletlim paiyİmM ediftrıiesli otauş-
ıtuır. 

/Bu iki bakamım gfcilti ittifakının, eşgüdürnıilerinîim 
tezahürü şöyle olmuştur, 

Ülkenin birçok yerimde eımniyıet mensupları ile 
C. Savcıları kanunların öngördüğümden ziyade özel 
mitelikjte bağlar kurmuşlardır. Bidayette işkence ve 
zulümleri ile haklarımda şikâyetler kamuoyunda ve 
parlamenıtoda su yüzüne çıkan emniyet görevlileri 
rahatlatılmış, işledikleri can ve mal güvenliği ve 
özgürlükleri yok edici suçlanma hükümetçe şal ör
tülmüştür, 

Cumhuriyet savcılarımın artık adalet saraylarım
da, kemdi kutsal makamlarımda değil, emniyet sa
raylarında «görev yapma» veya «görev suiistimali»; 
devri başlamıştır. 

Emniyet görevMerimin şikâyetler karşısında «nıe 
yapalım biz sadece yakalayıp getiriyoruz. Savcı is
tiyor, savcı bilir, oma başivuram» savunmaları baş
lamıştır. Emniyet ile adalet daireleri arasımda gidiş 
gelişte en azımdan yakınları* tutulan, suçlamamlarım 
bitkin, perişan hallerini görürler endişesiyle «kol 
kırılır yen içimde» kabiimdiem tahkikatlar uzatılmış, 
kayıtsız şartsız her hadisede, her şahıs içim savcılar 
«gözaltında tutma» «emniyette alıkoyma» sürelerini 
uzatarak savcılar emnliyetteki haksızlıkları himaye 
eder dururma getirilmişlerdir. Vatandaşlara suç ka
bul ettirmek ve savcı önümde itiraflarda bulunmak 
için emniyetim usul ve metotUarmdam adli organ olan 
savcılar yararlanır olmuşlardır. Sonra da; 

Kanunların normal zamanlarda C. Savcısı önün
deki itiraflardan sanıkların rücu edememeleri, maıh-
ikfemeleroe bumun muteber belge sayılması kaziyesine 
bu amormal sorgulamalar dayamıdırılimak istenmiş, 
pek çok rrtahkûmiiyetler böyle tecelli etmiştir. 

Bu durumda adaletin başımda olam zat nerededir 
ve ne yapmıştır . İçişleri Balkanı a*kadaşınım kollum
da ve Başbakanımın emrimde, hizmetimde adaleti 
saptırma yolumdadır- Anılamlar tarafımdan adalete 
karşı suç işlemmekted'ir. 

h) Yline Adalet Bakaını, şahsının ve hüküme
tin sempati ve nüfuzu ile kanunlara göre bağımsız 
olan mahkemelere, C. Savcılarına olumsuz tesirler 
icra etmiş, nakil ve tayinler hızlanmıştır. 

İstediğimi em kritik, em hassias yerlere, isteme
diğini pasif görevlere, cezaevi savcılıklarına getirt
miştir. 
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c) Adalet Baikamı «Güvenlik sağlanamama» 
suni gerekçesi göstererek pek çok davayı hâkim be
ğenir ve seçercesline» ortadan oraya nakltettirmiştir. 

Elbistan'dan Amasya'ya, Balıkesir'den Hatay'a, 
Burdur'a, Erzurum'dan Balıkesir'e davalar yer ve 
yön değiştirmiştir. 

Sanıklar ise Balıkesir'den Giresun, Trabzon ce-
zaevlemine sonra oralardan Hatay'a sürülmüşlerdir. 
Birilikte hatıra resmi çektirdiği solcu yoldaşları tu
tukluları ise nereden hangi cezaevinden hangisine 
yer değiştirdiğini Adalet Bakanı biMirmelidlir. 

d) Adalet Bakanı Balıkesir Cezaevinde bazı tu
tuklular kendisine imzalı dilekçeleriyle başvurarak, 
cezaevinin iç avlusuna bölücü - Komünist sloganlar 
yazıldığını, bir mayıs ve 6 mayısta kızıl bayrak çeki
lip «Enternasyonal Marş «Komünist marşları söy
lendiğini savunan da bu kanunsuz törenlere katıldı
ğını şikâyet ettikleri halde işlem yapmamış veya sü
rüncemede bırakmış evsafta hir savcıyı yerinde tut
makla ayrıca görevini suistimal etmiştir. 

e) (Başbakan, gerçek suçluları hakim önüne çı
karttırmadığı, faili bilinmeyen ve bulunamayan suç
lar adedinim çok arttığı bir ortiamda hakimlere etkin
lik tavsiye etmekte sureta bir tahkikatla, belli biçimde 
suçlaman zoraki sanıklar halklarında acele hüküm ve
rilmesini tavsiiye etmekle adalete müdahale edilmiş 
ve adili suç işlenmiştir. «Kanun dışı demirperde gerisi1 

dış ülkelerde kurulu TKP'ye özgürlük verilebilir» 
beyanları ile TCK nun 141 - 142 nci ve diğer mad
deleri fiilen işlemez hal© getirilmiş, Adalet Bakanı 
da C. Savcılarına, görevi icabı Anayasal düzenin, 
vatanın bütünlüğünün, Cumhuriyeti korumak için ko
nulmuş TCK 141 - 142 nci maddeleri uygulamada 
yönlbndirmemâş olmakla, eski içişleri Bakanı da bu 
maddeleri ihlâl eden suçluları buldkııitmamaik, yaka-
laitmamakla devlete ve rejime karşı ağır ve telafisi 
imkansız suçlar işlemişleridir. 

Baş'bakan ve ilgili iki bakan malum şekillerde 
suçlanan ve henüz kanunlara göre tahkikatları gizli 
yürütülmekte bulunan kişileri yaygın biçimde yaym 
organları ile kesin suçlu gilbi ilan ettiklerine veya 
maiyetleri Vali ve Emniyet Müdürlerine bu tarzda 
CMUK'nfa göre suç teşkil eden beyanları yayınlattır
dıklarına göre de adi suçlar işlenmiş bulüınmaktadır. 

Anılan ve somşturnıada görülecek diğer sebep
lerle Başbakan Sayın Bülent Ecevit, Adalet Bakanı 
Sayın Mehmet Can, Müstafi İçişleri Bakanı İrfan 
Özaydınlı haklarında TC Kanununun (Devletin şah
siyetinle karşı cürümler) (Devlet kuvvetleri aleyhine 
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' cürümler) başlıklı fasıllarını tatbik ettirmemekle 
TCK nun 125 ve müteakip, 146 ve müteakip, 179 ve 
müteakip keza 230 ve 240 maddeleri ile Anayasa
mızın 90, TBMM Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri gereğince Meclis Soruşturması açıl
masını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

11 * 1 . 1979 
Çorum Milletvekili Sivas Milletvekili 

Mehmet Irmak Ali Gürbüz 
BAŞKAN — Sayın üyeler, okunan önerge hak

kında Anayasanın 90 nci ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü mad
desi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasının 
gerekli ölüp olmadığını incelemekle görevli Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Soruşıturtmia Hazırlık Komis
yonunun 16 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
Gidilmiştir efendim. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakan ve ilgili balkanların yazılı görüşlerini üye 
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde komisyona 
bildirmeleri hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler„. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

10. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Sivas 
Milletvekili Ali Gürbüz'ün; yaptığı tayin ve nakiller
de partizanca bir tutum izleyerek görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret Bakanı 
Teoman köprülüler hakkında Anayasanın 90 nci, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/239) 

BAŞKAN — Yine, gündemimizin «Sunuşlar» kıs
mının 8 nci sırasında yer alan, İstanbul Milletvekilli 
Turan Kocal ve Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün; 
yaptığı tayin ve nakillerde partizanca bir tutum iz
leyerek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu 
iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hak
kında Anayasanın 90 nci, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin, 9/239 esas numaralı önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı 
Başkanlığına 

Aşağıya çıkarmış olduğum nedenlerden dolayı, 
Anayasa ve Kanunları çiğneyen Ticaret Bakamı Sa-
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yın Teoman Köprülüler hakkında Anayasamızın 90 
ncı ve Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 12 nci madde
sine göre Meclis Soruşturması açılmasını talep ede
rim. 

GEREKÇE 
Ticaret Bakanı, görevden aldığı üst kademe yöne

ticilerini, Devlet memuriyetinde görülmemiş şekil
de kendıi emirlerinin, idarelerinin altında bulunan ka
demelere tayin etmişlerdir. Müsteşar muavinleri gö
revden alınmış, Genel Müdürlerin emrine müşavir 
olarak verilmişlerdir. Bakanlıkta çalışan fakat Sa
yın Bakanın fikri doğrultusunda mfilitanlık yapmayan 
memurlar Hakkâri, Tunceli gibi illere sürülmüşlerdir. 

Gidenlerin bir kısmı dayak yemiş bir kısmı öldü
rülmüş, büyük çoğunluğuda can güvenliği olmadığın
dan gidememiştir. Eşlerinden ayrı yapılan bu tayin
ler ile birçok ailenin perişanlığına sebep omuştur. 

Bakanlık şu anda CHP'li ve Dev - Genç'li mili
tanların işgali altındadır. Ne kadar bu tıip militan 
varsa, Belediyelerden imtihan kazandı belgesi aldı
rılarak memuriyete alınmışlardır. Buradaki görevleri 
ay başları maaş cetvellerini imzalamak ve bakanlıkta 
terör ve anarşiyi yaratmaktır. Ayrıca bakanlıkta 
uzun seneler çalışarak te%rübe sahibi olanlardan CHP' 
I i olüpta militan olmıyanlarıda uyku memurluklarına 
atanmıştır. 

Ticaret Bakanı, dış ticaretimizi allak bullak ede
rek çıkmaza sokmuştur. 

Demir perde ülkelerine mal satacağım diye gele
cek 10 yılın satış senetlerini imzalamıştır. Buna imza 
etmeği en küçük bir esnaf dahli reddeder. Ayrıca 
sosyalist ülkelere ühracat ürünlerinizi değer fiyatla
rın verilebimesi mümkün olanların çok altına sat
mıştır. Milli gelirimize yandaşlarına hoş görünebil-
mek için zarar vermüştir. Elde mal olmadığı halde, 
pazar aramak için Sayın Bakan Dünya Turistik gezi
lerini heyetler halinde yaparak savurganlığın hiç iti
razsız misallerini vermekde, âdeta Başbakanla yarış 
halindedir. 

Koperatiflerdeki uygulamalarına gelince, müdür 
ve memurların işçilerin görevlerine hiç bir yasa din
lenmeden son vermiştir. 

Gülibirliilkde Elma sandığının tanesini 25-30 TL. 
sından yaptırması mümkün iken 38 TL. sından bir 
imtiyazlı şahsa yaptırılmıştır.- Yaptırılan sandık adedi 
ile fiyat farkımdan dolayı 700 milyon lira civarında 
bir zarara sebep olmuştur. 

Aynı şekilde haşhaş,.taban fiyatının açıklanmasın
dan evvel verilen krediler ile köylünün emeği ustaca 

sömürülmüştür. Ve verilen kredilerde partizanca ya
pılmıştır. 

Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler Bakanlık 
bünyesinde sürdürdüğü aşırı partizan politika o hale 
gelmiştir ki kendi tayin ettiği Genel Müdürler bile 
ona sonunda isyan etmiştir. Görevi bırakmışlardır. 
Bunun en canlı örneklerinden birisi Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğüne getirdiği Erdoğan Serel'ın isti-
fasıdır. Bakanın emri ile Ziraat Bankası Rahşan Ece-
vit lin çıkardığı uımut gazetesine ayda 5 bin TL.lık rek
lam verdiği aöyi'enlmekıtedir. Sonria 'bu reklam fiyatı
nın 30 bine yükseltildiği söylenmektedir. CHP Genel 
Sdkreterii M'ustofa Üstündağ salhtp olduğu özgür dm-ı 
san dergisine 100 !bin adet albone olunmuştur. 15 bin 
likanın peşin ödendiği söylenımıekitedir. CHP'li Güven 
gazetesine her ay 5 bin TL.lık reklam verildiği söylen-
m'ekıt'efdi'r. CHP Anlkaıra İl gecesinle 20 bin TL.lık klişe 
bedeli öfdenldiği söylenm'ekitedir. Erol Günaydın'a ter 
Teîelvilziyion flilimli (için önce 150 ibim sonra, 175 bin TL. 
toplam 325 'bin TL.lık, para ödendiği sıöylanimektedcr. 
Ancak ortada ne senıaırtyo ve nede film vardır. 

Yulklalnida sıaydığım nedenlerle Anayasamızı hllçe 
sayan ve Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesini 
Mal ©den Ticaret Balkanı Sayın Teoman Köprülü
ler hakkımda Sottuştunmıa açılmasını ve nıetdcedıe Yü
ce Divana şevklimin teminimi saygıyla arz ve talep ede
riz. 

îstamibuil Milletvekili Sivas Mifetivdkffli 
Turan Kocal Ali Güıribüız 

BAŞKAN — Sayın üyeler, okunan önerge hak
kında Anayasanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü mad
deleri uyarınca bir MecMs Soruşturması açılmasının 
gerekli olup olmadığını incelemekle görevli Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun 16 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyo
rum. .'Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye 'seçimi tari
hinden başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler., kabul edilmiş
tir. 

İlgili bakanların yazılı görüşlerini, üye seçimi 
tarihinden itibaren 15 gün içinde Komisyona ver
meleri hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. ıKabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

11. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve İstan
bul Milletvekili Turan Kocal'in; yaptığı tayin ve 
nakillerde partizanca bir tutum izleyerek görevini 
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kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/240) 

BAŞKAN — Şimdi yine gündemimizin «Sunuş
lar» kısmının 9 ncu sırasında yer alan, 9/240 esas 
numaralı, Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve istanbul 
Milletvekili Turan Koçal'ın; yaptığı tayin ve nakil
lerde partizanca bir tutum 'izleyerek görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 'Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim 
Bakanı Necdet Uğur hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini takdim ediyoruz efendim. 

TBMM Birleşik Toplantı Başkanlığına 
Aşağıya çıkarmış olduğum nedenlerden dolayı, 

Anayasa ve kanunları çiğneyen Milli Eğitim Baka
nı Sayın Necdet Uğur hakkında Anayasamızın 90 
noı ve TBMM Birleşik Toplantı içtüzüğünün 12 
nci maddesine göre Meclis Soruşturması açılmasını 
talep ederim, 

Gerekçe : 
Milli Eğitim Bakanı bugüne kadarki icraatları ile 

Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanununu, Devlet 
Memurları Kanununu ve* diğer ilgili 'kanunları hiçe 
sayarak bölücü, partizan keyfi tasarruflarda bulun
duğunu ortaya koymuştur. Necdet Uğur bakan olur 
olmaz, bakanlık merkez teşkilâtında ve Türkiyenin 
her tarafında her derecedeki okullarda tecrübeli, yıl
lardır Türk Devletline ve Türk Milletine hizmet aşkı 
ile çalışmış şerefli hizmetlerde bulunmuş öğretmen 
ve idarecileri hiçbir gerekçe göstermeden tahkikatsız, 
soruşturmasız görevlerinden almıştır. Cumhuriyet 
tarihinin hiç bir döneminde görülmemiş olan öğret
men, idareci, öğrenci, memur ve hizmetli kıyımı 
Uğur'un bir yıllık Milli Eğitim Bakanlığı zamanında 
yapılmıştır. 67 il'in Milli Eğitim müdürü ve yardım
cıları, 63 Eğitim Enstitüsünün müdür ve müdür yar
dımcıları binlerce ilk ve orta dereceli okul müdür 
ve müdür yardımcılarına Anayasa, kanun ve yönet
melikleri hiçe sayarak sırf Türk Milliyetçisi olduk
ları için «Bakanlık Oluru» adıyla ne olduğu belli 
olmayan olurlarla sürgün etmiştir. 

Milliyetçi • düşüncedeki tecrübeli öğretmen ve ida
recilerin yerlerine parfei rnıilitanlarını, bölücü komü
nist bir kuruluş olduğu herkesçe kabul edilen 

TÖB - DER adlı fesat teşkilâtının üyelerini sıkıyö-
tim mahkemelerinde TCK'nun 141, 142, 146 mad
delerinden yargılanmış, hüküm giymiş devlet ve re
jim düşmanlığı yaptıkları sabit olan bölücü komü
nist şahısları yerleştirmiş bakanlığını TÖB - DER'e 
teslim etmiştir. 

Milli Eğitim Bakanı ve kilit noktalarına yerleştir
diği bölücü komünist düşüncedeki yöneticiler Türk-
kıiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün sözlerini 
bile yasak etmişler, Atatürk'ün resim ve sözlerini 
parçalayarak atmışlardır. Atatürk ve Türk büyükleri
nin gençlere tanıtılması yerine MAO, LENİN, STA-
LİN - KASTRO gibi Türk düşmanı komünist lider
lerin resim, yazı ve kitapları tavsiye edilmiş, Necdet 
Uğur'un bilgisi dahilinde Atatürk düşmanlığı, bölü
cülük, komünizm propagandası, devlet ve rejim 
düşmanlığı yapılmıştır. 

Uğur, 30 Ocak 1978 de yönetmeliklere aykırı bir 
şekilde Eğitim Enstitülerini kapatmış, hâlâ açılma
mış olan okullarda 80 bin öğrencinin birer yıl kay
betmelerine sebep olmuş ve ayrıca Eğitim Enstitü
lerini devlet düşmanlarının karargâhı haline getir
miştir. O günlerde YANKI adlı haftalık dergiye 
verdiği beyanatta «Eğer okulları kapatmasaydım 40 
bin parti militanı yurda dağılacaktı» diyerek öğren
cilerin büyük bir kısmını düşman ilan eetmiş bu genç
lerimizin mezun olmasın düşüncesi ile de okulları
mızın bir kısmını hâlâ açmamıştır. 

Bakan öğretmenler arasında ayırım yaparak 
partizanlık örneği göstermiştir. Bakanlık merkez teş
kilâtına yerleştirdiği TÖB - DER'li bölücü komü
nist düşünce sahipleri bizzat Uğur'un talimatıyla 
milliyetçi öğretmen ve idarecileri can güvenliği ol
mayan yerlere ölüm sürgünlerine göndermiş, istifa
ya zorlanmıştır. Ailelerin parçalaeamayacağı Anaya
samızın gerekli maddesinde emredilmiş olmasına 
rağmen Necdet Uğur 200 öğretmen karı - kocayı bir
birinden ayırmış, aileleri parçalamıştır. 

Bakan, Yüksek Yargı organlarına yalan bilgi ve
rerek yüce mahkemeleri yanıltmaya çalışmış, kanun
suz icraatları ile ilgili verilmiş olan Danıştay ka
rarlarını uygula mam ıştır. 

Yukarıda izah edildiği gibi; 
1. Necdet Uğur'un bölücülük ve komünistlik 

suçlarından sabıkalı devlet ve rejim düşmanlarına 
Milli Eğitimi teslim ederek bölücülük ve komünizm 
suçlarına iştirak ettiği, 

2. Partizan, bölücü uygulamaları ile milli bir
lik ve beraberliği bozduğu, vatandaşlarımız arasında 
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tamiri mümkün- olmayacak yaralar meydana getire
rek iç savaş kışkırtıcılığı yaptığı, 

3. Milli Eğitim Bakanlığını TÖB - DER'e tes
lim ederek görevini kötüye kullanıp devlet, rejim 
düşmanı şahısları koruduğu, 

4. Öğretmenlere can güvenliği olmayan yer
lere ölüme gideceksiniz yahut istifa edeceksiniz di
yerek zulüm yaptığı, 

5. Danıştay kararlarını uygulamayarak hu
kuka saygısızlık yaptığı. 

6. Karı - koca eşleri birbirinden ayırıp aile 
düşmanlığı yaptığı, 

7. Okulları sebepsiz kapatarak 80 bin öğren
ciye birer yılını kaybettirdiği, milliyetçi öğrencileri 
suçsuz yere cezalandırarak okulları komünistlerin 
üstü yapmaya çalıştığı apaçık ortadadır. 

Yukarıda saydığım nedenlerle Anayasamızı hiçe 
sayan* ve Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesini 
ihlâl eden Milli Eğitim Bakanı Sayın Necdet Uğur 
hakkında soruşturma açılmasını ve neticede Yüce-
Divana sevk'inin teminini saygıyla arz ve talep ede
riz. 

( 1 6 . 1 . 1979) 
Sivas Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Ali Gürbüz Turan Kocal 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anaya
sanın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddeleri uyarın-
oa bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup 
olmadığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 
üyeden kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi ta
rihinden başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul eetmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşlerini üye seçimi tari
hinden itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

12. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 7 
arkadaşının; yetkilerini kötüye kullanarak bir olay
da görevli emniyet mensuplarının tutuklanmalarına 
ve dövülüp yaralanmalarına sebebiyet vererek gö
revlerini ihmal ve kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 230,240 ve 308 nci 
maddelerine uyduğu iddiasıyla, İçişleri Bakanı Ha-

— 167 

2 . 5 . 1979 O : 1 

san Fehmi Güneş, Adalet Bakanı Mehmet Can ile 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakkın
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/241) 

BAŞKAN — Yine, gündemimizin «Sunuşlar» 
kısmının 10 ncu sırasında yer alan 9/241 esas nu
maralı, Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 7 ar
kadaşının; yetkilerini kötüye kullanarak bir olayda 
görevli emniyet mensuplarının tutuklanmalarına ve 
dövülüp yaralanmalarına sebebiyet vererek görevle
rini ihmal ve kötüye kullandıkları ve bu eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 308 nci 
maddelerine uyduğu iddiasıyla, içişleri Bakanı Ha
san Fehmi Güneş, Adalet Bakanı Mehmet Can ile 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini tak
dim ediyoruz efendim: 

TBMM Birleşik Toplantı Başkanlığına 

Özü : içişleri, Adalet, Gümrük ve Tekel Bakan
ları haklarında Meclis Soruşturması önergesidir. 

