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1. — Rize Milletvekili Cevat Yalçın'ın, 9/40
esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/83)
156
2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Cemâlettin Inkaya ile Bursa Milletvekili Cemal
Külâhlı'nın, takibettiği yanlış enerji politikası
yüzünden Devleti büyük zarara uğrattığı ve bu
eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar es
ki Bakanı İhsan Topaloğlu hakkında kurulmuş
bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonunun
görev süresinin 30 gün uzatılmasına dair Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi. (3/152, 9/30)
156
3. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve
15 arkadaşının, Türkiye - Radyo Televizyon
Kurumunu, Anayasa ve 359 sayılı Kanunun ta
yin ettiği yayın esaslarından uzaklaştırdığı ve
bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyle eski Başbakan Bülent
Ecevit hakkında kurulmuş bulunan Soruşturma

Sayfa
Hazırlık Komisyonunun görev süresinin 30 gün
uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezke
resi. (3/153, 9/38)
156:157
4. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve
11 arkadaşının, gizli kalması gereken Millî İs
tihbarat Teşkilâtı raporunu kendi partisine men
sup bir milletvekiline verdiği ve bu eyleminin
T. C. Kanununun 229 ncu maddesine uyduğu
iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca Başbakan Süleyman Demirel hakkın
da kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun görev süresinin 30 gün uzatılması
na dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/154,
9/49)
157
%
5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpars
lan ve 68 arkadaşının, senatör olabilmek için,
gümrüklerden hazineye intikal eden malları par
tizanlarına dağıtmak suretiyle görevini kötüye
kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun
228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle
Anayasanın 90 ncı, T, B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca
Gümrük ve Tekel Bakam Orhan Öztrak hak
kında kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık
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Sayfa
Demirel hakkında bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi. (9/72)
166:167
11, — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'
in, Ereğli Kömürleri İşletmesine yaptığı tayinlerle partizan bir tutum izlediği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ve T. B.
M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında bir Meclis
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/73) 167:
170
I
12. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun,
I Türkiye Elektrik Kurumu Kanununa
aykırı
I imtiyaz Sözleşmesi yapmak suretiyle hazineyi
I zara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza KaI nununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu
I iddiasıyle Anayasanın 90 ve T. B. M. M. BirI leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
I uyarınca Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı SeI lâhattın Kılıç hakkında bir Meclis SoruşturmaI sı açılmasına ilişkin önergesi. (9/74)
r?l'':T72
V. — Seçimler
172
1. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in,
I dış politikadaki tutumuyle görevini ihmal ve
I kötüye kullandığı, bu eyleminin T. C. KanunuI nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyle, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik
I Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınI ca Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangil
I hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına
l ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan SoI ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi.
9. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş
(9/64)
'
172:173
ve 16 arkadaşının, yaptığı partizan tayinlerle
I
2.
—
Burdur
Milletvekili
Ali
Sanlı
ve
3
argörevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin
J kadaşının, kalkınma plan ve program gerekle
Türk Ceza Kanununun 237, 238 ve 240 nci mad
rini yerine getirmeyerek ülke çıkarlarına aykı
delerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı,
rı hareket ettikleri ve bu eylemlerinin T. C.
ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğü
Kanununun
210, 228 ve 240 ncı maddelerine
nün 12 nci maddeleri uyarınca Millî Eğitim
I
uyduğu
iddiasıyle,
Anayasanın 90 ncı, T. B.
Bakanı Ali Naili Erdem hakkında bir Meclis
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/71) 162: I M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
166 I maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman DemiI rel, Millî Savunma Bakanı Ferid Melen, Mali10. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldı
I ye Bakanı Yılmaz Ergenekon, Enerji ve Tabiî
rım ve 12 arkadaşının, bazı anarşik olaylara
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç ve Ticaret
ilgisiz kalarak görevini ihmal ettiği ve bu ey-;
I Bakanı Halil Başol haklarında bir Meclis Şoleminin Türk Ceza Kanununun 230 ncu mad
I ruşturması açılmasına ilişkin önergesini inceledesine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ve
1 mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık KoT. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün
[ misyonuna üye seçimi. (9/65)
173
12 nci maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman

