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rak ülkeyi ağır bir bunalıma sürüklediği iddia
sıyla, İçişleri Bakam İrfan Özaydınh hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesi. (11/4) 403:404 

2. — AP Mîllet Meclisti Grupu BaşkanveküS 
Hayrettin Turgut Toker ve 13 miHetvekiMnin, 
partizanca bir tutumla işçi sendikalarını bölme
ye çalıştığı; yayınladığı bir genelge ile is 

Sayfa 
birbirine düşürerek güçlerini kırdığı ve bu su
rette işçi topluluğunu anarşiye ittiği iddiasıyla, 
Çalışma Bakam Bahir Ersoy hakkında Ana
yasanın 89 ncu, Millet MecKsi İçtüzüğünün 
107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin Önergesi. (11/5) 404:406 
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İskân Bakanlığı ile ilgili bazı kanunların bu 
Bakanlığa tanıdığı görev, hak ve yetkilerin saka 
tutularak bu kanunlarla ve bu konularda çıka
rılmış çeşitK tüzük ve kararnamelerin ilgili Ba-
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Sayfa 
kan ve bakanlıklara verdiği görev ve yetkilerin 
devredilmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
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gümrüklerdeki yolsuzluk olayların karıştığı 
iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/20) 410:426,429:430, 
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Başkan vekili H. Turgut Toker ve 12 arkadaşı
nın, Hükümetin ekonomik politikası ve hayat 
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Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
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I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kars Milletvekili Hidayet Çelebi, Kars olayları, 
Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet özutku, 

1 Mayıs tedbirleri ve 
Diyarbakır Milletvekili Bahattin Karakoç'da, Ma

latya olaylarının değerlendirilmesi hakkında gündem 
dışı birer konuşma yaptılar. 

Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan ve 9 
arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin mü
hendislik ve satmalına hizmetlerinin ihalesinde yol
suzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önegesi. (10/25) 
okundu; gündemdeki yerini alacağı ve sırası geldiğin
de görüşüleceği bildirildi. 

Sayın üyelerden bazılarına Başkanlık tezkeresin
de gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ve 

Bu yasama yılında 2 aydan fazla izin alan Çanak
kale Milletvekili Ahmet Nihat Akay'a ödeneğinin ve
rilmesi kabul edildi. 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Gültekin Kızıhşık' 
in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere gösterilen 
adaylar seçildiler. 

10/20, 10/21, 10/22 ve 10/23 esas numaralı Mec

lis Araştırması önergesiyle 8/5, 8/6 ve 8/7 esas nu
maralı Genel Görüşme önergeleri, ilgili bakanların; 

6/ 58, 6/24, 6/25, 6/26, 6/37, 6/38, 6/40, 6/45, 
6/46, 6/44, 6/59 ve 6/61 esas numaralı sözlü soru
lar ilgili bakanların; 

6/30, 6/31, 6/32, 6/33, 6/34, 6/35, 6/36, 6/39, 
6/41, 6/42, 6/43 ve 6/60 esas numaralı sözlü sorular 
da soru sahipleri ve ilgili bakanların Genel Kurulda 
hazır bulunmamaları nedeniyle ertelendiler. 

Başbakan Bülent Ecevit ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Başkanı Barbaros Turgut Boz-
tepe'nin, «Devlçtçe işletilecek madenler hakkında ka
nun tasarısı (1/102) (S. Sayısı : 73)» nın, öncelikle 
görüşülmesine dair önergelerinin oylanması sırasında, 
istem üzerine yapılan yoklama sonucunda Genel Ku
rulda çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

2 Mayıs 1978 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 18.04'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Çanakkale 

M. Şevket Doğan trfan Binay 

Divan Üyesi 
Kütahya 

Nizamettin Çoban 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

28 . 4 . 1978 Cuma 

No. : 53 

Teklifler 

1. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Selâhattin Ço-
lakoğlu'nun, TC Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesine (i) işaretli bir fıkra ve bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi. (2/579) (Plan Komis
yonuna) 

2. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tek
lifi. (2/580) (Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarına) 

Raporlar 
1. — Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim 

Kasım 1977 aylan hesabına ait Millet Meclisi He
saplan İnceleme Komisyonu raporu. (5/15) (S. Sa
yısı : 82) (Dağıtma tarihi : 28.4.1978) (GÜNDEME) 

2. — Millet Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, 
Mayıs 1977 aylan hesabına ait Millet Meclisi He

saplan İnceleme Komisyonu raporu. (5/13) (S. Sayı
sı : 83) (Dağıtma tarihi : 28.4.1978) (GÜNDEME) 

3. — Millet Meclisi Saymanlığının Haziran, 
Temmuz, Ağustos 1977 aylan hesabına ait Mil
let Meclisi Hesaplanın İnceleme Komisyonu ra
poru. (5/14) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma tarihi :28.4.1978) 
(GÜNDEME) 

4. — Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1976 
Ocak, Şubat 1977 aylan hesabına ait Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu. (5/12) 
(S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1978) 
(GÜNDEME) 

Gensoru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Kahramanmaraş'ta meydana gelen olay
larla ilgili olarak emniyete götürülen vatandaşlara 
işkence yapılmasına göz yumarak insan haklarını çiğ
nediği ve bu konudaki tutum ve davranışı ile göre-
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M. Meclisi B : 139 2 . 5 . 1978 O : 1 

vini kötüye kullanarak ülkeyi ağır bir bunalıma sü
rüklediği iddiasıyla, İçişleri Bakanı trfan özaydınk 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesi. (11/4) 

2, — AP Millet Meclisi Grupu Başkanvekili Hay
rettin Turgut Toker ve 13 milletvekilinin, partizanca 

1. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı. (1/132) (Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonuna) 

2. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trabiusgarp'ta im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriycsi Arasında Deniz 
Nakliyatı Ortak Şirketi Kurulması Hakkında Anlaş
ma» nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı. (1/133) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) 

3. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trabiusgarp'ta im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Türkiye -
Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi kurulma
sı hakkında Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı. (1/134) (Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonla
rına) 

4. — Sağlık personelinin tam süre çalışma esasla
rına dair kanun tasarısı. (1/135) (Plan, Sağlık ve Sos
yal İşler komisyonlarına) 

Teklif 
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 

1630 sayılı Dernekler Kanununa bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun teklifi. (2/581) (Anayasa ve İçişleri 
komisyonlarına) 

Tezkereler 
1. — Niğde Milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/300) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona.) 

2. — Uşak Milletvekili Galip Çetin'in, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi. (3/301) (Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyona) 

3. — Niğde Milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-

ı bir tutumla işçi sendikalannı bölmeye çalıştığı; ya-
I yınladıgı bir genelge ile işçileri birbirine düşürerek 
| güçlerini kırdığı ve bu suretle işçi topluluğunu anar-
| şiyc ittiği iddiasıyla, Çalışma Bakanı Bahir Ersoy 
i hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü-
] günün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl-
j masına ilişkin önergesi. (11/5) 

No. : 54 

bakanlık tezkeresi. (3/302) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

4. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/303) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

5. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/304) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Rapor 
1. — Günün 24 saate taksimine dair 697 sayılı 

Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/98) 
(S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1978) (GÜN
DEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

İ. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyana ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/72) 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Çapkın Milletvekili Nurettin Ok'un, Çan

kırı'da Devlet Demiryollannca kurulacak makas fab
rikasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/235) 

2. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Çan
kırı Kültür Sitesine ilişkin Kültür Bakanından yazılı 
soru önregesi. (7/236) 

3. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tariş, 
Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin zirai 
ilaç almalarına ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/237) 

2 . 5 . 1978 Sah 

Tasarılar 
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4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ayin yaptırıldığı 
iddiasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/238) 

5. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne ilişkin Güm-

2 . 5 . 1978 O 

rük ve Tekel Bakanından yazdı soru önergesi. 
(7/239) 

6. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Hükü
met üyelerinin dış seyahatlerine ilişkin Maliye Ba
kanından yazdı soru önergesi. (7/240) 

» • > • < » • • • • • 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiti Muslih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), Mustafa Gazaleı (DenizU) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 139 ncu Birleşimim acıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. 

(Yoklama yapddı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
Görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Kahramanmaraş'ta meydana gelen olay
larla ilgili olarak emniyete götürülen vatandaşlara 
işkence yapılmasına göz yumarak insan haklarını çiğ
nediği ve bu konudaki tutum ve davranışı ile göre
vini kötüye kullanarak ülkeyi ağır bir bunalıma sü
rüklediği iddiasıyla, İçişleri Bakanı İrfan Özaydinli 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meçlisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesi. (1114) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Turan Kocal 
ile 9 arkadaşı ve Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkanvekiti Hayrettin Turgut Toker ve 13 milletve
kili tarafından verilmiş iki ayn Gensoru önergesi 
vardır. 

Gensoru önergeleri bastırılıp, sayın üyelere dağı
tılmıştır. 

Gensoru önergelerini sırasıyla okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kalhramamnaraş'ta meydana gelen olaylarla ügCfi 

olarak emniyete gölürülen sanık vatandaşlara insai> 
lik dışı işkencelerin yapılması ve bu durumun İçişleri 
Bakanına İntikal eiltM&tteSÛne rağmen aldırmaz bir tu
tumla işkencelerin devam etmesine sebebiyet verme
si; İçişleri Bakanının Kahramanmaraş'a giderek POL -
DER hakanı b'r poîis memuru ile CHP Î2 merkezin
de gJzS bir görüşme yapmasından sonra kanunsuz va
him durumların meydana gelmesi karşısında İçişleri 
Balkanı hakkında gensoru görüşmesi açılmasa için ge
rekçemiz ekleriyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi rica eder, saygılar su
narız. 

27 . 4 . 1978 

İstanbul Milletvekili 
Turan Kocal 

Çorum Milletvekili 
Mehmet Irmak 
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Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı 

Gaziantep Milletvekili 
Cengiz Gökçek 

Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtoîa 

Eiazığ Milletvekili 
M. Tahir Şaşmaz 

Sivas Milletvekili 
Ali Gürbüz 

Ankara Milletvekili 
Necati Gültekin 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Doğan 

Erzurum Milletvekli 
Nevzat Kösoğhı 

Anayasanın 89 ncu maddesi ve Millet Meclisi İç
tüzüğünün 107 nci maddesine göre, İçişleri Bakanı 
hakkında aşağıda beyan edilen sebeplerden dolayı 
gensorumuzun işleme konulmasını arz ederiz. 

16 Nisan 1978 tarihinden Stibaren Kahramanma
raş'la meydana gelen olaylarla ilgili olarak Milliyetçi 
Hareket Partisi adına yaptığımız inceleme neticesin
de aşağıdaki durumu tespit etmiş bulunuyoruz. 

içişleri Bakam Kahramanmaraş'a giderek CHP bi
nasında CHP İl Başkanı ve emniyet müdürünün şoför
lüğünü yapan, POL - DER Başkanı Polis Memuru 
Fahri Öksüz ile bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıya 
il valisi sonradan usulen dahil edilmiştir. Yapılan bu 
toplantıda Kahramanmaraş'taki anarşik olayların Türk 
mıîHiyetçüliğine maledilmesi için planlar hazırlanıyor. 
Tertiplenen plan gereğince, 14 yaşındaki Şahin Boru 
adlı çocuğu POL - DER'in polisler karakola götürerek 
bir süre görüştükten sonra serbest bırakıyorlar. Bu 
genç karakoldan çıkıyor ve plan gereğince bir lokanta
ya bomba artmak üzereyken yakalanıyor. Ayrıca bom
ba atılacak yerlerin isimlerini, patlayıcı maddelerin üze
rine yazmak suretiyle hazırlanarak, Şahin Boru'ya ve
rilen paketler de yakalanıyor. Kendisinin tevkif edil
meyeceği vaadi üzerine kandırılarak çirkin ve korkunç 
tertiplere alet edilen gencin ifadesine dayanılarak 35 
civarında genç toplum polisi merkezine götürülüyor. 
Bu konudaki tertibi tevkif edilerek hapishaneye 
gönderilmesi üzerine adı geçen genç bütün açıklığıyla 
bize anlatmıştır. MHP'nin 15 Nisan 1978 günü Anka
ra'da zuîüm ve işkenceye karşı yaptığı miting ve yü
rüyüşten dönenlerin içinden, ismi önceden tespit edi
lenler, toplanıyor. Gençlere dört gün dlört gece işken
celer yapılıyor. İşkenceler bu gençleri insanlıktan çı
karıyor. Ağızıiarına sokulan coplarla dilleri gırtlakla
rına sıkıştırılıyor. Dilleri ağızlarına sığmayacak kadar 
şişiyor ve ağız içinde yaralar meydana geliyor. Vücût
larında yarasız ve şişmeyen yer kalınıyor. Değil yü
rümek, birer et yığını halinde zoraki nefes alabiliyor
lar. 

İşkenceci başı ve POL - DER'hTerm yamsıra, maa
lesef bazı Cumhuriyet savcılarının da bu olaylarda rol 

aldığını müşahade ettik. Karakolda gençler savcıya iş
kenceye uğradıklarını ve önceden hazırlanan suçlu
luk zabıtlarının zorla imza'Jatıldığrnı söylediklerinde 
savcı; «Bunlar daha olgunlaşmamış, olgunlaştırıp öy
le getirin» talimatını vermiştir. 

İşkence edilenlerin yakınları doktor muayenesi is
tiyorlar. Bunun üzerine Devlet Hastanesi doktorları 
yerine, işkence ortağı olarak seçfcikîeri bir pratisyen 
doktordan yaralı Sanıkları hiç görmedien, «İşkence ya
pılmamıştır» şeklinde rapor alabiliyorlar. 

İçişleri Bakanının, maksat ve gayesi herkesçe bi
linen bölücü ve komünist görüşe sahip bir dernekle 
işbirliği yapması, Türk Milletinin geleceği için en bü
yük talihsizliktir. Kahramanmaraş'ta vali, emniyet 
müdürü, Hükümet ve hatta Devlet olduğunu zanne
den ve bu inançla hareket eden POL - DER başkanı
nın rütbesiz bir pois memuru olması ve bununla İç
işleri Bakanının vali ve emniyet müdürünü bir kenara 
iterek gizli görüşmeler yapması, çok üzücü ve düşün
dürücüdür. 

Bu durum karşısında, İçişleri Bakanına telefon ve 
telgrafla tarafımızdan müracaat edilmiş, kanunlara 
saygıliı memurların vazifelendirilmeleri talep edilmiş
tir. Bakan cevap dahi vermemiş; haktan hukuktan ve 
gerçeklerden ayrılarak; işkence ve zulüm yaptırmıştır. 
Devletin emniyetini bölücü ve komünist bir derneğe 
teslim ederek milli birliği tehdit eden, insan hakları
nı çiğneyen ülkeyi yaşanmaz bir bunalıma sürükleyen 
İçişleri Bakanının icraatı, tutumu ve anlayışı ile vazi
fesini kötüye kuiandığı, bazen kolayca aldatıldığı 
gerçeği karşısında, vatanımızın ve miRetimizin selâme
ti için, İçişleri Bakanı hakkındaki gensoru önergemi
zin işleme konulmasına delaletinizi saygılarımızla arz 
ederiz. 

27 . 4 . 1978 

2. — AP Millet Meclisi Grupu Başkanvekili Hay
rettin Turgut Toker ve 13 milletvekilinin, partizanca 
bir tutumla işçi sendikalarını bölmeye çalıştığı; ya
yınladığı bir genelge ile işçileri birbirine düşürerek 
güçlerini kırdığı ve bu suretle işçi topluluğunu anar
şiye ittiği iddiasıyla, Çalışma Bakanı Bahir Ersoy 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesi. (11/5) 

BAŞKAN — Diğer Gensoru önergesini okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İşçi sendikalarının partizanca ayırıma tabi tutul

masına ve işçilerin bütünlüğünü bozacak şekil ve de-
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recede bölünmesine çalışması sebebiyle, Çalışma Ba
kanı hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince, 
Gensoru açılması ile ilgili önergeden 10 adedi ilişik
te sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
H. Turgut Toker 

Millet Meclisi AP Grup 
Başkanvekili 

28 . 4 . 1978 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Kuruluşu modern hukuka, ahlaka ve demokratik 
geleneklere ters düşen bugünkü Hükümet, toplumun 
her kesiminde haksız ve adaletsiz tutumu ile yeni hu
zursuzluklar yaratmakta; huzur getirme vaadinin ak
sine, iç ve dış olaylar karşısındaki beceriksizliğini top
lumun çeşitli kesimlerinde meydana getirdiği olaylar
la örtbas etmeye çalışmaktadır. 

Nitekim, toplumun genel olarak en sakin, anar
şik olayların dışında kalan Türk - İş Topluluğu, Hü
kümetin partizanca tutumu yüzünden şimdi hızlı bir 
şekilde anarşinin içine itilmektedir. 

İlk defa bu Hükümet döneminde işçiler siyasi dü
şüncelerle işten atdmakta, çalıştıkları ilin dışına sü
rülerek istifaya zorlanmaktadır. 

İşçi ücretlerinin sınır getirilip dondurulacağı, kı
dem tazminatlarından vergi alınacağı ve işçilerin ağır 
Vergi altına sokulmak istenmesi huzursuzluğu körükle
mektedir. 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, sendikaları bölüp 
işveren karşısında güçsüz duruma düşürmek, 

Güçlü sendikaları parçalayıp, işçileri DİSK't ak
tarmak ve parti emrinde güdümlü sendikacılık ya
ratmak, 

Toplu iş sözleşmesinde yetki alınmasını uzatıp, her 
gün artan hayat pahalılığı karşısında işçilerin ezil
mesini sağlamak, işverenleri himaye etmek, kısaca
sı, işçilerini birbirine düşürerek, güçlerini bölmek 
amacıyla Çalışma Bakanlığı tarafından yürürlüğe ko
nulan 6 sayılı genelge anarşiyi Türk - İş topluluğuna 
taşıyan Hükümet icraatıdır. 

Hukuk Devletinden söz eden, Hukukun üstünlü
ğünü savunur gibi görünen bu Hükümet gerçekte Hu
kuka saygılı olmadığını bu genelge ile açıkça sergile
mektedir. 

Çünkü; 
Toplu iş sözleşmesi yapmada yetkili sendikanın 

tespitinde uyuşmazlık çıkarsa bu genelgeye göre gö
revlendirilecek müfettişler, işyerlerinde «Durum tes
piti» yapacaktır. 

Oysa, sendika üyeliğinin ne şekilde kazanılacağı 
ve gerektiğinde ispatlanacağı 274 sayılı Sendikalar 
Kanunu ile, Toplu İş Sözleşmesi yapmada yetkili 
sendikayı tespitte çıkacak uyuşmazlıkların ne şekilde 
giderileceğini 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanunu düzenlemiştir. Bakanlık yürürlüğe 
koyduğu 6 sayılı Genelge ile bu kanun, hükümlerini 
hiçe saymıştır. 

Çalışma Bakanlığı, ayrıca, toplu iş sözleşmesi yap
ma yetkisinin tespitinde sadece kanunla zorunlu kılı
nan belgelere itibar edilmesi, 

Belgelere karşı itiraz olduğu takdirde, bunun mah
keme tarafından çözümlenmesi gerektiğini, yürürlük
teki kanunlarda «referandum» ya da «irade beyanı» 
gibi uygulamaların mevcut olmadığını belirleyen Yar
gıtay Hukuk Genel Kurulunun 1 . 7 . 1977 gün E. 
1977/9-591; K. 1977/699 sayılı kararına da itibar et
memiş, böylelikle kendisini yasama ve yargı organla
rının üstünde görme gibi hukuk Devletinde hiç bir 
makam ve mercie tanınmayan bir yetkiyi kendi ken
dine tanır olmuştur. 

Bakanlığın kanun ve yargı kararlarına ters olan 
«durum tespiti» uygulaması bir çok işyerinde işçileri 
birbirine düşürmüştür. Nitekim, Tekel Ciibali Fabri
kasında durum tespiti yüzünden çıkan olaylarda 
DİSK'e bağlı Çağdaş - Gıda - İş Sendikasının üyesi 
bir işçi Türk - İşe bağlı Tek - Gıda - îş Sendikası 
üyelerinden evli ve iki çocuk babası Erhan Tekel'i 
öldürmüş, bir çok işçi yaralanmıştır. 

Vuran ve vurulan işçilerin ocağını söndüren, ço
cuklarım perişan eden bu olayın gerçek sorumlusu 
işçiler değil, Türk - İş tarafından sözlü ve yazılı ola
rak uyarılmasına rağmen genelgeyi yürürlükten kal
dırmayan ve işçileri birbirine düşman edip, kırdıran 
Çalışma Bakam Sayın Bahir Ersoy'dur. 

CHP Hükümeti, muhalefet döneminde işçilere 
yaptığı vaatleri unutturmak, vaatlerin gerçekleştiril
mesini isteyecek olan güçlü sendikaları parçalamak, 
işçileri susturmak ve toplu iş sözleşmelerinde işçi is-

, teklerini etkisiz kılmak amacıyla işçileri birbirine kır
dırma yolunu seçmiş, bu amaca ulaşmak için sözü 
edilen 6 sayıl: genelge Çalışma Bakanlığınca uygula
maya konulmuştur. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle Çalışma Bakanı 
Sayın Bahir Ersoy hakkında Anayasanın 89 ncu mad
desi uyarınca Gensoru açılmasını arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

İzmir Ankara 
Ali Naili Erdem Mustafa Başoğlu 
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Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğhı 

Zonguldak 
Ömer Barutçu 

Artvin 
Hasan Ekinci 

istanbul 
Recep özel 
Zonguldak 

Abdulmuttalip Gül 
Kars 

Hidayet Çelebi 

Eskişehir 
Yusuf Cemal Özkan 

Kastamonu 
Ali Nihat Karol 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Kocaeli 
Adem Ali Sanoğlu 

Afyonkarahisar 
Mehmet özutku 

B) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1. — 11/4 esas numaralı Gensoru Önergesinin 
4.5.1978 Perşembe, 11/5 esas numaralı Gensoru 
Önergesinin 9.5.1978 Salı günkü birleşimlerde görü
şülmesine dair Danışma Kurulu Önerisi. 

BAŞKAN — Okunmuş buhınan Gensoru öner
geleri ile ilgili bir Danışma Kurura önerisi vardır; 
okutup onayınıza sunacağım. 

Danışma Kurura önerisi 

İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 arkadaşı 
tarafından verilen ve Genel Kurulun 2.5.1978 tarihli 
139 ucu Birleşimimde okunan, İçişleri Bakanı İrfan 
özaydınlı hakkındaki Gensoru önergesinin» Millet 
Meclisi Gündeminin, özel Gündem kısmında yer 
alması; Anayasanın 89 ncu maddesine göre günde
me alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmelerin 
Millet Meclislinin 4.5.1978 Perşembe günkü birleşim
de yapılması; 

AP MiBet MeclM Grupu Başkanvekifa' Hayrettin 
Turgut Toker ve 13 milletvekili tarafından verilen 
ve Genel Kurulun 2.5.1978 tarihli, 139 ncu Birle
şiminde okunan, Çalışma Bakanı Bahir Ersoy hak
kındaki Gensoru önergesinin, Millet Meclisi gün
deminin Özel Gündem kısmında yer alması; Anaya
sanın 89 ncu maddesine göre gündeme alınıp ahn-
mayacağı konusundaki görüşmelerin de, MiBet Mec

lisinin 9.5.1978 
önerilmiştir. 

Sok günkü birleşiminde yapılması 

Cahit Karakaş 
Millet MecM Başkanı 

CHP Grupu BaşkanvekiK AP Grupu Başkanveküi 
Hayrettin Uysal Hayrettin Turgut Toker 

MSP Grupu Görevlisi MHP Grupu BaşkanvekiM 
Şener Battal İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Alınan karar gereğince, İstanbul Milletvekili Tu
ran Kocal ile 9 arkadaşı tarafından verilen, İçişleri 
Bakam İrfan Özaydınh hakkındaki Gensoru öner
gesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki 
görüşmeler, Genel Kurulun 4.5.1978 Perşembe 
günkü Birleşiminde; Adalet Partisi Millet Meclisi 
Grupu BaşkanvekiK Hayrettin Turgut Toker ve 13 
milletvekili tarafından verilen Çalışma Bakam A. Ba
hir Ersoy hakkındaki Gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmeler. Genel 
Kurulun 9.5.1978 Sah günkü Birleşiminde yapıla
caktır. Muhterem arkadaşlar, gündem dışı söz ve
recektim; fakat, sehven gündeme geçmiş bulundum. 
Bu bakımdan, arkadaşlarımdan özür diterim. Ge
lecek Birleşimde, kendilerinin bu arzularım yerine 
getirmeye çalışırını. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün, 
İller Bankasının ve İl ve Mahalli İdareler Planlama 
Şubesinin Yerel Yönetim Bakanlığına bağlanmasının; 
bazı ödeneklerin bakiyeleri ile birlikte İller Bankasın
dan Türkiye Emlâk Kredi Bankasına aktarılmasının; 
İmar ve İskân Bakanlığı ile ilgili bazı kanunların bu 
Bakanlığa tanıdığı görev, hak ve yetkilerin aslı tu
tularak bu kanunlarla ve bu konularda çıkarılmış çe
şitli tüzük ve kararnamelerin ilgili Bakan ve bakan
lıklara verdiği görev ve yetkilerin devredilmesinin uy

gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/305) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; 
okutup bilgilerinize sunacağım : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 21 Nisan 1978 gün ve 310-

03764 sayılı yazısı. 
5 Ocak 1978 gün ve 4-11 sayılı yazımızla kurul

ması uygun görülen Yerel Yönetim Bakanlığına; 
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I - A) 19 . 5 . 1930 gün ve 1624 sayılı İçişleri 
Bakanlığı Kuruluş Kanununun 23 . 1 . 1939 gün ve 
3571 sayılı Kanun ile değişik 7 nci maddesine göre 
kurulmuş olan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
nün, 

B) 13 . 6 . 1945 gün ve 4759 sayılı Kanun ile 
kurulan İller Bankasının, 

C) 30 . 9 . 1960 gün ve 91 sayılı Devlet Plan
lama Teşkilatı Kuruluş Kanununun verdiği yetki çer
çevesinde kurulan «İl ve Mahalli İdareler Planlama 
Şubesi» nin, 

Bağlanması, 
II - A) Bütçe kanunlarında, sarf ve tahsis şekli 

İmar ve İskân Bakanlığınca tespit edilip İller Ban
kasında açtırılan bir hesaba devredilmiş ve devredile
cek olan ödeneklerin bakiyeleri ile birlikte İller Ban
kasından Türkiye Emlak Kredi Bankasına, 

Aktarılması, 

B) 9 . 5 . 1958 gün ve 7116 sayılı İmar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nun (17 nci maddenin İller Bankası ile ilgili hüküm

leri ve 18 nci maddenin tüm hükümleri hariç olmak 
üzere) ile bu Kanunda değişiklik yapan 18 . 1 . 1966 
gün ve 710, 13 . 2 . 1969 gün ve 1102 sayılı kanun
lar ile 6785 sayılı İmar Kanunu ve bu Kanunda de
ğişiklik yapan 11 . 7 . 1972 gün ve 1605 sayılı Ka
nun, Tüzük, Yönetmelik, Kararname ve diğer kanun
larla İmar ve İskân Bakanlığına tanınan bütün görev, 
hak ve yetkilerin, 

Saklı tutulması. 

III - A) Yukarıda sayılan kanunların, 
B) Bu kanunların ek ve tadillerinin, 
C) Bu konularda çıkarılmış çeşitli tüzük ve ka

rarnamelerin, 
İlgili bakan ve bakanlıklara verdiği görev ve yet

kilerin devredilmesi, 
Başbakanın, 4951 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 

istinat eden teklifi üzerine uygun görülmüştür. 
Arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, 
Kasım ve 1977 ayları hesabına ait Millet Meclisi He
sapları İnceleme Komisyonu raporu. (5/15) (S. Sayı
sı : 82) (1) 

BAŞKAN — Gündemin sunuşlar kısmışım 2 nci 
sırasında yer alan, İçtüzüğün 153 ncü maddesine gö
re verilen Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonunun 82 S. Sayılı raporunu okutup, bilgileri
nize sunacağım. 

Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu 

Yüksek Başkanlığa 

82 856.31 Eylül 1977 başında Hazinenin Zi
raat Bankasına olan borcu 

103 213 131.— Eylül, Ekim, Kasım 1977 ayla
rında Ziraat Bankasının aldığı 
para. 

+ 

133 130 274.69 Toplam 

(1) 82 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

133 946 584.68 Eylül, Ekim, Kasım 1977 ayla
rında Ziraat Bankasının harcadı
ğı para. 

I ' 
30 816 309.99 Aralık 1977 başında Hazinenin 

Ziraat Bankasına olan borcu. 

M. Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1977 
aylarına ait hesapları incelendi. 

Eylül 1977'de Hazinenin Ziraat Bankasına olan 
82 856.31 lira borcu ile Eylül, Ekim, Kasım 1977 ay-
lamıda Hazineden 103 213 131 lira alınarak Banka
daki hesaba yatırılan meblağın ceman 103 130 274.69 
lira olduğu, mevcuttan sarfolunan 133 946 584.68 lira 
tenzil edildikten sonra Aralık 1977 başında Hazinenin 
Ziraat Bankasına olan borcunun 30 816 304.99 liradan 
ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakı
nın birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kumlun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı ve bu Başkanvekili 

Rapor Sözcüsü Adıyaman 
Konya Halil Ağar 

Necati Kalaycıoğlu 
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Denetçi 
Samsun Ankara 

Nafiz Yavuz Kurt Ahmet Hamdi Çelebi 
Çankırı Kars 

Arif Tosyahoğlu Turgut Artaç 
Kars 

Hasan Yıldırım 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Milet Meclisi Saymanlığının Man, Nisan, 

Mayıs 1977 ayları hesabına ait Millet Meclisi He
sapları İnceleme Komisyonu raporu. (5/13) (S. Sayı
sı : 83) (1) 

BAŞKAN — Sunuşlar kısmının 3 ncü sırasında 
yer alan 83 sıra sayılı raporu okutuyorum : 

Hesaplan inceleme Komisyonu Raporu 

Yüksek Başkanlığa 
1 412 352.82 Mart 1977 başından Bankada mev

cut para. 
197 998 818.53 Mart, Nisan, Mayıs 1977 ayların-

-F da Ziraat Bankasının aldığı para. 

199 411 171.35 Toplam. 
200 921 413.19 Mar, Nisan, Mayıs 1977 ayların

da Ziraat Bankasının harcadığı 
/ para. 

1 510 241.84 Haziran 1977 başında Hazinenin 
Ziraat Bankasına olan borcu. 

M. Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 
1977 aylarına alt hesaplan incelendi. 

Mart 1977'de Ziraat Bankasındaki 1 412 352.82 
liralık mevcudu ile Mart, Nisan, Mayıs 1977 aylann
da Hazineden 197 998 818.53 lira alınarak Bankadaki 
hesaba yatırılan meblağın ceman 199 411 171.35 lira 
olduğu mevcuttan sarf olunan 200 921 413.19 lira ten
zil edildikten sonra Mart 1977 başında Hazinenin Zi
raat Bankasına olan borcunun 1 510 241.84 liradan 
ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının 
birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı ve bu Başkanve'kiîi 

Rpor Sözcüsü Adıyaman 
Konya Halil Ağar 

Necalti Kalaycıoğhı 

(1) 83 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Denetçi 
Samsun Ankara 

Nafiz Yavuz Kurt Ahmet Hamdi Çelebi 
Çankın Kars 

Arif Tosyahoğlu Turgut Artaç 
Kara 

Hasan Yıldırım 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, 

3. — Millet Meclisi Saymanlığının Haziran, Tem
muz, Ağustos 1977 ayları Hesabına ait Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu. (5/14) (S. Sa
yısı : 84) (*) 

BAŞKAN — 84 S. Sayılı Raporu okutuyorum : 

Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu 
Yüksek Başkanlığa 

1 510 241.84 Haziran 1977 başında Hazinenin 
Ziraat Bankasına olan borcu. 

265 418 440.02 Haziran, Temmuz, Ağustos 1977 
aylarında Ziraat Bankasının aldığı 

+ para. 

263 908 198.18 Toplam. 
263 991 054.49 Haziran, Temmuz, Ağustos 1977 

aylannda Ziraat Bankasının harca-
/ dığı para. 

82 85631 EyKil 1977 başında Hazinenin Zi
raat Bankasına olan borcu. 

'Mi Meclîsi Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağus
tos 1977 aylarına ait hesapları incelendi. 

Haziran 1977*de Hazinenin Ziraat Bankasına olan 
1 510 241.84 lira borcu ile Haziran, Temmuz Ağus
tos 1977 aylannda Hazineden 265 418 440.02 lira alı
narak Bankadaki hesaba yatırılan meblağın ceman 
263 903 198.18 lira olduğu, mevcuttan sarfolunan 
263 991 054.49 lira tenzil edildikten sonra Eylül 1977 
başında Hazinenin Ziraat Bankasına olan borcunun 
82 856.31 liradan ibaret olduğu Saymanlıktaki defter
lerle sarf evrakının birhirine uygun bulunduğu görül
müştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı ve bu Başkanvekifi 

Rpoi' Sözcüsü Adıyaman 
Konya ' Halil Ağar 

Necatfi Kalaycıoğlu 

(*) 84 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Denetçi 
Samsun Ankara 

Nafiz Yavuz Kurt Ahmet Hamdî Çelebi 

Çankırı 
Arif Tosyahoğlu 

Kars 
Turgut Artaç 

Kars 
Hasan Yıldırım 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1976, 
Ocak, Şubat 1977 ayları hesabına ait Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu. (5/12) (S. Sa
yısı : 85) (*) 

BAŞKAN — 85 Sıra Sayılı Raporu okutuyorum : 

Hesaplan İnceleme Komisyonu Raporu 

Yüksek Başkanlığa 

4 041 534.73 Aralık 1976 başında Hazinenin Zi
raat Bankasına olan borcu. 

117 080 044.80 Aralık 1976 Ocak, Şubat 1977 ay
larında Ziraat Bankasının aldığı pa-

T ra. 

113 038 510.07 Tomara. 
111 626 157.25 Aralık 1976 Ocak, Şubat 1977 ay

larında Ziraat Bankasının harcadığı 
para. 

/ 

1 412 352.82 Mart 1977 başında Bankada mev
cut para. 

M. Meclisi Saymanlığının Aralık 1976, Ocak, Şu
bat 1977 aylarına ait hesapları incelendi. 

Aralık 1976'da Hazinenin Ziraat Bankasına olan 
4 041 534.73 lira borcu ile Aralık 1976, Ocak, Şubat 
1977 aylarında Hazineden 117 080 044.8a lira alına
rak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ ceman 
113 038 510,07 lira olduğu, mevcuttan sarfolunan 
111 626 157.25 lira tenzil edildikten sonra Mart 1977 
(başında Bankadaki kasa mevcudunun 1 412 352.82 li
radan ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf ev
rakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı ve bu 
Rapor Sözcüsü 

Konya 
Necati Kalaycıoğlu 

Denetçi 
Samsun 

Nafiz Yavuz Kurt 
Çankırı 

Arif Tosyahoğlu 

Başkanvekili 
Adıyaman 
Halil Ağar 

Ankara 
Ahmet Hamd'i Çelebi 

Kars 
Turgut Artaç 

Kars 
Hasan Yıldırım 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — Milli Savunma Yükümlülüğü Kanun Tasarı
sının geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(1/36, 3/307) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı 
maddesine göre verilmiş, geri alma tezkereleri vardır; 
okutuyorum : 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
İlgi : 27 . 12 . 1977 tarihli ve 101-116 08921 sayılı 

yazımız. 
İlgide kayıtlı yazımızla sunulan «Milli Savunma 

Yükümlülüğü Kanunu tasarısı» nm, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 76 ncı maddesine göre geri gönderilmesini 
izinlerine sunarım. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

C*) 85 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan tasarı geri ve
rilmiştir. 

3. — Harp Akademileri Kanun tasarısının geri 
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (1/30, 3/306) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 27 . 12 . 1977 tarihli ve 101-106 - 09124 sa

yılı yazımız. 

İlgide kayıtlı yazımızla sunulan «Harp Akade
mileri Kanun tasarısı» nın İçtüzüğün 76 ncı maddesi
ne göre geri gönderilmesini izinlerine sunarım. 

Bülent Ecevit 

BAŞKAN 
rftmiştir. 

Komisyonda bulunan tasarı gerî ve-
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4. — Diyarbakır Milletvekili Halil Akgül'ün Ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili soruştur
ma dosyasının geri verilmesine dair Başbakanlık tez
keresi. (3/308) 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
tîgi : 7 . 12 . 1977 gün ve 30440461 sayılı yazı

mız. 
1475 sayılı îş Kanununa aykırı davrandığı ileri sü

rülen Diyarbakır Milletvekili Halil Akgül'ün, Anaya
sanın 79 ncu maddesine göre, hakkında karar alınma
sı İçin sorutturma dosyası, üyesi bulunduğu Başkan
lığınıza ilgi yazımız ile sunulmuştu. 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 ar
kadaşının, bazı bakanların yakınlarının gümrüklerde
ki yolsuzluk olaylarına karıştığı iddialarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

BAŞKAN — Gündemimizin Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler kıs
mına geçiyoruz. 

Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 arkadaşı
nın bazı bakanların yakınlarının gümrüklerdeki yol
suzluklarla ilgili önergelerinin müzakerelerine geçiyo
ruz. 

Hükümet?.... Yok. 
Hükümet geçen birleşimde de bulunmadığından 

bir defa ertelendiği için, görüşmelere başlıyoruz, 
önergeyi okutuyorum : 

Millet Mecliöî Başkanlığına 

Takriben 2,5 ay önce kurulmuş olan Bülent Ece-
vit Hükümeti, bir taraftan kamu kuruluşlarında mis
li görillmemıiş bir memur kıyımına girişerek, dirayet
li, ehliyetli ve dürüst memurların yerine CHP ileri 
gelenlerinin veya CHP'ye destek olanların yakınları
nı yüksek mevkilere yerleştirme yolunda gösterdiği 
partizanlıkla kalmamış, diğer taraftan da çeşitli şai
beli işlere yine CHP'M veya CHP'ye destek olanların 
yakınlarının karışmasına seyirci kalmak şöyle dur
sun, âdeta yardımcı olduğu intibaını uyandırmış bu
lunmaktadır. 

CHP İktidarının bu son kısa devrinde, hemen 
her gün gazete sütunlarında hu gibi partizanlık ve 
yolsuzluk iddialarına bol bol tesadüf edilmekte ve 

Bu defa Adalet Bakanlığından alman 13.4.1978 
gün ve 1.128.90 1977 * 22937 sayın yazıda; Lice As
lîye Ceza Hâkonîiğince adı geçen adına açılmış ka
mu davası olmaması nedeniyle yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına lüzum görülmediği kararlaştırıl
dığından, soruşturma evrakının anılan mahkemeye in
tikal ettirilmek üzere iadesi istenilmektedir. 

Gereğini izinlerine saygılarımla sunarım. 
Bülent EceVit 

Başbakan 
BAŞKAN — Komisyonda bulunan dosya geri ve

rilmiştir. 

yüzlerce misaline rastlanmaktadır. Esasen, bunları bi
rer tesadüf saymak da isabetli olmasa gerektir. 

Sosyal Güvenlik Bakanının öz kardeşinin alelace
le vali tayin edilmesi, 

CHP'I i hatırı sayılır bir milletvekilinin öz karde
şinin taşradan süratle getirilip, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Müsteşar Muavinliğine oturtulması, 

CHP Grup Başkanvekillerinden birinin sayın eşi
nin Maliyede HaZine Genel Müdürlüğüne tayini ve 
kendisine (vatan kurtaran aslan süsü verilerek) Ame
rika'ya IMPye aracı gönderilmesi, 

Seçimleri kazanamamış eski dHPli miilletvekille-
rhnin, Başbakanlık Müsteşarlığına, özel Kalem Mü
dürlüğüne, danışmanlıklarına ve çeşitli yüksek dere
celi kadrolara daha ilk günden yerleştirilmesi parti
zanlık konusunda sadece tipik birer misaldir. 

Devleli bir akraba şirketi haline getirme gayret
lerinin bu örnekleri henüz zihinlerden silinmemişken, 
daha Hükümetin yeni kurulduğu günlerde, Türkiye'ye 
pervasızca girmeye başladığı söylenen kaçak eşya yük^ 
lü TIR kamyonlarına ve Boğaz'da yanmakta olan 
kaçak eşya dolu Yunan bandıralı Bolero gemisine 
adı karışan Gümrük ve Tekel Bakam Mataracı'nın 
çdk yakın bir akrabasının konu ile ne dereceye kadar 
ve niçin iîgiM olduğu yolundaki esrar perdesi henüz 
aralanmamışken, birkaç günden beri de bir başka 
gümrük kaçakçılığı konusuna, bu defa Maliye Bakanı 
Müezzinoğra'nun kardeşMiin adının karıştığı söylen-
I3eri, günlük basım en çok işgal eder dununa gel
miştir. 

TIR kamyonlarıyla ilgili yolsuzluk İddiaları İse 
ayyuka çıkmış, ne Hükümet ve ne de ilgili Bakanlar 
bu iddialar karşısında susmayı, tercih etmekten öteye 
hiçbir tedbir almamıştır. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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Konu, her yönüyle kamuyu ilgilendiren ve en kı
sa zamanda incelenip açıklığa kavuşturulması gere
ken bir mahiyet almıştır. 

Bütün bu yolsuzluk iddialarının ve ilğflK bakan
ların bu iddialar karşısında takınacakları tavrın açık
lığa kavuşturulması gereği apaçık ortadadır. 

Bu maksatla Anayasanın 88 nci maddesinin 2 ncl 
fıkrası ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
desi gereğince, bazı bakanların yakınlarının adlarının 
da karıştığı gümrüklerdeki yolsuzluk iddiaları, ka
çakçılık olayları ve TIR kamyonları konusunda Mec
lis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

17.3J1978 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Bursa 
Hain Karaatlı 

Muğla 
Ahmet Bu W anlı 

Srvas 
Tevfflk Koraltan 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Samsun 
t. Eteni Ezgü 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şeref oğhı 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Ankara 
İsmail Hakkı KöyKioğlu 

Kocaeli 
Âdem Ali Sanoğlu 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştır
ması açılıp açılmaması hususunda Hükümete, siya
si parti gruplarına ve önerge sahiplerinden birisine sı
rasıyla söz verilecektir. 

Hükümet ve gruplar 20'şer dakika, imza sahibi 
10 dakika süre ile konuşacaktır. 

Hükümet söz istemiyor. 

Gruplar adına : Adalet Partisi Grupıı adına Sa
yın Hasan Ekinci; buyurunuz. (AP sıralarından al
kışlar) 

Süreniz 20 dakikadır Sayın Ekinci. 

AP GRUPU ADINA HASAN EKİNCİ (Artvin) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gümrüklerde 
yapılan yolsuzluk hakkında verilen önerge üzerinde, 
Adalet Partisi Grupu adına açıklama yapmak üzere 
huzurlarınızda 'bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Ecevit Hükümeti kuruldu
ğundan beri birçok şeyler boyut değiştirmiş ve bü
yümüştür. Bunların içerisinde kaçakçılık ve yolsuz
luk da en büyük boyutu almıştır. 

Huzurlarmızda, Hükümetin çok sorumlu bîr mev
kiindeki bakandan kaynaklanan bir kardeşin yoteıız-

lüğuntı ve kaçakçılığını açık ve seçik bir sekide dile 
getirerek, Grupumun görüşlerini açıklamış buluna
cağım. 

Son günlerde, Bolero Gemisinin yangın, soygun, 
viski ve sigara kaçakçılığı üzerinde esrar perdesi ara-
lanmamışken, ibret verici bir TIR kamyonu kaçakça 
lığını görüyoruz; hem de, Maliye Bakanının kardeşi 
Hikmet Müezzinoğhı'mun yaptığı kaçakçılık. 

Sayın milletvekilleri, TIR kamyonunun 1 adedi 
tesadüfen yakalanmıştır. Tesadüfen yakalandığı za
man, Maliye Bakanına basın mensupları soruyor, 

Kardeşiniz kaçakçılık nedenliyle yakalanmıştır, ne di
yorsunuz?» «Cezasını görsün» diyor, gayet doğru 
söylüyor; ama bunu hazırlayan cezasını görmeyecek 
mi; bunun hesabını kim verecektir? 

ıSÜUEYMAN SABRl ÖZNAL «Edirne) — De
mire! de böyle dedi. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Bunu açıkladı
ğım zaman yerinden söz atma İhtiyacını duyan de
ğerli arkadaşlarım küçük dillerini belki yutacaklar
dır. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay) — Yahya'yı mı 
anlatıyorsun? 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, Amerikan pazarlarının kapatılması 15 Şubat ta
rihinde olmuştu; 28 Şubata kadar tahliyesi için me
hil vcriîmiişti. 2 5 - 2 6 Şubatlara gelindiği sıralarda, 
elektronik eşya kaçakçılığım yapan, Doğu Işhanmıda-
ki Hikmet Müezzinoğaı'nun müşterileri gayet rahat
tı. Soranlara, acele etmeyiniz, 28'inde her ne kadar 
kapanacağı söylenmişse de, Hikmet Bey'in şu aşağı
da vereceğim plaka numaralı TIR kamyonları yurt 
dışında, Sofya'da beklemektedür. Bunlar içeriye gire
cektir. Bu nedenle Hükümet, Maliye Bakanı bu müd
deti uzatacaktır ve beklenen ve tasarlanan karar 28 
Şubat günü, 16 114 sayıh Resmi Gazetede yayınlana
rak yürürlüğe giriyor ve 1 Mart günü dışarıda bek
leyen Hikmet Müezzinoğhı'na ait 3 tane TIR kam
yonu Edâme'ye giriyor. 

İşte, bu şekilde Malîye Bakam tarafından, kar
deşi için özel bir müsaade çıkarılmıştır. Bunu Sa
yın Maliye Bakanı gelip burada söylemelidir : «Ben 
bu kararnameyi çıkarmadım, şu tarihte kardeşime 
ait TIR kamyonları ülkeye girmedi ve yakalanma
dı.» 

Değerli milletvekilleri, yakalanan, tesadüfen yaka
lanan HD MN 891 sayıh treyler ve B TM 8686 sayılı 
remork, 34 NN 741, 34 UP 161 plakalı TIR kamyon-
lan, Atila Hikmet Müezzinooğlu'na alt. Atıla Hik-
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met Müezzinoğra'nun, yakalanıncaya (kadar, üst yö-
neticlcrden birkaçı tanıyor, ayrıca gümrükçüler ta
nıyor; ama soyadının Müezzinoğlu olduğunu, hele 
sorumhı bir Maliye Bakanının, Ecevit Hükümetimin 
Maliye Bakanının kardeşinin olduğunu bütün ka
muoyu ile birlikte hap beraber öğreniyoruz ve bu
nu da Sakarya'da jandarma tarafından tesadüfen ya* 
kapandığı zaman anlıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 1 Mart günü, yukarıda pla
ka numaralanın verdiğim 3 TIR kamyonu Edirne' 
den giriyor. İhbarlı oldukları için ne yapılacağı so
ruluyor. 'Gümrükler Genel Müdürü telefon talima
tıyla, birer memur refakatinde girmesine müsaade 
ediliyor. TIR'ın birinde Ali Bora Platin adında bir 
gümrük muhafaza memuru, diğer TIR'Iara da Ah
met Cebi ve Hasan Ağar isminde gümrük memur
ları verîiyor. Fakat ne yazık ki, ülkede TIR kam-
yostferı kayboluyor ve TIR kamyonlarının kaybol
duğuna dair poliste zabıtlar düzenlettiriliyor ve Dev
letin 3 tane memurundan haber alınamıyor, devlet 
memuru kayboluyor ve bu TIR kamyonları İstan
bul'da 2 gün kaldıktan sonra, Ali Bora Platin ismin
deki gümrük muhafaza memurunun bulunduğu TIR, 
Sakarya'daki Gülistan Restoranın önüne geliyor ve 

burada Hikmet Müezzinoğhı ve kaçakçılıktan on yıl 
hapis cezası almış eski gümrük müdür muavinlerin
den Erhan Tuncerle beraber TIR kamyonunu kar-
şihyorî&r. Beraber Gülistam'da yemek yedikten sonra 
Atilla Hikmet Müezzinoğhı ve Erhan Tuncer, bera
berinde memuru alıp İstanbul'a getiriyorlar. İstan
bul'da, Sirkeci'deki Eyfel Otelinin 106 numarasına 
yerleştiriyorlar; ismini de Ali Pınar olarak yazdırı
yorlar. Hikmet Müezzünoğhı kendi adresini ve tele
fon numarasını veriyor ve «Lazım olduğum zaman 
ben şuradayım, beni ara» diyor. Üç gün, dört gün 
orada kahyor, diğer arkadaşları da geliyor, diğer 
muhafaza memurları da geliyor. Henüz işlerinin bit
mediğini İfade ediyorlar; fakat 9 Mart günü İzmit'te, 
jandarma tarafından uzun süre TIR kamyonu orada 
beklediği için, şüphe üzerine yakalanıyor. Yakalandı
ğını haber alan Hikmet Müezzinoğhı ve ortağı Er
han Tuncer derhal telâşa kapılıyorlar ve beraberce 
Ali Bora Platin denen gümrük muhafaza memurunu 
buluyorlar. Gümrük muhafaza memuruna TIR'ın 
kaybolduğuna dair Gebze^de zabıt düzenlendiğini söy
lüyorlar, «gidin o zaptı alın ve TIR'ı geriye alın» di
yorlar. Sahte «TIR kaybolduğu» belgesi poliste dü
zenleniyor ve jandarmaya getiriliyor. Fakat jandar
ma bu işin bir tertip ve büyük bir kaçakçılık ko-

mısu olduğunu anlıyor ve Ali Bora Platin denen mu
hafaza memurunu ahyor; Hikmet Müezzinoğhı ve 
Erhan Tuncer beraberler Maliye Bakanının kardeşi 
Hikmet Müezzinoğlu ve Erhan Tuncer beraber, fa
kat bu tutuklandığı zaman geriye dönüyor, gidiyor. 

İşte, her şey burada açığa çıkıyor ve Ali Bora 
PMin şöyle diyor : «Maliye Bakanının kardeşi Hik
met Müezzinoğra'nun kaçakçılık şebekesinin kurbanı 
ö5dwîKi.» Jandarmada böyle ifade veriyor, savcılıkta 
foriyk ifade veriyor ve o günden 'bugüne, takma adı 
Atifa oîan, büyük patron Olarak bahsedilen, büyük 
kaçakçı olarak ismi bilinen, Maliye Bakanı Müezzin
oğlü'nun kardeşi Hikmet Müezzinoğlu kaçıyor. O 
günden beri kaçıyor ve öylesine kaçıyor ki, savcının 
huzuruna çıkmamak için kaçıyor (CHP sıralarından 
«•Yahya da kaçtı» sesleri), Devletin yargı organları
nın karşısına çıkmamak istiyor. 

Evet, birader, bu da birader ama, bu bambaşka 
b'rader; bu kaçakçı birader, Maliye Bakanından kay-
n&kîaiîi'an birader. (AP sıralarından alkışlar) Bu 'bü
yük kaçakçı. Yahya Demire!, Türk adliyesinin huzu
runa çıkmış, savcının, hâkimin huzuruna çıkmış, ce
zasını giymiştir, gidecektir; ama Maliye Bakanının 
kardeşi hâlâ kaçıyor, kanundan kaçıyor, savcıdan ka
çıyor, hâkimden kaçıyor. Biz bunu vurgulamak isti
yoruz. 

MEVLÜT ÖNAL -(Hatay) — Karar getir, karar. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Değerli milletve
killeri... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, müdahalelere cevap 
vermeyin lütfen. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Yıllardı* hassa
siyet gösterdiğiniz, kamuoyunun da, sizlerin hassas 
olduğunu zannettiği bir konuyu huzurlarınıza ge
tirdik. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZINAL (Edirne) — Yah
ya için de açalım. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Onlar geldi ve 
hesabı görüldü. 

Araştırma 'önergesini verdik. Verin oyunuzu siz, 
araştırma açalım ve öylesine ibret verici neticeler 
göreceksiniz ki, siz de şaşacaksınız. 

SÜLEYMAN ISABRİ ÖZNAL (Edirne) — Be
raber açalım, Yahya'yı da. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen. 
HASAN EKİNCİ (Devamla) — Değerli miiet-

vckHleri, Hikmet Müezzinoğlu denen, Maliye Ba-
krîüimn kardeşi, yakalandığı zaman basın mensupla
rına ne diyor, biliyor musunuz? «Ben ATG firması
nın müşaviriyim» diyor. 
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Değerli milletvekilleri, ATG firmasının müşaviri 
altı aydır İstanbul'da Sheraton Otelinde hem de Kral 
Dafresiııde geceliği 12 000 Mra ödeyerek, kalıyor. 
Ben ve değerli Maliye Bakanımız Müezzinoğlu'nun ve 
sizlerin, iki geceden fazla kalamayacağımız bir otel
de altı ay kalabiliyor, milyonlara varan bîr otel be
deli Ödeyebiliyor ve bu, müşavir olabiliyor. Bunu 
anlamak mümkün müdür? 

Değerli milletvekilleri, daha enteresan bir sah
neyi size arz etmek istiyorum. Altı ay otelde kalı
yor ve otelden telefonla idare ediyor. Öylesine idare 
ediyor ki, mayın tehlikesi yok, ayağının, kolunun, 
bacağının kopma tehlikesi yok; telefonla idare edi
yor; telefonla, hem de Sheraton Otelinin santral me-
muresi Gülbin Hanım vasıtasıyla bütün Avrupa'da-
ki kaçak şebekeleriyle görüşüyor; ama anlıyor ki, ya
kalanırsam beni ilk ele verecek kimdir? Gülbin Ha
nımdır. O halde Gülbin Hanımla evlenmeden başka 
çare yoktur ve bu değerli Maliye Bakanımızın kar
deşi, bu ip ucunu (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) vermemek için evleniyor ve kendisi İstan
bul'da Yeşilköy'de oturuyor. Babası, ailesi maruf 
bir ailedir. Polis, Atillâ Hükmet Müezzinoğlu'nu arı
yor; ama Sakarya Savcılığı ve makamı şöyle talimat 
Veriyor ': «Hikmet Müezzinoğlu'nu getireceksiniz, ama 
incitmeden getireceksiniz, incitmeden getireceksiniz». 
(AP sıralarından gülüşmeler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hükümete bak. 
«ASAN EKİNCİ (Devamla) — Bu ne demek? 

İncitmeden getireceksiniz! Polisler, kendisini meyha
nede, kendisini barda, pavyonda görüyorlar ama, na
sıl yakalayacaklarını bilemedikleri için yakalayamı-
yorlar. Çünkü, «İncitmeden yakalayın!..» Bu ne de
mek? Bunu anlamak mümkün değildir ve bu Hik
met Müezzünoğhı halen kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor, 
tıpkı «Kaçak» takı kaçak gibi. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, sürenizin dolmasına 
2 dakika var, ona göre sözlerinizi toparlayın efen
dim.) 

HAİSAİN EKİNCİ (DevamJa) — Değerli millet-
veMeni, bütün bunlardan sonra* bütün bu olanlar
dan sonra, Maliye Bakanının her gün dünden bırak
madığı saivurganlığımn inandırıcılığı kahr mı? Va
tandaş, >«Her gün vatandaşın hangi cebine vergilerle 
el atacağını düşüneceğine, kendi kardeşinin cebine el 
at» demez mi? (AP sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Değerli millet vekilleri, bir TIR kamyonunda ya
kalanan eşyanın miktarını zabıttan arz ediyorum : 

20 bin masa saati, 120 sandık çakmak, 180 bin adet 
benzinü çakmak ve birçok küçük rakamları söyle
miyorum; bunun değeri 1 milyon mark ediyor. 

Değerli Hükümet mensupları çıkıyorlar, burada 
23 milyon dolar aldıkları zaman övünebiliyorlar, «Al
manya'dan 28 milyon mark aldık» diyorlar. Atilla 
Hikmet Müezzinoğhı bu dövizi nereden buluyor? Ne
reden buluyor bu dövizi? «Döviz darboğazı, döviz 
darboğazı» diye bağırıp duruyoruz; döviz darboğa
zında Maliye Bakanının kardeşi Atilla Hikmet Müez
zinoğhı oturuyor. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Böylece, «28 milyon mark kredi aldık» de
diğiniz zaman, Atilla Hikmet Müezzinoğhı 28 tane 
TIR'ı geçirdiği anda sizin aldığınız döviz gitmiş olu
yor. 

Değerli milletvekilleri, Türk basınının büyük kıs
mının, böylesine büyük ve Cumhuriyet tarihinde eşi
ne rastlanmayacak tarzda, ibret verici bir TİK ka
çakçılığı ortada varken, bazı basının bundan hiç söz 
etmemelerini anlamak mümkün değil. 

Biz, Türk basınının bu konuda duyarh Olduğunu 
biliyoruz ve yine öyle tahmin ediyoruz. Onun îçin, 
bundan böyle, Maliye Bakanına düşen işin ne oldu-

" ğumı sizlere bırakıyorum. 