GEREKÇE : 
Hükümetin üç bakanı, devlet hizmetindeki polis

leri mahkûm edebilmek için, yine suçluları gizle
mişler, mağdurları suçlu göstermişler, haksız yere 
tutuklanmalarına, ceza ve tutuklu evine konulma
larına, başkentte, kendilerine bağlı emniyet ve ada
let dairelerinde haksızlık, adaletsizlik, zulüm, işken
ce, darp ve adam yaralama olaylarını önleyememiş
lerdir. 

Bu hükümet ne denli bir hükümettir ve bu hü
kümetin CHP ağırlıklı, gösterilmesine acaip bir 
«Ağırlık!» dır ki kendi memurlarının görev anlayı
şına sahip değildir. Kendi memurlarını dışanda ve 
ceza evlerinde devletin yedi adlinde bulundurulduk
ları halde dahi koruyup ailesine aldığı haliyle tes
lim edebilmek, onların can güvenliklerini, en kut
sal yaşama haklarını, Anayasamız gereğince kişi do
kunulmazlıklarını sağlıyamayan bu hükümetten da
ha beceriksizi, daha aoizi acaba var mıdır, dünyanın 
hangi uzak, hangi talihsiz beldesinde bulunabilir di
ye düşünmekten, meraktan insan kendini alamaz 
doğrusu. 

Hükümet üyelerinin de sevgili oğulları suç işle
yebilir veya- kendilerine karşı suç işlenebilir. Hükü
metin görevi odur ki, ister bakanlarının çocukları ol
sun, isterse işçi, köylü, esnaftan sade vatandaşların 
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Çocukları veya kendileri olsunlar, herşeyden önce 
kutsal yaşama hakları, can güvenlikleri sağlanacak
tır. Bu hükümet de bu amaçlarla iş başına gelmiştir. 

Gel görki, 1 500!e yaklaşan ölü, 5 000'e varan 
yaralı, 1 000 lerle soygunlu, yangınlar, sabotajlara 
rağmen hâlâ da hükümet edebildiklerini sananlar, 
kendi oğullarına fiske vurulunca, yavrucağızlarının 
burnu kanayınca ortalığı vaveylaya veriyor, tozu du
mana katıyorlar. Artık ne hak, ne hukuk, ne adalet 
varsa yoksa kendi cancağızları, sevgili yavrucağızla-
rı. 

Devletin emniyet memurları nasıl olurda, küçük 
cici beyler, bakan veya yüksek bürokratların çocuk
larına karşı vazife yapabilir, devletin gücünü göste
rebilir. Bu beylerin ve beyzadeleri kendileri devletlû-
durlar. Devlet onlarındır, emniyet memurları kapı 
kullarıdır. 

Hukuk devletinde o ne mutaber bakandır kıi 
basına «Biz Karadenizlilerde, kavgada davacı olmak 
âdet değildir. Biz kendi hakkımızı kendimiz savu
nuruz. Olayı yaratanların, oğlumu dövenlerin, polis 
olması bu meslek adına çok üzücüdür.» tarzında de
meçler veriyor. 

Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı Mataracı bu de
mecini verdikten 2-3 saat sonra, tutuklanıp ceza evi
ne konulmuş olan beş polis şiddetle dövülmüş, ya
ralanmış, hastanelik, komalık, edilmiş ve sonra da 
«Cezalarını gördüler» dercesime serbest bırakılmış
lardır, Bunlardan Abdullah Erdoğan halen hastane
de ölümle pençeleşmektedir. Bahri Kılıççeiker, Emin 
Balık yaraları hafif olup hastaneden taburcu ve ha
pishaneden tahliye olunmuşlar. Ramazan Erbaş ve 
Hüseyin Ağaçkıran da hastaneye gönderilmeyip ce
zaevi revirinde tedavi ve sonradan tahliye edilmiş
lerdir. 

Bakan bey «Gazinoda» şeklinde . hafifletiyorsa 
da Bakan beyin sevgili oğlu, Bar - Pavyonda - ver
giler gelip pahalanmadan gönlünce eğlenmek iste
miş olacak ki - fazla alkol alma sonucu etrafa sar
kıntılığa başlamış kavga, dövüş ve karşılıklı yarala
ma burada, barda umumun gözleri önünde cere
yan etmiş, sivil polis memurları ile bakan beyin 
mahdumu yaralanmışlar, kaçmış ve takip edilmişler
dir. 

713 numaralı ekipte görevli, Anafartalar Kara
kolu resmi polisleri telsizle verilen görev gereği ha

dise yerine vardıklarında «Mahdum beyi» otelden 
yaralı olarak almışlardır. Şikâyetçi sivil polislerle 
«Mahdum bey» ve arkadaşı emniyette barıştırılmış, 
şikâyetlerinden vazgeçmişler ve olay birinci safhasın
da adalete intikalden önce kapanmıştır. 

«Yufka yürekli» sayın bakan babanın oğlunun 
2 günlük rapor alacak derecede yaralı halini görüp 
feveran eylemesi meseleyi basına ve ilgili bakan ar
kadaşlarına aksettirmesi sonucu «Sivil polislerin» 
himayesiyle suçları gizlenmiş, mağdur karakol po
lisleri, Memurin Muhakemat Kanununa göre lüzumu 
muhakeme kararı alınmaksızın, derhal Cumhuriyet 
Savcılığına, mahkemeye, ceza ve tevkif evine gön
derilmişler ve burada (1 - 2) saat içerisinde, cezaevin
de solcu grubun bulunduğu kısma konulan devletin 
polislerine karşı Cezaevi Cumhuriyet Savcısının ve 
Cezaevi Müdürünün burunları ucunda ve yüksek 
himayelerinde, «Hayati tehlike arz edecek biçimde» 
ve daha hafif yaralamalar, darp ve tecavüz suçları 
işlenmiştir. 

Umulurki bakan beyin şahane öfkesi yatışmış, 
«İlkel Adalet» duyguları tatmin edilmiş, intikamı 
alınmıştır. 

Buna kanun dilinde «thkakı Hak» denir. Bakam 
da olsa, sade vatandaş da bulunsa hiç kimsenin, hu
kuk devletinde kendimi bizzat savunmasına, hakkını 
yahut intikamını bizzat veya bil vasıta almasına im
kân verilmez, göz yumulamaz. Devletin bulunmadı
ğı, yetişemediği yerlerde ancak «Meşru Müdafaa». 
«Nefsi Müdafaa» düşünülebilir. 

Devlet memurlarmı mevzuat hilafına görevlerin
den geçici olarak derecede hafif darp olarak mahke
meye şevklerinden dolayı İçişleri Bakanı ve Cum
huriyet Savcılarının bizzat dava açmayaca
ğı derecede hafif darp olayından dolayı sa
nıklarda ayniyet olsa bile - Cumhuriyet Sav
cılarını tahrik edip sanıkları tutuklatmak ve Ceza
evinde can güvenliklerini koruyamayıp bazıları ha
fif, bazıları «Hayati tehlike arz edecek», ölüme yakın 
derecede darp ve yaralanmalarına sebebiyet vermek
ten Adalet Bakanı ve bizzat «thkakı Hak» edecek
lerini basma açıklamaktan ve oğlunun arkadaşını 
bu amaçla tutuklatıp ceza * evinde görevlendirmek
ten Gümrük ve Tekel Bakanı Mataracı hakkrıada 
Türk Ceza Kanununun 308, 230 ve 240 ncı Madde
leri, Anayasanın 90 ve TBMM İçtüzüğünün 12 nçi 
maddeleri gereğince, emniyette ve cezaevindeki ida* 
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rl ve 'ihmali işlemlerden 
açılrrtasmı saygılarımızla 

Çorum Milletvekili 
Mehmet İrmak 

Niğde Milletvekili 
Sadi Somuncuoğlu 

Gaziantep Milletvekili 
Cengiz Gökçek 

Erzurum Milletvekili 
Nevzat Kösoğlu 

dolayı Meclis Soruşturması 
arz ederiz. (18 Ocak 1979) 

istanbul Milletvekili 
Turan Kocal 

Sivas Milletvekili 
AK Gürbüz 

Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola 

Konya Milletvekilli 
ihsan Kabadayı 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anaya
sanın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup ol
madığını dncelemekle görevli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üye
den kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

ilgili bakanların yazılı görüşlerini üye seçimi ta
rihinden itibaren 15 gün içinde Komisyona bildirme
leri hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Os
man Nuri Canpolat \e 2 aradasının; mevki ve nü
fuzunu kuilctnıp yakınlarına menfaat sağlayarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakkın
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/242) 

IBAŞjKAN — Şimndd Gündemdeki Sunuşlar kısmı-. 
nım 11 micıi sunasında yer, alan (9/242) esas numaralı 
CunKhuriJye: Senatosu Konya Üyesi Osman Nuri 
Canpolat ve 2 arikadatşımain; mjevkji ve nüfuzunu kulla
nıp yakamlanma menfaat sağlayarak görevlini (kötüye 
kullandığı ve bu eyienwnjim Türk Ceza Kanununun 
240 no rnaddıesikııe Uyduğu iddiasıyla Gümrük, ve Te
kel Bakanı Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 
90 ncı, Türkiye Büyük Miitet Meclisli Birleşik Top
lantısı îçtülzuğiulrı^ 12 nci maddeleri uyarınca 'bir 
Metliş Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini oku
tuyorum efemldiirnj: 

Türkiye BÜüyıülk, M'üât M«ölFsi Birleşik 
Toplantısı Başlkanlıği'na 

'Büyük Türk Milletinim vermediği iktidar olma 
hakjkjımı bk; oya bir ıbakjanlııik, koltuğu vermek suretiyle 
ıpllaj mjot«lieriinin, odalarında yapılan pazarlıklar so
nlumda (elde eden Boevit HSükümeöinde Gümrük ve Te-
ikel Bakanlığı göretvinıi deruhte eden zat, kendltaini 
TBMM.njin çatısı altına gönjdaren (kitleye ihanetle ete 
geçiıBiği Bakanlık, kjoltuğumlu kenjdi çılkatranma ve şah
si amalime hizmet eder duruma ıgebiı̂ ebı'ûme gayreti ve 
azmi (içimde göröve başlarmıştor. 

11978 yılınun İlk aylarımda istanbul Kilyos'ta ka
raya oturanı Hbmjdıuıras bandıralı es!ki adıyla SEHBORO 
iBu%arisitari'dıa, yazian yemi adıyla BOLERO isıimli 
ikaçak; içki ve sigara yülklü, geminim, karaya otöurma-
ısîyle 'Bakam 'ilk [icraatına, başlamış ibulüramakCadır. 

iDen'izcilik, Bamlcası Kuruluş Kamumumja göre adn-
geçen Bankla Gemi Kuütanma 'Müdürlüğüne ait tam-
isliye geirnıiierimce (kurtaMmıası genelken Bolero Gemi
sinin Gümrük vie Tekel ıBafcanı Tuncay Mataracı-
nım 2 teyze ive 3 kızkardeşkıin gelüm o'laraîk buluin-
ıdulkları Kalıkavam aıiliesinje memısaip bir şahıs tarafımdan 
kurtarılımasıma; çalışılması, gemıinim içimde bulumam 
3C,QQ baks ısligaradan 1981 adedi ile 960Pı şişe viski
den 8462 şişesinin fyurtafrıiabjlmıiş olması, genviyi kur
tarmaya çalışan Zatım belki gemimin enfcazımı alabili
rini dlüşümfcesliie bu teşebbüste bulundiuğumu biidirm'esii 
hadise üzerimdeki şüpheleri ziyadesiyle artturmış bu-
ftumpıakjtadır. Niteküm mesele bazı parlamenterlerjce 
TBM'M.!me götârilirniş ve Tuncay Mataracı haklkıiıda 
'Meclis Somşjturması açılması istenilmiştiir. Aradan bm 
yıla yalkım bir zaman geçmiş bulunmasına rağtmıen So
ruşturma Hazırlık, Kosmıisyomumuın CHP li üiyelertimpe 
meselemin tahkiki bugüne 'kadar neticeye bağlamama-
ımıştır. 

ıBaıkamım hizmet süresi uzadıkça cesaret ve cüreti 
de artmış, hatokıinjdaki söylentiler büyük 'boyutlara 
ulaşmış ve hemem hergün gazete sütunlarına kadar 
imtikaH edem bazı iddia ve isnatlar güncel hale gaimıjş 
bulunmaktadır. 

Güimırüik ve Tekel Bakanı Mataracı çaik yakım bir 
akrabasını Türk - Yunan sınırı üzerindeki ipsala 
Gümirulk, kapısına mlüdlüsr tayin ©tmliştiir. Yumamisıtam'İa 
aramızdaki gerginlik, sebebiyle pek işfclk, bir kapı ol
mayan ipsala kapısı akraba zatın tayininden sonüa TIR 
trafiği bakımından canlılık fcazantnrştır. Gümrük 
ve Tekel Bakanının Samsun'da oturan damadı 
direk ve indirek yollardan Çay - Kur'un inşaatlarımn 
müteahhidi durumuna gelmiş, Bakanın kardeşi de 
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Türkiye sathında komisyonculuk ve müteahhitliğe 
başlamıştır. 

İstanbul'da münteşir büyük tirajlı bir gazetemi
zin fıkra sütunlarında; Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın güney sınırımız üzerindeki bir gümrük müdürlü
ğüne 5 milyon lira civarında bir meblağ karşılığında 
yeni bir atamanın yapılmak üzere bulunduğu bu işle 
ilgili bonoların bile hazırlandığı yazılmış, aradan 4 
ayı mütecaviz bir zaman geçmiş bulunmasına rağ
men bu haber ilgili Bakan veya Bakanlığı tarafından 
tezkip edilememiştir. Keza bir pazarlık sonunda da
ha önce Bakanlık emrine alınmış bir zatın Trakya 
Gümrükleri Başmüdürlüğüne atanması ve atanan bu 
zatın ağır şartlan yerine getirememesi üzerine Anka
ra'da daha pasif bir göreve alındığı iddiaları yaygın 
şekilde söylenmektedir. 

Keza, 1 yıl önce güvenoyu almış bulunan şaibeli 
Ecevit Hükümetinin Gümrük ve Tekel Bakanı Mata
racı'nın hafıtanın asgari 4 gününü İstanbul'da geçir
diği ve servis ücreti ile vergi hariç bir gecelik oda 
ücreti 1 975 lira olan bir otelde devamlı surette ika
met ettiği, aylık faturaların Bakanın yakını olduk
ları iddia olunan bazı kişilerce ödendiği, ayrıca Güm
rük ve Tekel Bakanının kumar oynanan bazı kulüp
lerde büyük miktarlara varan meblağlar ile şans de
nediği, hayranı bulunduğu bazı ses sanatkârlarının 
sahneye çıktıkları gece kulüplerine hemen hemen İs
tanbul'da bulunduğu her gece ziyareti itiyat haline 
getirdiği ve yılbaşı gecesi sadece giriş ücreti 7 500 
lira olan bir gece kulübüne koruma polisleri ve kala
balık bir toplulukla beraber gittiği gazetelerimizin 
günlük haberleri arasında resimleriyle birlikte Türk 
kamuoyuna duyurulmaktadır. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın 
1977 seçimlerinde milletvekili olduğu tarihlerde Rize' 
deki Çay Kooperatifine 400 bin liraya yakın bir bor
cunun bulunduğu bilindiği halde bu borcun çok kısa 
bir süre zarfında ve Bakan olduktan sonra ödenmesi 
birtakım şüphelerin doğmasına yardımcı olmuştur. 

Halen Ankara - Çankaya'da 7 500 lira kira ile bir 
apartman katında oitürduğu bilinen Gümrük ve Te
kel Bakanı Tuncay Mataracı'nın geçtiğimiz 1978 yı
lının son aylarında yine aynı semtte bulunan bir 
apartmanın aynı katında bulunan 2 daireyi 4 milyon 
TL.'sı civarında bir bedelle satın aldığı ve bu daire
lerin Bakanın arzusu üzerine birleştirilmesi için in
şaatın devam ettiği kesinlikle bilinmektedir. Gümrük 
ve Tekel Bakanının Parlamento üyesi olduğu zaman 
şüphesiz her parlamenter gibi Millet Meclisi Başkan

lığına bir mal beyannamesi vermiş olması lazımdır. 
Bakanın sahip olduğu menkul ve gayrimenkullerin 
bu beyannamede bulunması gereklidir. Ama her ha
lükârda hakkında bu çeşit iddia ve isnatların açıkça 
yapıldığı ve söylentilerin devam ettiği bir zatın du
rumunun, tutum ve davranışlarının ve hakkında söy
lenenlerin TBMM'ne niyabetle vazife görecek bir 
komisyon tarafından tetkiki zaruri bulunmaktadır. 
Diğer taraftan, Bakan, kadrosu Petrol Ofisi Genel 
Müdürlüğünde bulunan maaşı adı geçen genel mü
dürlükçe ödenen bir hanım memureyi de kendi özel 
kaleminde çalıştırmakta ve kendisine Bakanlığa ait 
bir hizmet otomobilini de tahsis etmiş bulunmakta
dır. Hatta söylentilere göre bir tatil günü Kızılcaha
mam'a dinlenmeye gittikleri sırada geçirdikleri trafik 
kazası sonunda sekreterin yaralandığı ve bu yüzden 
raporlu olarak bir süre işine devam edemediği de ıs
rarla ifade edilmektedir. 

Babası Tuncay Mataracı'nın, Cumhuriyet Hükü
meti üyelik sıfatıyla bağdaştırılmayacak hareketleri 
ve bu hareketlerin kısmen ve fotoğraflarıyla basını
mızda yer almasından esinlenerek olmuş olmalı ki, 
oğlu da önce oturdukları apartmanda babasını bekle
yen polis memurunu dövmekle başlayan birtakım gi
rişimlere başlamıştır. Ezcümle geçtiğimiz hafta An-
kara'daki pavyonlardan birisinde arkadaşlarıyla bir
likte rezalet çıkarmış, görevli polislerden dayak ye
mesi gazete sütunlarına intikal etmiştir. Hadise basit 
bir zabıta vakıası olmasına rağmen Bakan Mataracı 
Esenboğa Havaalanında dönüşte oğlunu dövenlerden 
hesap soracağını beyan etmiş ve hadiseye adı karışan 
polisler yetkili mahkeme tarafından tutuklanmışlar
dır. Hadise buraya kadar normal cereyan etmiş ve 
fakat bağımsız Türk mahkemesi tarafından tutukla
nan polisler solcu anarşistlerin muhafaza edildiği ko
ğuşa konulmuşlardır. Nitekim, Bakanın hesap sorma 
beyanı ve «Biz hiçbir hadisede taraf davacı olmayız, 
kendi işimizi kendimiz görür intikamımızı alırız»' 
şeklindeki beyanı ve bu beyanın altındaki Bakanlık 
ve devlet adamlığı ile kabili «telif olmayan ağır tahrik 
ve teşvik sonunda polislerin bulundukları koğuşta 
solcu militanlarca Tuncay Mataracın'ın oğlunu dö
ven sizmisiniz erkekseniz ortaya çıkın avazeleri altın
da nasıl şişlenip bıçaklandıkları 17 Ocak 1979'günlü 
gazetelerde fotoğraflarıyla birlikte yer almış bulun
maktadır. 

Kendisini kanun vazu yerine koyup yargı organı 
gibi hareketle ve ortaçağ zihniyetiyle kanun, nizam 
tanımadan basit bir zabıta vakıasını hissi ve indi be-
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yanlarıyla tahrik ederek cezaevinde Devletin güven
liği altında bulunan, henüz suçlulukları tebeyyün et
memiş polislerin hunharca ş'işlenüp, bıçaklanmalarına 
sebep olan bir kişinin Cumhuriyet Hükümetinde yeri 
bulunmamak lazımdır. 

Yukardan beri arz ve izahına çalıştığımız neden
lerle, Bakanlık makamının ciddiyet ve ağırlığına sa
hip bulunmayan, adı çeşitli suiistimallere ve dediko
dulara karıştığı yaygın şekilde ifade olunan ve en 
nihayet yetkili bir üst mahkemece tutukluluk halleri 
kaldırılmış bulunan polis memurlarının şişlenip, bı
çaklanmalarına verdiği beyanlarla sebep olan Güm
rük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın soruştur
manın getireceği neticeler saklı kalmak suretiyle Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine aykırı hareket
leri dolayısıyla hakkında gerekli kanuni kovuşturma
nın yapılabilmesini teminen TBMM Soruşturması 
açılmasını arz ve teklif ederiz. 
C. Senatosu Konya Üyesi C. Senatosu Balıkesir Üyesi 
Osman Nuri Canpolat Raif Eriş 

C. Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Efendim okunan önerge hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 14 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup 
olmadığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üye
den kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesi huşu
nu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

14. — Antalya MUletvefkili İhsan Ataöv ve Galip 
Kaya'nın; tapulu araziler üzerindeki turistik tesisleri 
yıktırarak, Hazineyi zarara uğrattıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 \ncı madde
lerine uyduğu ^iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, 
İçişleri eski Bakanı İrfan Özaydmlı, Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Alev Coşkun, İmar ve İskan Bakanı 
Ahmet Karaaslan, Bayındırlık Bakanı Şeraf ettin El
çi, Orman Bakam Vecdi İlhan, Köy İşleri 've Koope
ratifler Bakanı Ali Topuz haklarında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına İlişkin önergesi. (9 /'243) 
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BAŞKAN — Yine gündemimizin sunuşlar kısmı
nın 12 nci sırasında yer alan, 9/243 esas numaralı, 
Antalya Milletvekii İhsan Ataöv ve Galip Kaya'nın; 
tapulu araziler üzerindeki turistik teslisleri yıktırarak, 
Hazineyi zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, İçişleri eski Baka
nı İrfan Özaydınlı, Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev 
Coşkun, İmar ve İskan Bakanı Ahmet Karaaslan, Ba
yındırlık Bakanı Şerafettin Elçi, Orman Bakanı Vec
di İlhan, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali 
Topuz haklarında Anayasanın 90 ncı ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi vardır; takdim ediyoruz 
efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yurdumuzun üç tarafı denizlerle çevrili olup, bu 

sahillerde sayısız inşaat yapılmış ve yapılmaktadır. 
Bunlarla en küçük ilgisi olmayan Hükümet Antalya -
Kemer arasındaki 20 - 25 km. bir kesimde bugün ev 
yıkmakla meşguldür. 