Sayfa
Komisyonunun görev süresinin 30 gün uzatıl
masına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi.
(3/155, 9/57)
157
6. — istanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'ın, demir ve çelik ithalinde ithalâtçı lehine,
kamu sektörü aleyhine bir tutum içerisinde bu
lunduğu ve bu eyleminin T, Ç. Kanununun 240
ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Anayasanın
90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan
Süleyman Demirel hakkında kurulmuş bulunan
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev sü
resinin 30 gün uzatılmasına dair Komisyon
Başkanlığı tezkeresi. (3/156, 9/60) •
157:158
7. — Henüz görev taksimi yapmamış bu
lunan Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının
çalışma sürelerinin 30'ar gün uzatılmasına dair
Başkanlık önerisi. (9/37, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42,
9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9/50, 9/51,
9/52, 9/54, 9/55, 9/56, 9/58, 9/59, 9/61, 9/62,
9/63).
''
150:159
8. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 12
arkadaşının, çimento ihracatına uygulanan ver
gi iadesinde görevlerini kötüye kullandıkları ve
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230,
240 ve 288 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle,
Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca
Başbakan Süleyman Demirel, Ticaret Bakanı
Halil Başol ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon haklarında bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/70)
159:162
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3. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve
50 arkadaşının, bakanlıkları zamanında görev
lerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin
I
T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Bir
I
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddele
ri uyarınca eski
Başbakan Bülent Ecevit ve
Köy İşleri eski Bakanı Mustafa Ok haklarında
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/66)
173:174 I
|
4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ve 4 arkadaşının, görevleri
ni kötüye
kullandıkları ve bu
eylemlerinin
T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyle, Anayasanın 90 net, T. B. M. M.
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca eski Başbakan Bülent Ecevit ve
Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mahmut Türk
menoğlu haklarında bir
Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye
seçimi.-(9/67)

I
I

I
I

Sayfa
Türkeş, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk,
Devlet
Bakanı Hasan Aksay, Devlet Bakanı M. Ke
mal Erkovan, Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca, Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, Millî Sa
vunma Bakanı Ferid Melen,
içişleri Bakanı
Oğuzhan Asiltürk, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, Ba
yındırlık Bakanı Fehim Adak, Ticaret Bakanı
Halil Başol, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemal Demir, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan
Öztrak, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Korkut Özal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı Selâhattin Kılıç, Turizm ve Tanıtma
Bakanı Lûtfi Tokoğlu, İmar ve İskân Bakanı
Nurettin Ok, Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz,
Orman Bakanı Turhan Kapanlı,
Gençlik ve
Spor Bakanı Ali Şevki Erek, Kültür Bakanı
Rıfkı Danışman ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ah
met Mahir Ablum haklarında bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek

174 I üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na üye seçimi. (9/69)
175:176

5. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Na
7. — 9/40 ve 9/46 esas numaralı Soruştıırzım İnebeyli, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün
I ma Hazırlık Komisyonlarında açık
bulunan
ve 50 arkadaşının, bakanlıkları zamanında gö
üyeliklere seçim.
176
revlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemleri
I
VI. — Görüşülen işler
176
nin T. C. Kanununun 230, 238, 240 ve 1918
1. — Millet Meclisi eski İdareci üyeleri Gü
sayılı Kanunun 36 ncı maddelerine uyduğu id
müşhane Milletvekili Mustafa Karaman, Kas
diasıyle, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Bir
tamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ile
Rize
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
Milletvekili Sami Kumbasar ve Cumhuriyet Se
uyarınca eski Başbakan Bülent Ecevit ve Güm
natosu eski İdare amirleri C. Senatosu Tabiî
rük ve Tekel eski Bakanı Mahmut Türkmen
Üyesi Suphi Gürsoytrak ile C. Senatosu Zon
oğlu haklarında bir Meclis Soruşturması açıl
guldak
Üyesi Tarık Remzi Baltan'ın, T. B.
masına ilişkin önergesini incelemek üzere kuru
M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
maddesinin değiştirilmesine ilişkin İçtüzük tek
çimi. (9/68)
174:175
lifi ve içtüzük Geçici Karma Komisyonu ra
6. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz ve 7
poru. (2/1) (S. Sayısı : 105)
176
arkadaşının, T R T Kurumu Genel Müdürlüğü
2. — Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim
ne yasalara aykırı olarak atama yaptıkları ve
Cop'un, parlamenterin Anayasa teminatı altın
bu eylemlerinin T. C. Kanununun 146 ncı mad
daki hakkının kullanılmasına müdahalede bu
desine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı,
lunan memurlarını cezalandırmamak suretiyle,
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240
12 nci maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Orman es
Demirel ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
ki Bakanı Selâhattin İnal hakkında Anayasa
dımcısı Necmettin Erbakan, Devlet Bakanı ve
nın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı
Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu,. Dev
let Bakam ve Başbakan Yardımcısı Alparslan
I İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Mec151 —
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Sayfa
Üs Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 27
numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu. (9/27) (S. Sayısı : 97)
176:177
3. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, gö
revini kötüye kullanmak ve bu eyleminin Türk
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin
hakkında Anayasanın 90, 147 ve T. B. M. M.
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12, 13 ncü mad
deleri uyarınca Meclis Soruşturması yapılması
na dair Başbakanlık yazısı ve 21 numaralı
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu
raporu. (9/21) (S. Sayısı : 99)
177:178
4. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Kanunsuz tasarruflarda
bulunduğu ve
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı
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maddesine uyduğu iddiasıyle, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu hak
kında Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına
dair
önergesi ve 28 numaralı T. B. M. M. Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu raporu. (9/28) (S. Sa
yısı : 101)

179

5. — İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'
nm, görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandı
ğı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ncu
maddesine uyduğu iddiasıyle, Maliye eski Ba
kanı Sait Naci Ergin hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesi ve 22 nu
maralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu. (9/22) (S. Sayısı : 104)