Bana öyle geliyor ki, Maliye Bakanının, bundan 
böyle Türk televizyonuna ve radyosuna çıkıp da, 
Türk halkına inandırıcı olması mümkün değildir, sa
vurganlığı önlemeden bahsetmesi inandırıcı olamaz. 
Bunun Malîye Bakam olarak görevde kalması müm
kün müdür? Takdir kendisine ait. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, müddetiniz dolmuş
tur, lütfen toparlayınız. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Yıllarca haktan 
yana, halktan yana edebiyat yaptınız ve size güzel 
bir örnek getirdik. İşte telefonla bir soygun örneği 
getirdik. Hem de Maliye Bakanından kaynaklanan 
büyük bir kaçakçılık olayını huzurlarınıza getirdîk ve 
size fırsat veriyoruz. Diyoruz ki, bu konuyu araştıra
lım; hassas olduğunuzu kamuoyunda zannediyor ve 
biz de aynı şeyi kabul ediyoruz. Siz de verin oyunu
zu ve bu konuyu araştıralım, ibret verici sahnelerini 
görünüz ve burada ifadeden çekindiğim bazı şeylerin 
tespiti de mümkün olacak ve o zaman Maliye Baka
nının kardeşi Hikmet Müezzinoğhı'na hak vermiş 
olacağız. Neden bu kadar kaçtığını, neden bu kadar 
fazla kaçtığına hepimiz hak vermiş olacağız. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen, müd
detiniz bitmiştir. 
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HASAN EKİNCİ (Devamla) — Değerli milletve
killeri, çok iyi duygularla, çok iyi niyetle döviz dar
boğazını yaratan, kamuoyunu içten yaralayan yol
suzluk ve kaçakçılık örneğinin en barizini getirdik. 

B'z, Araştırma Önergemize müspet oy vererek, 
Araşisrma Komisyonunun kurulmasını istiyoruz ve 
imza sahibi' olarak da rica ediyorum ve öyle zanne
diyorum ki, sizler de, bizler de rahat etmiş olacağız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AP ve MHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 
Cengiz Gökçek, buyurun. (MHP sıralarından alkış
lar) 

MHP GRUPU ADINA CENGİZ GÖKÇEK 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Devletin üst düzeyinde hizmet makamlarında 
oturan yetkililer keyfi davranış içinde bulunamazlar. 
Çünkü bu mevkiler şalisi hizmetlerin yürütüldüğü 
yerler değil, millet için devlet hizmetlerinin yönetildi
ği mevkilerdir. Bu yerlerde hizmet veren yetkililerin 
şahsi ve keyfi davranış içinde bulunmamaları gerekir. 
Aksi takdirde bu devlet makamları yara alır, itiba
rını kaybeder. İdareler kanunlara saygılı, dürüst, her * 
türlü şüpheden uzak icraatta bulundukları sürece 
değerlidir. İdare ve idareciler hakkında itham, dedi
kodu ve şüphe bulunmamalıdır; hakkında suç ithamı, 
dedikodu, şüphe başlayan idareler ve idareciler hiz
met gücünü büyük çapta kaybederler. 

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin du
rumu budur. Bir çok bakanlar, bakanlık yüksek me
murları hakkında yolsuzluk ithamları, şüpheler, dedi
kodular hayli yaygındır. Gün geçtikçe bu iddialar 
artmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin 
ve balkanlarının bu ithamlar karşısındaki tutum ve 
davranışları, tartışmadan kaçar halleri, yolsuzluk, 
kanunsuzluk itham ve iddialarına doğruluk kazandır
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, benden önce konuşan de
ğerli arkadaşım bir hususu genişliğince huzurlarınız
da aksettirdi. Ben kısmen bunun üzerinde bir vesika
ya dokunmak istiyorum. 

Sayın Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun kar
deşi Hikmet Müezzinoğlu'nun, Erhan Tuncer ve Ah
met Çelebi isimli şahıslarla beraber yürüttükleri bü
yük TIR kaçakçılığıdır. Bu husus iddia ve itham ol
maktan çıkmış, gerçek hale dönüşmesine rağmen; 
gerek Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinden, ge
rekse Sayın Maliye Bakanından, bulundukları devlet 
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makamının şeref ve itibarını koruyacak bir davra
nış, bir açıklama görmedik. Aynı davranışı grupta 
Cumhuriyet Halk Partili milletvekiHerinde de gör
mememiz bizleri fazlaca üzmüştür. Başkalarının bi
raderleri aleyhindeki hassasiyetleri, yakın biraderlere 
karşı kaybolmuşa benzer. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Mahkeme ilamını 
getirin buraya. 

BAŞKAN Müdahale etmeyin efendim. 
CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Bir çok CHP' 

li milletvekili arkadaşların gerektiği kadar bilme
mesi veya eksik bilgiye sahip olmaları sebebiyle, tep
ki göstermedikleri düşüncesiyle, değerli arkadaşımı
zın da değerlendirerek ifade ettiği bir zaptı, bir bel
geyi aynen huzurlarınızda okuyacağım. 

İfade : Zabıt varakası. 

Sanık : Ali Bora Platin. Aslen Mersin İli Mut 
İlçesi Meydan Mahallesi No. da nüfusa kayıtlı olup, 
halen Edirne İli Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Mü
dürlüğü emrinde Muhafaza Memuru. Ali oğlu, 1956 
doğumlu, bekâr, okuryazar, ifadesine göre sabıkasız 
olduğunu söyleyen, 6392 sicil numaralı Ah* Bora Pla
tin. 

Sanık olarak alınan ifadesinde : «Ben, Edirne Ka
pıkule Gümrük Müdürlüğü emrinde görevli Gümrük 
Muhafaza Memuruyum. 

« 1 . 3 . 1978 günü bana MN 891 ön plakalı ve 
B - PM 686 römork plaka noîu, bildiğim kadarıyla 
elektronik malzeme yüklü ve Alman şoför Frederik 
Shepter'in sevk ve idaresindeki TIR kamyona, Kapı
kule Gümrük Müdürü Burhan Bedri Oğuz tarafın
dan, Kapıkule'den Irak Habur Gümrük kapısına ka
dar muhafaza ve refakat memuru olarak görevlendi
rilerek yoîa çıktık. 

«Beraberimizde, yine Habur'a gitmek üzere güm
rük muhafaza memuru arkadaşlarımızdan Hasan 
Ağır muhafaza ve refakatinde 34 NN 741 ön plaka, 
34 LP 162 arka plakalı Man kamyonda şoför - soya
dını hatırlayamadığım = «Mehmet» isminde ve yanın
da, yani aynı arabada, mal sahibi Murat Vural oldu
ğa halde, iki TIR kamyonu konvoy halinde 1.3.1978 
günü öğle üzeri yoîa çıktık. 

«Her iki gümrük muhafaza memuru olarak, ben 
ve diğer kamyondaki memur arkadaş Hasan Ağır, 
silahlı ve resmi elbiseliydik. Her 2 araçla, isimlerini 
saydığım kişilerle İstanbul'da, Londra Parkında 2 ge
ce yatuktan sonra, 3 . 3 . 1978 günü Londra Parkın* 
dan ayrılarak Kartal istikametinden İzmit'e doğru 
yolumuza devam ettik; Tütün Çiftliğine geldik; Tü-
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tün Çiftlikte Gülistan OteMnin önüne geldik; otelin 
restoranına girdik, yemek yedik. O sırada Erhan Tun-
cer, Hikmet Müezzinoğlu şahıslar geldiler. Bu şahıs
lar Murat Vural'ı tanıyormuş; bizi de tanıştırdılar. 
Beraberinde muhafız olarak gitmekte olduğum TIR'a 
ait evrakların bulunduğu çantada diğer TIR'ın güm
rük muamele evrakları da vardı. Bunlar, triptik şo
före ait pasaportla TIR karneleriydi. Bu, her 2 
TIR'a ait evrakların bulunduğu çantayı, otele gelen 
Erhan Tuncer ile Hikmet Müezzinoğlu benden aldı
lar; beni de beraberlerinde zorla, geri, İstanbul'a, 34 
plakalı olduğunu hatırladığım Mercedes marka bir 
arabayla Aksaray Eyfeî Otele götürdüler. Otele, «Ali 
Pınar» sahte ismini yazdırarak 106 numaralı odada 
4 gece kaldım. Oteldeyken gece geç vakit gümrük 
muhafaza memuru arkadaşım Hasan Ağır ile beraber 
Ahmet Çelebi isimli şahıs geldi. Bana, «Nasılsın? 
Daha henüz işimiz bitmediı» dedi ve gittiler. Erhan 
Tuncer, Ahmet Çelebi ve Hikmet Müezzinoğlu'na ait 
telefon numaralarını bana verdiler; «Bir ihtiyacın 
olursa ara» dediler. Bugün, yani 10 . 3 . 1978 günü 
öğleüstü, beni otele götürdükleri kahverengi aynı 
Mercedesle tanımadığım bir şahıs geldi, beni Ahmet 
Çelebi'rein Kadıköy'deki yazıhanesine götürdüler. Ya
zıhanede 3 şahıs da vardı; bana, «Durumda korku
lacak bir şey yok. Arabayı İzmit Jandarması yakala
dı. Sen gidip, arabayı halledip alacaksın» dediler. Bu 
Sırada yine yazıhanede Osman İnan da vardı; beni 
Gebze ilçesinin Yenimahalle Polis Karakoluna getirdi
ler. Zabtı veren polis memuruna «Arkadaş çantasını 
kaybetti. Eski tarihti bir zabıt verirsen kendisini 
kurtarır» diye söylediler. Bunun üzerine karakolda 
görevli polis zabıt yaptı. Ben de imzaladım. Daha 
sonra karakoldan zabtı alarak dışarıya çıktık. Dışa
rıya birlikte çıktığımız bu şahıslar bana «Bu zabıtla 
birlikte Jandarmaya git* arabayı almaya çalış, sonra 
bize durumu bildirin» dediler ive Gebze'den kirala
dıkları bir taksi ile beni İzmit'e gönderdiler. Karako
la geldim. TIR şoförü ile Murat Vural'ın yakalandı
ğım söylemişlerdi. Ben de durum karşısında olayı ol
duğu gibi, kendi isteğimle, zor kullanılmadan sorgu* 
lama yapan heyet huzurunda ifade şeklinde söyle
dim. Verdiğim ve tarafıma okunan bu ifademin doğ
ru olduğunu imzam ile tasdik ederim dedi, ifadesi 
tasdik ettirildi. 

Sadık Polal 
Jandarma Kıdemli Yüzbaşı 

Mehmet Saner Remzi Yüksel 
Jandarma Yüzbaşısı jandarma Astsubayı, 

Kıdemli Başçavuşu» 
Sanık imzası. Vesaire... 

Şimdi değerli arkadaşlarım, konu apaçık meydan
dadır. Temenni ederiz ki, bu gribi yolsuzluklarda mu
halefet döneminde haddinden fazla hassasiyet göste
ren Cumhuriyet Halk Partili parlamenter arkadaşla
rımız, bu hususta da gerekli hassasiyeti gerek Meclis
te, gerekse gruplarında göstermesi gerekmektedir. 

İkinci bir olaydan daha bahsedeceğim: Almanya' 
dan 500 bin kilogram demir ithal edilerek 15.6.1975 
tarih ve 1262 tescil sayılı manifesto kapsamında De
rince Gümrüğü sundurmasına alınmıştır. Hurda de
mir olarak ithal edilmek istenmiş, ancak Gümrük 
müfettişlerinin tespitiyle hurda olmadığı sebebiyle 
tahkikatın devamı süresince yediem'ne teslim edil
mişti. Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti işbaşına 
gelince, bir bakanın yakını vasıtasıyla demirler alı
narak, ithalatçı firma tarafından kullanılmış bulun
maktadır. ıŞimdi size bu hususta Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına yazılan bir belgenin, uzun olması sebe
biyle son pasajım okuyorum : 

«Söz konusu demirler Derince Gümrük Muhafa
za Müdürlüğünce 20 . 10 . 1975 talibinde, Haydar
paşa Gümrük Muhafaza memurlarından devraldığı 
ve durumu tutanakla tevsik ettikleri, aynı gün bir 
yediemin zaptı düzenlenerek, demirlerin depo sahibi 
Osman Kızmrmak'a yediemin olarak teslim edildiği, 
aradan geçen bu kadar zaman içinde, Derince Güm
rük Müdürlüğünce herhangi bir işlem tekamül etü-
rilmediğı, tarafımızdan yapdan araştırma sonunda, 
yukarıda zikri geçen yediemin zaptında gösterilen 
adreste depo olmadığı, depo sahibi olarak gösterilen 
Osman Kızılırmak'ın da depo ile bir ilgisi olmadığı, 
demirlerin konmuş olduğu deponun Çanakçılar Ko
lektif Şirketi Turan ve Safori Çanakçılar'a ait olduğu 
ve bugün hali hazırda mevcut olmadığı, Derince 
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü nezaretinde gözüken 
malın ithalatçı firma tarafından alınıp kullanıldığı 
tespit edilmiştir.» 

Değerli arkadaşlarım, bu örnekleri daha da çoğal
tabiliriz, eğer bir anlamı varsa. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Amma da hüner-
liymiş bunlar. 

415 -
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CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Bizim Hükü
met dönemimizde, Gün Sazak Beyin Bakanlığı za
manında; yolsuzluk, rüşvet olaylarının kökü kazın
mıştı, Her yıl Hac dönüşü her hacıdan 600 Türk li
rası, her otobüsten 24 bin lira rüşvet alındığı idare
ce bSinınekte idi. 1977 yılında hudut kapılarından 
86 bin hacı girmiştir, hiçbirisi bir tek kuruş rüşvet 
olarak para ödememiştir. Bu husus gerek Bütçe Ko
misyonunda, gerekse huzurunuzda siyasi düşünceleri
mize muhalif milletvekilleri tarafından ifade de edil
mişti. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Rüşvetin adı haraç ol
du değil mâ? 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Şunu da an
latmadan geçmeyeceğim : 

Hükümetimiz döneminde, Milliyetçi Hareket Par-
tisi İdare Heyeti toplantısında, Gümrük ve Tekel Ba
lsam Sayın Gün Sazak söz alarak; «Gümrük ve Te
kel Bakanlığimn sorumluluğunu yüklendiği Gümrük 
Teşkilatı halikında rüşvet ve yolsuzluk, hırsızlık ay
yuka çıkmış bulunmaktadır. Uzun vadede bu teşki
latı vatansever, dürüst, namuslu insanlarla yeniden 
teşkilatlandırmak gerekmektedir. Kısa vadede palya-
tif bir tedbir olarak yerlerini değiştireceğim,. Bundan 
dolayı sevdiğimiz, yakınlarınız sizi baskı allında tu
tacaklardır. Bu hususta arkadaşlarınım talep ve ri
calarını yerine getirmeyeceğimıln bilinmesine, bundan 
dolayı bana kırılmamalarını rica ederim» demiştir. 

Milliyetçi Hareket Partililer olarak arkadaşımızın 
bu icraatında bir tek talebimiz dahi olmamıştır. 
Ama, şimdi öyle mi? Hükümet mensuplarının ve ya
kınlarının sayısız tayin ve nakil talepleri, Gümrük 
ve Tekel Bakamın bunaltmışa benzer. Bu taleplerde 
aracı ve ricacı olanların tayin ettirdikleri kimseler
den de yolsuz ve kanunsuz istekleri, tabii ki yerine 
gelecektir; bütün mesele de değerli arkadaşlarım bu
dur. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Grup Sözcü
sü arkadaşım bir hususa temas ettiler; Hükümet dö
viz bulamazken, 28 milyon marklık döviz için çaba 
gösterirken; sayın Maliye Bakanımızın kardeşi Hik
met Müezzinoğlu'nun TIR kamyonlarını doldurmak 
için 7 milyon marklık dövizi rahatlıkla bulabildiğini 
ifade ettiler. O halde, her şeyden önce bu vasıflı, bu 
maharetli, değerli biraderimiz; döviz bulmada Hükü
metimize de rehber yapsak, zannederim birçok prob
lemlerin halli mümkün olacaktır. (AP ve MSP sıra* 
hırından «Bravo» sesleri alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, bu tip Meclis Araştırmala-
rmı oyîarmızla reddederek hiçbir yere varamayız. 
Bütün iddiaları Yüce Mecliste tartışıp karara bağla
mamız lazımdır. Bu, hakkında araştırma önergesi ve
rilenleri. de çok zaman temize çıkaran bir yoldur. Bu 
araştırmalardan kaçmanın bir anlamı yoktur, kaçmak
la hakkımızda ileri sürülen yolsuzluk isnatları daha 
katmerleşir, bir süre sonra da gerçeklik kazanır. Bu 
yöntemi, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım çok 
daha iyi bilirler, muhalefet döneminde sayısız örnek
lerini vermişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, Araştırma ve Soruşturma 
önergeleri reddedildikçe yerine yenileri verilir. Her 
reddediliş, iktidarın bir miktar gücünü alır götürür, 
Hükümeti itham altında bırakır, bir süre sonra hak
kında ciddi şüpheler uyanan şaibeli bir hükümet du
rumuna düşürürsünüz kendinizi. Sadece kendinizi de-
ğ ; i . bulunduğunuz' devletin hizmet makamlarını da 
şaibeli hale getirirsiniz ki, buna hakkınız yoktur. 

Bâz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, önergeye 
kabul oyu vereceğiz. Şunu açıkça teklif ederiz. (Sa-
y?n Maliye Bakanımız yoklar) : Sayın Maliye Baka
nımız, eğer kardeşiniz Hikmet Müezzinoğlu'nun ka
çakçılık olayı ile İrtibatı yoksa, kurulmasından kor-
kuîmuyorsa buna kabul oyu verilmelidir. 

Sayın Bakanlar yok, temsilcilerine hitap ediyo
rum : 

Sayın Bakanlar?.. Gümrüklerdeki yolsuzluklarla, 
sizin ve yakınlarınızın bir ilgisi yoksa, itham ve is
natlardan beraat etmek istiyorsanız, önergeye kabul 
oyu veriniz. 

Siz Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri... 

İSMET ATALAY (Kars) — Samimi olduğunuzu 
bilsek, vereceğiz. 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — ... Sayın Ma
liye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun kardeşi Hikmet 
Müezzinoğlu'nun yaptığı büyük TIR kaçakçılığının 
detaylarım öğrenmek istiyorsanız; 500 bin kilogram 
ithal edilen demir yolsuzluğuna hangi bakanın yakı
nının karıştığını öğrenmek istiyorsanız, Hükümetin 
kuruluş döneminde, odalarında hükümet kuruluşu 
hesaplan yapılan motelde, Almanya'ya uyuşturucu 
madde kaçurma görüşmelerinde bulunan Bakan bira
derini öğrenmek istiyorsanız; kaçakçılığı ve biraderi
nin nüfuzunu kullanmayı kendisine meslek edinmiş 
Hükümetteki bir bakanın kardeşinin sabıka kaydım 
germek istiyorsanız, önergeye kabul oyu verin. (CHP 
sıralarından gürültüler). 
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Yine siz Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, 
Önce Bakanlarınızı, sonra Hükümetinizi, daha sonra 
Partinizi, her şeyden önce kendinizi, bu şaibelerin al
tında ezilmekten kurtarmak istiyorsanız, önergeye 
kabul oyu veriniz. 

Bütün bunlara rağmen, hırsızlık, yolsuzlukların 
tespiti, bakan kardeşi dahi olsa suçluların adalete tes
limi, Devlet Hazinesinin bu hırsız ve uğursuzlardan 
kurtarılması için vicdanının sesini dinleyecek, Bakan 
ve Bakanlar Kurulunun baskılarına göğüs gerecek, 
grup kararlarım aşabilecek yürekli, cesur Cumhuri
yet Halk Partili milletvekillerinin bulunduğunun inan
cı içinde Yüce Meclise saygılar sunarını. (AP, MHP 
ve MSP sıralanndaıî «Bravo» sesleri, alkışlar). 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sen onu bize söyleme, 
iki ortağına söyle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 
Gruptan adına başka söz isteyen sayın üye?.. 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Milli Selamet 
Partisi adına söz rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Milli Selamet Partisi Gru-
pu adına Sayın Korkut ÖzaL süreniz 20 dakikadır 
efendim. 

MSP GRUPU ADINA KORKUT ÖZAL (Erzu
rum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Şu anda müzakere edilmekte olan Meclis Araş
tırması önergesi iki bakımdan önem taşımaktadır : 

Birincisi, devlet idarecilerinden bazdannın yakın
larının bfrtakım meselelere kanun dışı, yasa dışı me
selelere karıştıkları iddiaları vardır. Bu iddiaların 
açıklığa kavuşması istikametinde bir Araştırma öner
gesi ortadadır. 

İkinci bir hususu da vardır ki, bu da mevzuba
his olan yolsuzluk, kaçakçılık gibi Türk ekonomisi
ni ve Türkiye'nin sosyal yapışım büyük ölçüde zede
leyen bir konu ile ilgilidir. 

Demokrasiler açık rejimlerdir. Belki demokrasi
nin en güzel tarafı, meselelerin hepsinin bir açıklık 
içinde kamuoyu önünde konuşulabiflme imkânını sağ
lamasıdır. 

Ancak, demokrasilerin bu güzel açıklık imkânının 
bir başıboşluk halinde değerlendirilmesinin de fev-
kalede zararlı olacağına işaret etmek mecburiyetini 
hissediyoruz. 

Demokrasilerde tanınmış olan özgürlüklerin, de
mokrasiyi, demokrasinin dayandığı rejim esaslarını 
güveni sarsacak şekilde kullanılması, bir yerde rejimi 
dahi tehlikeye sokacak boyutlar kazanmaktadır. 

Özellikle 1961 Anayasasının ve bu Anayasaya göre 
kurulan parlamenter düzenimizin 17 senelik çalışma
sında, bugün burada konuştuğumuz tipte çok sayıda 
kamuoyu önünde suçlamalar yapılmıştır. Yakınları 
dolayısıyla devlet sorumluları itham edilmiştir. Ve 
gene üzüntü ile ifade etmek istiyorum; bu gibi mese
leler ortaya getirilerek, siyasi birtakım avantajlar ka
zanılması yolunda gayet tehlikeli, tersine de tepebi
lecek bir yol açılmıştır. 

Ne yazık ki, bu şekilde açılan bir yolun dikkatle 
düşünülecek olursa; ne bu iddiaları yapanlara, ne id
diaların yapıldığı kimselere, ne siyasi partilerimize, 
ne de rejime faydası yoktur. Hakikaten ortada işle
miş bir suç varsa, bazı yasalar aşılmışsa, bunun en 
güzel yolunun meseleyi mercilerine götürmek ve eğer 
bu mesele siyasi kişileri ilgilendiriyorsa, bunu en kı
sa yoldan Meclis Araştırma veya diğer denetim yol
larıyla açıklığa kavuşturmaktır. Bu yapılmadığı, ya
pılamadığı veya yapılması önlendiği takdirde, sade
ce kişiler değil, bu kişilerin şahsında devlet büyükle
rine olan güven; sadece devlet büyüklerine olan gü
ven değil, devletin idaresine olan itimat ve bfr yer
de rejimin işlerliğine olan güven sarsılmaktadır. Bu 
bakımdan muhterem milletvekilleri, kamuoyumuzu 
rahatsız eden ve çoğu zaman zamanında etkin bir 
şekilde açıklığa kavuştunılamadığı için, Türkiye'deki 
demokratik ortamı sağlıklı halden çıkaran bu gibi me
selelerde, Parlamentomuzun parti farkı gözetmeden, 
meseleyi bir partilerarası kavga haline sokmadan, 
meseleyi bir şahsı yıkmayı hedef alan bir basit kavga 
haline getirmeden gerekli hassasiyeti gösterip, mese
lenin bütün açıklığı ile kamuoyu önüne serilmesini, 
bunun en kısa zamanda başarılmasını amaçlayarak 
yapmamız bir ortak mesuliyetimizdir. Bu beyanımı 
herhangi bir grupu, kişiyi hedef almadan söylediği
me bir daha işaret etmek istiyorum. 

Bu Parlamento, Türkiye'nin 45 milyona varmış 
bütün insanlarının pek çok ümitlerinin bağlandığı bir 
yerdir ve bizler, bu b?ze bağlanan ümitleri en iyi şe
kilde cevaplamak durumundayız. Türkiye'de özel
likle basın ortamında ve diğer ortamlarda, bu gibi 
iddialar yayıldıkça gördüğümüz manzara şudur: Va
tandaş, sokaktaki insan rahatsız olmaktadır. Rahat
sız olduğunda ne oluyor? Bir yerde eğer bu iddialar 
devam ederse, şunlardan birisi ortaya çıkıyor: Va
tandaş, ya bu gibi iddialara inanmamaya başlıyor, 
«Bunlar uydurma şeylerdir» diyor ve tehlikelidir bu. 
Yani «Ateş olmayan yerden duman çıkmaz» ı eğer 
devamlı istismar edersek, bir yerde, vatandaş; «O 
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kadar şey söylendi bir şey çıkmadı, demek bunlar 
dddi iddialar değildir» diyor. Bu tehKkeMdir kanaa-
tinıizce;, bundan kaçmamız lazımdır. Yahut başka bcr 
şey oluyor, vatandaş; «Yahu bunların hepsi çirkin 
insanlardır, hepsi menfaat peşindedir» diyor. Bir yer
de Parlamentonun manevi kişiliğine leke gelmeye baş
lıyor ve bunu artırmak daha mümkündür. Bu bakım
dan bu meseleleri siyasi polemiğimizin içinde götür
menin, bir yerde geri tepen bir silah olduğunu da ha
tırlamamız gerekir; «Men Dakka Dukka», yanıi «Çal
ma kapıyı, çalarlar kapım». Bu bakımdan bu mese
lelerde tek yapacağımız iş vardır: İthamcı olmadan 
muhalefet veya iktidar farkı gözetmeden meselenfn 
bir an evvel açıklığa çıkmasına yardımcı olmaktır. 
Aksi takdirde mesele kapalı kalırsa, bundan hepimiz 
zarar ediyoruz, kimse bundan kurtulabilmiş değil
dir. 

Unutmayalım, Türkiye'de yalan ve iftiralarla in
sanlar yenmiştir, iktidarlar yıkılmıştır hatta, rejimler 
tehlikeye sokulmuştur. Dolayısıyla bu gibi şeylerin 
devamına yardımcı olmanın, hepimiz için büyük so
rumluluk olduğunu söyledikten sonra, bir noktaya da 
işaret etmek istiyorum. 

Bu Mecliste bugün yüzlerce araştırma önergesi 
verilmiş, komisyonlar kurulmuştur. Ancak, verilen bu 
önergelerin ve kumlan komisyonların çoğundan neti
ce alınamadığına dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu
nun ortak bir sorumluluğumuz olduğuna da dikkat et
memiz lazımdır. Dikkat ediyorum sık sık buraya ge
liniyor, görevini bitiremediğinden uzatmalar yapıyo
ruz; bununla neyi halledebildiğimiz! söylemem müm
kün değildir. Bununla aczimizi mi ifade ediyoruz? 
Bu Yüce Meclis bu meseleleri kısa zamanda sonuçlan
dırmaktan aciz midir? Eğer değilse, uzun yıllardır 
süren bu gibi iddiaların acaba gerisinde başka mak
satlar mı vardır? Bu maksatlar acaba, zaten az ye
tişen devlet adamı, siyaset adamı yeme makinesinin, 
yağı mıdır, benzini midir, organı mıdır? Bunlara dik
kat etmemiz gerektiğinde bu vesileyle açılacak so
ruşturma önergelerinin en kısa zamanda kamuoyunu 
rahatlatacak şekilde neticelendirilmesinin de yine 
ortak sorumluluğumuz olduğuna işaret etmek mec
buriyetindeyim. 

Kaçakçılığa gelince, meselenin diğer yönü; muh
terem milletvekilleri, bugün Türk ekonomisi eğer bir 
büyük sıkıntının içerisindeyse, bunun hem sebebi hem 
neticesi olarak sayılacak 5 unsurdan, belki bir tanesi 
de kaçakçılıktır. Kaçakçılık bugün öylesine Türki
ye'de yayılmıştır ki ve bu kaçakçılık öylesine orga

nize olmuştur ki, benden evvel konuşan bazı değerli 
sözcülerin de işaret ettiği gibi, Devlet transfer yapa
cak bulamazken, «yeraltı merkez bankaları» diyebile
ceğimiz bazı kanallardan ve akıl almaz bir süratle, 
bazen bir saat içinde transfer yapılabilmektedir. Bu
nu, şu veya bu iktidarın, şu veya bu kişinin kabahati 
olarak da göstermek, bence meseleyi küçümsemek 
olur. Bu aslında, Türk bürokrasisinin, Türk ekono
misini ahp götürmekle gerekli, sorumlu kişilerin, ben
ce üzerinde yeterli derecede ve lüzumlu şekilde dur
mamalarının ortaya çıkardığı bir büyük felakettir. 