Antalya'da milli servet olan bu modern yapıları 
yıkmakta olan Antalya Valisinin oturduğu konak 
ruhsatsız yapılmış olup, yıkıma tabidir. Antalya Lara 
Plajında kumlar üzerinde kurulan devlet kuruluşları
na ait tesis ve binalar ruhsatsız olup, kanunlara ay
kırı yapılmıştır. Antalya Gazipaşa'daki tarihi hara
beler içerisine yapılan yapılar kanunsuz olup, yetki
lilerce himaye görmekte ve korunmaktadır. 

Kemer yolundaki yapılar ise köy yerleşim saha
sında, kıyı şeridi dışında, hali hazır haritası yapıl
mış alanda, tek katlı, çok katlı modern binalardır. 
Kadastro görmüş tapulu parselli arsalar üzerinde
dir. Dünyanın çimentosu, demiri, fayansı, kerestesi, 
parkesi ve seramiği kullanılarak yapılan bu binanlar 
turizm yönünden 1 600 yatak ihtiva etmektedir. Şu 
anda yerine konacak bir proje yoktur. Bu milli ser
veti sadist bir ruhla yok etmenin manası nedir? 

Bu arazi devletin malı da yağma mı edilmiştir? 
Hayır. Bu sahada Beldibi ve Göynük köyleri otur
makta olup, bina ve motellerin bir kısmını köylüler 
yapmış, bir kısım araziyi de köylü satmıştır. Mülk 
düşmanlarının, tapu düşmanlarının TRT'yi de alet 
ederek açtığı bir kampanya ile girişilen bu muamele 
vatandaşa zulümdür, cinayettir, milli servete ihanet
tir. 

Vilayet gecekonduları değil, gayrimuntazam göze 
kötü gelen yapıları değil, modern plan ve projelere 
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göre inşa edilmiş lüks yapıları Karayolları, YSE ve 
Orman idaresinin makineleri ile yıkmakta, bu maki
neleri amaç dışı kullananlar da suç işlemektedir. Ev
lerin kapıları, pencereleri kırılarak eşyaları talan 
edilmekte, kamyonlarla başka bölgelerde depolana
rak sahiplerine verilmemektedir. 

Malını korumak isteyen vatandaşın üzerine top
lum polisi ve jandarma ile yaylım ateşi açılarak in
sanları zabıta ile çatıştırarak yaralanmalara sebep 
olunmaktadır. Toplum polisi görev yeri dışında kul
lanılarak suç işlenmektedir. 

Vatandaşlar toplanıp günlerce nezarete alınarak 
ağır baskılar ve işkence altında tutulmaktadır. 

Bu yapılar bu kadar suç idi ise şimdiye kadar 
Devlet niye aynı yolu tutmamıştır?. 

Yıkım yaptıracağız diye Antalya sahil yolu trafi
ğe kapatılarak vatandaşın seyahat hürriyeti tahdit 
edilmektedir. Bu bölgeden vatandaşlar çıkarılıp bura
ları yabancı şirketlere tahsis edilecek miş, Mc Nama-
ra'ya söz verilmiş. Dünya Bankasından para alına-
cakmış. Ecnebilerin kurduğu tatil köylerine Türkler 
giremiyor. Buralarını da Türklere yasak etmek için 
ev yıkanları affetmemiz imkânsızdır. Bir kısım ka
nunsuz yapıları ihya etmek için imar affı çıkardığı
mız bir sırada bu binaları yıkmak vicdansızlıktır. 

Bu nedenlerle milli servete zarar verenler yapıları 
milli menfaatlere uygun kullanacak yerde yıkan, 
Devlete ait makineleri amaç dışı bu yıkımda kulla
nan vatandaşa kurşun sıktırıp yaralanmalarına sebep 
olan, vatandaşın seyahat hürriyetini tehdit eden, 
İFRT'yi bu suçlan işlemede alet olarak kullanan ve 
suç ortağı yapan, 

Bu fiilleriyle Türk Ceza Kanununun 230 ncu ve 
240 ncı maddelerini ihlal eden Başbak*an Bülent Ece-
vit, içişleri eski Bakanı İrfan Özaydınlı, Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Alev Coşkun, imar ve iskân Bakam 
Ahmet Karaaslan, Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi, 
Orman Bakanı Vecdi ilhan ve Köy işleri ve Koope
ratifler Bakanı Ali Topuz haklarında Anayasanın 90 
ncı, ve Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri gereğince Meclis Soruşturması açılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

23 . 1 . 1979 

Antalya Milletvekili Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv Galip Kaya 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 14 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturmasının açılmasının gerekli olup ol

madığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üye
den kurulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakan ve ilgili bakanların yazılı görüşlerini 
üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde Komis
yona vermeleri hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve Ço
rum Milletvekili Mehmet Irmak'ın; yaptığı tayin ve 
nakillerde partizanca bir tutum izleyerek görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 201, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/244) 

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar kısmının 13 
ncü sırasında yer alan 9/244 esas numaralı, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ve Çorum Milletvekili 
Mehmet Irmak'ın; yaptığı tayin ve nakillerde parti
zanca bir tutum izleyerek görevini kötüye kullandığı 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 201, 230 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini takdim ediyoruz efen
dim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlığına 

Özü : Köy işleri ve Koo
peratifler Bakanı Ali To
puz hakkında Meclis So
ruşturması önergesidir. 

GEREKÇE 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Sayın Ali To

puz, Hükümette görev aldığından bu yana partizan
lıktan kurtulamamıştır. Bu sebeple de tutumu ve dav
ranışları ile milletimiz ve devletimiz aleyhine zararlı 
faaliyetlerde bulunmuştur. 

Gerçekte bu Bakanlığın Türk Milleti ile ilgisi çok 
geniştir. 30 milyona yakın Türk insanının hizmet bek
lediği Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı maale-
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sef yörüngesinden çıkarılmış hizmet vermekten uzak 
kalmıştır. Sayın Bakan her şeyden önce partisinin ve 
partisi içerisindeki aşırı sol ideolojinin mensuplarına 
çıkar sağlamak ve taviz vermek durumuna düşmüş
tür. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı göreve gelir 
gelmez ivedilikle veya öncelikle bakanlığına ve bağlı 
kuruluşlarına militanlar yerleştirme çabasına girişmiş 
yıllarca hizmet vermiş elemanları tarumar eylemiştir. 

YSE Genel Müdürlüğü ve Merkez Teşkilatı ve 
taşra teşkilatında genel müdür, yardımcıları, daire 
başkanları, il müdürleri başta olmak üzere 318 ida
reci ve teknik eleman, yine YSE'nin işçi kesiminde 
244 kişinin iş akitleri feshedilerek 186 kişi nakil ve 
sürgün işlemine tabi tutulmak suretiyle kıyıma uğra
tılmışlardır. 

Toprak Su Genel Müdürlüğünde aynı şekilde 111 
üst kademe idareci ve teknisyen ile yüzlerce işçi Top
rak İskân İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taş
ra teşkilatlarından 43 yüksek dereceli yönetici ile yüz
lerce işçi, keza Köy İşlerinin Kooperatifler Destekle
me, Eğitim ve Elsanatları Teşkilatlanma genel mü
dürlüklerinden de 44 üst kademe yönetici ile pek çok 
sayıda yardımcı personel ve işçiler işlerinden uzaklaş
tırılmış sürgün ve kıyımlara tabi tutulmuşlardır. 

Bu şekilde yıllarca devletine ve milletine hizmet 
vermiş ve mesleğin icaplarına göre yetişmiş kalifiye 
eleman ve idareciler görevden alınamadıkları yerde 
pasifleştirilerek bunlara gerçek hizmet karşılığı ol
maksızın ücret ödemek suretiyle Sayın Bakan Ali To
puz görevini kötüye kullanmıştır. Keza Bakanlığı ve 
bağlı kuruluşlarında yeniden göreve getirdiği parti
zanlıktan ve militanlıktan başka pek büyük bir kıs
mını hizmete ehil olmayan elemanlarla doldurulmuş 
bulunmasından dolayı çok değerli Devlet makine 
parkı zarar gördüğü, makine ve teçhizat hizmetten 
kaldığı, onarma masrafları yapıldığı cihetle Devlet 
malları ağır zarara uğratılmıştır. 

Bu şekilde ehliyetli olmayan elemanları istihdam 
etmek ve bunlara vasıflı işçilerin ücretlerini ödemek 
suretiyle dahi Sayın Bakan görevini açıkça kötüye 
kullanmıştır. Partizanları, gizli örgüt üyelerini muşa-* 
virliklere, sekreterliklere, telsizciliğe getirmek suretiy
le dahi Sayın Bakan anarşist ve teröristlerin yanın
da, emrinde hizmetinde olduğunu kanıtlamıştır. 

Fertlerin çalışmak hak ve hürriyetlerini gasp eden ( 
Türk Ceza Kanununun iş ve çalışma hürriyeti aleyhi
ne cürümler başlıklı faslını çiğnemekte tereddüt gös
termeyen bakan aynı zamanda işçilerin sendika kur

ma ve sendika seçme hak ve hürriyetlerine de taaf-
ruz ve tecavüz eylemiştir. İşyerlerinde 40 bine varan 
sayıda işçilerin mensup bulunduğu KÖY YSE - İŞ 
Sendikası mevcut bulunduğu halde Sayın Bakan bu 
sendikaya karşı husumet ve savaş ilan etmiştir. Bu 
sendikanın hukuken kendileri ile toplu sözleşme yap
mak hakkı bulunduğu halde bir seneden ziyade görev 
süresince adı geçen sendika toplu sözleşme işlemlerini 
geciktirmiş ve güçleştirmiş, bu sendika ile toplu söz
leşme yapmaktan açıkçası kaçınmıştır. Bu arada yine 
kendisine bağlı ve pek az sayıda işçinin üye olduğu 
ve fakat aşırı sol görüşteki bir- konfederasyonun men
sup bir sözde sendika, sarı sendika kurdurarak bu
nunla derhal masaya oturmuş ve sözleşme yapmıştır. 
Bu suretle onbinlerce işçiyi ve ailesi fertlerini kaza
nılmış haklarından mahrum etmek gibi kanunsuz tu
tumlara bakanın neden ve nasıl giriştiğini anlamak 
kolay değilse de araştırılması gerekli bir husustur. 
Sayın Bakan himayesindeki bu sendika ile ona mad
di imkân, işçinin sırtından ve kesesinden 40 milyona 
yaklaşan haksız gelirler sağlamak suretiyle ve ken
disi de bakan sıfatı ile bu sendikanın merkezinde özel 
bir lojmandan faaliyetler sürdürmekle nasıl bu sen
dika ile içli dışlı olduğunu göstermiş ve bu şekilde 
de görevini kötüye kullanmıştır. 

Görülmektedir ki, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı açıkça, bilerek kastı mahsusla bakanlığı ve 
bağlı kuruluşlarındaki devlet memur ve idarecilerine, 
teknik elemanlarına ve işçilerine karşı açıkça suçlar 
işlemiştir. Yetenekli olmayan yönetici ve işçileri geniş 
çapta işe alarak devleti zarara sokmuştur. 

Sendikalar kanunu, Türk Ceza Kanununun 201, 
230, 240 ncı maddeleri, Anayasanın 90 ncı maddesi 
ve TBMM İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Sa
yın Ali Topuz hakkında bir Meclis Soruşturması açıl- * 
masını saygılarımızla arz ederiz. 

24 . 1 . 1979 

Konya Milletvekili Çorum Milletvekili 
İhsan Kabadayı Mehmet Irmak 

BAŞKAN — Efen'dim, okunan önerge hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 14 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli 
olup olmadığını incelemekle görevli Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 
16 üyeden kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş-
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Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşünü, üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut To-
ker ve 4 arkadaşının; ihracat ürünlerimizin bir Kısmı
nı yabancı bankalara rehin ederek ekonomimizi sa
rara uğratan tutumlarıyla görevlerini ihmal ve kötü
ye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu idâiasryia 
Başbakan Bülent Ecevit, Maliye Bakanı Ziya Müez-
zinoğlu, Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/245) 

BAŞKAN — Yine, gündemimizin sunuşlar kısmı
nın 14 ncü sırasında yer alan, (9/245) esas numaralı, 
Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut Toker ve 4 
arkadaşının; ihracat ürünlerimizin bir kısmını yaban
cı bankalara rehin ederek ekonomimizi zarara uğra
tan tutumlarıyla görevlerini ihmal ve kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Baş
bakan Bülent Ecevit, Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğ-
lu, Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler haklarında 
Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini takdim ediyoruz efendim : 

24 . 1 . 1979 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Wels Fargo Bank National Association'ın liderli
ğinde 21 banka topluluğundan daha önce alınan 125 
milyon $ tutarındaki kredinin ertelenmesi veya öde-
nereik yeniden alınması amacıyla, söz konusu banka 
ile Ziraat Bankası arasında bir sözleşme imzalanmış
t a 

TC Ziraat Bankası bu sözleşmede Türkiye adrna 
ajan görevi yapmaktadır. 

Sözleşmenin aktı için 18 Ocak 1979 tarih ve 5181 
sayılı yazı 'ile Maliye Bakanlığının ve 18 Ocak 1979 
tarihli ve Ticaret Bakanının imzasını taşıyan bir 
yazı ile de Ticaret Bakanlığının uygun mütalaası alın-
mıştiı% 

Söz konusu sözleşmeye mesnet teşkil eden ve TC 
Ziraat Bankası Genel Müdür Vekili Turgut Erden, 

Genel Sekreteri Neşet Tarman ve Dış Muameleler 
Müdürünün imzasını taşıyan rapordan; Maliye ve Ti
caret bakanlıklarının Ziraat Bankasına 18 Ocak 1979 
tarihinde yazdığı talimaltlardan anlaşıldığına göre söz
leşme hükümleri aşağıdaki şartları kapsamaktadır. 

1. 125 milyon $ tutarındaki kredi rotatif olarak 
kullanılacaktır. 

2. Tariş, Antbirlik, Fisköbirlik ve Çukohirlik, 
Tarım Satış Kooperatiflerinin satın aldığı ürünler ve 
borç mukabilinde üç yıl süre ile 21 bankadan teşefckül 
eden konsorsiyuma izafetle Wels Fargo Bank'a rehin 
edijecekth*. 

3. — Rehin muamelesini ajan olarak Ziraat Ban-
ikası yapacak ve gerekli depo kiralamalarını da söz 
konusu bankaya izafette yine Ziraat Bankaisı yürüte
cekti:, 

A< Bu ürünler (pamuk, üzüm, incir, zeytinyağı ve 
fındık) dünya fiyatları dikkate alınarak Wel's Fargo 
Bank tarafından tespit edilecek fiyatlarla ihraç edile
cektir. Kredili olarak ihraç edildiği takdirde «kredili 
satış riski» Wels Fargo Bank'a değil Türkiye'ye ait 
olacaiktıî. 

5. İhracat muamelesi başka bankalarca yapıldığı 
takdirde TC Ziraat Bankası, o bankalara tahassrül ede
cek dövizin Wels Fargo Bank'a transferi için taHimat 
verecekti;. 

Bu şartlar Türkiye ihracatının % 30'unu meyda
na getiren fındık, kuru üzüm, incir ve pamuk ürünü 
üzerine bir yabancı banka konsorsiyumu tarafından 
konulmuş bir ambargodur. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir muame
le ilk defa vaki olmaktadır. Bu muamele tarım ürün
lerimizin önemli bir bölümünü uzun vadede yabancı
ların ipoteğine terketmektedir. 

Söz konusu sözleşme bu niteliği ile Osmanlı impa
ratorluğunun son yıllarındaki (Düyunu - Umumiye) 
yi andıran bir muameledir. 

Hükümet adeta 1854 yılında başlayan (Mısır borç
lanması) adıyla anılan bir rehin muamelesine müra
caat etmiştir. 

Hükümet çevreleri bu sözleşmeye bir önfinans-
man sözleşmesi gözü ile bakmakta ise de, sözleşmenin 
dış ticaret rejiminde yer alan prefinansman müessese
siyle uzaktan, yakından bir ilişkisi yoktur. 

Uzun vadede Türkiye'nin ihracat kaynaklarının 
fiyat tespiti de dahil olmak üzere yabancıların inhi
sarına bırakmaya Hükümetin ne hakkı ne de yetkisi 
vardır. Bundan böyle bir kısım milli kaynaklarımıza 
sahip çıkmak imkânlarından yoksun bulunmaktayız. 
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Hükümet yanrltıcı beyanlarla, bu gibi muamele
lerin önceki hükümetler devrirtde de yapıldığı imajını 
yaratmaya çalışmaktadır. Önceki hükümetler zama
nında bu nevi rehinli muameleler asla yapılmamıştır. 

Önemli ihracat ürünlerimizin bir kısmını yabancı
lara üç yıl süre ile rehin eden, Türk ekonomisini bu 
nedenle büyük zarara sdkan, Devletin itibarını sıfıra 
indiren bu muameleler ve söz konusu sözleşme ile 
yapılan tasarruflar Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 nçı maddelerine göre suç teşkil etmektedir.. Bu 
nedenle Maliye Ba'kanı Ziya Müezzinoğlu, Ticaret 
Bakanı Teoman Köprülüler ve Başba'kan Bülent Ece-
vtilt haklarında Anayasanın 90 ve TBMM Birleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri gereğince 
Meclis Soruşturması açılmasını saygılarımızla arz 
ederi/1 

Ankara Milletvekili Tekirdağ Milletvekili 
Hayrettin Turgut Toker Halil Başol 
Nevşehir Milletvekili Manisa Milletvekili 

Esat Kıraitlıoğîu Sümer Oral 

Bursa Milletvekili 
Özer Yılmaz 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 nci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı îç'tüzüğünün 14 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup ol
madığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üye
den kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakan ve ilgili bakanların yazılı görüşlerini 
üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün için Komisyo
na vermeleri hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm; em
niyet mensuplarınca sanıklara yapılan işkence ve ka
nunsuz işlemlere göz yumarak görevini ihmal ve kö
tüye kullandığı \ve hu [eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 nci maddelerine uyduğu iddiasıyla 
İçişleri Bakanı Hasan Fehmi [Güneş hakkında Ana
yasanın 90 nci, TBMM Birleşik, Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/247) 

BAŞKAN — Yine gündemimizin sunuşlar kıs
mının 15 nci sırasında yer alan 9/247 esas numaralı, 
Çorum Milletvekili Mehmet Irmaik'ın; emniyet men
suplarınca sanıklara yapılan işkence ve kanunsuz iş

lemlere göz yumarak görevini ihmal ve kötüye kul
landığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 
ve 240 nci maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişleri Ba
kanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Anayasanın 90 nci, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı iç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini takdim ed'i-
yoru>: : 

TBMM Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Özü : İçişleri Bakanı Sayın Hasan 
Fehmi Güneş hakkında Emniyetteki 
işkence ve kanunsuz işlemler sebe
biyle Meclis Soruşturma önergesidir. 

G E R E K Ç E 

Ülkemizdeki anarşik ortamın kargaşasında işba
şına gelen yeni İçişleri Bakanı Sayın Hasan Fehmi 
Güneş ne yapacaktı. Önünde iki ihtimal vardı. Ya se
lefini, partisi içinde hırpalayan, istenmeyen adam ha
line getiren kliğin gönlünü hoş edecekti. Daha hızlı 
bazılarına daha sempatik bir bakan olacaktı. Bu ha
liyle selefini millete ve siyasi rakiplerine mumla ara
tacaktı. 

Veya iyi bir ihtimalle Devletten yana olacak ka
nunların hakkıyla tatbikine suçluların görüşlerine 
bakılmaksızın yakalanmalarına soruşturmalarının cid
diyetle, tarafiyen yaptırılmasına vasıta ve adalete ha
dim olacaktı. 

Bakanın işbaşına geldiğinden bu yana, anılan bi
rinci ihtimali seçtiğini, Devletin milletin yararına de
ğil kendi partisinin ve ideolojik görüşünün çerçeve
sinde icraat yaptığını müşahade etmiş bulunuyoruz. 

Devletin vakar ve ciddiyetle bağdaşmayan, hukuk 
devleti ilkelerini yok edici tutum ve davranışlar içiş
leri Bakanlığının çalışmalarında almış yürümüştür. 

Şöyle ki; 
1. Emniyet teşkilatında vahdet devletten yana 

polisler, halktan yana marksist devrimbaz polisler ol
mak üzere parçalanmıştır. 

Sayın İçişleri Bakanı teşkilatta barış, huzur, gü
ven ve birliği sağlamaktan uzaktır. 

İstanbul Emniyet teşkilatına yaptığı ve diğer ata
malarla bunu ispatlamıştır. 

2. Emniyet Teşkilatında değil şüpheli kişilere, 
hasbel kader işi düşen, yakınlarının akıbetini araştır
mak üzere giden vatandaşlara dahi tehdit, hakaret 
yağdırılmakta, işkence edilmektedir. Suçlu sanılan 
veya gösterilmek istenilenlere ise aklın, insan havsa
lasının almayacağı, insanlık şeref ve haysiyetini ren
cide eden en adi işkence usullerine başvurulmaktadır. 
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Masum insanlara yahut lalettayin bir suçtan alı
konulanlara zulüm ve işkencelerle itirafnameler zor
la imzalattırılarak üst üste cinayetler kabul ettirilmek
tedir. Bu insanların bedenlerine elektrik cereyanı ve
rilerek yapılan işkenceler en temizi haline gelmiştir. 