179

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
C. Senatosu Nevşehir Üyesi İbrahim Şevki Atasağun'un 9/37 esas numaralı,
Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâroğlu'
nun 9/41 esas numaralı,
C. Senatosu İstanbul Üyesi Rahmi Erdem'in
9/43 esas numaralı,
Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in de 9/46
esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu üye
liklerinden çekildiklerine dair önergeleri Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu.
9/30 esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
eski Bakanı İhsan Topaloğlu hakkında;
9/38 esas numaralı, eski Başbakan Bülent Ecevit
hakkında;
9/49 esas
numaralı, Başbakan Süleyman Demirel hakkında ve
9/57 esas numaralı, Gümrük ve Tekel Bakam
Orhan Öztrak hakkında kurulmuş bulunan Soruttur
ma Hazırlık komisyonları görev
sürelerinin 30'ar
gün uzatılmasına dair Komisyon başkanlıkları tez
kereleri kabul edildi.
Görev bölümü yapmadan görev süreleri dolan :
9/37 esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
eski Bakanı Cahit Kayra hakkında;

9/39 esas numaralı, Köy İşleri ve Kooperatifler
eski Bakanı Mustafa Ok ile Maliye eski Bakanı De
niz Baykal haklarında;
9/40 esas numaralı, Gümrük ve Tekel eski Ba
kanı Mahmut Türkmenoğlu hakkında;
9/41 esas, numaralı, Ticaret eski bakanları Fehim
Adak ve Halûk Cillov haklarında;
9/42 esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı Cahit Kayra hakkında;
9/43 esas numaralı, Millî
Mustafa Üstündağ hakkında;