Kaçakçılık mevzuunda gülünç durumlar vardır. 
Bugün, Güney hududumuzu may^nlamışızdır, telörgü 
koymuşuzdur; affedersiniz bir merkebin bile öbür ta
rafa geçişinde bir dinamit veya bir mayın patlar, bir 
merkep dahi hududu geçemezken; Bulgar hududundan, 
bir anadevlet yolundan TIR kamyonlanyla bu mem
lekete kaçak olarak fabrikalar sokulur. Bunları an
lamak mümkün değildir. Ben, bu meseleyi şunu veya 
bunu itham için değil, memleketin karşı karşıya ol
duğu çok önemli bir sorunu bütün çıplaklığıyla de
ğerli milletvekillerinin huzuruna getirmek için söylü
yorum. 

Bugün İstanbul'a, artık her yerden; sigarasından, 
tabancasından, mermisinden kaçak girmeyen bir şey 
kalmamıştır. Bunları satan dükkânların kapatılmasıy
la bu işin bittiğini zannedenler de yanılıyorlar. Yani, 
dükkânlar kapandı bu iş durdu mu? Hayır. Bu sefer 

\ mektup ve telefon yoluyla bu iş çalışıyor. Katalogları 
var bunların, istediğinizi bir telefonla getirtebiliyor
sunuz. Sorumlu arkadaşlarımızın, Hükümette görev 
almış kişilerin dikkatini çekiyoruz. Dükkânların ka
patılmasının tek bir faydası, fiyatların yükselmesini 
ve bunlardan yararlanan vatandaşın biraz daha fazla 
soyulmasını tevlit etmiştir, başka hiçbir faydası ol
mamıştır. 

Bu kaçakçılık bu şekilde devam ederse, Türk pa
rasının değirini korumamız mümkün değildir. Deva
lüasyon yaptık 25 liramızı 1 dolara düşürdük, bugün 
bunu da koruyamazsınız; çünkü, bugün yapılan tah
minlere göre, kaçak olarak Türkiye'ye giren miktarın 
takriben 2 milyar dolar olduğu söyleniyor. 2 milyar 
dolarlık bir ithalatı bugün Türkiye kendi kaynakla
rıyla yapamıyor. 2 milyar dolarlık bir ithalat nereden 
yapılıyor? işte Türk parasının kıymetini 1 doları 30, 
32, 35 liraya çıkararak alınan dolarla yapılıyor, alı
nan marklarla yapılıyor ve ne oluyor; bu şekilde alı
nan marklarla yapılan kaçakçılık, Türkiye'de bir enf-
lasyonist baskı doğuruyor, pahalılık buradan doğu-
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yor. Bugün Türkiye'de - ki kaçak olduğu için ver
gisi ödenmiyor, kaçak olduğu için haksız kazançtır, 
kaçak olduğu için gelir dağılımı fevkalade kötü bir 
şekilde etkilenmektedir - birtakım zenginler türemek-
tedir; sorumsuzca Türkiye'nin orta sınıfı tahrip edil
mektedir. Kaçakçılık bu boyutlara ulaşmıştır ve bir 
yerde haksız kazancın, bu yolda sağlanan haksız ka
zancın doğurduğu sosyal dengesizlik, bugUn Türkiye'yi 
pek çok sosyal bunalımla da karşı karşıya getirir. 

İstanbul'da bugün günlük geçimini temin edeme
yecek kadar acze düşmüş insanın yanında, Mercedes 
arabasının numarasını yükseltmeye çalışan pek çok 
türedi de vardır ve bunlar ajnı yerde, aynı şekilde 
devam ederlerse, bir gün orada bir sosyal patlama
nın olmaması için sebep yoktur. Bu bakımdan kaçak
çılık mevzuunun üzerine bu Yüce Heyetin eğilmesini 
kaçınılmaz bir zaruret görmekteyiz. 

Ne olmuştur? Bugüne kadar şu Yüce Meclisin 
bünyesinden çıkardığı hükümetlerin bu sorumlulukla
rını yüklenen bakanlarımız ve hepsinin belli biı cid
diyet içinde bu işe eğildiklerine inanıyorum. Bu işi 
durdurmaya kalkmışlardır ve çok güzel parlak beyan
lar verilmiş, hudut noktaları ani baskınlarla kontrol 
edilmiştir; ama bu mesele durmuş mudur, devam et
mektedir. Çünkü bu mesele, bir bakanın gidip bir 
gümrük kapısında fotoğrafçıların önünde resim çektir-
mesiyle halledilebilecek bir mesele değildir. Bıs me
sele organik bir meseledir, bu mesele bir yerde ahlâ
ka dayanmaktadır, bir yerde ekonomik sebepleri var
dır, bir yerde yapısal sebepleri vardır. Dolayısıyla 
bugün huzurlarınıza gelen iddia ne ilktir, ne de - be
nim kanaatımca - sondur. Bu gibi iddialar daha çok 
yapılacaktır ve çok kimsenin üzerine bir yerde bu 
meselenin şimşekleri ve bu meseleleri ittihaz ederek 
suçlamalar yapılacaktır. 

Bu bakımdan muhterem milletvekilleri, önümüze 
gelmiş olan bu Meclis Araştırma önergesine biz Milli 
Selâmet Partisi Grupu olarak, Türkiye'nin önemli bir 
sorunu ve devlet sorunları hakkında bugüne kadar 
yapılagelmiş olan iddiaların bir devamı olarak bakı
yoruz. Türkiye'nin önemli sorununa bir an evvel eği-
linmesinde yarar görüyoruz. 

Bu Meclisin mazide teşkil ettiği birtakım araştır
ma komisyonları, hakikaten Türkiye için fevkalade 
yararlı birtakım sentezlerin ve sonuçların ortaya çık
masına hizmet etmişlerdir. Bunlardan en güzel örne
ği petrol konusunda, 1966 yılından 1969 yılına kadar 
bu Yüce Meclisin yapmış olduğu araştırmalardır. 
Fiilen katılmak imkânını bulduğum o araştırmalarla, 
Türkiye'de uzun yıllar politikaya araç edilmiş, suç-
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lamalarda birtakım kimselerin şu veya bu şekilde 
siyasi amaçla yararlanmaya çalıştıkları bir konu, bü
tün temel gerçekleriyle, hataları, kusurları, sevapla
rıyla 2 000 sayfaya ulaşan bir doküman halinde, ilgili 
bütün kuruluşların ve şahısların verdiği beyanlarla ta
mamen tebellür etmiş, açıklığa kavuşmuş ve kıvançla 
söylüyorum, o tarihten sonra bu Yüce Mecliste artık 
petrol konusunda sen - ben kavgasına yer bırakmaya
cak bir açıklık gelmiştir. 

Şimdi kaçakçılık konusunda da aynı önemde bir 
noktada olduğumuzu söylemek istiyorum. Petrol, bu
gün Türkiye'nin 1 milyar 600 milyon dolarlık veya
hut 1 milyar 800 milyon dolarlık bir numaralı ithalat 
sorunuysa; kaçakçılık da bunu çok aşan, 2 milyarı 
aşan bir portresiyle önemli bir sorundur ve bunun 
sorunun üzerine böyle bir vesile ile eğilmek, zannedi
yorum Yüce Meclis için fevkalade önemli bir görev
dir. 

Bununla kalınmayacaktır, eğer bu Araştırma öner
gesi, özellikle İktidar Partisi tarafından da bu çer
çeve içinde olumlu karşılanır ve desteklenirse - ki, 
biz, Milli Selâmet Partisi Grupu olarak iktidar par
tisi grupunun bunu desteklemesini fevkalade önemli 
bir nokta olarak görmekteyiz - iktidar partisi grupu 
bunu desteklediği takdirde zannediyorum olumlu bir 
gelişmeye kapı açmış olacaktır ve Türkiye'nin böyle 
önemli bir meselesinde... 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Destekleye
ceğiz, eskilere de bakacağız. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Selanik Caddesi 25 nu
maraya da. 

BAŞKAN — Müsaade edin, devam etsinler. 
Sayın Özal, buyurun, karşılık vermeyin, devam 

edin konuşmanıza. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim... 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Geçen se

neyi unutma. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Özal... Müdahale 

etmeyin lütfen. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Ben, buradaki 

konuşmamla - tekrar ifade edeyim Sayın Başkan, de
ğerli üyeler - herhangi bir yanlış davranışın savunu
cusu olmadım, Grupumuz hiçbir zaman haksız bir 
davranışı savunucu duruma düşmedi. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Hoca duymasın. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Geçen sene 

nasıl oy verdiniz? 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Eğer Türkiye'de 

bu gibi davranışlar varsa, bunlann hepsi hakkında 
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aynı şekilde hareket edilmesini daima tavsiye ettik | 
ve bunnu en güzel örneklerinden birini de İçişleri Ba- I 
kanı olarak bu kürsüde yapmış olduğum en son ko- I 
nuşmada, İçişleri Bakanlığının bir işlemiyle ilgili ve 
şimdi Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan I 
sayın bir üyenin verdiği Araştırma Önergesi için Ba
kan olarak buraya geldim ve dedim ki : «Bu Araş- I 
tırma Önergesinin açılmasını biz de destekliyoruz; 
açılmasında yarar vardır, çünkü kişilerin açıklığa, ak- I 
lanmaya kavuşması için bu gibi faaliyetlerden başka 
yolumuz da yoktur» I 

Aynı düşünceyle, bu işe ismi karışmış insanların I 
bir an evvel temize çıkmasını, hata edenlerin, suç iş- I 
leyenlerin de o durumlarıyla tespit edilmesini ve bu- I 
nun kuru iftiralar olarak değil, Devletin bu en yük
sek organının, Anayasa çerçevesinde yapacağı araş- I 
tırmalarla tespit edilmesini elbirliği ile istediğimize I 
göre, bu önergenin olumlu olarak reylenmesini biz I 
Grupumuz olarak desteklemekteyiz. 

Bu bakımdan, Yüce Başkan ve değerli üyeler, bu I 
önergenin olumlu olarak desteklenmesini istediğimiz I 
gibi, kurulacak komisyonlar marifetiyle mevzuun bir 
an evvel ve mümkünse bir uzatma lüzumu olmadan, I 
bütün parti düşünceleri dışında, memleketin önemli 
iki yönlü bu sorununun açıklığa kavuşturulmasında ya- I 
rar gördüğümüzü ve önerge lehinde rey kullanaca- I 
ğımızı Yüce Heyete arz eder, Grupum ve şahsım adı- I 
na Yüce Meclisi Hürmetle selamlarım. (MSP sırala- I 
rından alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür edeyim Sayın Özal. 
Parti grupları adına başka söz isteyen var mı?.. I 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hü

seyin Erkanlı, buyurun efendim. I 
Müddetiniz 20 dakikadır Sayın Erkanlı. 
CHP GRUPU ADINA HÜSEYİN ERKANLI 

(Tunceli) — Sayın Başkan, kıymetli parlamenterler; 
AP Milletvekili Sayın Hasan Ekinci ve 10 arkadaşı 
tarafından bir Meclis Araştırması getirilmiştir. Bu I 
Meclis Araştırmasında, Maliye Bakanının kardeşi Hik- I 
met Müezzinoğlu hakkında bazı ithamlarda, bazı is- I 
natlarda bulunmaktadırlar. I 

Aslında bu Meclis Araştırmalarının bir kısmını I 
burada açıklamadılar. Bu önergede Sayın Mataracı 
hakkında da Meclis Araştırması talebinde bulunmuş- I 
lardı; ama bakıyorum ki, buraya çıkan muhalefet 
partilerinin sözcüleri bu noktaya dokunmadılar. I 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Siz dokunun. (AP 
sıralarından gürültüler) ! 

HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Müsaade 
eder misiniz?.. | 
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Sayın arkadaşlarım, müsaade buyurun şimdi arz 
edeyim. Şimdi, meseleleri bu kürsüde açık yüreklilik
le ortaya koyalım. Neyse, meseleler gizli kalmasın; 
her şeyi açıklayalım ve açık yüreklilikle konuşalım. 

Niye getirmediniz?.. Çünkü, bu konuda tahkikat 
yapılmış ve bu tahkikatın neticesinde, Kartal Savcı
lığının yapmış olduğu tahkikat neticesinde, Sayın 
Mataracı'nın bu işle ilgisinin olmadığı hakkında ta
kipsizlik kararı verilmiştir. 8 . 2 . 1978/27 tarihle bir 
takipsizlik kararı verilmiştir. Ama getirdiğiniz Meclis 
Araştırmasında bu konu da vardır. Yani şuraya gel
mek istiyorum. Çok acele ediyorsunuz... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sen 
bildiklerini söyle. 

HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Kişileri it
ham etmek... (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Karşılıklı 

konuşmayalım. 
Kişileri itham etmek, kişileri suçlamak doğru de

ğildir. Müspet delillerle gelip burada konuşursanız, o 
zaman daha iyi olur. 

Ama şu takipsizlik kararı olmasaydı, siz yine mu
halefet temsilcileri burada başbaşa verecektiniz, yine 
şerefli bir insanı itham etmekte hiç vicdan azabı duy
madan burada konuşacaktınız. Neden konuşmuyorsu
nuz bu konuda? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Mü-
ezzinoğlu'ndan bahset. 

HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Şimdi, şim
di o konuya geleceğim. 

Ben, ben... 
BAŞKAN — Sayın Erkanlı, Umumi Heyete hi

tap edin. 
HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Ben size şu

nu söyleyeyim sayın arkadaşlarım... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Si
zinki bu konu değil. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Hiç yeriniz

den rahatsız olmayın şimdi demek istiyorum ki, bir 
şey iddia ediyorsunuz, sizin bu Meclis Araştırmanız
da vardır, dinledinizse şurada okundu; ama itham et
tiğiniz, getirdiğiniz iftiraların altı boş çıkınca, yeriniz
de sessiz sessiz oturdunuz. (AP sıralarından gülüşme
ler) Şimdi, tabii gülersiniz, sizin aklınız gülmeye ka
dar gider, daha fazla gitmez. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, çok özür dilerim, bu
rası Meclistir, evvela dinlemesini öğrenin, 
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Sayın arkadaşlarım... (AP sıralarından gürültüler) 
Lütfen şunlan susturur musunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdiye 
kadar müzakereler gayet rahatlıkla devam etti. Ama 
illa sizin hoşunuza gidecek şekilde konuşmaya da 
mecbur değildir. Müsaade edin, hatip rahatlıkla ko
nuşsun. 

Devam edin konuşmanıza. 
HÜSEYİN EKRANLI (Devamla) — Sayın arka

daşlarım, kendi hatipleri burada konuşurken biz ne
zaket kaideleri içerisinde dinledik. Bu Meclisin çatı
sının altında evvela hatipleri dinlemeyi öğrenelim. Şu 
kürsüde siz de konuşuyorsunuz, biz de konuşuyoruz; 
karşılıklı saygılı olursak daha yararlı olur kanısında
yım ben. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, burası 
Meclistir, (AP sıralarından gülüşmeler) Şu Meclisin 
çatısı altında konuşuyoruz. Vallahi sizin de gülünecek 
haliniz vardır, ama ben gülmüyorum. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, za
bıtları tetkik et, sataşmayı sayın arkadaş yapıyor. 

HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Şimdi, Sa
yın Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun kardeşi 
Hikmet Müezzinoğlu hakkında bir isnat vardır. Bu 
isnadın asıl temeli gazete haberlerine dayalıdır. Sa
yın Maliye Bakanı, haberlerin sağlık derecesini an
lamak için Gümrük ve Tekel Bakanı Saym Mataracı' 
ya 16 . 3 . 1978 tarihinde bir mektup yazarak, ola
yın bir an önce incelenerek açıklığa kavuşturulmasını, 
suç ve suçlu varsa, her kim olursa olsun, cezalandı
rılmasını istemektedir. İşte sayın arkadaşlarım, şerefli 
bir devlet adamının takip edeceği yol budur. 

Arkadaşlar TIR kamyonlarıyla yapılan kaçakçı
lıktan bahsettiler ve dediler ki, «Hikmet Müezzinoğ-
lu'na ait olan 3 tane TIR kamyonuyla kaçakçılık ya
pılmıştır ve bu kamyonlar yakalanmıştır. Bu kam
yonların içerisinde kaçak eşya vardır» dediler. Aslın
da bu konu bir soruşturma, bir gizli kovuşturma me
selesidir. Elbet de bu konuda, bu kaçakçılıkla ilgili 
bu kişinin en ufak bir münasebeti olursa, mutlaka 
cezasını görecektir. Şunu da size açıkça ifade edeyim, 
biz hiçbir zaman suçluların müdafaasını yapmayız 
ama, şurayı noktalamak lazımdır; henüz bu iş gizli 
bir tahkikat mevzuudur, müfettişler görevlendirilmiş
tir. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Öy
leyse konuşmayalım. 

HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Müsaade bu
yurun sayın arkadaşlarım, müfettişler görevlendirilmiş

tir müfettişler bu konuda tahkikat yapmaktadırlar ve 
müfettişler raporlarını verdikten sonra, bir suç varsa, 
iş adliyeye intikal edecektir ve o zaman bağımsız 
mahkemeler cezasını verecektir. (AP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Sayın ar

kadaşlarım, hiç yerinizden rahatsız olmayın, bizim 
parti anlayışımız, devlet anlayışımız açıktır. Ne iddia
larınız varsa ortaya koyun, araştırmanın yanmdayız, 
karşısında değiliz sizin gibi. (AP sıralarından alkışlar) 
İthamlarınız açıklığa kavuşsun; soruşturmadan ka
çan bir politikayı şu Meclisin çatısı altında yürütme
yeceğiz, bunu kesinlikle açıklayayım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

Üyelerimiz hakkında herhangi bir suçlama olursa 
ve bunun delillerini ortaya koyarsanız, biz buna 
olumlu rey vereceğiz. Ama müsaade ederseniz şunu 
da açıklığa kavuşturalım; Süleyman Demirel ailesi 
hakkındaki soruşturma konusu Meclisin müşterek 
toplantısına geldiği zaman neden Meclisi terk ediyor
sunuz? (CHP sıralarından alkışlar) Ve 5 yıldan beri, 
Süleyman Demirel hakkındaki soruşturmayı neden 
engelliyorsunuz? 

Sayın arkadaşlarım, bununla da kalmadı, bir mah
keme kararı vardı; Yahya Demirel 1,5 seneye mah
kûm edilmişti, şimdiye kadar neden korudunuz? (AP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Devam edin efendim. 
HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Saym ar

kadaşlarım... (AP sıralarından gürültüler) Saym ar
kadaşlarım, rahatsız olmaym... 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Niye rahatsız ola
lım? 

HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Ben... (AP 
sıralarından gürültüler) Biraz terbiyeli konuşun. Ben... 

BAŞKAN — Karşılık vermeyin lütfen, devam edin 
konuşmanıza, Umumi Heyete hitap edin. 

HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Beyefendi, 
öyle laf söylüyor ki, bir mebusa yakışmayacak şekil
de sözler söylüyor. 

BAŞKAN — Umumi Heyete hitap edin. Lütfen 
müdahale etmeyin. 

HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Sayın arka
daşlar, şimdi öyle olumsuz bir noktaya geliyorsunuz 
ki, o kadar çok rahatsız oluyorsunuz ki... 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Niye rahatsız ola
lım? 
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HÜSEYİN EKRANLI (Devamla) — Bakın, biz 
dedik ki, biraz evvelki tabirim şu idi : «Yolsuzluk
larla ilgili, Hükümetimiz aleyhinde getirdiğiniz me
seleler ne olursa olsun, suç varsa ortaya çıksın, suç
lu değilse temize çıksın düşüncesiyle Meclis Araştır
masına olumlu oy veriyoruz» ve peşine şunu ilave et
tim, gönül isterdi ki, siz, bu konuda da «Olur» de
seydiniz, «söylediğiniz doğrudur» deseydiniz. 

Sayın Demirel ailesinin hakkında 5 yıldan beri 
bir kovuşturma vardır ve bugün şu kürsüden konu
şan muhalefet partilerini temsil eden grup sözcüleri, 
«Şurada Meclis Araştırması yapılsın» şeklinde öneri
de bulundular; biz, memnuniyetle bunu kabul ettik. 
Şimdi ben size diyorum ki, Süleyman Demirel ailesi 
hakkında yapılacak araştırmada o da temize çıksın, 
suçlu ise cezasını bulsun. Buna da «Evet» diyebile
cek misiniz?» Buna da cevabınız müspet olacak mı? 
Hayır, olmayacaktır. Çünkü, sizin yapınız budur. 

Efendim, şimdi Yahya Demirel nerede, Mıgırdiç 
nerede?.. Gelin bunun cevabını hep beraber verelim, 
kararımızı da müşterek verelim. Demek istiyonım ki, 
Türle halkını aydınlatmak için, şu memlekette, şu ça
tının altında şerefli ve haysiyetli bir politikacı olarak 
açık konuşmak için, bütün sorunları, muhalefette ve 
iktidarda bulunan partiler, şu çatı altında kimin hak
kında bir itham varsa, hangi partiye mensup olursa 
olsun, Türkiye siyasi tarihinde bir ibret örneği olsun; 
bizim bugün yaptığımız gibi yarın siz de gelin, elele 
verelim ve şimdiye kadar koruduğunuz şahıslar hak
kında Meclis Araştırması kararını verelim ve lütfen 
içinizden birisi «evet» desin. Diyemezsiniz tabii. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

NlHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Bin defa evet. 
AKIN SİMAV (tzmir) — Söz verdin, bağlandın. 

Tutanaklara geçti. Unutma bu sözünü. 
HÜSEYİN E R K A N L I (Devamla) — Şimdi saym 

arkadaşlarım, aslında ben o çirkin maziye dönmek 
istemiyorum ve ona döndüğüm zaman da utanıyo
rum. 

Yahya Demirel'in mahkûmiyeti kesinleşmiştir. 
HALlL BAŞOL (Tekirdağ) — Ekseriyet sizde, ne 

duruyorsunuz canım? 
BAŞKAN — Saym Erkanh, lütfen önerge üzerin

de konuşun. 
HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Ve bu su

çun oluşmasını sağlayan bakanlar ve ilgililer meydan
dadır ve bunlar... (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen hatibi dinleyin efendim. 
HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — ... hızsızlığa 

ismi karışanlar aranızda oturmaktadır. (AP sıraların

dan şiddetli gürültüler, ayağa kalkmalar ve CHP sı
ralarına yürümeler) 

BAŞKAN — Lütfen... Sayın Erkanh... (Başkanın 
tokmağı vurması) Sayın Başol, lütfen oturunuz yeri
nize. < (AP sıralarından gürültüler) 

Sayın Erkanh... Sayın Erkanh, lütfen önerge üze
rinde konuşun. Yahya Demirel... 

HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Bununla il
gili efendim. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde lütfen konuşun, 
müddetiniz doluyor çünkü. (AP sıralarından gürültü
ler, ayağa kalkmalar, Başkanın tokmağı vurması) 

Lütfen yerlerinize oturun efendim. Saym Başol, 
lütfen yerinize oturun. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
İsimlerini versin Saym Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Turgut Bey, arkadaşlarınıza 
müdahale edin lütfen... (Gürültüler) Lütfen sükûneti 
muhafaza edin. Lütfen oturun. 

Devam edin sayın hatip. 
Sayın hatip, lütfen tahrik edici şekilde konuşma

yın. 
HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Sayın üye

ler... (Gürültüler) 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — İkaz edin Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — İkaz ediyorum sayın hatibi. 

HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Değerli par
lamenterler, ben... (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Toker, lütfen... (Gürültüler) 
Efendim, hatibi dinlememe imkân yok, imkân ver

miyorsunuz hatibi dinlememe. 
HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Burada Ma

liye Bakanım, onun kardeşini hırsızlıkla itham et
tiğiniz zaman sessizce dinledik, siz de dinleyin, bunu 
öğrenin evvela. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen tahrik edici şekilde konuş
mayın Sayın Erkanh, müddetiniz dolmak üzeredir. 
Lütfen sözlerinizi bağlayın. 

HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Saym arka
daşlarım... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın, lüt
fen... 

Devam edin sayın hatip. 
HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Çok değer

li parlamenter arkadaşlarım, meseleleri açıklığa ka
vuşturduğumuz zaman ve doğruları ortaya koyduğu
muz zaman bu kürsüde, çok önemli rahatsızlıkların 
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hemen arkasında geliştiğini görüyoruz. Yalnız şunu 
açıkça ifade edeyim ve burada da sözümü bağlaya
cağım : Tüyü bitmemiş fakir fukaranın hakkını, kim 
olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, yeri ve 
mevkii ne olursa olsun, o ezilen halkın hakkını so
nuna kadar bu kürsüden savunacağız, yedirtmeyece
ğiz, yiyemeyecekler ve eninde sonunda şu Meclis ça
tısı altında kimlerin, şu fakir fukaranın hakkını, ce
bindeki çotuğunun çocuğunun hakkını kendi kursağı
na indirdiğini, kimin indirmediğim ortaya koyacağız 
ve ortaya da konulmuştur sayın arkadaşlarım. 

Burada sözümü bağlarken, Grupum adına hepini-
si saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkanlı. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade edin efendim. 
İçtüzüğümüzün 100 ncü maddesine göre, konuş

macılar sıraya konmuştur. İlk söz, sıraya göre evvela 
hükümete verilir. Hükümet ilk başta burada bulunma? 
mıştı. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hükümet 
burada efendim. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, lafımı bi
tireyim. 

İstisnai olarak birkaç'defa, emsal teşkil etmemek 
üzere bir iki defa söz verilmiştir; fakat bu bir teamül 
haline geleceği endişesiyle ben şimdi Hükümete söz 
vermiyorum. Zamanında burada bulunmadığı için, 
şimdi Hükümete söz vermiyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, Sa
yın Başkan... 

İŞLETMELER BAKANI KENAN BULUTOĞ-
LU (Samsun) — Efendim, ben buradaydım. 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Buldanh, bu
yurun efendim. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkanım, mü
saade eder misiniz, tutumunuz hakkında söz istiyo-
rum. 

BAŞKAN — Efendim, defalarca ikaz ettim, baş
tan konuştum, zabıtlarda da vardır, tetkik edebilirsi
niz. 

Buyurun Sayın Buldanh. 
AKIN SİMAY (İzmir) — Konuşturamazsınız. 

Bakan konuşmadan son sözü veremezsiniz, taraf tu
tuyorsunuz. 

BAŞKAN — Tutumum gayet normaldir efendim. 
AKIN SİMAY (İzmir) — Bakan konuşmadan son 

sözü veremezsiniz efendim. 

BAŞKAN — Veririm efendim. İçtüzüğün 100 ncü 
maddesinin son fıkrası... 

AKIN SlMAV (İzmir) — Taraf tutuyorsunuz. 
BAŞKAN — Hayır efendim. Aynen okuyorum si

ze : 
«Genel Kurulda bu konudaki görüşmede Hükü

met, siyasi parti grupları ve istemde bulunan millet
vekillerinden birinci imza sahibi» Konuşma sırası 
budur. 

Buyurun, devam edin Saym Buldanh. Konuşma 
süreniz 10 dakikadır. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Saym Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

55 yıllık Cumhuriyet tarihinde, milletvekillerinin 
Parlamentoda murakabe yapmasmı bir hükümet suiis
timal etmektedir. (CHP sıralarından gülüşmeler) İlk 
defa olarak, hükümetsiz bir murakabe yapılmaktadır. 
Murakabeye tabi olan hükümetin utanılacak bir ha
li mi var, korkuyor mu, buraya gelmekten niye çeki
niyor? Buraya niçin gelmiyor? İki oturumdur Hükü
met gelmiyor. Ne Hükümet var... (CHP sıralarından 
gürültüler) Hademeler mi Hükümet, hademe mi Hü
kümet? 