İtiraf name imzalamazsa 6 kat penceresine götü
rülüp aşağıya baktırılarak pencereden atma ve intihar 
süsü verme tehditleri yapılmaktadır. 

Sanıklar can derdindedir. Analar, babalar, gelin
ler, bacılar kanlı gözyaşları dökmektedirler. Artık 
çocuklarımız okuldan eve sağ dönerler mi endişesi 
değil, evlatlarımız ölmeden, yaralanmadan, izzetini 
ismetini kaybetmeden, işlemedikleri suçun veya suç
ların sanıkları olmadan emniyetten kurtulur adalet 
önüne dürüstlükle çıkarılırlar mı kaygusu vatandaş
larda hâkimdir. 

3. Ankara Emniyet Müdürlüğü siyasi şubesi baş
ta olmak üzere pek çok emniyet müdürlüklerinde, 
amirliklerinde elektrikli işkence aletleri bulunmakta, 
vatandaşlara işkence için kullanılmaktadır. İfadeler 
baskıyla alınmaktadır. Bunlara göz yuman Bakan 
sorumludur. (Delil POL - DER bildirisi.) 

4. Adalet teşviş edilmekte hataya sevk olunmak
tadır. 

5. Bakanın maiyetinden pek çok vali, emniyet 
müdürü, yardımcıları basma, TRT'ye demeçler ve
rerek hazırlık ve ilk soruşturmanın gizliliği konusun
da kanun amir hükümleri ihlal edilmekte, yönetimin 
peşin suçlamaları basınla, TRT ile yayınlanarak ada
let mercilerine, sanıklara manevi baskı yapılmakta
dır. Bunlara göz yummaktan İçişleri Bakanı sorum
ludur. 

6. 28 . 2 . 1979 tarihinde Ankara Emniyet Mü
dürlüğünde basın toplantısı yapılarak televizyon fil
mi çektirilerek yayınlar yapılması sağlanmıştır. Bu
nu önlemeyen Bakan, manen suçlu koltuğunda de
mektir. 

7. İçişleri Bakanı, televizyon polisiye film dizi-
lerindeki kahramanlara özenircesine sıkıyönetim gö
revlerine müdahaleye, dernek genel merkezlerine, ti
carethanelere, ikametgâhlara, öğrenci yurtlarına bas
kın düzenlemiştir. 

8. Sıkıyönetimin faaliyetlerine son verdiği POL -
DER, Anayasal kuruluştur, kapatamayız demek su
retiyle Meclis kürsüsünden işkenceyi teşvik etmiştir, 
cesaretlendirmiştir. Karşıt görüşteki kişilere, kuruluş
lara karşı suç işlemeye bu dernek mensuplarını az
mettirmektedir. 

9. MHP binaları devamlı saldırıya uğramasına, 
tahrip edilmelerine, MHP'li yöneticiler öldürülmele
rine, kurşunlanmalarına rağmen bunların hiçbirisinin 
failleri bulunmamış, yakalanmamıştır. 

Öte yandan emniyet teşkilatı sağ görüşlü failler 
bulma ve bunları teşhir ile meşguldür. 

10. Bakanın siyasi şahsiyetiyle Meclis kürsüsün
den bir sanığın sorgusunu bizzat yaptığını beyan et
mesi abestir. Adalete çirkin bir müdahaledir. 

Anılan ve soruşturma esnasında belirecek sair se
beplerle İçişleri Bakanı Sayın Hasan Fehmi Güneş 
hakkında TC Kanununun Adalete karşı cürümler ba
bı hükümleri, aynı Kanunun 230, 240 ncı maddeleri 
ile Anayasanın 90, TBMM İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri gereğince Meclis Soruşturması açılmasını say
gılarımla arz ve talep ederim. 

2 . 3 . 1979 
Çorum Milletvekili 

Mehmet Irmak 
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa

nın 90 ncı ve-Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel ve 
Mehmet Çatalbaş'ın; Mareşal Çakmak Eğitim Ens-
titüsündeki bir kısım öğrencilerin okuldan uzaklaş
tırılmalarına sebep olmak suretiyle görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM [Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (91248) 

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar kısmının 
16 ncı sırasında yer alan (9/248) esas numaralı, Gü
müşhane Milletvekili Turgut Yücel ve Mehmet Ça-
talbaş'ın; Mareşal Çakmak Eğitim Enstitüsündeki 
bir kısım öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmalarına 
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sebep olmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla, Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğur hakkında Anayasanın 90 ncı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini takdim ediyoruz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gümüşhane Mareşal Çakmak Eğitim Enstitüsün-

deki Gümüşhane'n öğrencilerin imtihanlarını yapma
yan öğretmenlere taviz vererek imtihanları erteletti
ren, tahkikatı yürütmekle görevlendirilen müfettiş
lere emir vererek tahkikatı durduran ve bilahara 
150'ye yakın öğrencinin kasıtlı olarak okuldan uzak
laştırılmasına ve sürülmesine sebep olan Milli Eğitim 
Bakanı Necdet Uğur hakkında TCK'nun 230 ve 240 
ncı maddelerine ve Anayasanın 90 ve TBMM Bir
leşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi gereğin
ce Meclis Soruşturması açılmasını arz ederiz. 
Gümüşhane Milletvekili Gümüşhane Milletvekili 

Turgut Yücel Mehmet Çaıtalbaş 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına gerekli olup olmadı
ğını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşünü, üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

79. — Manisa Milletvekili Yahya Uslunun; Ma
nisa Akhisar ilçesinde meydana gelen olaylarda ge
rekli önlemleri almayarak görevini ihmal ve kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 ncı maildelerine uyduğu iddiasıyla İçiş
leri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/249) 

BAŞKAN — Yine gündemimizin sunuşlar kısmı
nın 17 nci sırasında yer alan (9/249) sıra sayılı, Ma
nisa Milletvekili Yahya Uslu'nun; Manisa Akhisar 
ilçesinde meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri 
almayarak görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu 

eyleminin Türk Ceza Kanununun 230, ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiası ile içişleri Bakanı Hasan 
Fehmi Güneş hakkında Anayasanın 90 ncı ve TBMM 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini takdim ediyoruz : 

27 . 3 . 1979 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12 Mart 1979 Pazartesi günü Manisa'nın Akhisar 

ilçesinde müessif olaylar olmuş kanun, nizam tanı
mayan ve Devleti temsil etmesi gerekenlerden himaye 
görenler Akhisar'da şiddet ve terör havası estirmiş-
lerdir. 

Bu hareket tamamen kasıtlı ve tezgâhlanmış ola
rak sergilenmiş planlı olarak uygulanmıştır. Neticede 
1,5 yıllık taptaze ve milli hislerle dopdolu vatansever 
devletine sadık imanlı bir polisimiz şehit edilmiştir. 
Yani istenilen kan akıtılmış kurban alınmıştır. 

Hadiseler içişleri Bakanının Manisa Valisinin bil
gisi içinde ilgisiz tutumu yüzünden ve Kaymakam Ve
kili aynı zamanda Emniyet Amiri Ömer Kibar'ın 
müdahalesiz, âdeta istediğinizi yapabilirsiniz dercesi-
ne hareketsiz kalışından meydana gelmiştir. Hiçbir 
tedbir alınmamıştır. 

Olaylardan taşlanan vatandaşların yaralarında, 
hasar gören ve kırılan arabaların camlarında, ölen po
lisin kanında, başta İçişleri Bakanı olmak üzere Ma
nisa Valisi ve diğer ilgililerin ağır ihmalleri tedbir
sizlik görevi kötüye kullanmaları yatmaktadır ve ma
nen fiile iştirakleri melhuzdur. 

12 Mart günü AP'sinin Akhisar'da açık hava top
lantısı yapacağı içişleri Bakanının, Valinin malumuy
du. Fakat hiçbir tedbir alınmayışının sebebi nedir? 

O gün Akhisar'da E. Meslek Lisesi ve Lise tatil 
edilmiş, öğrenciler boykota sevk edilmiştir. Bir kı
lıf bulunmuş öğrenciler 12 Mart muhtırasını ve Sıkı
yönetimi protesto etmek için boykota gitti lanse edil
miştir. 

Halbuki hadise hiçte öyle cereyan etmemiştir. 
Şöyleki : 

Halk bireyleri arabalı ve yaya olarak, Endüstri 
Meslek Lisesinin önünden mecburen geçmektedir. 
Bunu fırsat bilen başta okul Müdürü Ilyas Öztürk 
olmak üzere diğer TÖB - DER'li öğretmenler ve 
yandaşları öğrencileri taş sopa biriktirerek hazırlamış
lar, geçiş sırasında öğrencileri saldırıya sevk etmişler. 
Arabaları ve halkı taşa tutturmuşlardır. Geçen bütün 
arabalar hasar görmüş, vatandaşlar taşla yaralanmış
lardır. istek halkın okula hücumunu sağlamak hadise 
yapmaktır. Ama halk buna fırsat vermemiştir. 
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Hızını alamayan provakatörler öğrencilerle bir
likte toplantı yerine hücum etmişler ve halkı taşla
mak istemişler fakat cesaret edememişlerdir. Meslek 
Lisesi ve Lise talebeleri kızlı erkekli tümüyle hareke
te sevk edilmiş ancak büyük bir facia bir avuç ma
halli jandarmanın cesur hareketi ile ve halkın itidali 
sayesinde önlenmiştir. 

AP topluluğuna saldırmayı göze alamayanlar, da
ha sonra konvoyun geçeceği TÖB - DER önü İzmir 
Anacaddesi talebelerle doldurulmuş organizatörler 
başta olmak üzere konvoy geçtikten sonra aleyhte 
slogan atmışlar taş sopalar ellerinde beklemişlerdir. 
Aynı zamanda Türk Bayrağını benim gözümün önün
de yakmışlar, Türk Askerine küfürler savurmuşlar-
dır. Bu harekette E. Meslek Lisesi ve Lise öğrenci
leri, Müdürleri, öğretmenleri diğer yandaşları katıl
mışlardır. Hiçbir müdahale görmemişlerdir. 

Hadise yaratmanın 12 Martla ilgili hiçbir yanı 
görülmemiştir. Hareket tamamen olay yaratmaya yö
nelik olduğu kesinlik kazanmıştır. 

AP konvoyu ayrıldıktan sonra menfur hadise ya
pılmış ve polis kurşunlanmıştır. Hadiselerin böyle ce
reyan ettiği Emniyet Amiri tarafından bizzat ifade 
edilmiştir. 3 - 5 polisi öne süren Emniyet Amiri poli
sin ölmesine sebep olmuş, hadiselere neden müdahale 
etmediniz sualimize 18 kişiyle ne yapabilirim cevabını 
vermiştir, 

Her iki olay yerinde hiçbir tedbir görülmemiş ve 
alınmamıştır. 

Vilayetten toplantı yerlerine kuvvet gönderilme
miş hadiseler bilerek akışına bırakılmış Vali Mustafa 
Yörükoğlu'nun sesi soluğu kesilmiş Devletin sesi ise 
hiç duyulmamıştır. 4 

Hatta konvoy Akhisar'dan ayrılmadan önce hadi
selere göğüs geren Jandarma Birliği Komutanlarıyla 
birlikte Kırkağac'a Vilayetçe sevk edilmiştir. Acaba 
neden? 

Böylece İçişleri Bakanının ve Manisa Valisinin 
açıkça suç işledikleri tebeyyün etmiştir. İhmal ve ka
sıt fiili mevcut olduğundan İçişleri Bakanının tutum 
ve davranışları Türk Ceza Kanununun 230 - 240 ncı 
maddesine uymakla Anayasanın 90 ncı, Birleşik Top
lantı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca hakkın
da Meclis Soruşturması açılmasını rica ederim. 

Saygılarımla, 
Manisa Milletvekili 

Yahya Uslu 
BAŞKAN — Efendim, okunan önerge hakkında 

Anayasanın 90 ncı ve TBMM Birleşik Toplantısı İç

tüzüğünün 14 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasının gerekli olup olmadığını ince
lemekle görevli TBMM Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun 16 üyeden kurulması hususunu oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşünü, üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkası
nın; DSİ Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi 
amaçlı toplantı ve diğer faaliyetlere gözyumarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal hak
kında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/250) 

BAŞKAN — Yine gündemimizin «Sunuşlar» kıs
mının 18 nci sırasında yer alan, 9/250 esas numaralı, 
İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşının; DSİ 
Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi amaçlı toplan
tı ve diğer faaliyetlere gözyumarak görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal hakkında Ana
yasanın 90 ncı ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini takdim ediyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

DSİ Genel Müdürlüğü ülkenin yer altı ve yerüs
tü su kaynaklarının geliştirilmesi ve bu kaynaklardan 
faydalanmak üzere 1954 yılında 6200 sayılı Kanun
la kurulmuştur. Kurulduğu günden beri su kaynak
larının geliştirilmesi için örgütünü geliştiren ve ülke
nin büyük projelerini gerçekleştirerek bu ülkenin in
sanının hizmetine sunma çabası içinde olan bu mü-
essesese bilindiği üzere ülkenin en büyük ve öğünülen 
hizmetlerini tamamen tarafsızlık ilkesi içerisinde ve 
her türlü politik endişe ve müdahalelerin dışında yü
rütmüş olup bu özelliği ile de ülkede vatandaşların 
takdirlerini toplamıştır. 

DSİ Genel Müdürlüğü gibi politikadan uzak ve. 
sadece görevini bilincinde ehil kuruluşlar geleceği
mizin garantisi olma bakımından, lüzumludur. 
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Mart 1978 tarihinde DSt Genel Müdürlüğüne ta
yin olunan zatın tutum ve davranışları bu kuruluşu 
tamamıyla politikanın içine çekme ve anarşist mili
tanlara teslim etmeye müteveccih olmaktadır. Genel 
Müdürün bu davranışlarında Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanından destek ve hatta teşvik gördüğün
de şüphe yoktur. 

Aşağıda sayılan olaylar yukarıda sunulan teşhisi 
ispat eder mahiyettedir. 

1. 28.11.1978 Salı günü DSt Genel Müdürü bi
nasındaki hoparlörlerden saat 09,0Cfdan itibaren, aşa
ğıdaki mesaj defalarca tekrarlanmıştır. 

«Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerin
den Sayın Necdet Bulut ve ailesine yapılan faşist sal
dırıyı kınamak üzere bütün arkadaşların saat 11,00'de 
DSt kafeteryasında bulunmaları rica olunur.» 

a) Saldırıya uğradığı bildirilen Necdet Bulut 1977 
seçimlerinde tzmir TİP Milletvekili adayıdır ve eşi 
halen TÎP'de muhasebeci olarak faal görev yapmak
tadır. 

b) Bulut ailesinin karı - koca olarak solcu faali
yetlerde bulundukları bilinmektedir. 

c) Tarafsız olması gereken bir Devlet kurulu
şunda ve mesai saatinde böylece ve tamamen tarafgir 
bir toplantı düzenlenmesinin bizzat Genel Müdür ta
rafından emir ve müsaade olunduğu bir hakikattir. 

d) Bu toplantıya Genel Müdürle birlikte DSt'ye 
Genel Müdür Muavini olarak atanmış olan bir diğer 
zat katılmış ve faşistleri kınayan bir konuşma yap
mıştır. 

e) Kanunun suç olması gereken ve çalışma saat
leri içinde yapılan ne bu toplantı ve ne de tertipçisi 
ve konuşmacılar hakkında herhangi bir soruşturma 
açılmamıştır. 

2. 21.12.1978 Perşembe günü DSt hoparlörlerin
den Genel Müdürün emri ile bütün çalışanlar çağırıl-
mak suretiyle aynı gün saat 10,30'da bir toplantı dü
zenlenmiştir. Bu toplantıda 19.12.1978 tarihinde Ada-
na'da vurulan TMMOB Adana Ziraat Mühendisleri 
Odası Başkanı Akın Özdemir'in katilleri faşist olarak 
kınanmıştır. 

Kanuni olmayan böyle bir toplantıya mesai için
de memurların Genel Müdürün emri ile çağrılmala
rı herhangi bir kovuşturma konusu yapılmamıştır. 

3. 25.12.1978 günü öğle yemeği saatinde memur
ların yemek yemeleri için tahsis olunan DSt kafeter
yası kapatılmış, memur ve müstahdeme yemek veril
memiştir. Bu suretle boşalan kafeterya salonunda 
Kahramanmaraş olaylarındaki faşist saldırıları kına
ma toplantısı düzenlenmiştir. 

4. Kendilerini ilerici, devrimci adı veren yerden 
bitme bir sürü derneğin DSt ile, çalışanlarla ilgisi bu
lunmayan ve tamamı solcu bildirileri hemen her gün 
dışardan gelme kişilerce memurların masalarına bı
rakılmaktadır. Bu bildirilerin dağıtılmasına, Bakanın 
bilgisi tahtında Genel Müdür tarafından bizzat mü
saade olunduğu söylenmektedir. 

5. Yakın zamanlara kadar DSİ binası ve çevre
sinde, duvarlarda herhangi yazı veya slogana rastla-
namazken bir yıldan beri bu güzel müessesenin du
varları en ileri solcu sloganlarla doldurulmuştur. DSİ 
binasının içinde her katta ve her yerde kırmızı sarı 
renkli malum bildiri ve sloganlar yapıştırılmakta ve 
kimse bunlara dokunamamaktadır. 

Bütün hu olan bitenler Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanı Deniz Baykal tarafından teşvik ve destek 
görmektedir. 

Bu sebeplerle, siyasi -sorumluluğu yanında cezai 
sorumluluğu açık bulunan ve hareketi TC Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyan Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanı Deniz Baykal hakkında Anayasanın 90 
ncı maddesi gereğince bir Meclis soruşturması açıl
masını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

İçel Milletvekili Kırşehir Milletvekili 
Fevzi Arıcı Mustafa Eşrefoğlu 

Kocaeli Milletvekili Amasya Milletvekili 
İbrahim Topuz Muhammet Kelleci 

Çankırı Milletvekili İzmir Milletvekili 
Arif Tosyalıoğlu Zeki Efeoğlu 

Kütahya Milletvekili Tekirdağ Milletvekili 
A. Mahir Ablum Nihan tlgün 
Kars Milletvekili Bolu Milletvekili 
Bahri Dağdaş Avni Akyol 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
14 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasının gerekli olup olmadığını incelemekle gö
revli TBMM Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 
üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir; 

21. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz 
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sağlamak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit 
ve Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/251) 

BAŞKAN —9/251 esas numaralı, Muğla Millet
vekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkadaşının; bir mahkûma 
ayrıcalık yaparak imtiyaz sağlamak suretiyle görev
lerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiası 
ile Başbakan Bülent Ecevit ve Adalet Bakanı Mehmet 
Can haklarında Anayasanın 90 ncı ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini takdim ediyoruz: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Solcu Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin ik

tidara geldiği günden bu yana; kanunları özel mak
satlara ve kişilere göre değerlendirip, tatbik etmeye 
başladığı görülmektedir. 

Solculara, aşırı solculara, veya kendince yakın 
gördüklerine bir kısım müeyyideler uygulanmamak
ta veya yarım yamalak uygulanarak kamuoyu alda
tılmak istenmektedir. Bu hususu kaide haline getirip, 
aşırı solun bilhassa komünist ajitasyon gruplarının 
himaye edildiği görüntüsü, kasten, veya dhmal yolu 
ile verilip gösterilmek 'istenmektedir. Milli fertleri 
arasında ayrıcalık doğuran komünist veya komünizan 
fikirlere sahip olanların Hükümetçe desteklendiği 
veya kollandığı intibaını veren bu tutum Hükümet 
Başkanından bazı bakanlarına kadar bütün kabine 
üyeleri tarafından kabullenilmiş görülmektedir. Bir 
İstanbul gazetesinin «Tercüman» verdiği bir habere 
göre aşırı solcu olduğu bilinen ve haysiyetli bir Türk 
hâkimini eğlence olsun kabilinden öldüren ve bu 
yüzden 18 yıla mahkûm bir kişi, önce Ankara bila
hare kooaeli hapishanesinde, sanki bir mahkûm de
ğil hapishanede özel ihtimama layık bir misafir gi
bi karşılanmakta; cezaevi savcısının ve cezaevi mü
dürünün odalarında İstanbul'dan celbedilmiş aktris 
hanımlarca morali yükseltilmekte ve Devlet TRT'si-
ııin cezaevi programlarımda örisafta göstermek su
retiyle bir katil suçlusu methe layık •görülmektedir. 
Son olarak bir Türk düşmanı olan Amerikan Erme-
nisi Elıia Kazan adındaki rejisörün, Başbakana vaki 
tavsiyesi üzerine adı geçen aktör mahkûm, cezaevini 
de Adalet Bakanlığının haberi bile olmadan komü

nizme mahkûm birisinin ceza ve tevkif evleri genel 
müdürü olan damadının özel izni ile senaryosu ve 
mevzuu belki de Türk düşmanlığı olan bir film çek
tirilmiştir. Bu filmde bu mahkûma İsveç'lfi kadın ga
zeteci Ulla Lunstron refakat etmiş ve çekilen fotoğ
raflar Tercüman Gazetesinin 12 Aralık nüshasında 
neşredilmiştir. Adı, mesleği ve siyasi tandansı ne 
olursa olsun, mahkûmların cezaevlerinde tabi ola
cakları muameleler yönetmeliklerde tespit edilmiştir. 
Hal böyle iken, adı geçen hâkim katili artiste, muh
telif zamanlarda İstanbul'a izin verildiği hücresine 
bazı hanımların alındığı, kendisıine krallar gibi mua
mele edildiği görülmektedir. Bu yüzden resmi otori
tenin şımarttığı bu adam cüretini Hükümet. Başkanı
na ka'dar uzatmış bulunmaktadır. Hukuk ve kanun 
anlayışı bu kadar zaafa uğramış ikinci bir hükümet, 
55 yıllık Cumhuriyet tarihinde görülmemiştir. Anar
şiye ve kanunsuzluklara bu kadar imkân tanıyan hi
maye kanaatlarını üzerine örten bu Hükümetin ada
let, kanun ve nısfet anlayışı Türk amme Vicdanında 
derin yaralar açmış bulunmaktadır. Kanunların mil
liyetçilere karşı terör derecesinde şiddetli, komünist
lere karşı müşfik ve yumuşak tatbik eden bu Hükü
met, iktidarda kaldığı müddetçe hukuk devleti ve ka
nun devleti fikri zaafa uğrayacaktır. 