Eğitim

eski Bakanı

9/44 esas numaralı, Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Necmettin Erbakan, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Bayındırlık Bakanı Fehim Adak, Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut özal ve
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru hak
larında;
9/45 esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında;
9/46 esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
eski Bakanı Cahit Kayra ve Maliye eski Bakanı De
niz Baykal haklarında;
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9/47 esas numaralı, Ticaret Bakanı Halil Başol
•hakkında;
9/48 esas numaralı, Gümrük ve Tekel Bakanı
Orhan öztrak hakkında;
9/49 esas numaralı, Turizm ve Tanıtma eski Ba
kanı Orhan Birgit hakkında;
9/51 esas numaralı, Baş/bakan Süleyman Demirel
ve Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Necmettin
Erbakan haklarında;
9/52 esas numaralı, Başbakan Süleyman Demirel
tçişleri- Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve İmar ve İskân
Bakanı Nurettin Ok haklarında;
9/54 esas numaralı, Başbakan Süleyman Demirel
hakkında;
9/55 esas numaralı, Ticaret Bakanı Halil Başol
hakkında;
9/56 esas numaralı, Turizm ve Tanıtma Bakanı
Lûtfi Tokoğlu hakkında;
9/58 esas numaralı, Sosyal Güvenlik Bakanı
Ahmet* Mahir Ablum hakkında;
9/59 esas numaralı, Başbakan Süleyman Demirel,
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Baka
nı Halil Başol haklarında;
9/60 esas numaralı, Başbakan Süleyman Demirel
hakkında ve
9/61 esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında kurulan Soruştur
ma Hazırlık komisyonlarına da yeniden 30'ar gün
lük süre verilmesi kabul olundu.
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, dış politikodaki tutumuyle görevini ihmal ve kötüye kullandı
ğı, bu eyleminin T. G. Kanununun 230 ve 240 ncı
maddelerine uyduğu iddiasıyle Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangil hakkında (9/64)
Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 3 arkadaşının,
kalkınma plan ve program gereklerini yerine getir
meyerek ülke çıkarlarına aykırı hareket ettikleri ve
bu eylemlerinin T. C. Kanununun 210, 228 ve 240
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süley
man Demirel, Millî Savunma Bakanı Ferid Melen,
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, Enerji ve Tabiî
Kaynaklâı Bakanı Selâhattin Kılıç ve Ticaret Baka
nı Halil !Başol haklarında (9/65)
İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 50 arkada
şının, bakanakları zamanında görevlerini kötüye kul
landıkları ve* bu eylemlerinin T. C. Kanununun 240
ncı maddesine uyduğa iddiasıyle eski Başbakan Bü
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lent Ecevit ve Köy İşleri eski Bakanı Mustafa Ok
haklarında (9/66),
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Ce
nap Ege ve 4 arkadaşının, görevlerini kötüye kul
landıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 240
ncı maddesine uyduğu iddiasıyle eski Başbakan Bü
lent Ecevit ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mah
mut Türkmenoğlu haklarında (9/67),
Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Nazım İnebeyli ve 52 arkadaşının, bakanlıkları zamanında görev
lerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin
T. C. Kanununun 230, 238, 240 ve 1918 sayılı Ka
nunun 36 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle eski
Başbakan Bülent Ecevit ve Gümrük ve Tekel eski Ba
kanı Mahmut Türkmenoğlu haklarında (9/68) ve
Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz ve 7 arkadaşının,
TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne yasalara aykırı
olarak atama yaptıkları ve bu eylemlerinin T. C.
Kanununun 146 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle
Başbakan Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu,
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Alparslan
Türkeş, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, Devlet Bakanı
Hasan Aksay, Devlet Bakanı M. Kemal Erkovan,
Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca, Adalet Bakanı İs
mail Müftüoğlu, Millî Savunma Bakanı Ferid Me
len, İçişleri Bakanı .Oğuzhan Asiltürk, Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil, Maliye Bakanı Yıl
maz Eregnekon, Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Er
dem, Bayındırlık Bakanı Fehim Adak, Ticaret Ba
kanı Halil Başol, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemal Demir, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztıak, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut
Özal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğ
ru, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kı
lıç, Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu, İmar
ve İskân Bakanı Nurettin Ok, Köy İşleri Bakanı Ve
fa Poyraz, Orman Bakanı Turhan Kapanlı, Gençlik
ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek, Kültür Bakanı Rıfkı
Danışman ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir
Ablum haklarında (9/69) birer Meclis Soruşturması
açılmasına dair önergeleri okundu; kurulacak Soruş
turma Hazırlık komisyonlarının 16'şar üyeden teş
kili, komisyonların çalışma sürelerinin üye seçimi ta
rihinden başlaması ve ilgili bakanların yazılı görüş
lerini üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün içerisin
de vermeleri kabul edildi.
9/62 ve 9/63 esas numaralı Soruşturma Hazırlık
komsyonlarr üyeliklerine ve
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9/37, 9/41 ve 9/43 esas numaralı Soruşturma Ha
zırlık komisyonlarındaki açık üyeliklere siyasî parti
gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler.
Bolu eski Milletvekili Halil ibrahim Cop'un, par
lamenterlerin Anayasa teminatı altındaki hakkının
kullanılmasına müdahalede bulunan memurlarını ce
zalandırmamak suretiyle, eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Orman eski Bakanı Selâhattin înal hakkında
kurulan 27 numaralı (9/27) (S. Sayısı : 97),
Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevini kötü
ye kullanmak ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun . 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Çanakka
le Milletvekili Refet Sezgin hakkında kurulan 21
numaralı (9/21) (S. Sayısı: 99),
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, ka
nunsuz tasarruflarda bulunduğu ve bu eyleminin
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyle, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İh
san Topaloğlu hakkında, kurulan 28 numaralı (9/28)
(S. Sayısı : 101) ve
İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, görevini
ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin
T. C. Kanununun 230 ncu maddesine uyduğu iddia
sıyle, Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin hakkın
da kurulan 22 numaralı (9/22) (S. Sayısı : 104)
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu ra
porları, ilgili komisyon yetkililerinin Genel Kurulda
hazır bulunmamaları nedeniyle ertelendi.
Adana eski Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun,
üreticinin ürünlerini ve tarımla uğraşanların eme
ğini değerlendirmek için gereken tedbirleri alma
dığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 240
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Ticaret eski Ba
kanı Naim Talû hakkında kurulan 26 numaralı (9/26)
(S. Sayısı : 98),
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C. Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu kararlarının tatbikinde
fertlere eşit muamele yapmamaları suretiyle Ana
yasanın 12 nci maddesini ihlâl ettikleri ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyle Maliye eski Bakanları Mesut Erez,
Sait Naci Ergin ve Ziya Müezzinoğlu haklarında
kurulan 29 numaralı (9/29) (S. Sayısı : 100 ve 100'e
1 nci ek),
Trabzon eski Milletvekili Necati Çakıroğlu'nun,
Devlet imkânlarını kötüye kullanarak iş adamlarına
menfaat temin ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyle Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nuri Bayar hakkında kurulan 35 numaralı (9/35) (S. Sayı
sı : 102) ve
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen
Üyesi Özer Derbil ve iki arkadaşının, Elektrifer Fir
masına gerekli teşvik belgelerinin ve ithal izinlerinin
verilmesi ile alınan teminat mektuplarının paraya
çevrilmesinde, görevini kötüye kullandığı ve bu ey
lemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesiyle
1567 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine uyduğu id
diasıyle Dış Ekonomik İlişkiler eski Bakanı Özer
Derbil, Gümrük ve Tekel eski bakanları Haydar
Özalp, Fethi Çelikbaş ve Mahmut Türkmenoğlu hak
larında kurulan 36 numaralı (9/36) (S. Sayısı : 103)
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu rapor
ları kabul olundu.
Birleşime saat 18.10'da son verildi.
Başkan
Divan Üyesi
Başkanvekili
Kastamonu
Ahmet Çakmak
Mehdi Keskin
Divan Üyesi
Yozgat
İlhami Çetin