Muhterem milletvekilleri, biz iddia ediyoruz ki, 
bu Hükümet partizandır; biz iddia ediyoruz ki, bu 
Hükümet hakkı suiistimal etmektedir; iddia ediyoruz 
ki, bu Hükümet, sıfatlarından ötürü bazı kimseleri 
himaye etmektedir. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Meclise gelmediniz, 
Meclise. , 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri, diyoruz ki, siz çoğunluktasınız, hem 
Millet Meclisinde çoğunluktasınız, hem Büyük Millet 
Meclisinde çoğunluktasınız; buna rağmen, «Niye gel
mediniz?» diye, bize sual açıyorsunuz... Neredesiniz, 
siz neredesiniz? Oturun, yapm vazifenizi, yapm... 
(CHP sıralarından gürültüler) Yapamazsınız, yapa
mazsınız; çünkü, her sualin arkasında bizim bir mu
kabelemiz olur. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — 3 ay Meclise gel
mediniz, 3 ay. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Şimdi söy
leyelim, 12 yıldır Demirel alesi baklanda bu Mecliste 
sakız gibi çiğnendi, hesabım verdik, Saym Demirel 
buraya geldi, «Hakkımda soruşturma açınız» dedi. 
Siz neredesiniz, siz neredesiniz?.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen bağırmayın. 
Lütfen müdahale etmeyin, hatibin sözlerini an

lamanıza imkân yoktur. 
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AHMET BULDANLI (Devamla) — Hesap ver
mekten kaçarsınız; sonra sorarsınız! Neyin hesabı, 
kimin hesabı?.. (Gürültüler) 

İşte iddia ediyorum, Gümrük ve Tekel Bakanınız 
TIR kamyonlarım kontrol etmek için Kapıkule'ye gi
der, aynı anda İstanbul Boğazına bir gemi gelir. Bu 
geminin adı Bolero'dur, Bolero. 

Şimdi Halk Partisinin Sayın Sözcüsü burada, «Ne
den Bolero'dan bahsetmediniz, neden Gümrük ve Te
kel Bakanından bahsetmediniz» dediler ve burada bir 
ademi takip karan okudular. O ademi takip kararının 
ne olduğunu şimdi size izah edeceğim. 

İSMET ATALAY (Kars) — Git, mahkemeden ta
rih numarasını al bak. (Gürültüler) 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Yavaş yavaş 
konuş, anlaşılmıyor. Heyecanlanma, anlaşılmıyor. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Ben Ata
türk'ün neslindenim. Ben uydurmaca konuşmam. Ben 
Türkçe konuşurum, Türkçe. Anlamayan anlayana 
sorsun. 

«Ademi takip kararı» var diyorlar. Hayır yanlış
tır; ademi takip kararı yok. O karar başka karar. 

Bakınız muhterem milletvekilleri, Çanakkale Bo
ğazına giren bu Bolero Gemisinin adı Siboro'dur, Si-
boro. Bu Siboro gemisi Marmara'da isim değiştirir; 
Panama bandıralı Yunan bandıralı olur, Boğaza gi
rer. Şile açıklarında seyreden bu gemi kuma oturur, 
kuma. Kuma oturur, yardım talep eder. Deniz Nak
liyatın... 

AVNİ GÜRSOY (Zonguldak) — Gemi nereye 
oturmuş? 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Kumda oy
nuyor kumda. 

Denizcilik Bankasının kurtarma talimatına göre, 
376 gros tonluk gemilerin üstündeki gemilerin kur
tarma işini ancak Deniz - Bank'ın özel kurtarma araç
ları yaparlar; ama ne hikmetse, bu gemi karaya otur
duğu vakit 4 zat gelir, gemiye çıkmak ister, adamca
ğızları yukarıya çıkarırlar; jandarma kumandanı so
rar, «Muhterem vatandaşlar buraya niye geldiniz?» 
«Gemiyi kurtarmaya geldik» derler. Gemiyi kurtar
maya geldik (!) Yüzerek gelen gemi Şile açıklarında 
kuma oturur. Kurtarmaya 4 zat gelir. Bu zat Güm
rük ve Tekel Bakanımızın akrabasından Kalkavan'la-
ra aittir. Kurtarmaya gelmiş, kurtarmaya (!) Sonra, 
bu geminin 4 Kalkavan tarafından kurtarılmayaca
ğım beyan ederler, aşağı indirirler. Ertesi günü ge
minin kaptan kulesinde yangın çıkar. Dikkat edin; 
ambarda değil, makine dairesinde değil, kaptan ku

lesinde. Niye? Çünkü kaptan kulesinde geminin se
yir defteri vardır, orada geminin hamulesi kayıtlıdır. 
Şimdi ben size geminin hamulesini okuyayım : Ge
minin içinde 3 bin baks sigara (Marlboro), 800 kasa 
viski, 2 500 adet tabanca ve milyonlarca, sayılama
yacak kadar çok cephane. (CHP sıralarından gürül
tüler) 

Muhterem milletvekilleri, bu gemi, bu şekilde 4 
kişi tarafından kurtaniamaymca, yangın çıktıktan 
sonra gemi hurdaya ayrılır, hurdaya. İşi anlıyor mu
sunuz; gemi hurdaya ayrılır. Yani Varna'dan yüze
rek gelen gemi kuma oturur ve hurda olur ve sonra 
bu Tekel Bakammızm akrabası Kalkavan'lar bu ge
miyi 250 bin liraya satın alırlar, hurda olarak. 

Şu bir hakikattir : 581 sayılı Kanun gereğince dı
şarıdan, gümrük resmi ödenmeden hiçbir mal ithal 
edilemez. Bu gemi dışarıdan gelmektedir. Bu gemi 
gümrük vergisi ödenmeden hurdaya ayrılıp satıla
maz. Nitekim, aynı tarihte Esenboğa'da bir uçak dü
şer ve bu uçak hurdaya ayrılır. Hadi bu uçak Türk 
Hava Yolları tarafından kiralanmıştır, zilyedi bize 
aittir, düşmüştür. Bu uçağın satışı ancak gümrük res
mi ödendikten sonra verilmiştir. Siz yüzen gemiyi 
hurda yaparsınız, 250 bin liraya Kalkavan'a satarsı
nız. Ondan sonra da, gelin bunu araştıralım dedik mi; 
«Yahya Demire! nerede?..» Söyleyeyim Yahya De
mirci nerede... 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Nerede? 
AHMET BULDANLI (Devamla) — Bekle söy

leyeyim, bekle. 
MEHMET ÇELİK (Aydın) — Şellefyan'm ya

nanda. 
AHMET BULDANLI (Devamla) — Söyleyeyim 

söyleyeyim. 
Yalıya Demirel, sizin Hükümet olduğunuz devir

de, sizin Başbakanınızın olduğu devirde, Ticaret Ve
kilinizin olduğu devirde bir suç işlemiş güya. Tahki
katı biz açtık, araştırmayı burada biz açtık. Araştır
ma açıldı, karara bağlandı, mahkûm oldu; ama dışarı 
kaçmasına siz izin verdiniz. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Allah'tan kork! 
AHMET BULDANLI (Devamla) — Siz siz... 

(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; CHP sıra
larından gürültüler, «Hayır» sesleri) 

AHMET BULDANLI (Devamla) — «Hayır» de
ğil... 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ayıp be 
sana! 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Pasaportu 
kim verdi beyler? 
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Yahya Demirel, CHP Hükümetinin Dahiliye Ba
kanı tarafından pasaport verilerek gönderilmiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kaçmış. 
AHMET BULDANLI (Devamla) — Öyle ise, pa

saportu verenler nereye gittiğini biliyorlar demektir. 
(Gürültüler) 

Ha, şimdi gelelim Müezzinoğlu'na. Bizim Sayın 
Hikmet Müezzinoğlu hakkında hiçbir art niyetimiz, 
iddiamız yok; ama iddia ediyoruz; bu zat, profesyonel 
bir kaçakçıdır. Profesyonel kaçakçıdır, mahkûmiyeti 
vardır 1971 yılında. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Karar getir. 
AHMET BULDANLI (Devamla) — 1971 yılında 

mahkûm olmuştur ve gene sizin çıkardığınız Af Ka
nunu ile kurtulmuştur. 

SAFFET URAL (Bursa) — Ben oy vereceğim bu
na, sen de oy verecekmisin Demirel'e? 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Paşam ba
ğırma, yazık sana. Aziz Paşam, çok bağırıyorsunuz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen. 
SAFFET URAL (Bursa) — Şimdi ben oy verece

ğim, Demirel dosyası gelince sen de oy verecek mi
sin? 

AHMET BULDANLI (Devamla) — İşte söz ve
rin, verdireceğiz. Ben veririm veririm; vereceğim, vere
ceğim; gelin bakalım, söz verin. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Söz verdin, zabıtlara 
geçti. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Müezzinoğ-
lu'nu kurtaramazsınız. Kurtaramazsınız... 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Kim kur
tarıyor? 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Siz kurtarı
yorsunuz işte. Açın, önerge verdik... 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — Siz 
Demirci'leri kurtardınız. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Bakınız, da
ha yeni geliyor Bakanlar. Hükümet yeni geliyor da
ha. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Söz verme
diniz Hükümete, iddiaları anlatmak için. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Bu Hükü
met partizandır dedim, partizan. Neden partizandır? 
Şimdi sayarsam, aynı soyadı taşıyan, içinizdeki bir 
milletvekilinin 4 yakım, bugün Devletin en üst kade
mesinde bulunmaktadır. İsimleri burada, öğrenmek 
isteyen gelsin bana. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Söyle söyle, za
bıtlara geçsin. 
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| BAŞKAN — 2 dakikanız kalmıştır Sayın Buldan* 
lı, lütfen toparlayın. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Söyleyeyim, 
söyleyeyim. 

I Sayın Aysel Öymen Hazine Genel Müdürü, Sayın 
Gülsen Öymen (hemşireleri) Paris Basın Müşaviri, Sa-

I yın Yücel Hacaloglu (damatları) Hazine Genel Müdür 
Muavini, Sayın Algan Hacaloglu (damatları) Devlet 
Planlama Teşkilatında Daire Başkanı, Sayın Hıfzı 
Öymen de en büyük milli eğitimci fikir adamı (!) İşte 

I bu Hükümet partizandır, partizan. Bu Hükümet he-
J sap vermelidir, verecektir de. Sizi kimse kurtaramaz, 

biz kimseyi kurtarmadık şimdiye kadar. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Suçunu söy-

I le, suçunu. 
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Suçu ne, 

i suçu? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ne varmış 

I bunda? 
AHMET BULDANLI (Devamla) — Muhterem 

I milletvekilleri, bir bakan düşününüz ki, yakınına, 15 -
20 milyon liralık bir gemiyi hurda yapıp satıyor... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kızma, ne kızı-
j yorsun?. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Orhan Bey 
I sen bilirsin, o «kızma» sana ait, bana ait değil, ben 
I erkeğim. 
I Şimdi, adam yangın çıkartıyor yangın. İşte o söy-
I Ienen Kartal Savcısı, yangın için veriyor takipsizlik 
I kararını. Yoksa, gemideki mahn satılıp satılmadığı, 
I çalınıp çalınmadığı için değil. 

ETEM EKEN (Çorum) — Size Parlamento ah-
I lakını göstermek için oy vereceğiz buna. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Muhterem 
I milletvekilleri, şimdi bunu bırakalım, Süleyman De-
I mirel veya Yahya Demirel hakkında bir bildiğiniz 
I varsa, (CHP sıralarından «Hayda» sesleri), bir bildi-
I ğiniz varsa... 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ayıp be 
I ayıp, 8 sene önce buradan kaçtı Süleyman Bey. 

BAŞKAN — Lütfen sözünüzü bağlayın Sayın 
I Buldanh. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Bir bildiği-
I niz varsa, buraya gelirsiniz; siz Millet Meclisinde ço-
I ğunluktasınız Türkiye Büyük Millet Meclisinde ço-
I ğunluktasınız; gelirsiniz, oturursunuz, verirsiniz ka-
I rarmızı, ararsınız. Var mı daha diyeceğiniz? 
I Teşekkür ederim. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
I alkışlar.) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Buldanh. 
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VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

/. — Genel Görüşme ve Meclis Araştırması öner
gelerinin görüşülmesi sırasında, İçtüzüğün 100 ncü 
maddesindeki sıraya bağlı kalınmaksızın, Hükümete 
söz verilip verilemeyeceği hakkında. 

BAŞKAN — Efendim şimdi, gerek Hükümet adı
na Sayın Bakan ve gerekse İzmir Milletvekili Sayın 
Akın Simav, tutumum hakkında söz istiyorlar. İçtü
züğümüzde «Tutum» diye bir mevzu, bir ibare yok
tur. Ancak, 64 ncü maddeye göre, Başkan, gündeme 
veyahut Meclisin çalışma usullerine aykırı hareket 
ediyorsa, o zaman söz isteyebilirsiniz. Başkanın İç
tüzük hükümlerine aykırı hareket ettiğinde direniyor-
sanız - esasında ben böyle bir kanaata sahip deği
lim - o zaman iki lehte, iki aleyhte söz vereceğim. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Direniyorsunuz, buyurun. 
Aleyhte mi efendim?... 
AKIN SİMAV (İzmir) — Tutumunuzun aley

hinde. 
BAŞKAN — Tutum diye bir şey yok efendim. 
AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım: Biraz önce oturumu yöneten Sayın 
Başkanvekilini, geçenlerde çok gol yiyen Kalecikspo-
nın yedek kalecisine benzettim. Nedenini söylemek is
terim. (AP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
şiddetli gürültüler, «Ayıp ayıp, utanmıyor musun?» 
sesleri) 

Kaleciyi niye küçük görüyorsunuz? Kaleci gol 
yemek için, santrfor gol atmak için sahaya çıkar. 

BAŞKAN — Devam etsin, cevabını alır. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Olur mu böyle be? 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Ayıp, çok ayıp!... 
AKIN SİMAV (Devamla) — Değerli arkadaşla

rım, Sayın Başkan, bir düzine gol yiyen takımı kur
tarmak istedi, onu söylemek istedim. 

Arkadaşlarım, buraya getirdiğiniz bir önerge geri 
tepti, onun için sinirleniyorsunuz, kızıyorsunuz, çün
kü gerçekler kamuoyunun önünde sergilenmeye baş
ladı. Biz, sizin alışkanlıklarınıza ayak uydurmadığı
mız için ve bu önergeyi kabul edeceğimiz için kızı
yorsunuz. Aslında gönlünüz, bu önergeyi reddetme
mizi ve bunun üzerinde sizin polemik yapmanızı arzu 
ediyor. Ama size biz bu olanağı tanımayacağız. Ve 
gelin Sayın Demirel hakkındaki soruşturma üzerine 
siz de bir polemik yapma olanağını bize tanıyan da... 

GALİP ÇETİN (Uşak) — Sayın Başkan, bu ko
nunun sizin tutumunuzla ne alâkası var? 

BAŞKAN — Sayın Simav, Sayın Simav, Başkan
lığın usule aykırı hareket edip etmediği mevzuu üze
rinde size söz verdim. Kaleden, spordan şimdi dem 
vurmayın. 

AKIN SİMAV (Devamla) — Tabii Sayın Başkan, 
ondan bahsediyorum. 

Adalet Partisi ve diğer partilerin bir araya gele
rek Hükümet kurdukları zamanlarda, siz tam 3 ay 
boyunca Hükümetin bir tek ferdini burada göreme
dik. 

Sayın Başkan, bakar mısınız Hükümet sırala
rına? (CHP ve AP sıralarından gürültüler) 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Başkanın tutumu 
bu mu? 

BAŞKAN — Efendim, olabilir. (AP sıralarından 
gürültüler) 

Onun, Başkanlığın tutumuyla ilgisi yok. 
AKIN SİMAV (Devamla) — Her zaman Hü

kümetin üyeleri buradadır. 
Sayın Başkanlık Divanı ve Sayın Başkan, ne ka

dar yardım etmek isterlerse istesinler, bu getirilen 
önerge ters tepti. Ve biraz... 

BAŞKAN — Yalnız bir dakika, bir dakika. O 
ithamı lütfen geri alınız. Başkanlık daima tarafsız hare
ket etmiştir ve devamlı da tarafsız hareket edecektir. 

AKIN SİMAV (Devamla) — Siz bu Meclisin ça
tısı altında, Sayın Başkan kendinize özgü gelenekle
ri geliştiremezsiniz. Bu Meclisin kendi gelenekleri 
vardır ve İçtüzüğü vardır. Siz, bu çatının altında bir 
gelenek geliştirmek istediniz ve Hükümetin üyesine 
söz hakkı tanımadınız. Onu söylemek, onu vurgu
lamak istiyoruz. (AP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce Milliyetçi Hare
ket Partisinin sayın üyesi bizden ricada bulundu, de
di ki: «Bu önergeyi kabul edin», «Lütfen kabul edin'. 
Çok çok rica ettiler. Biz bu ricayı üzerimize alma
dık. Çünkü sayın Milliyetçi Hareket Partisi yönetici
lerinin de içinde bulunduğu Hükümet zamanında da, 
böyle soruşturmalar vardı ve kabul edilmişti, redde
dilmişti. 

BAŞKAN — Efendim, esasa geçin. 
AKIN SİMAV (Devamla) — Siz hiç üzülmeyin, 

Sayın Başkan da hiç sıkılmasın, bu önergeyi kabul 
edeceğiz. 

Dahasını söyleyeyim; milletvekili Akın Simav ola
rak söylüyorum bunu, eğer Sayın Hasan Ekinci ve 
arkadaşlarının getirdikleri önerge kabul edilir ve 
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eğer Sayın Maliye Bakanının kardeşiyle olan ilişki
leri, uzaktan yakından demiyorum - bir milyon ki
lometreden ilişkileri saptanırsa, ondan sonra gelecek 
olan gensoru önergesine de imzamı birlikte atacağımı 
bildiriyorum. 

Ama bir şey daha söylüyorum: Soruşturma komis
yonunu çalıştıracak mısınız? Siz de oraya imza ata
cak mısınız? 

Sayın Buldanlı, biraz önce kabul ettiler, .bir ar
kadaşım daha demin kabul ettiler, siz de kabul edi
yor musunuz? Haydi beraber. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Lehte Sayın Şener Battal; buyurun 

efendim. 
1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Lehte Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Efendim Sayın Şener daha evvel 

işaret etti. 
Süreniz 10 dakika efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan de

ğerli arkadaşlarım; 
İçtüzük tekniği bakımından bir tartışma içinde

yiz. Bu bakımdan bendeniz meselenin polemiğine gir
mek istemiyorum. Şu anda Başkanın tutumunun le
hinde konuşuyorum. Ancak, bu devredeki başkanla
rın 64 ncü madde ile ilgili yorumuna küçük bir ten
kit getirmek istiyorum: «Tutumunuz hakkında söz is
tiyorum» tabirini, tabiri saf manada alarak, «Benim 
tutumum hakkında söz isteme maddesi yok İçtüzük
te, tutumum hakkında söz isteyemezsiniz» deniyor. 
Bunu ilk olarak Sayın Karakaş Mecliste ifade buyur
dular, sonra bugün Riyasette bulunan değerli arka
daşımız da; «64 ncü madde ile ilgili olarak söz ve
rebilirim, ancak tutumum hakkında söz isteme diye 
İçtüzükte bir husus yoktur» dediler. 

64 ncü maddenin özeti, kenar başlığı ne olsun 
diye sorarsanız; 64 ncü maddenin kenar başlığı kısa
ca, «tutum hakkında söz istemenin» adıdır ve âdeta 
bu gelenek lıaline gelmiştir. Onun için değerli baş
kanların, milletvekilleri, «Tutumunuz hakkında söz 
istiyoruz» dediklerinde, 64 ncü maddeye göre bir ta
lepte bulundukları şeklinde bir değerlendirme yap
malarını talep ediyorum. 

Gelelim bugünkü konuda İçtüzük meselesine. 
Gruplar, Meclis Araştırması hususunda, her grup 
kendi görüşünü ortaya koydu; «Meclis Araştırması 
istiyoruz» dedi. Meclisimizin araştırma mevzuundaki 
bugünkü bu beraberliğini, bu ittifakını takdirle kar
şılıyorum ve bütün partilerimizi ayrı ayrı elbette teb
rike değer buluyorum. 
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Ancak mesele bu değil. Benden evvel değerli ar
kadaşım Sayın Akın Simav, meseleyi İçtüzüğün 100 
ncü maddsine göre ve müteakip maddelerine göre 
incelemek yerine, «Biz araştırma istedik, Hükümet 
de bunu isteyecekti; siz neden söz vermediniz, çok 
taraflı bir Başkansınız» dediler ve talihsiz bir «ka
leci» benzetmesini ortaya koydular. 

Meclis başkanlarına, Riyasette bulunanlara, baş-
kanvekiHerine itimat etmeye mecburuz. Onların 
kendi değerlendirme anlayışları vardır, bunlara saygı 
göstermeye mecburuz. Aynı BaşkanvekiK arkadaşı
mız, Kültür Bakanlığı Bütçesi geldiğinde Cumhuri
yet Halk Partisinin anlayışı gibi oy kullandı diye iyi 
başkan oldu o zaman, şimdi «Hükümet adına söz 
isteme» de sıra geçtiğinden dolayı vermeyince, «ye
dek kaleci» gibi telakki edilmek gibi son derece yan
lış iyi olmayan bir cümleyle, çok kötü bir cümleyle 
tavsif olundular, bu hoş olmadı. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, ken
di adına konuştu Cumhuriyet Halk Partisi adma ko
nuşmadı. 

ABDULKADİR KAYA (Siirt) — Doğru da, yal
nız Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşur gibi ifa
de etti sözlerini. (CHP sıralarından «Hayır» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen hatibi dinleyiniz. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Efendim, tavzih 
edeyim, ben herhangi bir grupu ilzam ederek değil, 
İçtüzüğün tekniği açısından meseleyi ele alıyorum. 
Şimdi Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddesin
de, Genel Görüşmelerde ve diğer görüşmelerdeki 
sıra sarih olarak belM olmuş. Ne diyor: «Birinci sı
rada Hükümet söz İster.» Başkan, «Hükümet bura
da mı, söz istiyor mu?» diye bugün sordu. Hükü
met sıralarından veya Meclisten Hükümet adma sı
ralarda oturan herhangi bâr bakan aritadaşıımız, Hü
kümet olarak söz talebinde bulunmadı bu esnada, 
ikindi etap olarak siyasi parti gruplarnıa söz verildi. 
Sonra da, «istemde bulunan milletvekınlerinden bi
rinci imza sahibi veya onun göstereceği bir diğer 
üyeye söz verilir» diyor. Başkan bu lazİmeye bu ge
reğe bugün tanı olarak riayet etti. Birkaç defa da, 
«Hükümet burada mı?» diye sordu. Kaldı ki Hü
kümetin, peşin olarak söz talebinde bufanması lazım. 
Böyle bir talep olmadığına göre, Başkanın tarafsız
lığını ihlal edici muamele nerededir bugün? Ama, 
Başkan, «teamül teşkil etmemek üzere, bir defaya 
mahsus söz verebilirim» derse, bence işte bu mua
mele İçtüzük ihlalidir. Her «teamül teşkil etmesin» 
diye rahatlıkla yapılan işlemler istisnalar olağan ha-
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le gelir ve devamlı tatbik edilir hale gefir. Onun için 
İçtüzüğü, lafzi bakımdan ne diyorsa o şekilde uygu
lamak lazımdır. 

Mesela benim, devamlı İsrarla dört sene ön
ceden beri söylediğim 59'un tatbikatı vardır. Gün
dem dışı söz isteme taleplerini başkanlar, 59'un 
lafzi yorumu içinde ciddi uygulamıyorlar. Kendile
rine göre sebep buluyor, üyelere söz hakkı tanıya
lım diyorlar. Fakat bence, İçtüzükte arıza varsa 
ortaya çıksın, o da belli Olsun. Onun için, İçtü
zük dışında takdiri muameleleri tecviz etmek gibi 
bir anlayışa da sahip değilim. 

Bugün Hükümetten söz talebi gelmemiştir ve 
Hükümet, burada İçtüzükteki sarih sırasını atlamış
tır. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Öyle bir sı
ra var mı? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Bu sıra, daimi 
uygulanan bir sıradır. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Yok öyle 
bir şey. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Tatbikatta de
vamlı uygulanan bir sıradır. 

Bütçe sırasında partilerin sıralamaları vardır, 
orada dıa zamanında gelmeyen parti söz hakkını kay
beder. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kaçırır... 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Veya parti grup

ları... 
BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur Sayın Bat

tal. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Son cümleleri

mi söylüyorum. 
Parti grupları söz istedi mi? İstemedi. O zaman 

istemde bulunan mıiîletveyilerine söz veriyorum, 
dediği anda; artık parti jmımmun o söz verme anın
dan sonra söz hakkı düşmüştür, söz alamaz. Bu laf
zı, sarih bir yorumdur. 

Bu bakımdan, İçtüzüğün lOO'ncü maddesine göre 
muamele uygundur. Bütün bunlara rağmen Riya
setteki başkanları iyi niyetli olarak kabul etmeye 
mecburuz. Fevkalade hatalarında, sarih hatalarında 
karşılarına çıkalım, ama bir anda onu suiniyetli, 
bir anda onu taraflı gibi görürsek, o zaman Meclis 
müzakerelerini istediğimiz rahatlıkla takip edemeyiz. 

Bu düşüncelerle saygılar sunarım, teşekkür edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Eteni Ezgü?.. 
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1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Kıhçoğlu?.. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Önce aleyhte söz isteyen sayın üye

ye söz vereceğim. Yalnız, Sayın Kıhçoğlu, sizden 
daha önce Sayın Kenan Bulutoğlu aleyhte söz iste
mişlerdi. 

Sayın Bakan söz şuranızı Sayın Kılıçoğlu'na veri
yor musunuz? 

İŞLETMELER BAKANI KENAN BULUTOĞ
LU (Samsun) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kıhçoğlu. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Söz alış nedenim, Sayın Başkanın görüşmeler! 

idare edişinde Hükümete söz verip vermemesiyle ilgi
lidir. Sadece İçtüzüğün lOO'ncü maddesini ele alıp, 
burada sıralanmıştır, evvela Hükümet konuşur, eğer 
Hükümet o sırada, yani 1 nci sırada konuşamazsa 
konuşma hakkını kaybeder diye bir düşünceden ha
reket etmek yanlıştır. 

Parti grupları da aynı. Parti grupları da söz 
istem sırasına göre sıralanır; fakat o anda bir maze
reti olur, birinci sıradaki konuşmaz, gelir üçüncü 
sırada konuşur. Asıl olan, grupların görüşlerinin 
ifade edilmiş olup ohnaması meselesidir. Hükümet 
için de öyledir. 

İçtüzüğün 100 ncü maddesinin A ncü fıkrası «Ge
nel Kurulda bu konudaki görüşmede Hükümet, siya
si parti grupları ve istemde bulunan milletvekillerin
den birinci imza sahibi veya onun göstereceği bir 
diğer imza sahibi konuşabilir^ Genel Kurul genel 
görüşme açılıp açılmamasına işaretle oylama suretiy
le karar verir.» demektedir. Şimdi buradaki sıra, ön
celik sırasıdır. Eğer gruplar söz isterse, Hükümet de 
söz isterse Başkan birinci sırada Hükümete söz ve
recek; ama gruplar bir sıra aldı diye, eğer o sıra
sında konuşmazsa konuşamayacak anlamında bu mad
deyi mütalaa etmek yanlıştır. 

Nitekim İçtüzüğün 62 nci maddesi «Söz, kayıt 
veya istem sırasına göre verilir. Genel Kurul gerek
li görürse, görüşme konusunun lehinde, aleyhinde 
ve üzerimde olmak üzere sırayla söz verilir. Başkan, 
görüşmeye başlamadan önce, söz sırasına göre söz 
alanların adlarını okutur» demekte ve (şimdi esas 
fıkraya geliyorum) «Hükümete, esas komisyona ve 
siyasi parti gruplarına, söz almada öncelik tanınır.» 
demektedir. Yani, eğer esas komisyon söz istediy
se, o hükümetten önce konuşur, siyasi partî grup-
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lan hangi anda söz isterlerse o anda konuşurlar. Bu 
bakımdan, Sayın Başkanın uygulamada bir yanlışlık 
yapmaması için, Hükümete ve siyasi parti gruplarına 
hangi anda söz isterlerse söz hakkı tanımalarını rica 
ediyorum ye bu şekilde tatbikatı düzenleyeceklerini 
umuyorum. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıhçoğlu. 
Buyurun Sayın Ezgü. 
1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Söz hakkımı Ha

san Ekinci'ye verdim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayım Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
İyi niyetlerine ulandığımız birçok milletvekilleri

ni düşünerek çok güzel bir konuyu tarihe, rakama 
ve plaka numarasına dayanarak huzurlarınıza getir
dik; fakat bu başka mecralara döküldü ve hatta.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
usul hakkında konuşuyorsunuz. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Sayın Uysal, o 
konuya geleceğim. 

Getirdiğimiz soruşturma önergesi değil, getirdi
ğimiz sadece bir Araştırma önergesidir. Bu derece 
fazla hassasiyet göstermenizi doğrusu ben anlaya
madım; ama bu mey and a Sayın Başkana burada ifa
de edilmemesi gerekir tarzda sataşmada bulunulmuş
tur. 