Bu sebeplerle Türkiye'de hukuka ve kanuna say
gısı kalmayan mahkûm da olsa binlerce kader kur
banı arasında ayrıcalık, imtiyaz ve tarafgirlik uygu
layan Başbakan Ecevit ile kendisinin 'habersiz oldu
ğunu iddia etmesine rağmen Adalet Bakanının siya-
sıi sorumlulukları yanırida cezai sorumluluklarının-
da bulunduğu açıktır. Bu nedenle Başbakan Ecevit ve 
Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında TC Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyan hareketleri nedeniy
le Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince Meclis So
ruşturmasını saygıyla arz ve teklif ederiz. 

Muğla Milletvekili 
Ahmet Buldanlı 

Kocaeli Milletvekili 
İbrahim Topuz 

Samsun Milletvekilli 
1. Etem Ezgü 

Tekirdağ Milletvekili 
Niihan llgün 

Bilecik Milletvekili 
Cemalettin Köklü 

Kocaeli M illetvekili 
Adem Ali Sarıoğlu 
Amasya Milletvekili 
Etem Naci Altunay 
Ağn Milletvekili 

Kerem Şahin 
Antalya Milletvekili 

Kaya Çakmakçı 
Artvin Milletvekili 

Hasan Ekinci 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anaya
sanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle-
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şık Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup 
olmadığını incelemekle görevli TBMM Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulması hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Başbakan ve ilgili Bakanın yazılı görüşlerini 
üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde komis
yona vermeleri hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

22. — Dursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Standartları Enstitüsünde keyfi tasar
ruflarda bulunmak suretiyle görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ece-
vit hakkında Anayasanın 90 neı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/252) 

BAŞKAN — Yine Gündemimizin «Sunuşlar» 
kısmının 20 nci sırasında yer alan, 9/252 esas numa
ralı; Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arkadaşı
nın; Türk Standartları Enstitüsünde keyfi tasarruf
larda bulunmak suretiyle görevini kötüye kullandığı 
ve bu eylemimin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ece-
vit hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
takdim ediyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

TRT, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Anadolu Ajan
sı, TC Merkez Bankası ile Tarım Satış Kooperatif
leri Birliklerinin baskınlarından sonra 12 Ekim 1978 
günü Ankara'nın tam ortasında Türk Standartları 
Enstitüsü de fiilen işgal edilmiş, bulunmaktadır. 

Düne kadar hukuk devleti fikriyatının şampiyon
luğunu kimseye bırakmak istemeyenlerin, şimdi 
ayaklarının altında kanunların bulunmasını rejimi
mizin geleceği bakımından, son derece endişeyi mu
cip bulmaktayız. 

Bilindiği üzere halen işgal altında bulunan Türk 
Standartları Enstitüsü 132 sayılı Kanunla kurulmuş 

(sevk ve idaresi hukuk hükümlerine) tabi bir kamu 
tüzelkişisidir. 

Türk Standartlar Enstitüsü ile, kanunun yürür
lük maddesi hariç, hiçbir 'hukuki bağı bulunmayan 
Başbakanlık; aklına 'koyduğu işgal hareketini ger
çekleştirmek amacıyla 12 Ekim 1978 tarihinde Ens
titü Başkanlığına, Başbakan Bülent Ecevit imzası ile 
gönderdiği yazı, hukuk ve mantık kurallarına tama
men aykırıdır. 

Enstitü Yönetim Kurulunun hukuken inbilal et
tiği ileri sürülen yazının dayanağı; kazai merci olan 
Danıştay kararı değil, Başbakanlığın keyfi tasarru
fudur. 

Hükümet burada da Anayasanın ruhunu teşkil 
eden (Kuvvetler ayrılığı) esasını çiğneyerek (Yargı 
organı) yerine geçmiştir. 

Danıştay'ın, mezkûr yazıda ifade olunan istişa-
ri (Danışsal) kararı, bir hukuki boşluğun doldurul
ması ile ilgilidir. Hukuki boşluğun yukarıda da be
lirtildiği üzere varlığını hükme bağlayan bir kazai 
karar ise mevcut değildir. Kaldı ki, Danıştay'ın söz 
konusu istişari mütalaasının yazılı metin haline dö
nüşmediği de ifade edilmektedir. 

Ayrıca, Yönetim Kurulunun herhangi bir neden
le toplantı nisabını kaybetmesi halinde ne şekil'de ha
reket edileceği, Kuruluş Kanununa göre hazırlanan 
Enstitü Yönetmeliğinin 9 ncu maddesinde münde
miçtir. 

Ortada bu konuda kazai bir karar yokken hükü
metin yönetmeliğin mezkûr maddesini görmemezlik-
ten gelerek hem davacı, hem de hâkim tavrını ta
kınmış olması gerçek niyetini açıkça ortaya koy
maktadır. 

Nitekim, Genel Kurulu toplamak üzere salahi
yetli kılınan geçidi yönetim kurulunun ilk icraatı da 
(memur kıyımı) olmuştur. 

Mızrak, çuvala sığdırılamamıştır. Yapılan tasar
ruf kanunsuzdur. Yapılan hareket işgaldir. 

Başbakanın, Türk Standartları Enstitüsünde biz
zat başlattığı ve fiili duruma getirdiği bu kanun ve 
hukuk dışı hareketi, siyasi sorumluluğu yanında ce
zai sorumluluğunu da açıkça ortaya koymaktadır. 
TC Kanununun 240 ncı maddesine uyan bu hareke
ti sebebiyle Başbakan Sayın Ecevit hakkında Ana-

— 181 — 



TBMM B : 8 2 . 5 . 1979 O : 1 

yasanın 90 ncı maddesi gereğince Meclis Soruştur
ması açılmasını saygı̂  ile arz ve teklif ederiz. 

Bursa Milletvekili 
Özer Yılmaz 

Gümüşhane Milletvekili 
'Mehmet Çatalbaş 

İstanbul Milletvekili 
Ekrem Ceyhun 

Artvin Milletvekili 
Mustafa Rona 

Amasya Milletvekili 
Muhammet Kelleci 

Tekirdağ Milletvekili 
Halil Başol 

Erzurum Milletvekili 
Rıfkı Danışman 

Af yonkarahisar Milletvekilin' 
Mehmet Özutku 

1M an i sa Mili etvek.il i 
Yahya Uslu 

Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ve TBMM Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 14 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına gerek olup olmadığını incelemekle görev
li Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulması hususu
nu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlaması (hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Başbakanın yazılı görüşünü, üye seçimi tarihinden 
itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

23. — Adana Milletvekili Hasan Gür soy ve 5 ar
kadaşının: Diyanet İşleri Başkanlık Makamında mey
dana gelen olaydan sonra yasal işlemleri yapmaya
rak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Devlet 
Bakanı Lütfi Doğan haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/253) 

BAŞKAN — Yine Gündemimizin «Sunuşlar» 
kısmının 21 nci sırasında yer alan 9/253 esas numa
ralı, Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 5 arka
daşının; Diyanet İşleri Başkanlık Makamında mey
dana gelen olaydan sonra yasal işlemleri yapmaya
rak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğa iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Devlet 
Bakanı Lütfi Doğan haklarında Anayasanın 90 ncı 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad

deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini takdim ediyoruz: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
27 Mart 1979 tarihinde İslam dini'nin doğuşundan 

zamanımıza kadar benzeri görülmemiş, son derece 
çirkin bir hadise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın oda
sında vuku bulmuştur. 

Urfa CHP Milletvekili Celâl Paydaş iş takibi için 
Diyanet İşleri Başkanlığıma gitmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç Celâl 
Paydaş'ın talebinin gayri kanuni olduğunu, dolayı
sıyla yapılmasının mümkün olamayacağını söyleyin
ce Celâl Paydaş dünyanın en çirkin olayını meydana 
getirmiş ve bütün müslümanları yürekten yaralaya
cak şekilde, yüce makama silahı ile ve dili ile haka
ret ve tecavüzde bulunmuştur. 

Celâl Paydaş'ın Diyanet İşleri Başkanlığına yap
tığı tecavüzün ne kadar barbarane ve insanlık dışı 
olduğunu anlamak içtin olayla ilgili tutulan 17 imza
lı tutanağı aynen buraya geçiriyorum. 

«27 . 3 . 1979 Salı günü saat 18,35'te Diyanet İş
leri Başkanlığına gelen Urfa Milletvekilli' Celâl Pay
daş Tayyar Altıkulaç ile görüşmek istemiş, bu isteği 
Özel Kalemce Başkana ulaştırıldığında, kendisini ka
bul etmiştir. Makam odasından duyulan yüksek ses
ler sonucu Başkanın makamına girdiğimizde, her iki
si de ayakta olduğu halde yüksek seslerle Başkana 
hitaben Celâl Paydaş şunları söylüyordu: «Namus
suz herif, sen bizim isteklerimizi yapacaksın, istedi
ğimi sana (..) yaptırırım. Senin ananı, avradını, kü
çük kızını (...)» ve benzeri çok galiz ifadelere devam 
ediyordu. Bu sırada Başkan: «Beyefendi, burası Di
yanet İşleri Başkanlığıdır. Diyanet İşleri Başkanının 
makamında bulunduğunuzu hatırlatırım. Bana değil, 
sıradan bir kimseye dahi bu sözleri söyleyemezsiniz. 
Ben yasaların bana verdiği görevler 'içerisinde hare
ket ederim.» dedi. Bunun üzerine adı geçen milletve 
kili yukarıdaki galiz küfürleri tekrar etmeye başla
dı. Küfüretmeye devam edince, makamda bu şekil
de hareket edemeyeceğini kendisine hatırlattık. Bu
nun üzerine elini arkaya attı. «Hepinizin anasını, 
avradını (...), hepinizi yere seserlm..» sözlerini söy
lerken tabancanın ağzına mermi verdi. Silahını Baş
kanın alnına dayayarak, «... ulan (...), yere serip se
nin hesabını göreyim mi?» dedi. Başkan bunun üze
rine «Beyefendi sakin olun, bakın bizim size terbiye
sizce bir davranışımız yok. Biz size sadece yasala
rın bize verdiği görevleri hatırlatıyoruz. İstediğiniz 
olmuyor diye, Diyanet İşleri Başkanına, makamında 
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silah çekemezsiniz. Ben sayın bakanıma karşı muha
tabım. Siz- gidin, sayın bakanla görüşün» dedi. Bu
nun üzerine milletvekili dışarıya davet edildi. Kori
dora çıkıldığında Başkana ve çevresine, dine, imana 
yine galiz küfürler savurdu. Bunun üzerine Donatım 
Müdürü Yücel Akın; «Beyefendi benim en aziz var
lığıma, canımdan da yüce tanıdığım Diyanet İşleri 
Makamına küfredemezsiniz.» dedi. Celâl Paydaş, 
tekrar eliyle de Yücel Akın'a tokat vurdu. Tabanca
sını ateşleme durumunu önlemek için başkanın koru
ma polisi Safi Turan, milletvekilinin elindeki ta
bancaya el attı. Milletvekili, polis Safi T uran'ı ku
caklayarak kapının kenarına sıkıştırdı, elinden polis 
yara aldı. Buna rağmen bir hadise önlenmiş oldu. 
Celâl Paydaş, küfürler ederek, merdivenlere doğru 
yürümeye başladı. Son olarak şunları söylüyordu: 
«Gidiyorum, buraya tekrar döneceğim, hepinizin 
anasını, avradım (...)» diyordu. 

Bu münakaşalardan sonra saat 19.00'u gösteri
yordu. 

Hadisenin görgü şahidi olarak bu tutanak tara
fımızdan tanzim edilerek imzamızla tasdik edilmiş
tir.» 

Bu tutanak gösteriyor ki; Urfa CHP Milletveki
li Celâl Paydaş Diyanet İşleri Başkanına ve dolayı
sıyla Başkan Tayyar Altıkulaç'ın şahsında İslam Di
nine ve onun mukaddes varlığına komünist ülkeler
de bile benzerine pek az rastlanacak şekilde hakaret 
ve tecavüzde bulunmuştur. Bu olay bir cinayettir. 
Islama 'karşı, müslumanlara karşı ve bütün islam ale
mine karş işlenmiş bir cinayettir. 

Maalesef Devlet Bakanı Dr. Lütfi Doğan da ba
sına yaptığı bir açıklama ile «Sayın parlamenterin 
sözlerinde ve davranışlarında dinimize, diyanetimi
ze bir saldırı niyeti sözkonusu değildir» demek sure
tiyle Celâl Paydaş'ın âdeta avukatlığını üzerine ala
rak bu cinayete o d a ortak olmuştur. 

Başbakan Sayın Bülent Ecevit de olay üzücü
dür demekle yetinmiş ve bu büyük facia ve rezaleti 
örtbas etmek istemiştir. 

Bütün islam âlemini üzüntüye boğan ve Türk 
Parlamenterlerini dış ülkelerde din düşmanı ve bar
bar olarak tanıtabilecek vasıftaki bu olayın üzerine 
Sayın Başbakan Bülent Ecevit ve Devlet Bakanı Sa
yın Dr. Lütfi Doğan gerektiği şekilde eğilmediği ve 
görevlerini kötüye kullandıkları bir gerçektir. Bina
enaleyh siyasi sorumluluklarının yanında Türk Ce
za Kanonunun .240 ncı maddesine uyan cezai sorum
lulukları da meydanda, olduğu için Anayasanın 90 

ncı maddesi gereğince bir 
masını arz ve teklif ederiz. 

Adana Milletvekili 
Hasan Gürsoy 
Afyonkarahisar 

Milletvekili 
Mehmet Özutku 

İstanbul Milletvekili 
İhsan Toksan 

Meclis Soruşturması açıl-

Isparta Milletvekili 
Yakup Üstün 
Afyonkarahisar 

Milletvekili 
Ali İhsan Ulubahşi 

İzmir Milletvekili 
•» Zeki Efeoğlu 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anaya
sanın 90 ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
14 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasının gerekli olup olmadığını incelemekle gö
revli TBMM Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 
16 üyeden kurulması hususunu oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul eetmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Başbakan ve ilgili Bakanın yazılı görüşlerini, üye 
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde Komisyo
na vermesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

24. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün; An
talya - Gazipaşa'da tarihi eserler üzerinde kanunsuz 
yapılan inşaatlara gözyumarak görevlerini ihmal ve 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, Yerel 
Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir ve İçişleri Baka
nı Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/254) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sunuşlar» Kıs
mının 22 nci sırasında yer alan 9/254 Esas Numa
ralı, Antla ya Milletvekili İhsan Ataöv'ün; Antalya 
Gazipaşa'da tarihi eserler üzerinde kanunsuz yapılan 
inşaatlara göz yumarak görevlerini ihmal ve kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıy
la Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, Yerel Yö
netim Bakanı Mahmut Özdemir ve İçişleri Bakanı 
Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı 
ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini takdim ediyoruz. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gazipaşa CHP'li Belediye Başkanının kanun, ni

zam, yönetmelik ve tüzükleri ayak altına alarak gö
revini kötüye kullandığı, rüşvet almaktan Antalya 
Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olduğu, bu
na rağmen kanunsuz 'işlemlerinin devam ettiği, ilgi
li Bakanlara iyi niyetle duyurulmuş tedbir alınması 
istenmişti. 

Bu arada tarihi eserler üzerinde kanunsuz yapı
lan inşaatlara ruhsat verdiği yetekisini kötüye kul
landığı Kültür Bakanma bildirilmişti. Bakan tel 
emri ile vilayet ve kaymakamlığa gerekli işlemin ya
pılması, inşaatların durdurulmasını istediği halde em
rini dinletememiş kanunsuz olay devam etmiştir. 

Belediye Başkanı hâlâ çeşitli nam altında adi 
makbuzla bizzat vatandaştan para toplamakta, ka
nunsuz ruhsatlar vermekte, noterle yapılan tebliğleri 
kabul etmemekte, resmi arabayı özel işlerinde siyasi 
parti kongrelerinde ehliyetsiz olarak kullanmaktadır. 
Belediye emlakini ihalesiz keyfi olarak kiraya ver
mekte, demir tahsislerini kendi takdirine gör©' keşif 
ve projesiz istediği gibi yapmaktadır. 

Bütün bunlar ve buna benzer sayısız olaylar pek 
çok kere ilgili Bakanlıklara intikal ettirilmiştir. Yet
kililer çok önem taşıyan bu hareketler karşısında da 
gerekli tedbiri almayarak vatandaşın ve memleketin 
zararına amma CHPile onun belediye reisinin lehine 
sonuçlar sağlamasına neden olmuşlardır. 

Dört kişi İle belediye bütçesini çıkaran, CHP ve 
AP'ü meclis üyelerinin katılmadığı bütçe oylaması
nı onaylamayan Kaymakamın elektrik ve suyunu 
keyfi olarak kesen iBelediye Reisine Gazipaşa'lılar 
kanunsuz Bekir lakabını takmışlardır. 

Durum bu iken Kültür Bakanı Ahmet Taner Kış
lalı eski eserler ve tarihi yapıları korumayarak, Ye
rel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir CHP'li Bele
diye Reisinin kanunsuz hareketlerine CHP'li mec
lis üyelerinin de karşı olmasına rağmen el koymaya
rak, İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş bakanlık 
tel emirlerini icra etmeyen yöneticiler hakkında gö
revini yapmayarak milli servete zarar vermek, uya
rılara rağmen görevlerini yerine getirmemek sure
tiyle suç işlemişlerdir. 

Türk Ceza Kaourauımiın 230 neu ve 240 ncı mad
delerini ihlal eden Kültür Bakanı Ahmet Taner Kış
lalı, Yerel Yönetim Balkanı Mahmut Özdemir ve İçişle
ri Bakanı H. Fehmi Güneş saklarında Anayasanın 90 

ncı ve Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri gereğince Meclis Soruşturması açılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

6 . 4 . 1979 

BAŞKAN — Efendim okunan önerge hakkında 
Anayasanın 90 ve TBMM Birleşik Toplantısı içtü
züğünün 14 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasının gerekli olup olmadığını ince
lemekle görevli TBMM Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun 16 üyeden kurulması hususunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul eetmeyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

İlgili bakanların yazılı görüşlerini üye seçimi ta
rihinden itibaren 15 gün içerisinde Komisyona ver
melerini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

25. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; Köy - Koop'larda yapılan yolsuzlukları 
denetlemeyerek görevlerini kötüye kullandıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/255) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sunuşlar» kısmm-
nın 23 ucü sırasında yer alan (9/255) Esas Numa
ralı, Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka
daşının; Köy - Koop'larda yapılan yolsuzlukları de
netlemeyerek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hak
larında Anayasanın 90 nçı ve TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
takdim ediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy İşlerine bağlı Köy - iKöop'ların içinde vu-

kubulduğıı iddia edilen suiistimalleri soruşturmak 
üzere Soruşturma Hazırlık Komisyonu kurulmasını 
talep eden önergemiz ekte sunulmuştur. 
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Anayasanın 90 ve TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri gereğince muamele 
görmesini rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

Muğla Milletvekili 
Ahmet Buldanlı 

Balıkesir Millet vekil i 
Emin Engin Tanrıverdi 

Kocaeli Milletvekili 
İbrahim Topuz 

Artvin Milletvekili 
Hasan Ekinci 

Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

Manisa Milletvekili 
Yahya Uslu 

Ankara Milletvekili 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Kocaeli Milletvekili 
Adem Ali Sanoğlu 

Denizli Milletvekili 
Mustafa Kemal Aykurt 

Hatay Milletvekili 
M. Sait Reşa 

9 . 4 . 1979 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Solcu CHP Hükümetinin iktidara geldiği günden 

itibaren Türk Ekonomisini kurtarma reçetesi adı al
tında ortaya attığı kibust, veya koltıoz tipi koopera
tiflerin desteklendiği ve bunları kurtarıcı birer sol 
slogan olarak yıllardır yaydığı görülmektedir. Aslın
da solcu militanlara yatak ve geçim sahası temin et
mekten başka hiçbir meziyeti bulunmayan bu koo
peratifler solcu CHP rnilitanlariTim tertip ve teşvık-
leriyle «Köy - Koop» adı altında toplandıkları ve 
başlarına CHP'hin eh aşırı uçtaki milletvekilleriyle 
partizanlarının getirildiği bilinmektedir. Bu husus 
bütün basında açık açık yazılmış olmasına rağmen 
devletin bütün finans kaymakları bu solcuların işgali 
altındaki Köy - Koop'ların emrine tahsis edilmiştir. 
Son olarak İstanbul'da münteşir Son Havadis gaze
tesinde yazıldığına göre Koy - Koop'larin muraka
besini yapan müfettişlerin verdikleri raporlarda pa
sajlardan bazı kısımlar yayınlanmıştır. «Kastamonu 
Birliği sarımsak atomları için iki milyon iki yüz elli 
bin lira avans verilmesine karşılık bunun alım ve sa
tımıyla ilgili Mali İşler Müdürlüğünde herhangi bir 
kayıt ve belge bulunmamıştır. Kenevir alımı için Ge
diz Birliğine 2 milyon lira avans verilmişse de bu 
alım için hiçbir belge ve kayıtta bulunmamıştır. Ay
nı şekilde 8157 kg. domates satın- alınıp, 322 bin S93 
lira harcanmıştır. Bu satış için dahi hiçbir kayda 
rastlanmamıştır. Bu usulsüzlük ve suiistimaller pey
nir, nohut, pamuk, elma, pirinç, limon, fasulye ve 
bütün diğer maddeler için devam etmekte ama bun
ların satın alınıp veya satılmaları hakkında hiçbir 
belge ve kayda taşlanmadığı aynı rapordan anlaşıl
maktadır. Devlet ve millet parası Yağma Hasanın 

Böreği gibi militanlarına ve solculara peşkeş çeken 
Köy - koop hakkında araştırma yapmak ve soruştur
ma yapıp millet parasının ve tüyü foitmemiş yetim
lerin haklarını taşıyan hazine menfaatinin korunma
sı zarureti hâsıl olmuştur. Ziraat Bankası ve Hazi
ne kredileriyle teçhiz edilip Sovyet tipi kooperatif 
kurarak köylüye «Demokratik kooperatif» kura
caklarını söyleyenlerin ne yapmak istedikleri meyda
na çıkmıştır. Zaten bütün demir perde ülkeleriyle 
komünist dünya ülkelerinin kuruluşlarının isimlerinin 
başında demokratik sıfatı «kullanılmaktadır. Bu işim 
balığa yutturulan zokanın ucundaki yem gibidir. 
Köy - Koop'un ithal ettiği traktör, gübre ve diğer 
zirai girdi aletlerinin de satın alınmalarında bazı 
suiistimallerin, cereyan ettiği gazetelerde yazılıp çizil
mektedir. Solculuğu İsrafil'in Sur'un gibi kurtarıcı 
olarak şişirenler Köy - Koop'un bütün faaliyetlerinin 
soruşturmaya tabi tutularak incelenmesinden sonra 
bir çok hakikatlerin ortaya çıkacağı aşikârdır. Bu 
sebepten Köy - Koop'un bu kadar layüsel ve başı
boş bırakılarak Devlet varlığının ve millet hakları
nın zarara uğratılmasına gözyumarak TCK'nun 240 
ncı maddesini ihlal eden Köy İşleri Bakanı Ali To
puz ile müteselsil mesuliyet dolayısıyla Başbakan 
haklarında Meclis Soruşturması açılmasını Anaya
sanın 90 ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri gereğince rica ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önerge hakkında 
Anayasamın 90 ncı ve TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasının gerekli olup olmadığını in
celemekle görevli, TBMM Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun 16 üyeden kurulması hususunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Başbakan ve ilgili bakanın yazılı görüşlerini, üye 
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde komisyona 
vermeleri hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmişitıir. 

26. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ile 
Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferid Melen'in; 
Sosyal Sigortalar Kurumunun arsa alımlarındaki yol
suzluklarına göz yumarak görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Sosyal Güvenlik Baka
nı Hilmi İşgüzar hakkında Anayasanın 90 ncı, 
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TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/256) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sunuşlar» kısmı
nın 24 ncü sırasında yer alan, 9/256 Esas Numara
lı, Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ile Cum
huriyet Senatosu Van Üyesi Ferid Melen'in; Sosyal 
Sigortalar Kurumunun arsa alımlarındaki yolsuzluk
larına göz yumarak görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla, Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi 
işgüzar hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini takdim ediyoruz: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Malatya'da 120 Milyonluk Bir Alışveriş : 
1. Malatya ilinde, mülkiyeti M. Kemal Derin-

kök'e ait iki arsa üzerinde inşasına başlanmış ve 
yarım haldeki iki gayrimenkulun Sosyal Sigortalar 
Kurumu tarafından satın alınması, sahibi tarafından, 
26.5.1978 tarihli bir dilekçe ile Kuruma teklif edil
miştir. 

2. Malatya'da, Sosyal Sigortalar Kurumunun ge
rek idari hizmetleri, gerekse sağlık hizmetleri için 
böyle bir gayrimenkule ihtiyacı olmadığından, ilgili 
servisler, önce normal yollardan teklifin reddi cihe
tine gitmişlerdir. 

Ancak, üst makamın telkini ile, «rant tesisi» için 
alım yapılması' yolunda adım atılmış ve bir heyet 
teşkil edilmiştir. 

Neticede, 24 Temmuz tarihinde, her iki gayri
menkulun alımına karar verilmiş, 31 Temmuz 1978 
günü, SSK ile mal sahibinin tam yetkili vekili Ma
latya avukatlarından Cevdet Yücel Fenercioğlu ara
sında, inşasına başlanmış olan bu iki gayrimenkulle 
ilgili anlaşma imzalanmıştır. 

3. Anlaşmanın esasları şöyledir : 
a) Her iki arsa için, mal sahibi M. Derinkök'e 

peşin olarak 72 183 500 TL. ödenecektir. 
b) Ayrıca, bu arsalar üzerinde inşasına başlan

mış bulunan iki binanın yapımını da müteahhit sı
fatıyla M. Derinkök sürdürecek; her iki inşaatı, SSK' 
dan para alarak bitirecektir. 

Bu inşaat sözleşmelerine göre de, arsa sahibi olan 
müteahhide, birinci gayrimenkul üzerindeki inşaatın 
ikmali için 27 878 500 TL., ikinci gayrimenkul üze

rindeki inşaat için de 19 698 500 Türk lirası ödene
cektir. 

Maliyeye Beyan : 7 Milyon - SSK'ya Satış : 72 
Milyon : 

4. M. Derinkök vekili Avukat Cevdet Yücel 
Fenercioğlu tarafından 72 milyon 183 bin liraya sa
tılan iki arsanın değeri, aynı yıl içinde Maliyeye ve
rilmiş olan Emlâk Vergisi Beyannamesinde, bizzat 
sahibi tarafından 7 milyon 105 bin lira olarak göste
rilmiştir. 

Söz konusu arsaların, satış tarihinden bir-iki yıl 
önce, 4 milyon lira civarında bir bedelle satın alın
dığı anlaşılmaktadır. 

Aynı Kişiden 109 Milyonluk Bir Alışveriş Daha : 
5. Bir süre sonra, Kasım 1978'de kişiye ait, İs

tanbul Karacaahmet mezarlığı yanında bulunan (ve 
mevcut imar planına göre mezarlık genişleme alanı 
içinde olduğu için üzerinde işaret yaptırılmayan) bir 
arsa, son derecede garip ve ısrarlı çabalarla, Sosyal 
Sigortalar Kurumuna 109 milyon liraya satın aldırıl-
mıştır. 

Satıcı Vekili SSK'ya Genel Müdür Yardımcısı 
Oluyor : 

6. Daha da garip olarak, Malatya'daki arsaların 
alışında Malatya'daki yarım inşaatların ihalesi ile 
ilgili «taahhüt» anlaşmalarında, Mustafa Derinkök' 
ün tam yetkili vekili sıfatıyla hareket eden, anlaşma
lar imzalayan, Malatya'daki 72 milyonluk arsa satışı 
bedelinden teminat olarak alınan 2 969 '000 lira dı
şında kalan 69 milyon lirayı (biri 45 milyon liralık, 
diğeri 19,5 milyon liralık, üçüncüsü 4 milyon 710 
bin liralık ve Cevdet Yücel Fenercioğlu adına tan
zim edilmiş üç ayrı çekle) Kurumdan bizzat tahsil 
eden Avukat Cevdet Yücel Fenercioğlu, daha önce 
Devlet memuriyeti yapmamış olmasına ve Sosyal Si
gorta alanında belli bir uzmanlık kazanmamış bu
lunmasına rağmen, Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İş
güzar tarafından, 4 Ocak 1979'da Bakanlık müşavir
liğine getirilmiş; bundan hemen bir kaç gün sonra 
da Bakan İşgüzar'ın ve Başbakan Ecevit'in imza
larıyla SSK Genel Müdür Yardımcılığına tayin edil
miştir. Bu tayin son derecede dikkat çekicidir. Çünkü 
Cevdet Fenercioğlu'nun vekil olarak imzaladığı an
laşmalarla ilgili uygulamalar ve ödemeler hâlâ de
vam etmektedir. Bu alım-satımla ilgili yolsuzluk id
dialarını ise herkes duymuştur. 

Malatya'daki arsaların son derecede fahiş bedelle 
satın alındığına dair şikâyetlerin ve yolsuzluk iddia-
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larınm gerek Malatya'da, gerekse Kurum bünyesi 
içinde son derecede yoğunlaştığı bir sırada bu tayin 
yapılmıştır. (CHP Malatya îl Başkanlığı bile, ayyuka 
çıkan yolsuzluğu CHP Genel Sekreterliğine, Başba
kanlığa ve ilgili Bakanlığa yazı ile duyurmuştur.) 

Kurumla mal sahibi arasında yapılan ve yoğun 
yolsuzluk iddialarına yol açan anlaşmayı mal sahibi 
adına imzalayan Cevdet Yücel Fenercioğludur. Adı 
geçenin bu işte oynadığı önemli rolü çok yakından 
bildiği halde, Sosyal Güvenlik Bakanının bu şahsı, 
tepeden inme SSK Genel Müdür Yardımcısı olarak 
getirmesi son derecede ilginçtir. 

Bu tayinle, soruşturmaları etkilemek ve Yücel Fe
nercioğlu'nun imzaladığı anlaşmalar gereğince devam 
etmekte olan önemli miktarlardaki ödemeleri temi
nat altına almak amaçlarının güdüldüğü kanaati hâ
kimdir. 

Tayindeki Garabet Nasıl Maskeleniyor : 
Üstelik, «Malatya avukatlarından Cevdet Yücel 

Fenercioğlu'nun SSK Genel Müdür Yardımcılığına 
getirilmesi» tarzında bir atama teklifinin Cumhur
başkanlığının ve kamu oyunun dikkatini çekebile
ceği düşünülerek, bu şahıs, önce Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı müşavirliğine atanmış; bu görevde sadece bir 
kaç gün tutulduktan sonra «SSK Genel Müdürlüğün
de 1 nci derece kadrolu Genel Müdür Yardımcı
lığına, Bakanlığımız müşaviri» Fenercioğlu atanmış
tır tarzında bir karar Başbakanlığa ve Cumhurbaş
kanına sevk edilmiştir. Böylece atamadaki garabet 
örtülmeye çalışılmıştır. 

7. CHP Malatya İl Başkanlığı ve bazı CHP'li par
lamenterler, Malatya'daki gayrimenkul alımında çok 
büyük çapta yolsuzluk bulunduğunu görerek, Başba
kanın dikkatini çekmişlerdir. 

CHP Malatya İl Başkanlığı Bile İsyan Ediyor : 
8. CHP Malatya İl Başkanlığı, söz konusu alım 

satımda büyük ölçüde yolsuzluk bulunduğunu, önce 
bir dilekçe ile CHP Genel Sekreterliğine bildirmiştir. 
Bu dilekçenin Başbakana ve ilgili Bakana ulaştırılma
sı CHP Genel Sekreterliğinden istenmiştir. 

Yolsuzluk, bizzat Başbakana, bazı CHP'li parla
mento üyeleri tarafından da ayrıca duyurulmuştur. 

Bunlardan bir sonuç alınamaması üzerine, 27 Mart 
1979 tarihinde Malatya CHP İl Başkanlığı, doğrudan 
doğruya Sosyal Güvenlik Bakanlığına bir yazı gönde
rerek, yolsuzluğa tekrar dikkati çekmiştir. CHP İl 
Başkanı bu yazısında 7 madde halinde özetlenebile
cek şekilde şu hususları belirtmektedir : 
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a) «Yolsuzluk olduğuna dair dilekçemi Sayın 
Başbakana ve ilgili Bakana ulaştırılması için CHP Ge
nel Sekreteri Sayın Mustafa Üstündağ'a verdim. Bu
na rağmen bu konu üzerinde durulmadı. Durum hak
kında tekrar dikkatinizi çekiyorum.» 

b) Sosyal Güvenlik Bakanının da ilgisi ve bil
gisi ile SSK'nın Malatya'da satın aldığı birinci arsa
ya 46 milyon 205 bin 600 TL'sı ödenmiştir. 

Halbuki bu gayrimenkulun arsa değerinin 10 mil
yonu geçmesi imkânsızdır. Üzerindeki inşaata da 28 
milyon 878 bin lira değer biçilmiştir; inşaatın değe
rinin 5-6 milyonu geçmesi mümkün değildir. 

c) Aynı kişiden satın alınan ikinci arsaya 27 mil
yon 577 bin 900 lira ödenmiştir. Bu arsanın gerçek 
değeri 6-7 milyon civarındadır. Üzerindeki inşaat 
için 19 milyon 698 bin lira değer biçilmiştir. Bu in
şaatın değeri de 5-6 milyonu geçmez. 

d) «Bu durumda büyük çapta bir yolsuzluğun 
olduğu muhakkaktır.» 

e) «Ankara'dan bu alım işi için özel memur 
gönderilmesi, alım işlemlerinin büyük gizlilik için
de yürütülmesi dikkati çeken bir konudur.» 

f) «Malatya'da bu yolsuzluğa Bakan olarak bi«-
zat sizin de adınız karıştırılarak, konu her yerde ko
nuşulmaktadır. Benim kesin kanaatim da, bu arsa 
alımında büyük yolsuzluk olduğu yolundadır.» 

g) Üç kuruşu zimmetine geçirdi diye nice me
murlar hapishanelerde çürürken ve Türk Devletinin 
borçlarını ertelemek için kapı kapı dolaşılırken, bu 
kadar büyük bir yolsuzluk iddiası karşısında sus
mak kabil değildir.» 

Yedi madde halinde başlıca noktalarını nakletti
ğimiz Malatya CHP İl Başkanlığının bu yazısı, baş
ka kaynaklardan alınan bilgileri ve dosyalardaki çok 
dikkate değer belgeleri tamamlamaktadır. 

Dosyadan Bazı Belgeler : 
9. Şimdi dosyalardaki dikate değer bazı bilgile

re eğilelim : 
Malatya'daki iki gayrimenkulle ilgili sözleşme, 31 

Temmuz 1978 tarihinde, SSK Bölge Müdürlüğü ile 
Avukat Cevdet Yücel Fenercioğlu tarafından imza
lanmıştır. 

Bakan Hilmi İşgüzar, aynı günün tarihini taşı
yan çok şayani dikkat bir yazı ile, Sosyal Sigorta
lar Kurumuna arsa alımları ve inşaatlarla ilgili bir
takım direktifler vermiştir. Bu dikkate değer yazı, 31 
Temmuz 1978'de Bakan tarafından imzalanmış, 31 
Temmuzda SSK kayıtlarına geçmiş, yine 31 Tem
muz tarihinde Genel Müdür tarafından Mali İşler 
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ve Emlâk Daire Başkanlıklarına havale edilmiştir. 
Yolsuzluğu içeren anlaşmanın imza tarihi de 31 Tem
muz 1978'dir. 

Bu yazı ile, «Malatya anlaşması»na ait yolsuzluk 
izlerini gizlemek, maskelemek amacı mı güdülmüş-
tür? Bu yazı ile hem bu gibi konularda titiz dav-
ranıldığı izlenimi verilerek «izlerin yok edilmesine» 
çalışıldığı; hem de Malatya'da imzalanmış olan an
laşmanın - ve yalnız o anlaşmanın - yürütülmesi için 
açık bir kapı bırakıldığı anlaşılmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığının 31 Temmuz 1978 
tarihli yazısında şöyle denilmektedir: 

1. Kurumun sağlık ihtiyaçları ve işçi meskenle
ri için arsa alımında, «ihtiyaç duyulan arsalar için 
evsaf ve şartları da belirtilmek suretiyle ilan yolu
na başvurulacaktır... 

2. Rant temini için «kati surette hazır bina alın
mayacaktır»; hatta «bu konuda ekspertizi yapılmış, 
karar safhasında olanlarla, kararı verilmiş ve fakat 
tapu işlemlerine başlanmamış olan teklifler reddoluna-
caktır»; -, 

3. «Hiç bir maksatla şahıslara ait arsalar üzerin
de istikbale matuf bina inşaatı teklifleri kabul olun
mayacak, inşaatı başlamış anlaşmalar dışında, varsa 
bu kabil teklifler reddedilecektir.» 

Şimdi, Malatya'da satın alınan arsalar ile üze
rindeki «başlanmış inşaatın» ve bu konu ile ilgili 
olarak yapılmış «anlaşma» nın bu üç maddeden han
gisine girdiğine bakalım. 

Bakanın yazısı, sağlık tesisleri ve işçi meskenleri 
için satın alınacak arsalarda «ilan yoluna başvurulma
sını» emrediyor. Ama, Malatya arsaları ve Malatya' 
daki «başlanmış inşaat» gibi rant tesisi gerekçesi ile 
alınmasına kalkışılan gayrimenkuller için, nedense 
«ilan mecburiyeti» getirilmiyor. 

Bakan, rant tesisi için «hazır bina alınmasını» ke
sinlikle yasaklıyor; bu konuda daha önce bir karar 
verilmiş olsa bile, tapu işlemlerine başlanmamış ise, 
tekliflerin reddini istiyor. 

Nihayet «şahıslara ait arsalar üzerinde istikbale 
matuf bina inşaatı tekliflerinin de kabul olunmaya
cağını» söylüyor. Bu kabil teklifler varsa, reddedil
mesini istiyor. Fakat bu kurala bir istisna, konu
yor: «inşaatı başlamış anlaşmalar dışında» denerek, 
Malatya olayı, yasaklanıyor dışına çıkarılıyor. Gay

rimenkul alımı için açık bırakılan tek kapı, Malat
ya'da aynı gün anlaşması imzalanmış olan «başlan
mış inşaat»lardır. 

Cevaplanması Gerekli Sorular : 
10. Bu yazının ve başka belgelerin birlikte ince

lenmesi, şu soruları ister istemez akla getiriyor : 
a) SSK'nın gayrimenkul alımlarına. Bakanın 

yazı ile, telefonla, özel direktiflerle doğrudan doğru
ya müdahale yetkisi var mıdır? Başta Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanları, gayrimenkul alımları ile meş
gul olmuşlar mıdır? 

b) Bakanın böyle bir yetkisi olsa bile, sağlık te
sisleri ve mesken arsaları için «önceden ilan» etme 
mecburiyeti konurken, rant tesisi için arsa alımında 
neden aynı usul konmamaktadır? 

c) Hazır bina alımlarında, verilmiş bir karar 
mevcut olsa bile, henüz tapu muamelelerine başlan
mamış ise alımın durdurulması istenirken, arsa üze
rinde «inşaatı başlamış» ve yarım haldeki binaların 
alımı için, neden tapu işlemlerine başlanmamış olsa 
bile alıma devam edilmesi yolu açık bırakılmıştır?.. 

d) 31 Temmuz 1978 tarihinde Cevdet Yücel Fe-
nercioğlu ile Kurum arasında sözleşme imzalanmış, 
fakat imza için gerekli yetki belgesi 1 Ağustos ta
rihinde gönderilmiştir. SSK görevlisi ile Yücel Fe-
nercioğlu'nun, haricen yapılmış sözleşmeyi Noter 
önünde imzalayışları 3 Ağustos 1978'dedir. 

Arsaların alımı, yani tapudaki ferağ muamelesi 
de 3 Ağustos 1978'de yapılmıştır. (Malatya Tapu 
Sicil Muhafızlığı, yevmiye numarası 6887). 

72 milyon tutan arsa bedelinden 2 milyon li
ralık teminatın kesilmesinden sonra geriye kalan 69 
milyon liranın üç ayrı çekle Fenercioğluna ödenişi 
de 3 Ağustos 1978'dedir. 

Şu halde, 31 Temmuz 1978 tarihli yazı ne ifade 
ediyor? Minareye kılıf mı hazırlanmıştır? Bu işlerin, 
Bakana ve Genel Müdüre rağmen cereyan etmesi dü
şünülemeyeceğine göre, 31 »Temmuz yazısı, hem 
«Malatya sözleşmesi» ne kapıyı açık bırakan, hem 
de Bakanın ileride suret-i haktan görünmesini müm
kün kılmak amacını güden bir garip yazıdır. 

Bakan Malatya alışverişini tasvip etmese idi, ay
nı şahıstan 109 milyon liraya İstanbul'da arsalar 
alınmazdı ve Malatya alışverişinin «faal elemanı» Fe-
nercioğlu, Bakan tarafından önce müşavirliğe sonra 
da SSK Genel Müdür Yardımcılığına getirilmezdi. 
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İstanbul, Karacaahmet Mezarlığı Yanındaki Arsa: 
11. İstanbul'da 109 milyon liraya satın alınan 

arsanın hikâyesi ise, bir çok açılardan daha da hay
ret vericidir. 

Bu arsa da, SSK Genel Müdür Yardımcılığına te
peden inme getirilen C. Yücel Fenercioğlu'nun mü
vekkili M. Kemal Derinkök'e aittir. 

Bu arsanın alımı için M. K. Derinkök'ün ku
ruma teklif yaptığı tarih, 4 Nisan 1978'dir. 

Bu şahıs, Karacaahmet mezarlığı yanındaki arsa
sı üzerinde, Kurumun : 

a) Yaşlılar için dinlenme tesisleri, 
b) Rehabilitasyon merkezleri, 
c) Meslek hastalıkları bölümleri, 
d) Poliklinikler, 
e) Rant tesisleri kurabileceğini belirterek, teklif 

yapmıştır. 

İmar Durumu Şüpheli Bir Arsa : 
12. İstanbul SSK Müdürlüğünden bir inceleme 

yapması istenmiş, o zamanki Müdür Naki Tınay, İkin
ci Müdür ^A. Gani Uras ve inceleme heyetine aldık
ları bir mühendis ile bir hukukçu, 24.5.1978 tarihli 
raporlarında, oybirliği ile aynen şöyle demişlerdir: 

«Teklif edilen arsa iki tarafı ile de Karacaahmet 
mezarlığı ile çevrilidir. Dosyasındaki Belediye İmar 
Müdürlüğünün ve Nâzım Plan Bürosunun yazıların
dan, halen imar durumu mevcut olmadığı anlaşıl
mıştır. 

Emlak Yönetmeliğimizdeki hükümlere göre, imar 
durumu belli olmadığından, heyetimizce fiyat tak
diri yapılmasına imkân görülmemiştir.» 