II. — GELEN KÂĞITLAR
10 . 5 . 1976 Pazartesi
Meclis Soruşturması Önergeleri
1. — Çorurn MilletVelkili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çimento ihracatına uygulanan vergi iade
sinde görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 288 nci
maddelerim uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman
Demirel, Ticaret Bakanı Halil Başöl ve Maliye Ba
kam Yılmaz Ergenekbn haklarında Anayasanın 90
ncı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12

nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/70)
2. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 16
arkadaşının, yaptığı partizan tayinlerle görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun
237, 238 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle,
Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Ana
yasanın 90 ncı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı îçtü-
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züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/71)
3. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve
12 arkadaşının, bazı anarşik olaylara ilgisiz kalarak
görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 230 ncu maddesine uyduğu iddiasiyle Baş
bakan Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 90 ncı
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/72)
4. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Ereğ
li Kömürleri İşletmesine yaptığı tayinlerle partizan
bir tutum izlediği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle Enerji ve
Tabiî Kaynalklar Bakan( Selâhattin Kılıç hakkında
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Anayasanın 90 ncı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/73)
Rapor
5. — Millet Meclisi EsM İdareci Üyeleri Gümüş
hane Milletvekili Mustafa Karaman, Kastamonu Mil
letvekili Hasan Tosyalı ve Rize Milletvekili Sami
Kumbasar ve Cumhuriyet Senatosu Eski İdare Amir
leri C. Senatosu Tabiî Üyesi Suphi Gürsoytrak ile
C. Senatosu Zonguldak Üyesi Tanık Remzi Baltan'
in, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14
ncü maddesinin değiştirilmesine ilişjkin İçtüzük tekli
fi ve İçtüzük Geçici Karma Komisyonu raporu.
(2/1) Türkiye Büyük Millet Meclisi S. Sayısı : 105)
(Dağıtima tarihi : 21 . 4 . 1976). (GÜNDEME)

11 . 5 . 1976 Sah
Meclis Soruşturması Önergesi
1. — Adana Milletvekili Üter Çubukçu'nun, Tür
kiye Elektrik Kurumu Kanununa aykırı İmtiyaz
Sözleşmesi yapmak suretiyle Hazineyi zarara uğ
rattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230

ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle Anayasa
nın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi.
(9/74)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu
DİVAN ÜYELERİ : Cemil Erhan (Ağrı), llhami Çetin (Yozgat)

BAŞKAN — Türkiye Büyü'k Millet Meclisinin

6 ncı Birleşimini açıyorum.

HI. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir.
Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz.
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
BAŞKAN — Sunuşlar vardır, okutuyorum:
1. — Rize Milletvekili Cevat Yalçın'ın, 9/40 esas
numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi. (4/83)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
Başkanlığına,

Toplantısı

9/40 No. lu Türkiye Büyük Millet Meclisi So
ruşturma Hazırlık Komisyonundan, soruşturma öner
gesinde imzam olması nedeniyle, Türkiye Büyük Mil
let Meclîsi Birleşik Toplantısı içtüzüğü gereğince
istifa ediyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Cevat Yalçın
Rize Milletvekili
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.

I karar tarihinden itJbaren yeniden 30 gün uzatılması
na emir ve müsaadelerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Turhan Utku
Çorum Miletvekili
9/30 No.lu Soruşturma
Hazırlık Komisyonu Sözcüsü
BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 15 ar
kadaşının, Türkiye - Radyo Televizyon Kurumunu,
Anayasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın
esaslarından uzaklaştırdığı ve bu eyleminin T. C. Ka
nununun 240 neı maddesine uyduğu iddiasiyle eski
Başbakan Bülent Ecevit hakkında kurulmuş bulunan
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev süresinin
30 gün uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tez
keresi. (3/153, 9/38)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi CeBaşkanlığına
malettin İnkaya ile Bursa Milletvekili Cemal Külâhtçel Milletvekili ibrahim Göktepe ve 15 arkada
lı'nın, takip ettiği yanlış enerji politikası yüzünden
şının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun, Ana
Devleti büyük zarara uğrattığı ve bu eyleminin T. C.
yasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği esaslardan
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle
I uzaklaştırdığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı İhsan Topalnun 240 ncı maddesine uyduğu iddiası ile, eski Baş
oğlu hakkında kurulmuş bulunan Soruşturma Ha
bakan Bülent Ecevit ha'kkında, Anayasanın 90 ncı
zırlık Komisyonunun görev süresinin 30 gün uza
ve Türkiye Büyük Millet, Meclisi Birleşik Toplantı
tılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/152,
sı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
9/30)
lis Soruşturması açılmasına dair önergesini incele
BAŞKAN — 9/30, 9/38, 9/49, 9/57, 9/60, 9/40 mek üzete, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
Toplantısının 16 . I . 1976 tarihli 4 ncü Birleşimin
esas numaralı Soruşturma Hazırlık komisyonlarının
de kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisgörev sürelerinin uzatılmasına dair tezkereler vardır.
I
yomumuz,
çalışmalarını tamamlayarak raporunu Tür
Okutuyorum:
kiye Büyük; Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
I rapor guddeme girmiş iken, siyasî parti organlarınBaşkanlığına
I daki vâki değişiklikler ve Cumhuriyet Senatosu yeCumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Cemalet- I nileme seçimlerinden mütevellit Komisyonumuza yetin inkaya ile Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı'nın, I niden iltihak eden üyelerin raporu gözden geçirebiltakip ettiği yanlış enerji politikası yüzünden Devleti I meleri için, rapor komisyona geri alınmış ve halen
büyük zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza I incelemelerini tamamlayamamış bulunmaktadır.
Bu nedenle, 6 . 5 . 1976 tarihinde sona eren çaKanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiası ile I
I
lışma
süremizin, karar tarihinden itibaren yeniden
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İhsan TöI
30
gün
uzatılması hususunu, emir ve müsaadelerinipaloğlu hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
Orhan Tuğrul
masına dair önergesini incelemek üzere, Genel Kuru I ze arz ederim.
lun 4 . 1 2 . 1974 tarihli İkinci Birleşiminde kurul I
Cumhuriyet Senatosu
muş bulunan 9/30 No. lu Soruşturma Hazırlık Ko I
Bilecik Üyesi
misyonumuzun, 6 . 5 . 1976 tarihinde sona eren ça
9/38 No. lu Soruşturma
lışma süresinin, çalışmalarını sonuçlandırmadığından, 1
Hazırlık Komisyonu Başkanı
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 11 ar
kadaşının, gizli kalması gereken Millî İstihbarat Teş
kilâtı raporunu kendi partisine mensup bir milletve
kiline verdiği ve bu eyleminin T. C. Kanununun 229
ncu maddesine uyduğu iddiasiyle, Anayasanın 90 ncı,
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman Demirel hak
kında kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun görev süresinin 30 gün uzatılmasına dair
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/154; 9149)
Türkiye