Sayın Başkan burada sadece Tüzüğü uygulamış
tır, Tüzükteki sırayı uygulamıştır. Görüşmelere ge
çildiği sırada «Sayın Hükümet?» dediler ve Sayın 
Çetin arada oturmakta idi, «Hükümet yok» dendi. 
Burada olduğu halde söz istemediler ve «Yok» de
diler ve bilahara... (CHP sıralarından «BulutoğFu, Bu-
lutoğlu» sesleri) 

Sayın Bulutoğlu da burada bulunuyorlardı. 
Kaldı ki, son söz milletvekilinindir, önerge sa

hibinin ve önerge sahibinin göstereceği bir imza sa
hibinindir; bu da konuşmasını yapmıştır. 

Başkan, basiretli bir şekilde İçtüzüğün 100'ncü 

maddesini en iyi şekilde uygulamış ve Hükümete söz 
sırasmda söz vermiştir; konuşma imkânı verilmiştir, 
fakat konuşnıamıştır. Bu da, bir yerde müdafaadan 
kaçma anlamına gelir. Bu sırayı tespitin bir anlamı 
vardır. Elbetteki Hükümetin önceden konuşması Tü
züğün dmir hükmüdür. O bakımdan Başkanın tu
tumu yerindedir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, iki lehte, iki aleyhte miBetvekiM ko

nuşmuştur. Şimdi Başkanlık olarak 100'ncü madde
yi okuduk, o sıraya göre beş yıldan beri Meclisteki 
tatbikat aynen devam etmektedir; bir iki tane istis
na hariç olmak üzere. Kaldı ki, Gensoru mevzuun
da da 89 ncu maddede yine sırayı aynı şekilde belirt
mek suretiyle ifade etmiştir: Siyasi parti grupları 
adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Baş
bakan veya bir Bakan konuşabilir. Bu, Anayasanın 
89 ncu maddesine istinaden bu şekilde ifade edilmiş
tir. 

Bir de, bu müzakerelere başladığım zaman Baş
kan olarak şu şekilde ifade kullandım: «İçtüzüğümü
ze göre Meclis Araştırması açılıp açılmaması husu
sunda Hükümete, siyasi parti gruplarına ve önerge 
sahiplerinden birine sırasıyla söz verilecektir.» Bu
nu Başkanlık ifade etmiştir ve tutanaklara da bu şe
kilde geçmiştir. 

AKIN SlMAV (İzmir) — Tutanaklara bakınız. 
BAŞKAN — Efendim, tutanağa, itimadınız yok

sa bakabilirsiniz Sayın Simav. 
Şimdi bu şekilde Başkan ifade ettikten sonra, 

tekrar dönüş yapması, kanaatimce Başkanlık Divanı 
için ve Başkanlık için iyi bir puan olmaz ve -nasıl 
arkadaşımız kalecilikten bahsettiyse - bu gol de sa
yılmaz. 

Bu bakımdan, şimdi Hükümete söz verilemez; 
benim kanım budur. Ama, Meclis direniyorsa ve 
bunu bir usul haline getirmek... (AP sıralarından «lü
zum yok» sesleri) Peki, şu halde mesele kapan
mıştır. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 ar
kadaşının, bazı bakanların yakınlarının gümrüklerdeki 
yolsuzluk olaylarına karıştığı iddialarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 

Araştırması 
(Devam) 

açılmasına ilişkin önergesi. (10/2) 

BAŞKAN — Şimdi, Meclis Araştırması önergesi 
üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
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önergeyi oylarınıza sunacağım, önergeyi oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

DURMUŞ ALÎ ÇALIK (Konya) — Karar itti
fakla alındı, oylamayı Öyle söyleyin. 

ALİ KURT (Tokat) — Sayın Başkan, kararın 
İttifakla alındığının, tutanaklara geçmesini istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, karar ittifakla 
alınmıştır. 

Meclis Araştırması yapacak komisyonun 15 üye
den kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamak üzere 3 ay olmasını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da ça
lışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Başkan-
vekili H. Turgut Toker ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
ekonomik politikası ve hayat pahalılığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

BAŞKAN — Gündemdeki diğer Meclis Araş
tırması ve Genel Görüşme önergelerinin görüşmele
rine devam ediyoruz. 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu Başkanvekili 
Hayrettin Turgut Toker ve 12 arkadaşının, Hükü
metin ekonomik politikası ve hayat pahalılığı konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hayat pahalılığının dayanılmaz boyutlara ulaş

ması, dar gelirli memur, işçi ve emekli, fakir ve fu
karanın; yapılan zamların altında ezilmesi ve ekono
minin, vatandaşın yaşamasını tehlikeye düşürecek şe
kilde kötüye gidişi sebebiyle Hükümetin ekonomik 
politikası ve hayat pahalılığı üzerinde Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılması 
isteğine ait önerge (10 adet olarak) ilişikte sunulmuş
tur. Gereğini saygıyla rica ederim. 

Millet Meclisi Adalet Partisi 
Grup Başkanvekili 
H. Turgut Toker 
24 . 3 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Parasının değer kaybettiği ve pahalılığın 

dayanılmaz bir hale geldi»' iddiaları CHP Sayın Ge
nel Başkanınca Demirel Hükümetim kötülemek için 
devamlı başvurulan bir propaganda aracı haline ge
tirilmişti. 

Her ekonomik tedbir için muhalefet lideri Ecevit 
«alınan önlemler korkunç bir enflasyonun resmen 
tescilidir» demiş, anarşide olduğu gibi iddia ettiği 
pahalılık için de o günkü Hükümeti sebep, kendisim 
ise çare olarak görmüş ve göstermeye çalışmıştı. 

«Ekonomik gelişmemiz, Para Fonunun iki duda
ğı arasından çıkacak söze bağlanmıştır.» iddiasıyla 
önceki Hükümeti itham eden CHP'nin oluşturduğu 
bugünkü Hükümet zamanında ise bu iddianın çok 
ilerisinde bir tutumla IMF'ye tam bir mutavaatla bo
yun eğilmiştir. 

Muhalefette iken değer kaybettiği iddiasında bu
lundukları Türk Parasını, CHP Hükümeti yabancı 
paralar karşısında IMF'in iki dudağı arasından çı
kan söze itaatla % 30 - % 37*ye varan bir oranda 
değer düşüklüğüne götürmüştü. 

Damga resmıindeki vaki artışla ithal mallarında 
kur ayarlanması % 45 - % 52 oranına ulaşmış, baş
ka bir deyimle ithal mallan bu düzeyde pahalılandı-
nlniEştır. 

Akaryakıt ve gübrede 25 milyar lirayı bulan pa
halanma farkının nereden sağlanacağı ise karanlıkta 
bırakılmıştır. 

Para değerinde yapılan düşürme daha önceden 
çeşitli kaynaklarla kamuoyuna intikal etmiş, yetkili 
beyanlar da bu durumu âdeta doğrulamış, böylece 
de, stokçuların ve spekülatörlerin vurgununa imkân 
sağlanmış, vurguna ve haksız kazanca prim verilirken 
fakir biraz daha fukaralığa mahkûm edilmiştir. 

Para değerindeki düşmenin fiyattan artırmayaca
ğını ileri süren yetkilileri bizzat Hükümetin fiyat ar
tış kararlan tekzip etmiştir. 

Alabildiğine artan fiyatları ve pahalılığı Hükümet 
kendi denetimindeki mallara zam yaparak hızlandır
mıştır. ^ 

Aşın fiyat artışlarının alınacak polisiye tedbirler
le önleneceğini beyan eden bir Başbakan Yardımcı
sının bir gün sonra fiyat artışlanmn ekonomik ve 
mali tedbirlerle önlenebileceğini ifade etmesi, bu ko
nuda Hükümetin aczini ve kararsız tutumunu bir kere 
daha ortaya koymuştur. 

Bu Hükümet zamanında : 
Demir ve mamullerine % 40, uçak taşımacılığı

na % 50 - 80, demiryoluna, % 100'e varan zamlar 
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yapılmış, halkın günlük hayati ihtiyaçtan ile ilgili 
maddelerde fiyat artışları dayanılmaz seviyelere ulaş
mıştır. 

Sütte % 50, bakliyatta % 36, yağda % 40, yu
murtada % 60» Ette % 35, meyvede % 40, sebzede 
% 80 oranında fiyat artışı olmuş, suya, havagazına, 
elektriğe, hülasa iğneden ipliğe her şeye zam yapıl
mıştır. 

Gazete başlıklarında her gün bir şeye zam yapıldı
ğım ve pahalılıktan şikâyet feryatlarını görmek tabii 
hale gelmiştir. 

Köylüye ucuz traktör vaat eden CHP Hükümeti, 
traktöre de bir kalemde % 60 zam yapmaktan geri 
kalmamıştır. 

Ben gelirsem hayat ucuzlar, her derdin çaresi ve 
reçetesiyim iddialarının nasıl iflas ettiği, çok paha
lıya da mal olsa milletçe görülmüştür. Pahalılık va
tandaşın yarınki emniyeti bir yana, bugünkü yaşamı
nı tehlikeye düşürecek dereceye ulaşmıştır. 

Dar gelirli memur, işçi ve emekli, fakir ve fuka
ra bu zam furyasının altında ezilmiştir. 

Tütün üreticisinin ahnteri esasen yetersiz olarak 
tespit edimiş baş fiyat 57 liranın 30 - 32 liraya dü
şürülmesi ile insafsızca hiç edilmiş, işçinin ücreti 
emeğini karşılayamaz olmuş, memur katsayısı 14'ten 
10'a düşürülmüş elden verileni Hükümet vatandaşın 
cebinden diğer elden çekip atmıştır. 

Vaatlerle tersi icraat, iddialarla acı gerçekler ara
sındaki çelişki bugünkü Hükümetin sembolü vatan
daşın ise kötü ahnyazısı olmuştur. 

Bu tehliken' gidişin bugün ve bundan sonrası için 
ekonomiyi de, ülkeyi de çıkmaza, pahalılığa ve yok
luğa vatandaşı ise dayanılmaz sıkıntılı bir yaşamaya 
götüreceği aşikârdır. 

Bu sebeplerle Hükümetin ekonomik politikası ve 
özellikle büyük boyutlara ulaşan hayat pahalılığı üze
rinde Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasını saygı ile arz ve talep ederiz. 

Kayseri 
Kemal Doğan 

Kırşehir 
Mustafa Eşref oğlu 

Millet Meclisi 
AP Grup Başkanvekili 

H. Turgut Toker 
Manisa 

Sümer Oral 
İstanbul 

Ekrem Ceyhun 
Amasya 

Muhammet Kelleci 
Artvin 

Hasan Ekinci 

Bursa 
özer Yılmaz 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Hatay 
Ali Yılmaz 

Adana 
M. Halit Dağlı 

Manisa 
Halil Yurtseven 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre Meclis Araştır
man açılıp açılmaması hususunda Hükümete, siya
si parti gruplarına ve önerge sahiplerinden birine sı
rasıyla söz verilecektir. Hükümet ve gruplar 20. daki
ka, imza sahibi 10 dakika süre ile konuşma hakkına 

Hükümet?.. Buyurun Sayın Köprülüler. 

TİCARET BAKANİ TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Gerçekte bu önerge ilgili arkadaşlarımız tarafın
dan politika yapmak amacıyla verilmiştir. Çünkü, bu 
Hükümetin ekonomiyi nasıl devraldığını üçfbuçuk ay 
önce Hükümet iktidar olduğu zaman nasıl bir ekono
mi mevcut olduğunu hatırlarsak, bu önergenin ilgili 
arkadaşlarımız tarafından verilmemesi gerekirdi. 1 
Mart 1977 tarihi ile 1 Mart 1978 tarihleri arasındaki 
fiyat artışı, yani dokuz ay geçmiş Hükümetin Hükü
met ettiği devredieki fiyat artışı % 40'ı aşmış bir dö-
nemdir ve ülkemizde son yıllarda enflasyonun en hız
lı olduğu devirlerden (biridir. Kendi Başbakanın de
yimiyle ve kamuoyuna açıklamasıyFa «70 sent'e muh
taç» olan bir Haizine vardı. Ayrıca son üç yılda dış ti
caret açığı 10 milyar doları aşmış bir Türkiye, döviz 
yokhığu nedeniyle bırakın kamu kesiminin; ama or
dusunun bile transferlerinin yapılamadığı bir ülke. Yi
ne döviz trerısferlerinin yapılamaması nedeniiyfa falb-
rikalarının kapandığı, üretimin durduğu bir Türkiye. 

Normal ithalat yolarının tıkandığı, bunun için özel 
kesime mal mukabili ekseptans kredisi ve DÇM gibi 
normal ekonomilerde işlemeyen ekonomi dışı faaliyet 
yollarının açıldığı ve açılan faaliyet nedeniyle 1 do
ların serbest piyasada, 35 liraya kadar, Türk Lirası
nın değer kayıp ettiği bir Türkiye. 

Ülkeyi, bu Hükümet, EceVlt Hükümeti böyle de
vir allı. Şimdi, Ecevit Hükümeti aldığı bu enkazı dü-
leitme gayreti içindedir. Ekonomiyi normal işlerliğine 
kavuşturmak istiyoruz. 1974 yılında da, Cumhuriyet 
Halk Partisi - Milli Selâmet Partisi Koalisyonu dö
neminde beöi fiyat hareketleri 1974 yılındaki dünya 
ekonomisine uydurulaibilen fiyat hareketleri olduğu 
zaman, o vakit muhalefette bulunanlar eleştirilerde 
bulundular. Ama, bir süre sonra görüldü ki, ekonomi 
normal rayına oturduktan sonra fiyat hareketleri dur
du ve normal ekonomik faaliyetler başladı. 

431 — 
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Şİmdi Türkiye'de, geçen yılın i>k 3 ayına nazaran, 
bu yılın i-lk, 3 ayı dış ekossömük faalılyeıtlerfe ilgili bil
gi ars etmek istiyorum: 

1977 yılının ilik 3 ayında ithalat 1 miyar 40(5 mil
yon Solar, !978'de bu miktar 962 milyon dolardır. Yi
ne 1977'nln ilik 3 ayında 490' milyon dolar olıan ihra
catımız, bu yılın her türlü ilk bsşiakl fiyat hardkeıÜs-
rinde ve Türk Lirası değerinin üzerindeki menfi clikl-
lere rağmen 480» milyon dolar civarındadır. Göıiüli-
yor kî, geçen yü ilik üç ayda, 913 milyon dolar olaıs 
dış ticaret açığı, bu yıl üç ayda, yani yem] Hükümetin 
göreve bEş'a-masıyla 482 milyon dalar civarıma ' öit-
şürü?i3iüş1ür. Bu, % SC'ye yakım dış ticaret açığında-
bir azalmayı göstermektedir. 

Değerli arkadaşlara», eğer bk* ülkede i'abrfefer 
îsaımmfölde, yedek parça nedeniyfe üretim ya,pmıy©r-
sa; eğer bir ü'kede fabrikalar üretim yapamadığı içki 
istihdam gücü yaraihlamıyor ve işs'zSik milyonları asam 
boyutlara uüaşjyorsa ve de dış ticaret aıçiğı b 'r yıî için
de 4 milyar dolara varıyorsa, öyle bir ekonomiyi dev-
ratoı bir -iktidarm ilk üç ayı sonunda «fiyat hareket
lerini siz nereye getirdiniz» diye söylemek Adatet Par
tili arkadaşlarımdan istirham ediyorum aıma, gerçek
ten insafsızlık olur. 

SOK bir yıl içinde kendi devlroerinıle enflasyon ba
şım almış gidiyor; Istaıibu'i'da Sanayi Odasında yap
tığımız son toplantıda bize Söylenen rakam; son b'r 
yılla sanayicilerin isiMıdanı yaratma ye fabrikala-
nm kullanabilme kapasitesi % SC'nin altına düşmüş
tür. Kamu sektöründe • biz iktMan devraldığum-ızda 
Mersin Gübre Fabrikası dört aydan beri çabşarmıyor-
du, döviz temin ettik şimdi çalışıyor efendim. 

O 'bakımdan değerli arkadaşlarım, bu iktidarın 
fiyat hareketleriyle iHgliIi ve ekonomik işSavferiyle il
gili faaliyetleri konusunda Mecliste tartışma açmalk 
için - tabii hakkınız var ama - zannediyorum bu konu
lar biraz ösha erken getiriliyor. Göreceksiroiz kısa bir 
süne sonra Ecevit Hükümetinin dış ekonomik iîlşkiîer-
de baş'iaittsğı gelişmeSer ve üreitimi artırma gayretleri 
sonuncunda Türkiye'de fiyat hareketleri beîîi bir se
viyeye erişecek ve orada duracaktır. Çünkü, hepimiz 
biliyoruz, elkon'omlist olalım, olmayalım; -ama bir Ülke
de üretim yoksa o ülkede talebi karşılayacak arz ya-
rBîilmadan fiyat hareketleri mutlaka yükselir ve bu
nu kimse durduramaz. 

Son yılarda Türkiye'deki ürellm yetersizliği ne
deniyle fiyaiîar başım almış gitmiştir. Bunun dışında 
hepimiz gerçekçi olalım. Bir şey daha vardır, Türki

ye'de sakak anarşisi kadar, beîlî kesimlerin psikolojik 
o!kiden istifade ederek kendilerine çıkar sağlamak 
İçin uyguladığı fiyat anarşisi de vard?r. 

Nitekim ba konuyu inceleyen Ilüküraeıtlnılz, iç ve 
dış pijüsR komirıolunu üs&m düzicnii sağüaun-ak üzere; 
iç ve dış ticaretin yeniden dıüzenlcnamesi hakkında 
bir kanun tvt&aımı Ilakanlsğırn-z hazırladı, İlgili ba-
kanüikîarın görüşüne sundu ve yakında Parlamentoya 
geiîirsceğiz. 

Bısgüa Türkiye'de,-safecı kimidir? Bugün Türkiye'de 
kaç şeçlt satış vardır? Bunun hiçbir tasrifi, hiçbir tam
ım yasallarda yer almamıştır. Zannediyorum eski Ti
caret Bakanı değeni] Sayın HaEl Başoî ve Sayın Agâîı 
Oktay Güıför zaımıanmda- da Ticareti bakanaklarında 
bu çaâşîîîafer yapı'Mı. Şûmdi biz bunların hepsini ele 
a f e t e garçtüsıte.a Tüıkiye'cle satıcı kimdir, kaç çeşit 
s a t a vardır, nasıl m«%et tespit edilecektik. Buna gö
re kimlere belli 'nispette kâr temin edilecektir, o'ıuils-
pet ne oJacaıkıhr ve bunun dışımda bir iMe sadece om 
yerde on değişik fiyat uygulanmaması için nasıl eti
ket koyma mecburiyeti sağlanacaktır vfc namuSlia iş 
adamı buna uyduğu takdirde kendisi için hiçbir iş
lem yapılmayacaktır; ama buma uymayan da nasıl 
ceizaîa'admSacaktır, getirdiğimiz yasa tasarısında bun
ların hepsliii burada bol bol takışacağız. 

O bakımdan değerli arkadaşlarım, ye;ni Hüküme
tin gelmesiyle birlikte fiyat harekelilerimin yükseldiği 
ve bu hareketlerin dayanıimaız bir hal aldığı konusun
daki iühamlaıı doğru bulmuyorum. Bu ekonominin geç
miş yıların gelindiği birikimi'lerin ve devam eden 
birliklilerin bir sonucuydu. En fazla üzerinde durul
ması gereken bir olay: Türkiye'de üretim yetersizliği 
vardı. Bu üretim yetersizliği nedeniyle mal arzı tale
bi karşıîaıyamîyor ve dolayısıyla enflasyon başım aî-
mtş gidiyordu. Evet, Adalet Partili bir sayın arkada
şım, «Ucuzluk vadettiniz» dedi. Şimdi o konuda da 
şuı?» ara edeyim: Tüîkiye'dc biraz önce -bahsettiğim 
yasa tasarısındaki beBi tanımlar hiçbir uygulamada, 
hiçbir yasada mevcut olmadığı için, Türkiye'de kimlin 
malını kim alır ve kime, nasıl satar bu beli değildir. 
İşte biz bunun üzerine eğildik arkadaşlarım. Bir somut 
örnek vereyim: Zannediyorum daha önceki Meclis 
konuşmalarımdan bir tanesinde de arz ettim; TARİŞ 
birtakım mamuller yapar; zeytsnyağı, sabun, deterjan., 
Gibi ve bunu kendisinin ortağı olduğu GİMA'da sa
tar. Ama gelin görün kî, TARİŞ bu malı doğrudan 
GİMA'ya 'vermez, bir bayi yahut başjbayi, Ankara'da, 
oturduğu yerde TARİŞ'in o malının GİMA'ya veri
lişinde açıktan paraları alır cebine atar. Kimseyi itham 
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etmiyorum; bu, belîıi bir düzemin getirdiği işleyiş, İsb 
ıbiz bu düzeni yani bu aracı, bu oturduğu yerde cebi
ne para alma düzenini değiştirmelim îstiyoruz arkadaş
larını ve onun için de TARİŞ'in bütün bayilik ve baş-
bayilikîerini şahıslardan kaldırttık, Bu düzeni eğer bel
li kimselerin, zaten geçim darlığı içindeki vatandaşın 
celbine el uzatan elîer varsa, gelin bunu beraber kırma
ya çalışanın ve Parlamento oiaralk o zaman görevimi
zi yapalım;. Tüı&iye'de g&î'çeikleıı bir fiyat anarşisi var
dır ve bu fiyat anarşisinin yaraîılnıasmda bîr * düze
min getirdiği belli kimselere çıkar sağlamak olayları 
ömceîük almaktadır. 

BelK köoperatifHere, üretici ve tüketici arasındaki 
ürettim kooperatif teriyle tüketim kooperatifîerine, hepi
miz aracı tanımadan Türkiye'de bir düzen kurabilir
sek, içte o zaman vatandaşın hakkının nasıl sağfondi-
ğını ve bu kooperatifler yoluyla, vatandaşın soyulma
dan, üretici ve tüketici arasındaki mesafenin kısala-
rak, aldaiıîmadığmı göreceğiz ve bu düzeni biz kur
mada kararlıyız. 

Hepinizle saygılar sunuyorum arkadaşlarını. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Grupları adına söz isteyen?.. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Adalet Pantîsi Gru-
pu adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AP GRUPU ADINA HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 
— Sayın Başkan, sayın mlîkttvekiEeri Hükümetin 
ekonomik politikası ve hayat pafhalmğı ü^eMnde, Aara-
yasanın 88 nci maddesi uyarınca Genel Görüşme açıl
masıyla iSigilli önerge haıkkıiîda, • AdalM Partisi Grupu-
mın görüş ve düşüncelerini açflklamak üzere huzu
runuzda bulunuyorum. Yüce Meclise Adalet Partisi 
Grupu adına saygılarımı sunuyorum. 

Sözîerimin «sasına geçmeden evvel, «Sayın Ticaret 
Bakanının bazı açıklamalarına temas etmek isiİ3 mum. 
Sayın Ticaret Bakanı, muhalefette olduğu gibi, ikti
darda da, yine düzeKe kusur bulmaktadır, düzeni de
ğiştirmek istemektedir. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Düzeni değiştire
ceğiz tabii. 

HALİL BAŞOL (Devamla) -*• Ona lâfımız yok da, 
Türkiye'de çok yakın tarihte istikrar içerîisinde güzeli 
ekonomik geîişmeîer olmuştur. 1965 ve 1971 arasında 
ortalama fiyat artışı % 5'in üzerine çıkanamışirr. O 
zaman da aracı var, o zaman da kooperatiflerin ken
di ittaiiannı satan birtakım başbayiîer var; ama fiyat 
yükselişi yok. 

Simidi, fiyat yükselişlerini eğer dağıtım kesimine 
yüklerseniz başarısızlığınız çok büyük olacaktır; çok 
büyük bir fatura ödemek zorunda kalacağız. (AP sı
ralarından «(Bravo» sesleri) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bravo Saym Ba
kan. İşte Bakan bu. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Efendim, bizzat ben, 
bir tarım satış kooperatifinin genel müdürü bulun
duğum sırada, başbayiliMer aracılığıyla mı ürünün 
dağıtımını yapayun, yoksa direkt olarak özel kuruluş-
îarîa mı yapayım, kendi kooperatiflerimin şubesini 
mi oraya götüreyim diye araştırma yaptım. Koope
ratiflerin şubesini açtığımız zaman dağıtım hizmet
leri 3 misü pahalı çıktı. 

Evet, geleceksiniz buraya TARİŞ'in bir şubesini aç
tıracaksınız; TARİŞ'in 1 Ot çeşit ürünü var. FİSKOBİR-
LİK'in sadece fındığı var. Fındığı satmak içki burada 
başbayffikler kurdurmayalım diyecekisiniz. °/0 5 ver
memek için; % 15 - 20ı oranında daha pahafcya dağı
tım yaptıracaksınız. Bu kaçınılmazdır. 

Eğer msû hareketlerini, madde İtaıreketîerİHi takip 
etme imkânından yoksun bulunuyorsanız, öylesine 
bir ticareti, ne a&oniım şirket şeklinde ne de koopera
tif şekîindıe sürdüremezsiniz. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

3öiüı fişek karabiber satan bir kimse saçak kasa
ya düşen parayı gösterir, «300 fişek satıl! 5» diyemez. 
Çünkü lüı 3G£ı fişek var yanımda, Madde hareketini 
takip edemediğiniz maHann ticaretini Devlete yap
tırmaya kalktığınız takdirde, biliniz ki psJhaldtk da
da çok afiaealktır hiç şüphesiz. 

Şimdi bir konuya daha temas etmek iıstiyoraaii: 
Saym Bakan devraldığı ekottomiyi malum keî&raeîerfe 
ifade ettikten sonra «Şu 4 aylık rakam'ara bakahıa» 
buyurdular ve göğsü kabaracak «Bundan evvelki 3 ay 
içerisinde 980ı milyon dolarlık dış ticaret açığı yeri
ne biz bunu 4C#i nulyon dolara indirdik» dediler. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — 480 
milyon dolar. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Tam rakamını bil
iniyorum. Hatırımda değil şimdi. 

Ama düştn, gerçekten düştü. Eğer iktidar grupun-
daSri arkadaşkr da buna seviniyorîaırsa giisei bir şey. 
Ben Sayın Bakana bir şey daha söylemek isüerlrc?,: it
halatı sıfıra indirsin, dış ticaret zait bakiye verir. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edime) — Dudak 
boyası getirmiyoruz. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Dudak boyası de
ğil, beyler, gübre gemliyor, mazot gelmiyor, yedek 
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parça gelımiyor. Benim şoför esnaf una sorunuz, 200 
liralık yedek parçayı bin liraya alıyor. 

SÜLEYMAN SAJBRt ÖZNAL (Edirne) — Koo
peratif kuracağız. 

HALÎL BAŞOL (Devamla) — Eğer biraz daha 
dış ticaret açığı küçüldü diye tefahür edecek olursak, 
Ibu yedek parça, şüpheniz olmasın ki, 5 bin, liraya çı
kacak. 150 - 200 bin liralık arabanın çalışmamasını 
kimse göze alamayacak ve karaborsacılar bizim esnaf ı-
mızı soyacak ve bitirecek. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Devlete verir o za
man, Devlete. 

HALİL BAŞÖL (Devamla) — «Fiyat hareketleri, 
göreceksiniz bir süre sonra duracak» diyor Sayın Ba
kan. Ben buna inanmaya başlaldımu Sayın Bakanın 
tahmini yerinde galiba. Maddelerin fiyatları o nok
taya ge'ecelk ki, hiç kimse saiın alma gücünü 
kendinde bulamayacak. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Vatandaş aç, biilaç, ama fiyat yükse
lişi de yok... Belki böyle bir durum gelirse fiyatlar 
artmaz. Ama ümit yok. Üretim günden güne düşü
yor, fabrikalar yavaş yavaş tatili faaliyet ediyorlar, bir 
taraftan da piyasada durgunluk var, Bir esnaf vatan
daş bugün, öğleden sonra bir alışveriş yaparsa «Allah 
razı olsun» diyor, sakalına sürüyor, «Siftah ettim» di
yor. İş piyasası durmuştur. Durgunluk içerisinde fi
yat yükselişleri devam etmektedir. Yeni ekonomik te-
rSmde buna «Stabliitation» diyorlar. Çünkü enflasyon
da İki unsur vardır: Hem piyasa hareketlidir, hem de 
fiyatlar süratle yükselir. Şimdi piyasada hareket yok, 
fiyatlar süratle yükseliyor. Bu gidişi durduramaz isek, 
mutlaka Sayın Bakan haklı çıkacak, hiç kimse alışve
riş yapmak imkânını 'bulamayacak ve fiyatlar da bel
ki ondan sonra yükselmekten vazgeçecek. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi biraz meselelere da
ha derinden yaklaşalım: Demire! Hükümeti 31 Aralık 
1977 tarihinde bir Gensoru ile düşürülmüştür. Genso
ruda aşağıdaki hususlar neden olarak gösterilmiştir: 

«Ülkede anarşi devam etmektedir. Ekonomik prob
lemler çözüm beklemektedir. Döviz imkânları tüken
miştir. Yatırımlar durmuştur. İşsizlik günbegün art
maktadır. Bugün Hükümet, yani Demire! Hükümeti, 
bütün bu sorunlara çare bulacak güçte ve nitelikte de
ğildir. Demire! Hükümeti düşürülmeli, bu sorunlara 
çare bulabilecek nitelikte güçlü bir Hükümet kurul
malıdır.» 