İstanbul Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü de, 
24.5.1978 tarihli bir yazı ile, SS Kurumuna, söz ko
nusu arsalar için şu cevabi yazıyı yazmıştır. 

«Söz konusu yer, Karacaahmet mezarlığı tevsi 
sahasında kalmakta olup İmar Kanununun 33 ncü 
maddesine tabidir.» 

Fakat bu arsayı, ille de bu arsayı alma çabası o 
kadar güçlüdür ki, Sosyal Sigortalar Kurumu, 6 
Haziran 1978'den başlayarak, bir çok defa Büyük 
İstanbul Nâzım Bürosuna başvurmuş; bu arsa üze
rine sağlık tesisleri kurmak istediğini bildirmiştir. 
6 Haziran'da yazılan bir yazıya, hemen 7 Haziran 
1978'de Nâzım Plan Bürosundan, şöyle bir cevap ko
parılmıştır: 

«Hazırlanmakta olan 1/5000 ölçekli yerel nâzım 
plan önerisinde, adı geçen yerlerin ilgi yazınızda be
lirtilen gayelerle Kurumunuzca kullanılmak üzere ay
rılması uygun görülmüştür.» 
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Burada bir kesin karar söz konusu değildir. Nâ
zım Plan Bürosunun bir önerisi söz konusudur. 

6 Haziran'da Ankara'dan yazılan bir yazıya İs
tanbul'da bulunan Nâzım Plan Bürosunun 7 Haziran' 
da cevap verebilmesi, her halde çok «özel» bir takip
le mümkün olabilmiştir. 

26 Haziran 1978'de, arsa sahibi M. K. Derinkök, 
kuruma ısrarlı bir müracaat daha yaparak, bu alanın 
planda hastane, sağlık tesisleri için ayrılmasına ken
di gücünün yetmeyeceğini; SSK'nın en geç Ağustos 
1978 başına kadar bu yolda bir müracaat yapması ge
rektiğini belirtmiştir. 

13. Teşkil edilen bir heyet, «belediye imar pla
nında halen mevcut olan mezarlık tevsii sahasından 
çıkarmak kayıt ve şartı ile» bir fiyat takdir edilebile
ceğini belirtmiştir. (29 Haziran 1978 tarihli rapor) 

Genel Müdür M. Enginsu, imar planının değiş
mesini beklemeden ve yukarıdaki belgelere rağmen, 
satın alınma teklifini müdürler kuruluna sunmuştur. 
Müdürler kurulu, 6.7.1978 tarihinde, söz konusu 
teklifi reddetmiştir. 

Arsa sahibine, müdürler kurulunun ret kararı 
12.7.1978'de resmen tebliğ edilmiş ve gönderdiği çap
lar kendisine iade olunmuştur. 

Israrlı Takip : 
14. Müdürler Kurulunun ret kararının hemen 

ertesi günü, Genel Müdürlüğün, yeniden Büyük İs
tanbul Nazım Plan Bürosu Başkanlığına aynı arsa ile 
ilgili olarak bir müracaat daha yaptığını görüyoruz, 
(7.7.1978 gün ve 603615 sayılı yazı.) 

İmar planı zorluklarına ve Müdürler Kurulunun 
ret kararına rağmen, arsa sahibi Derinkök'ün hiç de 
ümidini kesmediği ve 26 .7 . 1978'de Kuruma, arsa 
satış teklifini yenilediği görülüyor. (Aynı tarihlerde 
Malatya alışverişi de yoluna girmiştir. Görülüyor ki, 
Malatya ve İstanbul operasyonları birbirine paralel 
olarak yürütülmektedir.) 

Hatta, arsa sahibi, Kurumun İstanbul'daki arsası
nı da satın alacağından âdeta emin olarak, teklifinde 
şöyle yazmaktadır. 

«Gayrimenkulumun yanında bulunan ve Kurumu
nuzca alınması faydalı olacağı mütalaasına varılan 
bitişik 10 bin metrekare arsa da tarafımızdan alın
mış ve Kurumunuza teklif edecek duruma getirilmiş
tir. 

28 . 7 . 1978'de, bu müracaattan hemen iki gün 
sonra (ve Malatya alışverişi sonuçlanırken) teklif Ge
nel Müdürlükçe yeniden Müdürler Kuruluna sunul
muştur. Üyelerin konuyu incelemeleri kararlaştırıla
rak bir karara varılmamıştır. 



HBMM B : 8 2 . 5 , 1979 Ö : 1 

3 . 8 . 1978'de konu yine Müdürler Kurulu gün
demine konmuş, fakat bu toplantıda da bir karar 
alınmadan, her nedense, teklif «talebi üzerine Genel 
Müdürlüğe geri verilmiştir.» 

Genel Müdür, - belki de o gün hazır bulunan 
bazı üyelerin eğilimlerinden endişe duyarak - bir ka
rar alınmasına imkân vermeden teklifini geri çekmiş
tir. 

Ancak, dosyadan anlaşıldığına göre, bu geri ver
me kararının yazıldığı resmi tutanağın altında, tarihi 
belli olmayan şöyle bir not düşülmüştür. 

«Sayın Genel Müdürün emri ile, gündeme girmek 
üzere, acele tekrar teklif yazılacak.» 

17 Ağustos 1978'de konu Müdürler Kuruluna yi
ne ısrarla getirilmiştir : .«Dosyanın, müteakip toplan
tıda karar verilmek üzere, üyeler tarafından toplantı 
dışında tetkikine» karar verilmiştir. 

Israrlı takip devam etmiş ve 15.9. 1978'de, imar 
planı değişikliği kesinleşmeden, arsanın (brüt miktar 
esas alınarak) M2'si 3 bin liradan satın alınması ka
rara bağlatılmıştır. 

Karar, tmar Durumu Çözülmeden Verilmiştir : 
15. Bu karardan sadece birkaç gün önce, is

tanbul Belediyesi imar Müdürlüğü, 7.9.1978 tarihli 
ve 2763 sayılı yazı ile, söz konusu arsanın «Kara-
caahmet Mezarlığı tevsii sahasında kaldığını» ve ta
lep edildiği takdirde Belediye Encümeninden karar 
alınmak şartı ile tmar Kanununun 11 nci maddesine 
göre ancak «muvakkat inşaat müsaadesi» verilebile
ceğini yazmıştı... 

Ne imar planı değişmiş, ne de İstanbul Belediye 
Encümeninden bir karar çıkmıştı... Muvakkat in
şaat izni ise, alınsa dahi, elbette sekiz katlı hastane 
yapmaya imkân vermezdi... 

Herhangi bir ilan yapılmadan 103 milyon liraya, 
vergisi ile birlikte 109 milyon liraya arsa alınıyor... 

Bu arsa, Malatya'da Kuruma fahiş fiyatla arsa 
satan kişiden alınıyor... 

Üstelik, «imarı olmayan» bir arsa, üzerinde de
vamlı inşaat yapılmasına imkân verecek bir imar pla
nı değişikliği kesinleşmeden, onaylanmış ve kesinleş
miş bir karar niteliği taşımayan müphem vaatlere da-, 
yanılarak satın alınıyor... Nihayet, «imarı olmayan» 
bir arsa, «imarlı» parsellere uygulanabilecek fiyatlar
la satın alınıyor.. 

Sanki istanbul'da başka arsa kalmamıştır... 

İstanbul Bölge Müdürlüğü Direniyor : 
16. SSK istanbul Emlak ve inşaat Bölge Mü

dürlüğü, Ankara'dan verilen kesin satın alma emrine 
rağmen, çeşitli konularda tereddüde düşüyor ve 
30 . 9 . 1978'de, Genel Müdürlüğe şu yazıyt yazarak, 
satın alma kararına karşı âdeta direniyor : 

«Bu yazımızın dördüncü eki olarak sunulan ve 
15.9.1978 gün ve 17469 sayılı yazımız ekinde de 
yine Genel Müdürlüğümüze gönderilen belediye ya
zısında, mezkûr yerlerin Karacaahmet Mezarlığı tev
sii sahasında kaldığı... ifade edilmektedir... Bu du
ruma göre, istanbul Belediyesi ile Nazım Plan Büro
su arasında, mezkûr yerin imar durumu ile ilgili bü
yük bir çelişki bulunmaktadır. Arsanın imar duru
mu hakkında Müdürlüğümüzce tereddüde düşülmüş 
bulunmaktadır. 

Ayrıca, satın alma kararındaki «brüt miktar» sö
zünün yorumunda da, İstanbul Bölge Müdürlüğü te
reddüde düşüyor. 

Bu yazı üzerine, ekim başında istanbul'a «Genel 
Müdürlüğün ikinci bir emrine kadar herhangi bir iş
lem yapılmaması» yazılıyor. 

Müdürler Kurulu Kararı Değiştiriyor ve Satın 
Almayı Açık Şartlara Bağlıyor : 

17. İstanbul Bölge Müdürlüğünün haklı itirazla
rı üzerine, Müdürler Kurulu 5 Ekim 1978'de yeni bir 
karar vererek, arsaların alınması için üç şart koşu
yor. Bu şartlardan en önemlisi şudur : 

«Belediyeden, bahse konu arsada sağlık tesisi yapı
labileceğine dair, kesin izin alınması» 

Arsa alımı için istanbul'a daha önce gönderilmiş 
olan yetki belgesi, 11 Ekim 1978 tarihli bir yazı ile 
geri isteniyor. 

12 Ekimde, bazı üyeler, 5 Ekim 1978 tarihli satın 
alma kararının yeniden görüşülmesini istiyorlar, fa
kat karar değiştirilmiyor. 

İstanbul'a Yeni Talimat : 
18. Nihayet 19 Ekim 1978'de, 950478 sayılı bir 

yazı ile, 5 Ekim 1978 tarihli «şartlı» Müdürler Ku
rulu Kararı yeniden istanbul'a gönderiliyor, istanbul 
Bölge Müdürlüğünden, «sözü geçen kararda yapılma
sı önerilen hususlarda gerekli işlemlerin ikmal edile
rek sonucunun, Bölge Müdürlüğünüzün yetkilendiril-
meşini teminen Genel Müdürlüğe iletilmesi» isteniyor. 

Belediyeden «kesin izin alınması» Müdürler Ku
rulu Kararında yer alan şartlardan biridir. Bölge 
Müdürlüğünden istenen bunun sağlanmasıdır. Bu 
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sonuç elde edilince yetki belgesi gönderilecektir. Fa
kat, üstten gelen baskılarla, bu yazının cevabı beklen
meden, yine aynı gün, 19 Ekim 1978'de 950697 sayılı 
bir ek yazı ile, satın alma işlemi için gereken yetki 
belgesi İstanbul Bölge Müdürü adına gönderiliyor. 

Belgelerin, bazan, bu konularda ilgisi olmayan 
yetkisiz kişilere imza ettirilmesi de ilginçtir. Kimden 
hangi baskı gelmiştir de, 19 Ekim 1978'de yazılan 
yazının "cevabı gelmeden, aynı gün, bir ek yazı ile 
yetki belgesi gönderilmiştir? 

Söz konusu arsanın bütünlüğünü bozan ve arada 
kalan bir parselin ortaya çıkardığı pürüzler nedeniy
le İstanbul Bölge Müdürlüğü bir süre daha yazışma
ları sürdürüyor. 

Belediyeye Yazı - Belediyeden Cevap : 
19. Bu arada, SSK İstanbul Bölge Müdürlüğü

nün 24 Ekim 1978 tarihli ve 20066 sayılı yazısına İs
tanbul Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünün 
1 . 11 . 1978 tarih ve 6166 sayı ile verdiği cevap il
ginçtir : 

«Söz kotlusu parseller Karacaahmet Mezarlığı 
tevsi sahasında kalmaktadır. 1 . 9 . 1978 tarihli ya
zımız haricinde bir işlem yapılamamaktadır. Ancak 
plan tadilatından sonra işlem yapılabilir.» 

Telefon emri ile arsa satın alınıyor. 
20. Israrlı takip bitmiyor. Nazım plan bürosu 

devamlı surette sıkıştırılıyor. Bu defa, belediyeden 
9 . 1 1 . 1978'de, 6431 sayılı yeni bir yazı alınıyor. 
Bu yazıda da «Söz konusu parsellerin halen Karaca
ahmet Mezarlığı tevsi sahasında kalmakta» olduğu 
tekrarlanmakla birlikte, Nazım plan bürosunun (gele
ceğe dönük ve henüz kesin imar planı değişikliği an
lamına gelmeyen) kararlarında bu yörenin sağlık te
sislerine ayrıldığı belirtiliyor. 

Müdürler Kurulunun 5 Ekim 1978 tarihli şartlı 
kararında yer alan : Belediyeden, bahse konu arsada 
sağlık tesisi yapılabileceğine dair, kesin izin alınması» 
hükmü bu yazı ile henüz yerine gelmemiş sayılama
yacağı açıktır. Çünkü, yazıda, bu parsellerin «Halen» 
mezarlık alanında olduğu belediyece tekrarlanmak
tadır. 

Fakat Ankara'dan 15 . 11 . 1978'de, «Genel Mü
dür, Mustafa Enginsu'dan Bölge Müdürü Rasim Bal
â'ya telefon emri»' şeklinde bir emir geliyor. (Bu te
lefon emrinin tespit edilen metni resmi dosyadadır.» 

Bu telefon emriyle, Müdürler Kurulu kararındaki 
«Şartın» yerine gelmiş sayılması ve satın alma işle
minin hemen (tamamlanması isteniyor. Yetki belgesi 

zaten bir ay önce gönderilmiş olduğu için, - ihtilaflı 
bir parsel nedeniyle 10 milyon lira emanete alınarak -
93 milyon 267 bin 342 lira 90 kuruşa söz konusu 
arsalar derhal satın alınıyor, tapuda ferağ işlemleri 
yapılıyor. 

(Bazı noktalarda ihtilaflar bugün de devam et
mektedir. Kesin imar plan değişikliğinin bugüne ka
dar yapıldığı da şüphelidir.) 

Müdürler Kuruluna getirilen olup bitti. 
21. Genel Müdür, Müdürler Kurulunun daha 

önceki kararında tespit edilen kesin şart gerçekleşme
den, telefon emri ile arsa alımını sonuçlandırdıktan 
sonra, 16 Kasım 1978'de Müdürler Kuruluna şu »tek
lifi sunuyor: 

«Yukarıda tarih ve sayıları kayıtlı yazılar Genel 
Müdürlüğümüz makamınca yeterli görüldüğünden, 
15 . 11 . 1978 tarihinde, saat 9.30'da yapılan tele
fon görüşmesi ile gerekli işlemlerin ifasını teminen 
İstanbul Emlak ve İnşaat Müdürlüğümüz, Genel Mü
dürlüğümüz makamınca talimatlandırılmıştır. Keyfi
yeti tasviben bilgilerinize arz ederim.» 

Bilgiye arz etmekle tasvibe arz etmek ayrı şeyler 
olduğu aşikârdır. 

Yönetim Kurulunun aynı gün aldığı 6150 sayılı 
karara sendika temsilcilerinden üye Savaş Benli ka
tılmamış, üç üye şu görüşü ileri sürmüştür : 

«Yönetim Kurulu üst seviyede bir karar organı
dır. İşlemlere mesnet teşkil eden belgelerin teknik ve 
hukuki yeterliklerini tespit ve takdir hususunda Ge
nel Müdürlük görevli ve yetkili bulunduğu cihetle, 
uygulamaya ilişkin bu konuda Yönetim Kurulunca 
karar alınmasına mahal yoktur.» 

Bir üye ise : «İşlemin yürütülmesinden sonra ku
rula sadece bilgi için getirilebilir»' demiştir. 

Bu durumda, karara katılmayan bir üye ile ihti
razı kayıt ileri süren ve «Tasvibi» kararına katılma
yan dört üye, kurulun çoğunluğunu teşkil etmektedir
ler. Bu kararın «Müdürler Kurulunca telefon emrinin 
ortaya çıkardığı olup bitti yi tasvib» anlamında yo
rumlanabilmesi çok zordur. Buna rağmen tapu iş
lemleri sürdürülmüş ve 100 milyonu aşan bir meblağ 
ödenmiştir. 

Bakanın Genel Müdür tayinindeki tutumu, Ge
nel Müdür yardımcılığına arsa satıcısını getirmesi 
kadar ilgi çekicidir. 

22. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü
ğüne yapılan tayinler, Sosyal Güvenlik Bakanının 
teklifi ile, Başbakanın da imzaladığı bir üçlü karar
name şeklindedir. 
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Bundan bir kaç yıl önce, Kurum Çalışma Bakan
lığına bağlı bulunduğu sırada; Çalışma Bakanlığı 
müfettişlerinden Kemal Özdemir ve Orhan Orun'un 
düzenledikleri 29 . 12 . 1972 tarih ve 14 sayılı bir 
rapor büyük yankılar uyandırmıştı. Konu, milletve
kili Hayrettin Uysal'ın bir önergesi ile Millet Mecli
sine de yansımıştı. Sosyal Güvenlik Bakanının Genel 
Müdürlüğe getirdiği Mustafa Enginsu'nun daha önce 
görev yaptığı kurumdan ayrılmasında bu raporun et
kili olduğu anlaşılmaktadır. 

Genel Müdür Mehmet Alanyalı'nın herhangi bir 
neden olmadan görevden alınması ve yerine Mustafa 
Enginsu'nun getirilmesi üzerine, görevden alınan ge
nel müdürün açtığı dava sonunda, Danıştay'ca oybir
liği ile iptal kararı verilmiştir. Dava dilekçesinde yu
karıda sözü geçen rapora da atıf yapılmıştır. Davacı 
Mehmet Alanyalı'nın iptal 'talebini Danıştay'ın oy
birliği ile kabul etmesi üzerine, kendisi kararı noter 
yoluyla tebliğ ettirmiş, bundan kısa bir süre önce 
Genel Müdürlük görevine başlatılmıştır. 

Ancak, Danıştay kararını infaz etmiş görünmek 
için yapılan bu tayinden hemen birkaç gün sonra, 
Sosyal Güvenlik Bakanı davayı kazanmış olan Ge
nel Müdürün tekrar görevden alınması için kararna
me çıkarılmasını Başbakanlıktan istemiştir. 

Yukarıda tafsilatıyla belirtilen, CHP il teşkilatı ve 
bazı CHP'li parlamenterler tarafından bile «Büyük 
yolsuzluk» diye nitelendirilerek bütün ilgili mercilere 
yansıtılan alım - satım işlemleri gibi, soruşturulması 
gerekli daha birçok işlemlerin bulunduğu inancında
yız. Türkiye Büyük Millet Meclisinin temel görevle
rinden biri Devletin ve milletin malı olan kaynakla
rın suiistimallere konu teşkil etmesini önlemek ve bu 
gibi haller görüldüğünde bunların üstüne gitmektir. 

Söz Konusu Olan İşçinin, Emeklilerin, Malûllerin, 
Dul ve Yetimlerin Haklarıdır : 

Sosyal Sigortalar Kurumunun kaynakları, bütün 
sigortalı işçilerin sosyal güvenliğinin tek dayanağı
dır. Sosyal Sigortalar Kurumu yalnız çalışan işçilerin 
değil, emeklilerin, malûllerin, dul ve yetimlerin dayan
dıkları tek sosyal güvenlik kuruluşudur. Bu Kurumun 
her kuruşunda gerçek anlamı ile «Yetim hakkı» var
dır. 

SSK'nun gayrimenkul alımlarıyla ilgili işlemleri
nin parlamento tarafından geniş kapsamlı bir deneti
me tabi tutulmasında yarar vardır. Bu önergemizle, 
lelgelemeye muvaffak olduğumuz bir konuda soruş
turma açılmasını talep ederek, örtüyü bir ucundan 
kaldırma amacını güdüyoruz. Ciddi bir soruşturmanın 

bütün gerçekleri gözler önüne sereceği inancında
yız. 

Sonuç : 
Gayrimenkul alımlarına ve SSK'nun her türlü faa

liyetine kanuni yetkileri dışında müdahale eden; 
Fahiş fiyatla satın alınan ve önergemizde belirtti

ğimiz nedenlerle «Büyük yolsuzluk» konusu olduğu 
anlaşılan gayrimenkullerin alım satımında satıcı vekili 
olarak faal rol oynamış ve satıcı adına belgeler im
za etmiş bir kişiyi, Kurum tarafından bu sözleşme
ler gereği ödemelerin yapılmaya devam ettiği bir sı
rada, SSK Genel Müdür Yardımcılığına (Hem de dı
şardan getirdiğini gizlemek için birkaç gün Bakanlık 
Müşavirliğinde çalıştırdıktan sonra) tayin eden; 

Bu yolsuzlukların ortaya çıkmasında etkili olabi
leceğini bildiği bir SSK Genel Müdürünü (Danıştay 
kararını infaz etmiş görünmekle beraber) bütün işlem
lerin dışında tutmaya gayret eden ve göreve başlar 
başlamaz tekrar görevinden almaya teşebbüs eden; 
böylece önergemizde belirttiğimiz gerçeklerin ve ben
zerlerinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan, 

Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'ın fiili, so
ruşturma sonunda daha ağır başka maddeleri ilgilen
dirmesi hali saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesinin kapsamına girdiği cihetle, 
hakkında Anayasanın 90 ncı ve TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Mec
lis Soruşturması açılmasını saygılarımızla arz ve tek
lif ederiz. 