Büyük

Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
Başkanlığına
İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 11 arkada
şının, gizli kalması gerekli Millî İstihbarat Teşkilâtı
raporunu, kendi partisine mensup bir milletvekiline
Verdiği vs bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240
ncı maddesine uyduğu iddiasiyle, Başbakan Süley
man Demirel hakkında, Anayasanın 90 ncı ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün i 2 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek:
üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısının 3 . 3 . 1976 tarihli 4 ncü Birleşiminde kurul
muş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonumuzun,
6 . 5 . 1976 tarihinde sona eren çalışma süresinin, ça
lışmalarını tamamlayamamış olması nedeniyle, yeni
den, karar tarihinden itibaren 30 gün süre verilme
si hususunda yüksek delâletlerinizi saygılarımla rica
ederim,
Talât Oğuz
Mardin Milletvekili
9/49 No. lu Soruşturma
Hazırlık Komisyonu Başkanı
BAŞKAN — Okunan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve
68 arkadaşının, senatör olabilmek için, gümrüklerden
Hazineye intikal eden malları partizanlarına dağıtmak
suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin
T. C. Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine uy
duğu iddiasiyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak hak
kında kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun görev süresinin 30 gün uzatılmasına dair
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/155, 9/57)
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T. B. M. M. Hirlfeşiık Toplantısı Başkanlığına
Tekirdağ MületVeldu' Yılmaz Alpaslan- ve-68 ar*
kadaşınıni senatör olabilmek için gümrüklerden Ha
zineye intikal eden malları partizanlarına dağıtmak
suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin
Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine
uyduğu iddiasiyle, Anayasanın 90 ncı ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca Gümrük ve Tekel Ba
kanı Sayın Orhan Öztrak hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair olan önergeyi incelemek
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısının 3 . 3 . 1976 tarihli 4 ncü Birleşiminde kurul
muş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonumuzun
çalışma süresi 6 . 5 . 1976 tarihinde sona ermiş bu
lunmaktadır,
önergedeki iddialarla ilgili belge ve dokümanlar
komisyonumuz üyelerinin tetlkikine yeni sunulmuş
olup, henüz tetkik edemedikleri cihetle Komisyonu
muz çalışmalarına devam edememitşîr.
Bu nedenle, karar tarihinden itibaren yeniden 30
gün süre verilmesi hususunda yüksek delâletlerinizi
saygılarımla rica ederim.
9/57 No. lu Soruşturma
Hazırlık Komisyonu Başjkani
Atıf Benderlioğlu
Cumhuriyet Senatosu
Ankara Üyesi
BAŞKAN — Okunmuş olan Soruşturma Hazır
lık Komisyonu önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalm'ın,
demir ve çelik ithalinde ithalâtçı lehine, kamu-sektörü
aleyhine bir tutum içerisinde bulunduğu ve bu eyle
minin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasiyle Anayasanın 90 ncı, T. S, M. M. Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca
Başbakan Süleyman Demirel hakkında kurulmuş bu
lunan Soruşturma Hazırlık Komisyonunun gçrev sü
resinin 30 gün uzatılmasına dair Komisyon Başkan
lığı tezkeresi. (3/156, 9/60)
T. B. M. M, Birleşik Toplantısı Başkanlığına
İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'm, de
mir - çelik ithalinde ithalâtçı lehine, kamu sektörü
aleyhine bir tutum içerisindte bulunduğu ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasiyle, Başbakan Süleyman Demirel hak
kında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Milet
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad-
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deleri, uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
dair önergesini incelemek üzere, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısının 3 . 3 . 1976 tarih
li 4 ncü Birleşiminde kurulmuş olan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonumuzun çalışmaları halen devam et
mektedir.
Konu ile ilgili istenen belge ve dokümanların Ko
misyonumuza gelmemiş olması nedeniyle çalışmala
rını tamamlayamadığından, 6 . 5 . 1976 tarihinde so
na eren çalışma süremiziin, yeniden, karar tarihinden
itibaren 30 gün uzatılması hususunda emir ve müsaa
delerinize arz ederim.
9/60 No. lu Soruşturma
Hazırlık Komisyonu Başkanı
Cumhuriyet Senatosu
Balıkesir Üyesi
Nejat Sarlıcalı
BAŞKAN — Okunan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu önergesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
7. — ılenüz görev taksimi yapmamış bulunan So
ruşturma Hazırlık komisyonlarının çalışma süreleri
nin 30'ar gün uzatılmasına dair Başkanlık önerisi.
(9/37, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46,
9/Al, 9/48, 9/50, 9/51, 9/52, 9/54, 9/55, 9/56, 9/58,
9/59,, 9/61, 9/62, 9/63)
BAŞKAN — Başkan, sözcü ve kâtip seçimleri
ni yapamadan 30 günlük çalışma süreleri sona eren
Soruşturma Hazırlık komisyonlarına yeniden süre
verilmesi için oylarınızı alacağım.
9/37 esas Numaralı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
eski Bakanı Cahit Kayra hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 gün
lük süre verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul
eldenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9/39 esas numaralı Köy İşleri eski Bakanı Musta
fa Ok ile Maliye eski Bakanı Deniz Baykal hakla
rında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar tarihinden iti
baren yeniden 30 günlük süre verilmesini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
9/40 esas numaralı Gümrük ve Tekel eski Bakanı
Mahmut Türkmenoğlu hakkında bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 günlük
süre verilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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9/41 esas numaralı Ticaret eski bakanları Fehim
Adak ile Halûk Cillov haklarında bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 günlük
süre verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9/42 esas numaralı Enerji ve Tabiî Kaynaklar es
ki Bakanı Cahit Kayra hakkında bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 günlük