İşte bu nedenlerle Demire! Hükümeti düşürülmüş
tür, bugünkü Eeevit Hükümeti bu sorunlara çözüm 
getirmek için kurulmuştur. Kuruluşunda siyasi tari

himizde eşine rastlanmayan Bizans oyunları sergilen
miştir. Getirdiği tedbirlerle ve bunlardan aldığı sonuç
larla Umut Hükümeti olmak yerine, eşine rastlanmaya
cak ölçüde umut kırıcı olmuştur. 

Şimdi soruyoruz, anarşi durmuş mudur? Hayır, 
hızını birkaç misli artırrarak devam etmektedir. Eko
nomik problemler çözümlenmiş midir? Hayır, ekono
mik hayat, büyük çıkmazların içine girmiştir. Sayın 
Bakanın beyanına göre, ekonomik hayatta yeni bir 
anarşi başlamıştır. 

Bugün alınan, yarın kaldırılan veya değiştirilen 
ekonomik tedbirler vatan sathında bir ekonomik anar
şiyi gerçekten yaratmıştır. Kargaşa ve ümitsizlik var
dır. 

Hayat pahalılığı önlenmiş midir? Hayır. Dar ve 
orta gelirli vatandaşlar, hızını misliyle artıran hayat 
pahalılığının pençesinde şaşkın ve perişan bir halde
dir. Yatırımları artırıcı, işsizliği önleyici tedbirler mi 
alınmıştır? Hayır. Alınan tedbirler tam tersine, yatı
rımları sınırlayıcı, üretimi kısıcı ve işsizliği artırıcı 
yönde gelişmektedir. Pahalılık, karaborsa, yokluk bü
tün yurtta kol gezmektedir, milleti canından bezdir
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Hükümetin getirdiği ıbu 
tedbirlere biraz daha derinlemesine yaklaşalım. Hü
kümet, dövize çevrilebilir mevduatla ilgili yeni düzen
lemeler yapmıştır; kabul kredisi ile mal ithalini yeni
den düzenlemiştir; dış seyahatlerle ilgili kısıtlamalar 
getirmiştir; faiz oranlarını arana ve bankaların kre-
dilendirme imkânlarını daraltıcı tedfbuier almıştır; 
Türk parasının değerini % 30 ile 38 oranında düşür
müştür; pahalılığı önlemek amacıyla bazı temel mal
ların ve zaruri ihtiyaç maddelerinin kamu kuruluşla
rı tarafından dağıtıîmasıyla ve ithaliyle ilgili tedbir
ler almıştır; fiyat yükselişlerini önlemeye yönelik 
idari ve polisiye tedbirlerle piyasayı kontrol autunda 
tutmaya çalışmıştır. 

Hükümet, dövize çevrilebilir mevduata tanınmış 
bulunan kur garantisini kaldırdığını iddia etmiştir. Bu
nunla da övünmüştür. Halbuki, bu bir aldatmacadır. 
16 . 2 . 1978 tarihinde bankalarda mevcut, dövize çev
rilebilir Türk lirası mevduat hesaplarındaki miktar
lar, bu bankalar için limit kabul edilmiştir. Vadesin
de transfer edilen dövizler yerine bu limitler dahilin
de eski hükümler gereğince yani kur garantili olarak 
tekrar DÇM kabulüne imkân tanınmıştır. O halde, 
DÇM'îerden tümü ile kur garantisinin: kaldırıldığı hi
lafı hakikattir ve bir aldatmacadır. 
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Hükümet dış seyahatleri kısıtlamıştır. Bu kısıtla
ma ne getirmiştir? Bu kısıtlama, sadece Dış Seyahat 
Harcama Vergisini yeniden canlandırmak suretiyle, 
Türk parasının karaborsa değerinin 22 lira olduğu an
da, dövizi 25 liraya çıkaran bir devalüasyon sonucun
da süratle Türk parasının karaborsa değerini 32 lira
ya yükseltmiştir. 

Dış ticaret sahasında alınan tedbirlerin elbette en 
önemlisi 1 Martta alman devalüasyon kararıdır. Bu 
karar üç esaslı notadan hatalı, isabetsiz ve hatta ta
lihsiz bir karar olmuştur. Devalüasyon, önceden ha
ber verilerek yapılmıştır. Böylece, stokçulara, çıkar ve 
vurgun çevrelerine âdeta yeşil ışık yakılmıştır. Mille
tin sırtından ismi 'bilinmeyen, belki de bilinen birçok 
kimse tarafından büyük vurgunlar yapılmış, aşırı ka
zançlar sağlanmıştır. 

Devalüasyon oram çok yüksek tutulmuştur. % 
30 - 38 oranında bir devalüasyona kesinlikle gerek 
yok. Zamanında düşük oranlı para ayarlamaları ile 
istenilen amaca rahatlıkla ulaşılabilirdi. Hükümet bu 
basireti gösterememiştir, 1 Ocak 1978'de 1 doların 
resmi fiyatı 1 9 - 2 5 lira, karaborsa fiyatı 22 lira idi, 
1 Nisan 1978 tarihinde 1 doların resini fiyatı 25 Bira, 
karaborsa fiyatı da 32 lira olmuştur. İşte basiretsizli
ğin faturası budur. 

Devalüasyon, zaruri ithal için gerekli döviz önce
den tedarik edilmeden yapılmıştır. Yokluğu, işletme
lere çok büyük zararlara mal olacak olan hammad
deler ile, yedek parça ve işletme malzemesi gibi mal
lar, briden bire piyasadan kaSdiriîimsştır. İhtiyaç sa
hipleri 'bu maddeleri 'bulamadıkları takdirde, çok bü
yük kayıplara uğrayacaklardır. Bu durum stokçular 
ve karaborsacılar tarafından bilinmektedir. Bu mad
delerle ilgili transferlerin yapılmadığı ve kısa sürede 
yapılamayacağı da bilinmektedir, döviz tedarik edil
mediği için. Bu nedenle meydan artık stokçunundur, 
•meydan artık vurguncunundur. Bugün piyasa böyle
dir. 

Görülüyor ki, devalüasyon bu Hükümetin bece
riksizliği yüzünden milletimize çok pahalıya mal ol
muştur. Karaborsayı, haksız kazançları, vurgunları 
ve yüksek fiyat artışlarını da 'beraberinde getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümet kredili ithalat 
yoluyla yurda getirilmiş mallar üzerindeki kur garan
tisini de kaldırmıştır. Bu gibi ithalat sahiplerinden kur 
farklarını talep etmiştir. Kredili ith*aîat muamelele
rinden talep edilen ve geçmişi de kapsayan kur fark
larının, 13 ila 15 milyar İkaya varacağı söylenmek
tedir. İtirazlara karşı Sayın Maliye Bakanı, bunun bir 

vergi olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiş
tir. Tebîiğlerîe Ma%e Bakanlığı tarafından vergi ih
das edildiği (hangi hukuk düzeninde görülmüştür? An
laşılıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi, eski alışkanhk-
hkiarından kendini kurtaramıayarak, ikinci bir Yarlık 
Vergisini ihdas etmek İstemektedir. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Etti, etti. 
HALÎL BAŞOL (Devamla) — Kur garantisinin 

bu yönüyle ilgilenmek istemiyorum; ama çok önemli 
bir yönü daha var. Kur garantisi, Devletin vatanda
şa verdiği bir taahhüttür. Vatandaş üretim yapacak
tır, yatırım yapacaktır; hayatının her parçasında Dev
letin koyduğu kaidelerle karşı karşıya bulunmaktadır. 
Ne zaman hangi kaideyi değiştireceği, ne zaman ve 
kimleri bu nedenle büyük zararlara uğratacağı belir
siz. olan bir Devlet sosyal, ekonomik ve küîtürel kalkın
mayı nasıl gerçekleştirecektir? Bu nedenle bu Hükü
met, Devletle milfcıt arasındaki güven duygusunu tah
rip eden çok tehlikeli bir davranış içine girmiştir. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi Sayın Ecevit 
ve Cumhuriyet Halk Partisinin diğer yetkilileri, Ulus
lararası Para Fonu hakkında Demire! Hükümetini ağır 
bir dille suçlamışlardır. Uluslararası Para Fonuna 
boyun eğildiğinden, kapalı kapılar ardında pazarhk-
Ear yapıldığından, Türkiye'nin kaderinin Uluslararası 
Para Fonunun iki dudağı arasından çıkacak sözlere 
terk edilemeyeceğinden bahsetmişlerdir. Sayın Ecevit, 
«Türkiye'nin olanakları, yurttaşlara ağır fedakârlık
lar yüklemıeksizin bu dar geçitten çıkışı sağlayabile
cek ve gelişmeyi hızliandırabilecek güçtedir» deniştir. 
Halbuki Demire! Hükümetinin direndiği, kabul et
mediği, boyun eğmediği önEemleri bu Hükümet ka
bul etmiştir. Hem de Para Fonu yetkililerini Ankara' 
ya çığırsn Demirel Hükümetine karşı, Para Fonu yet
kinlerinin ayağına kadar giderek, Washıingtan'a ka
dar giderek kabul etti. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başo!, sürenizin dolmasına 
bir dakika kalmıştır, lütfen toparlayın. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Uluslararası Pa
ra Fonunun istediği kontroüû ücret politikası, alçak 
düzeyde taban fiyatları politikası bu Hükümetçe taah
hüt edihniştri. Yurttaşlara ağır fedakârlıklar bu Hü
kümet tarafıdan yüklenmektedir. Sayın Ecevit ne 
söylediyse onun tam tersini yapmıştır. Uzun muha
lefet yıllarında fikri çelişkileri ve düşünce tutarsızlık-
lanyla kitapları dolduran Sayın Ecevit, iktidar döne
minde kısa sürede icraatındaki çelişkiler ve tasarruf-
larmdaki tutarsızlıklarla da ün yapmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, şimdi ekonominin iç mese
lelerine geliyorum. Hükümet eîifiasyonla mücadele
de, ıtoplam talefbi sınırlayıcı ted/bMere öncelik vesmiş-
tir. Hükümet, devalüasyonun pahalılığa sebfâp ©ünsa-
yacağ«nı, zaten şimdiye kadar karaborsa üzerinden 
döviz alınarak İthalat yapıldığını beyan etmiştir; açık
ça Malîye Bakam ağzından beyan etmiştir; ama iıükal 
malı üranîerin hepsine en az % 80 zamanı da arka
sından < getirmiştir. 

'•BAŞKAN — Lütfen (konuşmanızı toparlayın Sa-
ym Başol. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Topallayayım Sa* 
yın Başkan. 

Ikokmız sayın arkadaşlar, birkaç tanfesinl sayaymı; 
kısa sürede Hükümet, Devlettin ürettiği malfonn fean-
glerine ne oranda zam yapmış: 

Demir çelik mamullerine % 37, peitro - kimya 
ürünlerine % 39, Sümıeribaınk ürünlreine % 60ı, alü
minyuma % 3C, öteniz taşıma ücretlerine % lOıfy, tren 
taşıma ücretlerine % 45, uçak taşıma ücretSeriîne 
% 50 ila % IC'Oı onanında zam yapmıştır. 

'Son olarak büyük kamlbur, traktör '%aıi'!arıyla 
fukara çiftçisin omuzlarına geriniştir; en az % 80; ora
nında zam yapmak suretiyle. (CHP sıralarından gü-
diMiier) 
. Şimdi bakınız, 1 Ocak 1978 ile 1 Nisan 1978 4a-
rihîteri arasında vatandaşın günlük ihtfyaç maüMs» 
îerinden oüan; süt % SQ\, bakliyat % 6ö„ yağ % 40» 
eıî % 35, selbze % 80^ peynir % 40., p i r i n ç % 5C|, 'fa
sulye % 50), deterjan % 45 oranında daha pahalıya 
satın alınır olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Başol, lütfen son süsünüzü 
söyleyin, müddetiniz geçti. 

HALÎL BAŞOL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, dar gelirli ve orta gelrMîer feıvkaîade büyük bir 
sıkıntı içterisindedir. 

Sözlerimi bağlayacağını. Elbette bir ekonominin 
üzerindeki bütün problemleri tartışmak içûn 20 da
kika kâfi değildir; ama söylediğim şeyler açıkiykîa or
ta yere koymıuştur ki, Hükümetin aldığı tedîbMer iha
talıdır, yanlıştır, ters sonuçlar vermiştir. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Et - 'ba
lığı söyle eî - balığı!... 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Bunun faturasmı, 
.ülkemizdeki dar gelirli yoksullar çekmektedir. Arük, 
aşma koymak üçin 2 isaat foekSemek suretiyle et alabi
len feimlseler de et almak imkânından mahrum bira* 
kılmışlardır. 

Değerli arkadaşiamu* geliniz genel görüşme açıl
masını lütfen kabul ediniz. 

Yapacağınız halalar eğer, yalnız sizleri ilgilendk-
seydi, eğer ülkenin dar geliri insanları; memuruyla, 
dar gelirli köyüsüyle, esnafıyla büyük ıstırap içerisi
ne «ürükleımvsanıiş ollsa Mıi, zaian bu 20ı dakikalık ne
fes tüketmeye de tenezzül etmezdik, çekiniz sıkıntıyı 
derdik. 

BAŞKAN — Lütfen son sözünüzü söyleym Sa
yın Başol, sürenizi çok geçirdiniz. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkan. 

Ama bu sıkıntıyı ülkemizin dar gelirlileri çeke
cektir. Dar gelirlilere sıkıntı çektirmemek vaadiyle 
gelen bir hükümet, dar gelirlileri daha büyük işken
cenin içerisine sokmuştur. Geliniz, inat etmeyiniz bu 
önengeye loSumlu oy ıverünBz ki, hangi öoLkıia'Iaırda, han*' 
gi tedlbirSercatîz teıtsıtir, !ba cemiyete uiya»atmıaı'kıtaflır, 
onları beraber tartışalım. Bugüne kaıdar hatalarınızın 
etkilerini hiç olmazsa biraz hafifletmiş oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Başol son sözünüzü söyleyin 
lütfen. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Bundan sonra da 
hata yapmak durumunda katmazsınız. Lütfediniz 
değerli arkadaşlarım müspet oy kullanınız ve bu me
seleleri enine boyuna düşünelim. 

BAŞKAN — Lütfen son sözünüzü söyleyin Sayın 
Başol, sözünüzü kesmek zorunda kalacağım. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Görüyorum ki gü
lüyorsunuz; ama fakir fukaraya gülünmez, lütfedin. 

Hepinize Adalet Partici Grupu adına saygılar 
sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 ar
kadaşının, bazı bakanların yakınlarının gümrüklerde
ki yolsuzluk olaylarına karıştıkları iddialarını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 
(Devam) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi daha grupları adı
na konuşacak arkadaşlarımız vardır. Yalnız Adalet 
Partisi Grupu, bh* evvelki önerge üzerinde konuşan 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün konuşmaların
da kendilerine sataşmış olmasından dolayı söz iste
miştir. Tutanağı tetkik ettim, bu bakımdan söz vere
ceğim. 

Buyurun Sayın Başol. (AP sıralarından alkışlar) 
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MEHMfTT DEDEOĞLU (Kırklareli) — Demin 
5 dakika geçmişti. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Buradan S dakika-
yı mahsup ederiz, üzme kendini. 
. ıBAŞKAN — Yalnız aynı mevzu üzerinde lüîîem 

fazla uzatmayınız Sayın Başol, buyurunuz efendim. 
AP GRUPU ADINA HALİL BAŞOL (Tekir-

dağX — Saym Başkan, sayın mifletvekilleri; 
Bundan evvel konuşan Sayın Erkana arkadaşımız 

grupumuzu göstererek «Bu grupun içinde hırsızlıkla 
ilişkili kimseler vardır» demişti. Bir defa şunu söy
leyeyim: Bizim grupumuzun içerisinde şaibeli hiç 
kimse yok. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, CHP 
sıralarından «Var, var» sesleri) Yalnız... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Yalnız, Cumhuri
yet Halk Partisi isnat ve iftiraları oya dönüştürmek 
suretiyle şalbeüenmiştir. (AP sıralarından «Bravo» 
sesÜerj, CHP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hükümet hırsızlı
ğıdır. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, Yahya Demire] olayı nedeniyle arkadaşım ri
cada bulundu, «Ne olursunuz ona da oy verin, biz 
buna oy vereceğiz» dediler., 

Bir defa 2 mesele birbiriyle ayrı. İkisinin da aslın
da sonntthısu Cumhuriyet Hale Partisi Grupu. (Gü
lüşmeler, gürültüler) Yeni gelen arkadaşlarımız bil-
metyelbi.liıİer, şimdi açıkSaııma yapacağım, keşfin, Yahya 
Demiref in ihracatı ve ihracat dolayısıyla kendisine 
vergi iadesi ödenmesi olayı, bizim Hükümetimiz bu
lunmadığı bir zamanda ve 1974 yılında Sayın Ece-
vifin iktidarı zamanında geçmiştir. (CHP sıraların
dan gurultular) 

MBHMET DEDEOĞLU (Kukfetefi) — Sayın 
(BakkalIB, IBafcan oîarafe-cevap"verâıikien, «Hiç yioüsuz-

luk yok» demişti. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin, lütfen... (Gürül

tüler) 
Müsaade edin konuşmasını bitirsin. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Bize isnat edilen, 

«Başbakanın yeğeninin işlediği bir suçu gerektiği şe
kilde soruşturmuyorsunuz, takip etmiyorsunuz» diye-
dir. 

Tamam, şimdi bir sürü şeyler orta yere konuyor, 
mahkemede dava görülüyor; Soruşturma Hazırldt 
Komisyonu kurulmuş, raporunu hazırlamış. Soruş
turma Hazırhk Komisyonu raporunu lütfen okuyun. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporunda - birta

kım delillerden sonra - diyor ki: «Yahya Demirci 
suçludur.» Debileri nereden almış biliyor masunuz? 
Bizim Hükümetimizin yaptırdığı soruşturma dosya
larından. 

Peki, biz soruşturma yaptırmamışız, da, o delil
leri nereden buhnuş? 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Maliye 
Bakam ve siz, «Hiçbir şey yok» dediniz. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, bu olay mahkemededir, bu olayın arkasından 
bir tane adi suçlu çıkar belki, bilmiyorum; ama ida
ri suçlu çıkacaksa, mutlaka sizin sıralarınızdan çata
caktır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, aHcışlar) 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — «Hayali şirket yok» dediniz Saym Ba
şol. 

HALlL BAŞOL (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, yaptırdığımız belgelerin hepsi yerinde. Bize 
hiç ricada bulunmayın. Aslında ricada bulunurken 
Yahya Demirel olayını bir kere daha zikredip kendi 
üzerinizdeki olayın ağırlığını hafifletmek istiyorsunuz; 
hafiflemez, hafiflemez. 

Yahya Demirel'in olayım siz, yurt sathında be
şikteki çocuklara bile anlattınız. Ne için anlattınız? 
Oy için anlattınız; ama biz bakınız soruşturma iste
memişiz, araştırma istemişiz, «Evvelâ olaylar açddı-
ğa çücsın» demişiz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz de ve
receksiniz. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Niye o kadar şey 
yapıyorsunuz? , 

Pekâlâ, o kadar zayıf mısınız ki, şimdi Birleşik 
İçtüzüğe göre yukarıdan görüşmeler başlayacak ve 
soruşturmaya gerek var mı, yok mu oylaması yapı
lacak. 

Şimdi, soruşturmaya gerek vardır demek için ek
seriyeti almak lazım. Ekseriyet Hükümetin elinde. 
Bakanlarınıza, haydi haydi kalkıyorsunuz gensoruda 
önerge verdiğimiz zaman el kaldırıyorsunuz ve onla
rı kurtarıyorsunuz. Bizi gönderin, bizi gönderin. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz de oy 
verin. 

İSMAİL AYDIN (Uşak) — Bunun izahı bizim
le birlikte oy kullanmaktır. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Eğer bizi gönde
rirseniz, biliniz ki, suçlu siz çıkacaksınız; güveniniz 
varsa gönderin. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

YAŞAR CEYHAN (Ankara) — Suçunuz yoksa 
meydandan kaçmayın diyoruz. 
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HALİL BAŞOL (Devamla) — Sizin bir Bakanı
nız, daha gemi limanda iken ihbar almış ve onu 40 
gün sonra müfettişe göndermiş, 40 gün sonra. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Erkanlı arkadaşım, 
Grup adına çıkmış bir konuşma yapmıştır. Grupları
mızı, «sen hırsızlıkla ilişkilisin, sen sahtekârlıkla iliş
kilisin» diye suçlamaktan hangi fukara kazanç sahi
bi olacaktır? Bugün geçim sıkıntısı düşünen ve ondan 
da vergi almayı düşündüğünüz sakat vatandaşlarımı
za yarar mı sağlayacaksınız? (AP sıralarından «Bra
vo sesleri) 

NAİL ATLI (Bursa) — FİSKO - BİRLİĞİN 
zararından hangi sakat vatandaş yararlandı? 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, FİSKO - BİRLİĞİN isminden başka hiçbir şe
yini bilmeyen... 

BAŞKAN — Sayın Başol, yalnız yapılan sataşma
lara cevap vermeyin lütfen, mevzu üzerinde konuşun, 
vaktiniz doluyor çünkü. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Bana da sataşma
sınlar lütfen. 

Her girdiğimiz yerde, hepimizin alnı akız; bun
dan şüphesiz olmasın. Şüpheniz varsa durmayın, bir 
gün bile beklemeyin, nereye gönderecekteniz gönde
riniz; ama o zaman iftiralarınızın nasıl kof çıktığını 
göreceğinizi bildiğiniz için göndermiyorsunuz. Ga
zetelerinizde çıktı, gazetelerde çıktı; «gönderemiyor
lar» diye. Niye? Çünkü gönderirlerse, o zaman iktidara 
gelme iddiasında bulunan bir partinin nasıl bir siyasi 
oyun içerisinde olacağını bu millet tamamıyla aydınlık 
olarak görecektir. Bunun için gönderemiyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarını, Türkiye'de gülünecek durum 
yoktur, Türkiye'de ağlanacak durum vardır. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri) Durmadan insanlarımız 
ölüyor, memleket yıkılıyor, vatandaşlar birbirine 
düştü, aç karnını doyuramıyor. Siz kalkıp muhalefe
ti iftiralarla boyamaya çalışıyorsunuz. (CHP sırala
rından gürültüler) 

Bu meselelerin altından kalkmak için geldiniz. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — 4 ay öncesine 

kadar neredeydiniz? 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Bizim zamanımız

da 2,5 senede ölenleri 3 ayda öldürdünüz. (CHP sı
ralarından gürültü ve gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Başol, lütfen sözünüzü topar
layınız. Vaktiniz dolmuştur, lütfen. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, ben, gülünecek bir şey söylemiyorum. Birbirimizi 

itham etmeyelim diyorum. (CHP sıralarından gürül
tüler) 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Ayıp, ayıp. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Değerli arkadaşla

rım... 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Buyurun Sayın 

Başkan, bu adam ne hakkında konuşuyor? 
BAŞKAN — Müsaade edin konuşuyor. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sataşma konuş

ması mı yapıyor 
BAŞKAN — O, kendi bileceği şekilde konuşacak 

Sayın Ege. Sizin arzu ettiğiniz gibi... 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sataşma mı var? 
BAŞKAN — Sataşmayla ilgili tabii. (CHP sırala

rından gürültüler) 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Önerge hakkında 

değerli Erkanlı arkadaşım bir kelime söylemedi, be-
nim hemşerim kendisini hiç ikaz etmedi; ama ben 
Grupumu savuşuyorum. Bizim Grupa istediğiniz 
kadar iftira edin, bu Grupun içerisinde bir suçlu iste
diğiniz kadar arayın, bulamayacaksınız. 

Korkarım, araştırmanızı derinleştirdiğiniz tak
dirde suçluları kendi aranızda bulabilirsiniz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, müddetimiz... 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Halk Partisine 5-6 yerde sataşılmıştır. 
Zabıtlara baktığınız takdirde bu durum açıkça gö
rülecektir. Bu nedenle Grupumuza sataşma vardır, 
söz istiyoruz. (AP sıralarından «Aaa,» sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi, zabıtlar deşifre edilmediği 
için, tabii bunun altından çıkmaya imkân yok. 

Süremiz de, zaten doldu, saat 19.00 oldu. An
cak yarınki birleşimde... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
yarın veremezsiniz, İçtüzüğe göre yarın söz veremez
siniz. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi, bugün de zaman kalmadı. 
Zabıtları da tetkik etme imkânı yok. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, şu 
anda, zabıtlar halen yok, ama «suçlular içinizdedir» 
dedi. Bu, Grupumuza açıkça bir hakarettir. Bunu 
siz de duydunuz. 

BAŞKAN — Efendim şimdi tam manasıyla ta
kip etmeğe imkân yok konuşmaları, onun için zabıt
ları.... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Suçlular içi
nizdedir» dedi. 
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BAŞKAN — Efendim zabtı sabık da yapılabi
lir. Bunun üzerinde fazla ısrar etmenin şeyi yok. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayüı Bastan, 
müsaade ederseniz ben ısrar ediyorum. Konuşmakta 
direniyorum. Oylarsamz... (CHP şuralarından «Oyla
yın Başkan» sesleri) 

BAŞKAN — Peki efendim. Şimdi, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupuna sataşma vardır diye direnme 
oluyor. Tabii zabıtları da şimdi tetkik etine imkânı
mız da pek yoktur. Bu bakundan sataşmanın kabul 
edilip edemediğini... 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Suçlular içi
nizde. 

AHMET SAYIN (Budur) — Suçlular içinizden çı
kar belki. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Çoğunluk yok. 
(AP sıralarından» Çoğunluk yok» sesleri gürültüler) 

BAŞKAN — Kabul edilip edilmediğini... (AP sı
ralarından gürültüler) Şimdi oylamaya geçildiği için, 
çoğunluk olmadığı itirazınızı muameleye koyamaya
cağım. Oylamaya geçtik. (Gürültüler) Çalışma süre
miz de zaten dolmuştur. 

Bu sataşmayı kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Tereddüt hasıl olmuştur, ben sayacağım efendim. 

Lütfen yerlerinize oturun, sayma işini sıhhatli 
yapalım efendim. 

Sataşmayı kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, buyurun efendim. (AP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar) 

Sataşma konuşmasının bitimine kadar sürenin 
uzatılmasını... (AP sıralarından toptu halde ayağa 
kalkmalar, «Çoğunluk yoktur» sesleri) 

• • mal 

2 . 5 . 1978 O : 1 

Şimdi, çoğunluk yoktur dendiğine göre, kaç kişi 
ayağa kalkmıştır? 10 kişi ayağa kalktığına göre yok
lama yapacağız. ' 

Şimdi efendim^ süre bitmiştir. Süre bittiğine göre 
artık bunu her halde yarma bırakmak zorunda kala
cağız. Çünkü yoklamanın Sapımı asgari... 

HAYİİETTfN UYSAL (Sâfcöya) — Efendini, 
tutanağa lütfen geçirin; çünkü sataşmayı kabul etti
niz. 

BAŞKAN —Evet 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Oylamayı 
kabul ettik. 

BAŞKAN — Evet, sataşma kabul edilmiştir, sa
taşma kabul edilmiştir. 

HAYRİertyf ÜfSAL (Sakarya) — Tutanağa 
lütfen gê ftİhf, yatmki oturumda söz verilmek kaydıy
la. 

BAŞKAN — Tutanağa geçmiştir zaten efendim. 
O zaman yofUanranın yapılmasına lüzum yoktur, 

çünkü celseyi kapaMcağnh, yarınki birleşimde ben 
söz vereceğim efendlar. Benim kararım budur. 

Genel Kurulun 26 . 4 . 1978 tarihli 137 nci Bir-
leşimiritfe aftnan karar gereğince, gündemin özel gün
dem Kısmında yer alacak 8/4 esas numarâh önerge
nin genel görüşmesini yaptnak ve gBndemde yer alan 
diğer konulan sırasıyla görüşmek için 3 . 5 . 1978 
Çarşamba günü saat 15.<HVte toplanmak üzere top
lantıyı kapatıyorum. 