Kayseri Milletvekili Van Senatörü 
Turhan Feyzioğlu Ferid Melen 

BAŞKAN — Efendim, okunan Önerge hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 14 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasının gerekli olup olmadığını ince
lemekle görevli TBMM Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun 16 üyeden kurulması hususunu oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 2 ar
kadaşının; Polisi modem silah, araç ve gereçlerle 
donatmamak, özel güvenceye kavuşturmamak ve 
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Emniyet Kuvvetlerine yapılan tecavüzlerde gerekli 
önlemleri almamak suretiyle görevlerini ihmal ettik
leri ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile İçişleri Bakanı 
Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/257) 

BAŞKAN — Yine gündemimizin sunuşlar kısmı
nın 25 nci sırasında yer alan 9/257 esas numaralı, 
Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 2 arkadaşının; 
polisi modern silah, araç ve gereçlerle donatmamak, 
özel güvenceye kavuşturmamak ve Emniyet Kuvvet
lerine yapılan tecavüzlerde gerekli önlemleri almamak 
suretiyle görevlerini ihmal ettikleri ve kötüye kul
landıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Baş
bakan Bülent Ecevit ile içişleri Bakanı Hasan Fehmi 
Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı ve TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini takdim ediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son günlerde Türk polisinin şahsına ve polis kara

kollarına vaki tecavüzlerin ardı arkası kesilmemekte
dir. Bu sebepten yüzlerce polisimiz şehit edilmekte, 
yaralanmakta ve sakat bırakılmaktadır. Bunun ar
dından bu şehitlerin efradı, ailesi açlığa ve yokluğa 
terk edilmiş olmaktadır. 

Buna rağmen Hükümetin bu işe bigane kaldığı ve 
vazifeden ifaya mecbur olduğu işi yapmayan Hükü
metin Başbakanı, dolayısı ile İçişleri Bakanı hakla
rında tanzim ettiğimiz Meclis Soruşturma önergesi
nin Yüce Mecliste okutulmasını Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün-12 nci mad
deleri gereğince rica ederiz. 

Türkiye Büyük MiHet Meclisi Başkanlığına 
Türk Devletinin hâkimiyet unsurunu bizatihi ben

liğinde toplayan ve Devletin umumi emniyet ve asa
yişini korumakla görevli silahlı inzibat kuvvetlerinin 
başında gelen ve iç emniyetin sağlanmasında birinci 
derecede müessir Türk polisi bugün için yaralanmış 
zaaf içinde ve modern silahlarla mücehhez komünist 
eşkiyanın karşısında âdeta acze düşürülmüştür. 

Solcu Ecevit Hükümetinin iktidara geldiği gün
de» itibaren yumuşak demokratik uygulama dediği 
ve demokratik hürriyetçi nizam ile idare edilen hiç 
bir ülkede örneği görülmeyen tarzda uygulamaya ça-
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lıştığı sistem ile Türk polisini âdeta unutulmaya terk 
etmiş ve yerli yersiz müdahalelerle Türk polisinin 
elini, kolunu bağlamıştır. 

Kendisini tenkitlerden kurtarmak ve korumak 
için Ecevit'in 16 aydır dilinden düşürmediği Türk 
polisi eğitimsizdir, silahları eskidir, moralman çök
müştür. demesine rağmen, Ecevit bu zaman içinde 
Türk polisine moral manada hiç bir desteğe yanaş
mamış, şehit edilen, yaralanan, sakat bırakılan Türk 
polisini hiç bir sosyal garantiye bağlamadığı gibi, 
Moskova, Pekin, Belgrat ve Varşova tarafından silah, 
cephane ve paralarla desteklenen komünist eşkiya-
lara karşı polisi çaresiz bırakmıştır. 

18 aydır, Adalet Partisi Hükümetinin satın aldığı 
otomatik silahlardan başka hiç bir teçhizat verilme
yen, eğitimlerinde hiç bir değişiklik yapılmayan 
Türk polisi dış mihrakların desteklediği komünist 
eşkiya ile karşı karşıya getirilmekte ve komünist eş
kiyanın haini vatanların ve Türk düşmanlarının in
safsızca taarruzlarına hedef olmaktadır. 

16 ayda anarşik olayların cereyan ettiği dünya ül
kelerinin hiç birinde görülmeyecek adette, Türk poli
si ve bekçisi komünist kurşunları ile şehit edilmiştir. 
Şimdi sıra polis karakollarına gelmiştir. Karakolları
mız komünist eşkiyanın otomatik silahlı ve bombalı 
hücumlarına hedef olmakta ve polislerimiz tıpkı Bi
rinci Dünya Harbinde İngilizlerin İstanbul'daki bir 
Türk polis karakoluna yaptıkları tecavüz gibi insaf
sızca hücumları yürütülmekte ve polislerimiz şehit 
edilmektedir. 

Dar gelirli ve fakir halktan gelen Türk polisi ar
kalarında bıraktıkları yetimlerin yüzünden bir kere 
daha ölmektedir. Polisin bu kadar şehit ve kurban 
verdiği ülkemizde Hükümet Başkanı sesini çıkarma
makta, İçişleri Bakanı dut yemiş bülbül gibi başını 
şapkasının altına saklayıp bazı sözler gevelemektedir. 

Görevleri, Devlet gücünü korumakla görevli Türk 
polisini maddi ve manevi manada yetiştirmek, en mo
dern silah ve gereçlerle takviye etmek durumunda 
olan Hükümetin başta Başbakan olmak üzere Da
hiliye Vekilinin en başta gelen görevi iken bu görevi 
ihmal etmek ve polisimizi çoban sopası mesabesinde-
ki Kırıkkale tabancaları ile bombalı, füzeli, çalenkof 
otomatik tabancalı komünist eşkiyanın üzerine gön
dermek, polisi bile bile ölüme sevk etmek demektir. 
Devlet bir avuç eşkiyaya teslim olmayacaktır. Ama 
bu görevi ifa edecek silahlı inzibat kuvvetlerinin de 
en az silahlı eşkiya kadar mücehhez olması lazımdır. 
Bugüne kadar öldürülen, yaralanan, sakat bırakılan 
polis ve bekçilerin yekûnu 150 civarındadır. Bu akan 
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polis kanlarının bir gün mesullerini boğacağı yakın
dır. Bu sebepten polisimizi silah, araç, gereç ve em
sali kniminilastik vasıtalarla donatmayan, polisi özel, 
güvenceye bağlamayan Başbakan ve O'nun içişleri 
Bakanının görevlerini suiistimal ettikleri ve görevle
rini savsakladıkları cihetle fiilleri Türk Ceza Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uymaktadır. Bu 
nedenle Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri gereğince Başbakan ve İçişleri Bakanı hakla
rında Meclis Soruşturması açılmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

Muğla Milletvekili Bolu Milletvekili 
Ahmet Buldanlı Müfit Bayraktar 

Çorum Milletvekili 
Arslan Topçubaşı 

BAŞKAN — Efendim okunan önerge hakkında 
Anayasanın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünüm 14 ncü muaddeleni uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup 
olmadığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Hazır ık Komisyonunun 16 üye
den kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kalbul eıdıiılmliştir. 

Komisyonun çalışıma süresinin, üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarımıza sunuyorUmi: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kalbul ddilmiişıtir. 

Başbakan ve ilgli Balkanım yazılı görüşlerimi üye 
seçimi tarihinden itibaren 15 güm içinde komisyonla 
vermelerimi oylarımıza sumuyörumr. Kalbuıl edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

28. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu 
nun; Kaçak olarak yurda getirilen ve yakalanarak 
müsadere edilen makine yedek parçalarına ait işlem
leri geciktirerek görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay 
Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/258) 

BAŞKAN — Son olarak, gündemimizin «Sunuş
lar» kısmının 26 ncı sırasında yer alan 9/258 esas 
numaralı Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğkınun; 
kaçak olarak yurda getirilen ve yakalanarak müsadere 
•eidilen makine yedek parçalarınla ait işleım'e; il gecik
tirerek görevimi ;kötüıye kullandığı ve bu eylemlimin 
Türk Ceza Kamununum 240 nou maddesine uyduğu 
iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Matara

cı hakkında Anayasanın 90 mcı ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğümün 12 nci 
maddeleri uyarımca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkim önergesini takdim ediyoruz. 

26 . 4 . 1979 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
1977 yılı sonlumda, Gümrük g'iriş tarife cetvelinin 

84 22 50 pozisyonluna gürem rejim dışı ve ithali ya-
s'aklamımış buHumam 10 vagon dolusu komple morto« 
ray ve vinç Ayşeıkajdım, giriş kapısından yurdumuza 
girmiş ve zaımanın hükümeti tarafından, kaçak ola
rak yurda giren bu mallar yakalanarak müsadere 
edilmiş ve emmıiyet altına alınmıştı. 

1918 saıyilı kaçakçılığım men ve takibine ait ka
munun ilgili mıaıddderimıe göre olay Adliıye'ye intikal 
letmiiştıİT. 

Hadise bu şekliyle Edirne Asliye Ceza Mahkeme
sinin 977/523 notu dosyası ile sumen altında bekle
meye alınmıştır. 1978 başınida kurulan 'bu Hükümet 
zamanında dosya canlılık kazammıaya başlamıştır. 
Edirne Asiliye Ceza Majhlkeımiesinde görevli Tüm Döv-" 
let memurları ile Hâkim; Salvcılar değiştirilmiştir. Bu 
değişmelerinden sonra TCDD vagonları ile makine
lerin Bulgaristan'dan adına ve aldresiınie gönderilen it
halatçı imarlarım yanlışlıkla geldiğini ibeyan etmeye 
'başlaımıişitiir,. Bütün gerekli tedbirler ve ifadeler alırn 
diktan sonra, teftiş raporları hazırlandıktan sonra 
Bulgaristan Ticaret Ateşellğii. de mallarım yanlışlıkla 
Türkiye'ye geılldıiğinli meırnjediemsıe 6 aly sonra y'azı ile 
Gümırlülk ve Tekel Bakanlığıma 'bild/irmlişttr. 

Hadise 26/Mayıs/1978 tarihli gazetelerde yayın
lanmış fakat o şekliyle kalaigelmiştar. 

3T9 samdık içinde 1429 parça makime aksamının 
Türkiye'ye sokulması hailimde Devletimiz ortalama 
olarak 1,5 milyar liralık zarara uğrayacaktır. 

Şimdi menfaat çeteleri ellerini kollarım sıvamış 
avınla attığı yemin sonucunu bekliyor. Mallar yanlış
lıkla gdmiişıtir denilerek Sınacak sınırım dışıma çıka
rılacak ve bir tafta sonra dedikoduları ayyuka çık
mış kapı müdürleri tarafından tekrar yurdumuza so
kulacaktır. 

Böyle bir durumun ırrieydama gelmesini mutlaka 
önlemek lazımdır. Ancak yolsuzluk, kaçakçılık ve hır
sızlıkların doruk noktasına ulaştığı bugünkü hükü
met dönemimde böyle •bilir durumun önfenjmesi ihtimal 
dışıdır. 

Görevini kötüye kul'laman, 'işi savsaklatan, dcıvletin 
zararına sebep olan Gümrük ve Tekel Balkanı Tun
cay Mataracı hakkımda Türk Geza Kamununum 240^ 
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Anayasamızın 90 ve Birleşik İçtüzüğün 12 nci mad
deleri uyarınca Soruşturma açılmasını arzederim. 

Saygılarımla 
Kocaeli Milletvekili 
Adem Ali Sanoğ'u 

BAŞKAN —. Efendim okunan önerge hakkında 
Anayasanın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birleşik Toplantısı İç tüzüğünün 14 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli 
olup olmadığını incelemekle görevli Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Soruşturma Hazıdık Komisyonunun 
16 üyeden 'kurulması 'hususunu oylarınıza sunuyo-
rum: Kaibul eden er.. Etmeyenler.. Kaibul ed!.'İm iştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlaması hujsusunu oylarınıza, sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

İlgili Balkanın yazılı görüşleri mi üye seçimi tarihin
den itibaren 15 güm içinde Komisyona vermesi husu
sunu oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kaibul edilmiştir. 

Sayın üyeler; müddetimiz dolmak üzeredir. O iti
barla Türkiye Büyülk Millet Meclisi müşterek bir
leş imini kapatıyorum. 

Kapanma Saatti : 18.50 

M««^M> »»••O 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
8 NCİ BİRLEŞİM 

2 . 5 . 1979 Çarşamba 

Saat : 15.00 

, 1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — Çalışma süreleri sona eren soruşturma ha

zırlık komisyonlarına yeniden süre verilmesine ilişkin, 
Başkanlık önerileri ile Soruşturma Hazırlık Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi. 

2. — Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Şe-
refoğlu ve Halit Evliya'nın; milli bütünlüğümüzü bö
lücü olaylar karşısında görevini ihmal ve kötüye kul
lanarak Kahramanmaraş olaylarına neden olduğu ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ece-
v'it hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
<9/234) 

3. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 2 
arkadaşının; milli bütünlüğümüzü bölücü olaylar 
karşısında görevlerini ihmal ve kötüye kullanarak 
Kahramanmaraş olaylarına neden oldukları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 141, 142, 163, 
230, 240, 311 ve 312 nci maddelerine uyduğu iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevit, İçişleri eski Bakanı 
İrfan Özaydinli, Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur, 
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz ve Ada
let Bakanı Mehmet Can haklarında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/235) 

4. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Tokat 
Milletvekili Faruk Demirtola'nın; Anayasanın bazı 
maddelerini ihlal ederek görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
141, 142 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Başbakan Bülent Ecevit, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Orhan Eyüboğlu, Adalet Bakam Mehmet 
Can ve İçişleri eski Bakanı İrfan Özaydınlı hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/236) 

5. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın; Ana
yasanın bazı maddelerini ihlal ederek görevlerini kö
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 141, 142, 146, 230 ve 240 ncı maddelerine 

uyduğu iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakların
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/246) 

6. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz ve 4 ar
kadaşının; yasalara aykırı olarak işçi tayin etmek su
retiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Matara
cı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/237) 

7. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve Si
vas Milletvekili Ali Gürbüz'ün; anarşik olaylar kar
şısında gerekli önlemleri almayarak görevlerini ihmal 
ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 125, 146, 179, 230 ve 240 ncı madde
lerine uyduğu iddiasıyla, Başbakan Bülent Ecevit, 
Adalet Bakanı Mehmet Can, İçişleri eski Bakanı İr
fan Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/238) 

8. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Sivas 
Milletvekili Ali Gürbüz'ün; yaptığı tayin ve nakiller
de partizanca bir tutum izleyerek görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. {9/239) 

9. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve İstanbul 
Milletvekili Turan Koçal'ın; yaptığı tayin ve nakil
lerde partizanca bir tutum izleyerek görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim 
Bakanı Necdet Uğur hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/240) 



10. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 7 ar
kadaşının; yetkilerini kötüye kullanarak bir olayda 
görevli emniyet mensuplarının tutuklanmalarına ve 
dövülüp yaralanmalarına sebebiyet vererek görevleri
ni ihmal ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 308 nci maddele
rine uyduğu iddiasıyla, İçişleri Bakanı Hasan Fehmi 
Güneş, Adalet Bakanı Mehmet Can ile Gümrük ve 
Tekel Bakanı Tuncay Mataracı haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/241) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Os
man Nuri Canpolat ve 2 arkadaşının; mevki ve nü
fuzunu kullanıp yakınlarına menfaat sağlayarak gö
revini kötüye kullandığı ve t>u eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakkın
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/242) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve Galip 
Kaya'nın; tapulu araziler üzerindeki turistik tesisleri 
yıktırarak, Hazineyi zarara uğrattıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı madde
lerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, 
İçişleri eski Bakanı İrfan Özaydınlı, Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Alev Coşkun, İmar ve İskan Bakanı 
Ahmet Karaaslan, Bayındırlık Bakanı Şerafettin El
çi, Orman Bakanı Vecdi İlhan, Köyişleri ve Koope
ratifler Bakanı Ali Topuz haklarında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/243) 

13. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve Ço
rum Milletvekili Mehmet Irmak'ın; yaptığı tayin ve 
nakillerde partizanca bir tutum izleyerek görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 201, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/244) 

14. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut To-
ker ve 4 arkadaşının; ihracat ürünlerimizin bir kısmı
nı yabancı bankalara rehin ederek ekonomimizi za
rara uğratan tutumlarıyla görevlerini ihmal ve kötü
ye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 

Başbakan Bülent Ecevit, Maliye Bakanı Ziya Müer-
zinoğlu, Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/245) 

15. —Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın; em
niyet mensuplarınca sanıklara yapılan işkence ve ka
nunsuz işlemlere göz yumarak görevini ihmal ve kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/247) 

16. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel ve 
Mehmet Çatalbaş'ın; Mareşal Çakmak Eğitim Ens-
titüsündeki bir kısım öğrencilerin okuldan uzaklaş
tırılmalarına sebep olmak suretiyle görevini kötüye-
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli' 
Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anayasanın? 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ncf 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/248) 

17. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun; Ma
nisa Akhisar ilçesinde meydana gelen olaylarda ge
rekli önlemleri almayarak görevini ihmal ve kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişle
ri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/249) 

18. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşı
nın; DSİ Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi 
amaçlı toplantı ve diğer faaliyetlere gözyumarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal hak
kında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/250) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz 
sağlamak suretiyle görevlerini kötüye 'kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit 
ve Adalet Bakam Mehmet Can haklarında Anayasa-



nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/251) 

20. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Standartları Enstitüsünde keyfi tasar
ruflarda bulunmak suretiyle görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Tünk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ece-
vit hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/252) 

21. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 5 ar
kadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık Makamında mey
dana gelen olaydan sonra yasal işlemleri yapmayarak 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Devlet Bakanı 
Lütfi Doğan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik; Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/253) 

22. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün; An
talya - Gazipaşa'da tarihi eserler üzerinde kanunsuz 
yapılan inşaatlara gözyumarak görevlerini ihmal ve 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, Yerel 
Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir ve İçişleri Bakanı 
Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/254) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; Köy - Koop'larda yapılan yolsuzlukları 
denetlemeyerek görevlerini kötüye kullandıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/255) 

24. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ile 
Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferid Melen'in; 
Sosyal Sigortalar Kurumunun arsa alımlarındaki yol
suzluklarına göz yumarak görevini kötüye kullandı
ğı ve bu eyleminin Türk Ceza. Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Sosyal Güvenlik Bakanı 
Hilmi İşgüzar hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 

Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/256) 

25. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 2 ar
kadaşının; Polisi modern silah, araç ve gereçlerle 
donatmamak, özel güvenceye kavuşturmamak ve 
Emniyet Kuvvetlerine yapılan tecavüzlerde gerekli 
önlemleri almamak suretiyle görevlerini ihmal ettik
leri ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile İçişleri Bakanı 
Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/257) 

26. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun; Kaçak olarak yurda getirilen ve yakalanarak 
müsadere edilen makine yedek parçalarına ait işlem
leri geciktirerek görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay 
Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. ((9/258) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, tü
tün ihraç yolsuzluğu olayında gerekli önlemleri al
mayarak görevlerini kötüye kullandıkarı ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 211, 226 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent 
Ecevit ile Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mata
racı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/222) 

2. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
yabancı iki aşiret tarafından Doğu illerimizde mey
dana getirilen olayları önlemede görevlerini ihmal ve 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla (9/223) Ankara Milletvekili Hayrettin Tur
gut Toker ve 2 arkadaşının, yabancı iki aşiret tara
fından Doğu illerimizde meydana getirilen oyaları 
önlemede görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla (9/225) Başbakan Bülent Ecevit ve 



İçişleri eski Bakanı İrfan Özaydınlı haklarında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergelerini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/223, 9/225) 

3. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut To-
ker ve 13 arkadaşının; 1 Mayıs olaylarına seyirci ka
larak görevlerini yapmadıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı madesine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı 
İrfan Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/224) 

4. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut To-
ker ve C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın; 
anarşi konusunda gerekli önlemleri almayarak gö
revlerini ihmal ve kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit 
ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı haklarında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/226) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay ve 3 arkadaşının; Malatya'da meydana ge
len olaylarda gerekli önlemleri almayarak görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı İrfan 
Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/227) 

6. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel ve 
Manisa Milletvekili Sümer Oral'ın, yaptığı tayin ve 
nakillerde partizan bir tutum izleyerek görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla (9/228); 
Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 4 arkadaşının, 
yaptığı tayin ve nakillerde partizan bir tutum izleye
rek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia

sıyla (9/233); Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali 
Topuz hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergelerini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/228, 9/233) 

7. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen ve 
9 arkadaşının; Fiskobirlik Yönetim Kurulunun gö
revden alınmasında partizan davranarak görevlerini 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 228 nci maddesine uyduğu iddiasıyla 
Başbakan Bülent Ecevit ve Ticaret Bakanı Teoman 
Köprülüler haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/229) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Tahsin 
Türkay ve Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın; Si
vas'ta meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri al
mayarak görevlerini ihmal ve kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230ı ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bü
lent Ecevit ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
üye seçimi. (9/230) 

9. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve Sivas 
Milletvekili Tevfik Koraltan'ın; Ziraat Bankası yöne
ticileri hakkındaki partizan tutumu ile görevini kö
tüye kulandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret Ba
kanı Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/231) 

10. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel ve 
2 arkadaşının; toplu sözleşmeler ile mahkeme karar
larını uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyla Köyişleri ve Kooperatifler Ba
kanı Ali Topuz hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/232) 



4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NGI MADDESİ GEREĞINCE 
BAŞKANLıĞA YÖNELTILEN SÖZLÜ 

SORULAR 

5. — ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARı VE TEKLIFLERI ILE 

İÇTÜZÜK TEKLIFLER! 

6. — KANUN TASARı VE TEKLIFLERI ILE 
İÇTÜZÜK TEKLIFLER! 

7. — MECLIS SORUŞTURMASı VE YÜCE 
DIVANA SEVK ILE ILGLLL KONULAR 

1. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 ar
kadaşının, memuriyet mevkii ve nüfuzunu kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 228, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla eski Başbakan Süleyman Demirel, Maliye eski 
Bakanı Yılmaz Ergen ekon ve Ticaret eski Bakanı 
Halil Başol haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi ile 59 numaralı TBMM Soruşturma Hazır
lık Komisyonu Raporu ve ekleri. (9/59) (S. Sayısı : 
106) (Dağıtma tarihi : 11 4 . 1977) 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 ncj Birleşim) 