süre verilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9/43 esas numaralı Millî Eğitim eski Bakanı Mus
tafa Üstündağ hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, ka
rar tarihinden itibaren yeniden 30 günlük süre veril
mesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
9/44 ests numaralı Devlet Bakanı - Başbakan
Yardımcısı Necmettin Erbakan, İçişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk, Bayındırlık Bakanı Fehim Adak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Abdullah Doğru haklarında bir
Meclis Soruşturması açılmasına dair Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna, karar tarihinden itibaren 30 gün
lük süre verilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9/45 esas numaralı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Selâhattin Kılıç hakkında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 günlük
süre verilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9/46 esas numaralı Enerji ve Tabiî Kaynaklar es
ki Bakanı Cahit Kayra ve Maliye eski Bakanı Deniz
Baykal haklarında bir Meclis Soruşturması açılması
na dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar ta
rihinden itibaren 30 günlük süre vedilmesini oylarını
za arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
9/47 esas numaralı Ticaret Bakanı Halil Başol
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar tarihinden
itibaren 30 günlük süre verilmesini oylarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
9/48 esas numaralı Gümrük ve Tekel Bakanı Or
han Öztrak hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, ka-
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rar. tarihinden itibaren yeniden 30 günlük süre ve
rilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9/50 esas numaralı Turizm ve Tanıtma eski Ba
kanı Orhan Birgit hakkında bir Meclis Soruşturması
açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna,
karar tarihinden itibaren yeniden 3C günlük süre ve
rilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9/51 esas numaralı Başbakan Süleyman Demire!
ve Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Necmettin
Erbakan haklarında bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar
tarihinden itibaren yeniden 30 günlük süre verilmesini
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
9/52 esas numaralı Başbakan Süleyman Demiirel,
içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, îmar ve İskân Ba
kanı Nurettin Ok haklarında bir Meclis Soruşturma
sı açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna,
karar tarihinden itibaren yeniden 30 günlük süre ve
rilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9/54 esas numaralı Başbakan Süleyman Demirel
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar tarihinden
itibaren yeniden 30 günlük süre verilmesini oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
9/55 esas numaralı Ticaret Bakanı Halil Başol
hakkında biç,Meclis Soruşturması açılmasına dair So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar tarihinden
itibaren yeniden 30 günlük süre verilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
9/56 esas numaralı Turizm ve Tanıtma Bakanı
Lûtfi Tokoğlu ve Başbakan Süleyman Demirel hak
larında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar tarihinden
itibaren, yeniden 30 günlük süre verilmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
9/58 esas numaralı Sosyal Güvenlik Bakanı Ah
met Mahir Ablum hakkında bir Meclis Soruşturması
açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna,
karar tarihinden itibaren, yeniden 30 günlük süre ve
rilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir,
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9/59 esas numaralı Başbakan Süleyman Demirel,
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Bakanı
Halil Başol haklarında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, ka
rar tarihinden itibaren, yeniden 30 günlük süre ve
rilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
9/61 esas numaralı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Selâhattin Kılıç hakkında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna, karar tarihinden itibaren, yeniden 30 günlük
süre verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9/62 esas numaralı Başbakan Süleyman Demirel,
Sânayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru ve Ti
caret Bakanı Halil Başol haklarında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna, karar tarihinden itibaren, yeniden 30 gün
lük süre verilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9/63 esas numaralı Maliye Bakanı Yılmaz Erge
nekon hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına
dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar tari
hinden itibaren, yeniden 30 günlük süre verilmesini
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
8. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 12 arka
daşının, çimento ihracatına uygulanan vergi iadesinde
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin
Trük Ceza Kanununun 230, 240 ve 288 nci maddele
rine uyduğu iddiasiyle, Anayasanın 90 ve T.B.M.M.
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca Başbakan Süleyman Demirel, Ticaret Bakanı
Halil Başol ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon hak
larında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesi. (9/70)
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Demiirel dönemi, 933 sayılı yasanın uygulama bi
çimliyle hızlaman devlet imlkânlannnı yağma edildiği
bir dönem olaralk nitelendirilöbiMr.
Yasa, plan ve proğralm tanımayan bir uygulama
"sonucu devletin zararı büyiülk olurken, Demiirel aile
sinin varlığındaki artış, astronomik boyutlara ulaş
mıştır.
Demıirel'in Başbakanlığında gö*ıev ihmalleri ve
görevlerin kötüye ktullanılmaları sonucu, Devlete du
yulan güven de sarsılmaktadır.
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«İlişik ihracatta Vergi iadesi kararının yürürlüğe
(konulması Ticaret Bakanlığının 11 . 7 . 1975 gün ve
24 . .2 . 14/8582 sayılı yazısı ve Yüksek Planlama
Kurulunun olumlu raporu üzerine 27 . 6 . 1963 gün
ve 261 sayılı yasanın 1 nci ve 28 . 7 . 1976 gün ve
933 sayılı yasanın 3/C 4 ve 13 neü maddelerine göre
Bakanlar Kurulunca 9 . 9 . 1975 günü karariaşitırılmışitır.