Kapanın* saati : 19.03 

• • 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, TIR 
kamyonuyla yapılan kaçakçılık olayına ilişkin Mali
ye Bakanından sorusu ve İşletmeler Bakanı ve Ma
liye Bakanvekili Kenan Bulutoğlu'nun yazılı ceva
bı. (71207) 

17 . 3 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Ziya 
Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delalet buyurulmasını saygılarımla rica ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Turan Kocal 

1. Dünkü gazetelerde İzmit'te 10 milyon lira
lık kaçak eşya yüklü TIR'ın ele geçirildiği ve ikinci 
bir TIR'ın ise kaçtığına dair haberler yer almıştır. 
Bu kaçakçılık olayına Atilla Hikmet Müezzinoğlu 
isimli bir şahsın adı karışmaktadır. Bu olaydan ha
beriniz var mı? 

2. Kaçakçılık olayına adı kansan Atilla Hikmet 
Müezzinoğlu'nun kardeşiniz olduğu ileri sürülmek
tedir. Bu husus doğru mudur? 

3. Doğru ise ekonomik ilişkiler bakımından 
Atilla Hikmet Müezzinoğlu ile bir yakınlığınız, bir 
şirket ortaklığı veya iş münasebetiniz var mıdır? 

4. Var ise bu durumda olayın izahım nasıl ve 
ne şekilde izah edebilirsiniz? Bu kaçakçılık olayına 
adı kansan kardeşinizin durumundan dolayı Maliye 
Bakanlığından istifa etmeyi düşünüyor musunuz? 

5. İstanbul'da şahsınıza ait 6 milyon lira değe
rindeki villanız ile bu villaya Avrupa'dan getirdiği
niz 2 500 000 lira değerindeki eşyayı kaçakçılığa is
mi kansan ve kardeşiniz olduğu söylenen Atilla Hik
met Müezzinoğlu'mu parasını ödeyerek almıştır? 

TC 
Maliye Bakanlığı 

OKA : 310000/1455 
28 . 4 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28 , 3 . 1978 gün, 7/207, 1506/8364 sayılı 
yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Turan Koçal'ın, Mali
ye Bakanınca cevaplandırılmak üzere verdiği yazılı 

soru önergesi, İzmir Milletvekili Saym Şinasi Osma 
tarafından verilen ve 11 . 4 . 1978 gün, 310000/1204 
sayılı yazı ile cevaplandırılan önerge ile tamamen 

i-

aynı konuda olduğundan; Sayın Şinasi Osma'nın öner
gesine Maliye Bakanınca verilen cevabın ilgili bölü
mü Sayın Turan Koçal'ın önergesine cevap olmak 
üzere, aşağıya alınmıştır : 

«Olayı bir gazetede yer alan haberden öğrendim. 
Bunun dışında her hangi bir bilgiye sahip değilim. 
Ayrıca olayda adı geçen Hikmet Müezzinoğlu ile de 
kardeşlik bağı dışında hiç bir ilişkim yoktur. 

Olayı gazeteden öğrendiğim gün Saym Gümrük 
ve Tekel Bakanına resmi bir yazı ile başvurmuş ve 
konunun incelenerek en kısa zamanda aydınlığa ka
vuşturulmasını istemiş bulunuyorum. O zaman ba
sma da açıkladığım gibi, inanıyorum ki, suç ve suçlu 
varsa, kim olursa olsun, mutlaka cezasını görecektir; 
bir tertip varsa o da ortaya çıkacaktır. 

Sonuç ne olursa olsun, konunun ne benimle ve 
ne de yapmakta olduğum görevle her hangi bir iliş
kisinin bulunmadığım bilgilerine saygı ile arz ede
rim.» 

Bilgilerine saygılarımla sunarım. 
Prof. Dr. Kenan Bulutoğlu 

Maliye Bakanı V. 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,, siyasi 
ve ideolojik olaylarda ölen kişilere ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı İrfan Özaydınh'nın yazılı cevabı. 
(7/213) 

28 . 3 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygı ile 
arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. 5 Ocak 1978 ile 28 Mart 1978 arasında siyasi 
ve ideolojik olaylarda kaç kişi ölmüştür? Bu ölüle
rin isimleri ve olay yerlerinin liste halinde bildiril
mesini. 

2. Bunlardan hangilerinin sağcı, hangilerinin sol
cu okluğunun bildirilmesi. 

3. Meclis Kürsüsünde ifade edilen solcu ve sağ
cılık ölçülerinin neye göre tespit edildiğinin açıklan
masını. 

— 440 
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TC 
İçişleri Bakanlığı 27 . 4 . 1978 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. OL B. 
115326 

Konu : Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv'ün önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 

17.4.1978 tarih ve 7/213-1556/8718 sayılı yazılan. 

Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen ve 5 Ocak 1978 ile 28 
Mart 1978 tarihleri arasında meydana gelen siyasi 
ve ideolojik olaylarda hayatlarım kaybeden yurttaş
larımıza ilişkin yazılı soru önergesi üzerine düzen
lenmiş bulunan liste ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

İrfan özaydınlı 
İçişleri Bakanı 

5 Ocak 1978 - 28 Mart 1978 Tarihleri Arasmda Yurdumuzda Meydana G'elen Siyasi ve İdeolojik Amaçlı 
Olaylarda Ölenlerin isim Listesidir 

Sıra 
No, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Adı Soyadı 

Muzaffer Üstünel 
İbrahim Çiçek 
Eyüp Gökşen 
İhsan Vuraloğlu 
Şadl Yılmaz 
Seldlıatrin Öndek 
Sadık Ünal 
Saadettin Manga 
Orhan Bilici 
Testim Temel 
Savaş Yetiş 
Gökhan Yüksel 
Kudret Uybaş 
Ruhî Mücahit Dlek 
Yunus Bedel 
Barış Yıldırım 
Nevzat Gökçen 
Saadettin Emin Çınaroğlu 
Nihat Kaymakçı 
Necip Bulut 
İsmail Güzel 
Levent özyortik 
İsmet Emel 
Şevki Demir 
Şahin BüyÜkbilen 
Metin Demirtaş 
Mustafa Bal 
Haydar CerîtH 
Adnan Onk 
Talât Temel 
Erhan Bitlisli 

İli 

Ankara 
Gaziantep 
Adana 
Gaziantep 
Elazığ 
Elazığ 
Diyarbakır 
Edirne 
Bursa 
Elazığ 
Artvin 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Konya 
İstanbul 
Denizli 
Bursa 
Gaziantep 
İstanbul 
İstanbul 
Ankara 
Niğde 
Niğde 
Konya 
İstanbul 
Malatya 
Malatya 
Aydın 
Kars 
Malatya 

ölüm 
Tarihi 

5 . 1 . 1978 
5 , 1 . 1978 
5 . 1 . 1978 
6 , 1 . 1978 
6 . 1 . 1978 

10 . 1 . 1978 
10 . 1 . 1978 
12 . 1 . 1978 
12 . 1 . 1978 
12 . 1 . 1978 
13 . 1 . 1978 
13 . 1 . 1978 
14 . 1 . 1978 
13 . 1 . 1978 
14 . 1 . 1978 
14 . 1 , 1978 
14 . 1 . 1978 
15 . 1 . 1978 
16 . 1 . 1978 
16 . 1 . 1978 
17 . 1 . 1978 
18 . 1 . 1978 
18 . 1 . 1978 
18 . 1 . 1978 
19 . 1 . 1978 
20 . 1 . 1978 
21 . 1 . 1978 
21 . 1 . 1978 
21 . 1 . 1978 
24 . 1 . 1978 
25 . 1 . 1978 
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Sıra Ölüm 
No. Adı Soyadı M Tarilıi 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4Q 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
m 
Sî 
52 
53 
«4 
'55 
56 
57 
58 
59 
M 
$% 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

Mustafa San 
Hayati Dağaslan 
Hacı Osman Doğan 
Hüseyin Ergit» 
Mehmet Dağaslan 
Sait Ulusoy 
Turgay Songül 
Nevruz Koç 
Hayrettin Akpınar 
Hasan Çaylı 
tlrrahim BoZkurt 
İbrahim Tınaz 
İsmail Şahin 
Rahmi Şahin 
Abdüîaziz Akbay 
Aİ Çakır 
Atillâ Acartürk 
Enver Dağcı 
Metin Koca 
Nevzat Kazan 
AH Behekin 
Özcan Demirkalp 
Güfaga Biçici 
Ali Rıza Koşar 
Çetiirt Bay 
Davut Giiııay 
Mustafa Çelenk 
Mehmet Çakan 
Mustafa Deniz 
Ahmet Şerif Özeubukçıı 
Ali Karakaya 
Adil Demîröz 
Nazım Kuru 
Mahmut Karahan 
Süleyman Erfen 
Ali Yahya özkuyucu 
Davut Yağmur 
İbrahim Çınar 
Mahmut Yıldırım 
Osman Aslan 
Mehmet Ali Kocaoğlu 
Emine Küçukkılıç 
Hacıbey özcan 
Mehmet Doğruyol 
Muharrem YoMü 
Abdullah Durgut 
Mustafa Emel Gönül 

İzmir 
İstanbul 
Urfa 
Urfa 
Ankara 
İstanbul 
İstanbul 
Kars 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
İstanbul 
Ankara 

i Elazığ 
İzmir 
İstanbul 
Ankara 
Gaziantep 
Ankara 
İstanbul 
Elazığ 
Ankara 
Elâzığ 
Elazığ 
Kars 
Diyarbakır 
İstanbul 
Ankara 
Ankara 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Adana 
Gaziantep 
Antalya 
Antalya 
Kars 
Ordu 
Erzurum 
Ankara 
Gaziantep 
Ankara 
Ankara 
İstanbul 
Kahramanmaraş 
Ankara 
İzmir 

25 . 
27 . 
26 . 
26 . 
27 . 
27 . 
27 . 
30 . 
31 . 

1 . 
1 . 
5 . 
5 . 
6 . 
8 . 
9 . 
9 . 

11 
1 2 . 
1 7 . 
19 . 
19 
19 
m 
21 
21 . 
22 
23 
23 
24 
25 
25 
25 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
» 
8 
9 
9 

1 . 
1 . 
1 . 
1 . 
1 . 
1 . 
1 . 
1 . 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

, 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 

i 3 
. 3 

3 
. 3 
. 3 
. 3 
, 3 
. 3 

3 
. 3 
. 3 
. 3 

Î97* 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
197# 
197$ 
1978 
1978 
1978 

. 1978 
1978 
1978 

. 1978 

. 1978 

. 1978 
1978 
1978 

, 1978 
. 1978 
. 1978 
. 1978 
. 1978 
. 1978 

1978 
. 1978 
. 1978 
. 1978 
. 1978 
. 1978 
. 1978 
. 1978 
. 1978 
. 1978 
. 1978 
. 1978 
. 1978 
. 1978 
. 1978 
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Sıra ÖHtm 
No. AdıSoyad* tii Tarihi 

79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
8$ 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 

Nurföz 
Hasan Aydın 
Hüsnü Kayhan 
Halim Ülker 
Coşkun Keskin 
Mehmet Korkmaz 
Hasan Yasin 
Ferzande Değer 
Mehmet Nuri Ayyddız 
Murat Kurt 
Hamit Akın 
Baki îkiz 
Ahmet Turan ören 
Abdullah Şimşek 
Hatice özen 
Osman Demür 
Bahri Bilge 
Cevat Koca 
Sinan Koca 
Ömer Bayraktar 
Salih Ulu 
Ahmet Şahîn Gülgiiner 
Ertan Genişhan 
Adnan Yüzgül 
Mehmet Savaş İslam 
Hamit Şahin 
Güven Bilgili 
Ali Osman Beyd illi 
Hasan Yaşar Avşar 
[Doğan öz 
Ceıriil Sönmez 
Ahmet Güzel 
Selahaftin Akkaya 

Gaziantep 
Gaziantep 
İzmir 
Ankara 
Ankara 
Malatya 
Malatya 
Van 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Adana 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Konya 
Muş 
Gaziantep 
Trabzon 
Adana 
Adana 
Niğde 
Ankara 
İstanbul 
Antalya 
Gaziantep 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
23 
23 
23 . 
24 
25 
27 
28 
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. 3 
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. 3 
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3 . 
3 . 
3 . 
3 . 
3 . 
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. 1978 

. 1978 

. 1978 

. 1978 

. 1978 

. 1978 
, 1978 
. 1978 

1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
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1978 
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1978 
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1978 
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1978 
1978 
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3. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, Ağrı 
Devlet Hastanesi Başhekimine ilişkin sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'in yazılı ce
vabı. (71217) 

Miflftt Meclisi (Başkanlığına 
Aşağıdaki sofularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delaletinizi saygılarımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
İhsan Toksan 

1. Komünizm ve bölücülükten 16 yıla mahkum 
olup, aftan istifade ederek dışarı çıkan Naci Küt-
lay'ı Ağrı Devlet Hastanesine Başhekim olarak ta
yin etmeniz kimlin ricası,ile olmuştur? 

2. Mezkûr Başhekim her gece 200 kişiyi Hasta
neye toplayarak bölücülük ve komünizmi propagan
dası yaptığı doğru mudur? 

Bu konuda bir tahkikat yaptınız mı? 

TC 
Sağlık ve Sdsyal Yardım 28.41978 

Bakanlığı 
Bakan 

915 
Konu : İstanbul Milletvekili Sayın İhsan 
Toksarı'nın yazın soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 6 Nisan 1978 tarih ve Kanunlar Md. Ittğtt 

7/2174578/8875 sayın yazınız. 

İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın Ağrı Dev
let Hastane»! Başhekimine ilişkin yazılı soru önerge
sine cevabım ektedir. 

Saygılarımla. 
Dr. Mete Tan 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
'Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın İhsan Toksarı'nın yazılı 
soru önergesine cevap 

Soru 1. Komünizm ve bölücülükten 16 yıla mah
kum olup, aftan istifade ederek dışajh çıkan Naci 
Kutlay'ı Ağrı Devlet Hastanesine Başhekim olarak 
tayin etmeniz kimin ricası İle olmuştur? 

Cevap 1. Dr. Naci Kutlay 1961 yılından bu ya
na bir kaç defa Bakanlık teşkilatında görev almış ve 
son olarak 27.8.1974 tarihinde de Mardin Devlet Has
tanesi operatörlüğüne atandığı dosyasının tetkikinden 
anlaşılmıştır. Önergenizde geçen ve tarafımdan yapıl
dığı belirtilen işlem, sözü geçenin Ağarı Devlet Has
tanesi operatörlüğüne naklen tayininden ibarettir. 

Soru 2. Mezkûr Başhekim her gece 200 kişiyi 
hastaneye toplayarak bölücülük ve komünizm propa
gandası yaptığı doğru mudur? 

Bu konuda bir (tahkikat yaptınız mı? 
Cevap 2. Bakanlığımıza önergenizde belirttiğiniz 

gibi herhangi bir konu intikal etmemiştir. 
Durum önergenizden sonra valiliğe sorulmuştur. 

Alınan bilgiye göre gereği yapılacaktır. 

• > • © « « ...... 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

139 NCU BİRLEŞİM 

2 . 5 . 1978 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Gensoru önergeleri. 
2. — Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, 

Kasım 1977 ayları hesabıma ait Millet Meclisi He
sapları İnceleme Komisyonu raporu. (5/15) (S. Sayı
sı : 82) (Dağıtma tarihi : 28.4.1978) 

3. — Millet Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, 
Mayıs 1977 ayları hesabına ait Millet Meclisi He
sapları inceleme Komisyonu ~ raporu. (5/13) (S. Sayı-< 
sı : 83) (Dağıtma tarihi : 28.4.1978) 

4. — Millet Meclisli Saymanlığının Haziran, Tem
muz, Ağustos 1977 ayları hesabına ait Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu. (5/14) (S. Sa
yısı : 84) (Dağıtma tarihi : 28.4.1978) 

5. — Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1976, 
Ocak, Şubat 1977 ayları hesabına ait Millet Meclisi 
Hesaplan İnceleme Komisyonu raporu. (5/12) (S. Sa
yısı : 85) (Dağıtma tarihi : 28.4.1978) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 ar

kadaşının, bazı bakanların yakınlarının gümrüklerde
ki . yolsuzluk olaylarına karıştığı iddialarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

2. — Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Başkan-
vekilıi H. Turgut Toker ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
ekonomik politikası ve hayat pahalılığı konusunda 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/5) 

3. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğiim Bakanlığında yapılan uygula
maların yasalara aykırı olup olmadığım saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/21) 

4. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arka
daşının, Kültür Bakanının milli kültürümüze ilişkin tu
tum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/6) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, polis örgütü içinde kurulan bazı dernek
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/22) 

6. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkadaşı
nın, hayat pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10./23) 

7. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 10 
arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve İçiş
leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/7) 

8. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre kompleksinin 
mühendislik ve satınalma hizmetlerinin ihalesinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, yaş 
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/58) (*) 

2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/24) 

3. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

4. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/26) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm, gö 
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis 'yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun. 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarımn görevden 
alınmasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

9. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/36) 

12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, istan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

13. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir. 

14. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Topuz'un, 
Emek Mahallesi,- Kız Meslek Lisesi inşaatına ilişkin 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/39) 

15. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

16. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

17. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

18. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oglu'nıın, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

20. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre 
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46) 

21. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

22. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net işleri Başkanlığında görevden alman müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

23. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

24. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

25. — Muğla Mdlletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER 
1. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının 

çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından de
ğerlendirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı ve Kütahya Milletvekili 
Ahmet Mahir Ablum ve Sivas Milletvekili Azimet 



Köylüoğlu'nun, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedil-
miş ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulu
nanların yaşlılık aylıkları hakkında kanun teklifi. 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'mn, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçileri
mizin emeklilik hakları ile 'ilgili bir ek madde eklen 
mesi hakkında kanun teklifi. Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, Yurt dışında ça 
lışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliğe ve ça
lışma sürelerinin değerlendirilmesi hakkında kanun 
teklifi, Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi ve Afyonkarahisar Millet
vekili Güneş Öngüt'ün Yurt dışında çalışan Türk va
tandaşlarının çalışma sürelerinin değerlendirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
Komisyonu raporları. (1/93, 2/431, 2/437, 2/444, 2/474, 
2/481) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

2. — İsparta ili, Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi-ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

3. — Yalvaç ilçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çayh'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Malatya, Merkez ilçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1978) 

5. — Hendek ilçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

6. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

7. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı ismail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

8. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın. 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11.— C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

12. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 



13. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . ?., 1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nei fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28. ? . 1978) 

15. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da biı 
üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 55) 
Pağıtma tarihi : 28 2 . 1978) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 3 .1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1978) 

19. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
zon İktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin açılışı ve 
bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi ve Milli 
Eğitim ve Plan Komisyonu raporları. (2/140) (S. Sa
yısı : 64) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

20. .— C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayım verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

21. — 19 . 3 . 1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko^ 

misyonu raporu (1/110) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma ta
rihi: 31 . 3 . 1978) 

22. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisli S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

X 23. — Türikiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
dair 17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/19) (S. Sayısı : 70) (Da
ğıtım tarihi : 11 . 4 . 1978) 

24.— C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski 
Üyesi Bahriye Üçok ile Ordu Milletvekili Memduh 
Ekşii'nin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü 
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/208, 2/256) 

.(S. Sayısı : 71) (Dağıtım tarihi : 11 . 4 . 1978) 
25. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve 12 ar

kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli, 
Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/546) 
(S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 11 . 4 . 1978) 

X 26. — Devletçe işleftilıecelc madeniler hakkında 
kanun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret komisyonları raporları. (1/102) (S. Sayısı : 
73) (Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1978) 

X 27. — Cezaların İnfazı hakkındaki 647 sayılı 
Kanuna btir ek madde ile geçici 7 nci maddeye bir 
fıkra ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile Adana Milletvekii Alparslan 
Türkeş ve 4 arkadaşının, 647 sayılı Cezaların İnfazı 
hakkında Kanunun 1712 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/114, 2/535) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 
14 . 4 . 1978) 

28. — Vatani hizmıet tertibinden aylık alanların 
aylıklarının yükseltilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Bitlis Üyesi Kâmran İnan'in, Özel ka
nunlarla bağlanmış vatani hizmet tertibinden aylık 



alanların aylıklarının artırılmasına dair kanun tek
lifi ve Plan Komisyonu raporu. (1/101; 2/107) (S. 
Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1978) 

29. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Sam
sun Milletvekili llyas Kılıç'm, 1487 sayılı Boğaziçi 
Üniversitesi adıyla istanbul'da bir üniversite kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan Komis
yonları raporları. (2/137) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 21 . 4 . 1978) 

30. — Maliye eski Balkanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C, Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meçlisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389,~389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 , 1978) 

31. — Milli Savunma eski Bakanı îlhami Sancar' 
m, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere-
günce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu, (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclis» S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 24 . 4 . 1978) 

32. — Konya Milletvekili Şener Battal 'ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştdrilmesfine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'm aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihli : 
25 . 4 . 1978) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş ile Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılması bazılarının da değiştirilmesi hakkında ka-> 
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, (2/516) (Ss 

Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1978) 
34. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 

68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna biri 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile 
C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski Üyesi 
Bahriye Üçok'un, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesine 2 fıkra eklenmesline ilişkin 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (1/100, 2/4) 
(S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.4.1978) 

35. — Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ıtayın be
deli verilmesi hakkında kanun tasarısı ile Konya Mil
letvekili Şener Battal'm, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin 
C ve D fıkralarının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Milli Savunma ve İçişleri ve Plan komisyonla-! 
rı raporları. (1/28, 2/194) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

36. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman özel" 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı 3 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

37. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge^ 
çüci bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu, (2/1016) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi: 2 6 . 4 . 1978) 

38. — Nuri Sayın'ın özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka-> 
bul edilen metne daür M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M.; 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa-> 
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

(Millet Meclisi 139 ncu Birleşim) 





Dönem : 5 
Toplantı : 1 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 82 

Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1977 Ayları Hesa
bına Ait Millet Meclisi Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu. 

(5/15) 

Hesapları inceleme (Komisyonu (Raporu 

Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/15 
Karar No. : 9 

20.4.1978 

Yüksek Başkanlığa 

82( 856.31 Eylül 1977 başında Hazünenin Ziraat Bankasına olan borcu 
103 213 131.— Eylül, Eklim, Kasım 1977 aylarında Ziraaıt Bankasının aldığı para., 

A-

103 130 274.69 Toplam 
133 946 584.68 Eylül, Ekim, Kasım 1977 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para, 

/ 

30 816 309.99 Aralık 1977 başında Hazünenin Ziraat Bankasına olıan borcu 

M. Meclisli Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1977 aylarına alijt hesapları incelendi, 
Eylül 1977'de Hazünenin Ziraat Bankasına olan 82 856.31 lira borcu ile Eylül, Ekim, Kasım 1977 ay

larında Hazineden 103 213 131.- Mra alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağın cieman 103 13Ö 274.69 lira 
olduğu, mevcuttan sarf olunan 133 946 584.68 lira tenzil edildikten sonra Aralık 1977 başında Hazinenin Ziraat 
Bankıasına olan borcunun 30 816 304.99 liradan ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbâ-* 
nine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genıel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı ve bu 
Rapor Sözcüsü 

Konya 
Necati Kalaycıoğlu 

Ankara 
Ahmet Hamdi Çelebi 

Başkanvekili 
Adıyaman 
Halil Ağar 

Çanları 
Arif Tosyalıoğlu 

Kars 
Hasan Yıldırım 

Denetçi 
Samsun 

Nafiz Yavuz Kurt 

Kars 
Turgut Artaç 

• « • » - • * • 





Dönem : 5 
Toplantı : 1 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 83 

Millet Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1977 Aylarr 
Hesabına Ait Millet Meclisi Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu^ 

(5/13) 

Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/13 
Karar No. : 7 

20.4.1978 

:+ 

I 

Yüksek Başkanlığa 

II 412 352.82 Mart 1977 başında Bankada mevcut para* 
197 998 818.53 Mart, Nisan, Mayıs 1977 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para, 

199 411 171.35 Toplam. 
200 921 413.19 Mart, Nisan, Mayıs 1977 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para, 

l! 510 241.84 Hazliran 1977 başında Hazinenin Ziraat Bankasına olan borcu. 

M. Meclisli Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1977 aylarına ait hesapları (incelendi, 
Mart 1977'die Ziraat Bankasındaki 1 412 352.82 liralık mevcudu ile Mart, Nisan, Mayıs 1977 aylarında Ha-< 

ziineden 197 998 818.53 lira alınarak Bankadaki hesabal yatırılan meblağın ceman 199 411 171.35 lira oldu-< 
ğu mevcuttan sarfolunan 200 921 413.19 lira tenzil edildikten sonra Mart 1977 başında Hazinenin Ziraat Ban-* 
kasına olan 'borcunun 1 510 241.84 liradan (iibaröt olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine 
uygun bulunduğu görülmüştür., 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı ve bu 
Rapor Sözcüsü 

Konya 
Necati Kalaycıoğlu 

Ankara 
Ahmet Hamdi Çelebi 

Başkanvekili 
Adıyaman 
Halil Ağar 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

Denetçi 
Samsun 

Nafiz Yavuz Kurt 

Kars 
Turgut Artaç 

Kars 
Hasan Yıldırım 





Dönem : 5 
Toplantı : 1 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 84 

Millet Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1977 
Ayları Hesabına Ait Millet Meclisi Hesapları İnceleme Komisyonu 

Raporu. (5 /14 ) 

Hesaplan İnceleme Komisyonu (Raporu 

Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/14 
Karar No. : 8 

20.4.1978 

'+ 

Yüksek Başkanlığa 

1 510 241.84 Haziran 1977 başında Hazinenin Ziraat Bankasına olan borcu, 
265 418 440.02 Haziran, Temmuz, Ağustos 1977 aylarında Ziraalt Bankasının aldığı para. 

263 908 198.18 Toplam. 
263 991 054.49 Haziran, Temmuz, Ağustos 1977 aylarında Ziraalt Bankasının harcadığı para. 

82 856.311 Eylül 1977 başında Hazinenin Ziraalt Bankasına olan borcu. 
M. Meclisli Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1977 aylarına ait hesapları (incelendi 

Haziran 1977'de Hazinenin Ziraat Bankasına olan 1 510 241.84 lira borcu ile Haziran, Temmuz, Ağustos 
1977 aylarında Hazineden 265 418 440.02 lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağın ceman 
263 908 198.18 lira olduğu, mevcuttan sarfolunan 263 991 054.49 lira tenzil edildikten sonra Eylül 1977 ba
şında Hazinenin Ziraat Bankasına olan borcunun 82 856.31 liradan ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle 
sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa! sunulur. 

Komisyon Başkanı ve bu 
Rapor Sözcüsü 

Konya 
Necati Kalaycıoğlu 

Başkanvekili 
Adıyaman 
Halil Ağar 

Denetçi 
Samsun 

Nafiz Yavuz Kurt 

Ankara 
Ahmet Hamdi Çelebi 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

Kars 
Turgut Ar t aç 

Kars 
Hasan Yıldırım 





Dönem : 5 
Toplantı : 1 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 85 

Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1976 Ocak, Şubat 1977 Ayları 
Hesabma Ait Millet Meclisi Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu. 

(5/12) 

Hesaplan İnceleme Komisyonu Rapora 

Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/12 
Karar No. : 6 

20.4.1978 

Yüksek Başkanlığa 

4 041 534.73 Aralık 1976 başında Hazıinenün Ziraat Bankasına olan borcu. 
117 080 044.80 Aralık 1976 Ocak, Şubaıt 1977 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para, 

/ 

113 038 510.07 Toplam. 
111 626 157.25 Aralık 1976 Ocak, Şubat 1977 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para.; 

1 412 352.82 Mart 1977 başında Bankada meveult para< 

M. MecM Saymanlığının Aralık 1976, Ocak, Şubat 1977 aylarına ait hesapları incelendi, 

Aralık 1976'da Hazinemin Ziraaft Bankasına olan 4 041 534.73 lira borcu lile Aralık 1976, Ocak, Şubat 
1977 aylarmda Haziineden 117 080 044.80 lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ ceman 113 038 510.07 
lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 111 626 157.25 lira tenzül edildikten sonra Mart 1977 başında Bankadaki 
kasa mevcudunun 1 412 352.82 liradan İbaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uy-* 
gun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisline arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı ve bu 
Rapor Sözcüsü 

Konya 
Necati Kalay cıoğlu 

Başkanvekili 
Adıyaman 
Halil Ağar 

Denetçi 
Samsun 

Nafiz Yavuz Kurt 

Ankara 
Ahmet Hamdi Çelebi 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

Kars 
Hasan Yıldırım 

Kars 
Turgut Artaç 