Demdfel kardeşlenin yeni kararname gdriişktum öğrene
rek veya böyle bir kararname çıkartılmasını empoze
ederek, bir kaç ay beklemeleri akıldan uzaik tutul
mamalıdır.
Bu karranıaimenin 29 ncu maddesinde her türlü
ihracaaitta uygulanacak Vergi iadesi oranları 11 liste
halimde gösterilmiştir. Çimenitonun yer aldığı 5 sayılı
listede vergi iadesinıin üst sınırı % 25, aitsınırı % 20
ve dolar ihraç duvarı 1 milyon 800 bin dolar olarak
saptanmıştır. Bunun anlamı bir firma bir ta'kvim yılı
içinde 1 milyon 800 bin dolardan fazla ihracaait
yapar veya ihracaat yapmış olduğunu gösteren bel
geler düzenlerse, gösterilen üst sınır üzerinden vergi
iadeisıi almaya hak kazanmaktadır. Maddenin deva
mında bu durum açıklandıktan sonra parantez içinde
«Her türlü çimento ve klinlker ihracaatında, yıllık: ih
raç duvarına bakılmaksızın üst oran üzerinden ödeme
yapılır» denilrrtelkltedir.
MC Hükümeti, 11 liste içinde ve her listede 30 ka
dar mal türüne tanıdığı vergi iadesinde yalnızca çıimenito için ayrı bir lıimiit götirmelkitedir. Yılı içinde,
çimenlto ihracaaltındaki vergi iadesinde ise MC lideri
Demirci'm kardeşlerinin başrolü oynadığı açıklan
mak! tadır.
Vergi iadesi, Türkiye'de üretilen mallara ihraç
olanakları kazandırmak gerekçesiyle düzenlenmiştir.
Kısmî bir devalüasyon niteliğindedir. Ancak vergi
iadesi oranının yükseltilmesi için dış piyasalarda söz
konusu malın fiyatlarının düşmesi
gerekmektedir.
Oysa resmî istatistikler üzerinde yapılan araştırmalar,
1975 yılında çimento ihraç fiyatının düşmeyip arttı
ğını göstermektedir. Bu yüzden çimentoda vergi ia
desi oranı artırılması, kendi gerekçesiyle de çelişmek
tedir. Artan fiyatlarla alıcı bulan bir malın vergi
iadesi oranını yükseltmek, bunun ihracatını yapan ve
ya birtakım belgeler düzenleyerek ihracat yapmadan
yapmış görünen kimselerin kârlarını yükseltmekten
başka bir anlama gelmemektedir.

Mobilya yolsuzluğu dolayıısıyle haikkında soruştur
ma istenen Balkan Halli Başöl'un başında bulunduğu
Ticaret Bakanlığı, bu kararname ile ilgili görüşünü,
1 1 . 7 . 1975 tarihlinde yazıya dökmüştür. Bu tarih
Gölitaş şirkdtinin 27 . 6 . d 975 tarihli ihraç tescil
belgesinden ilki hafta sonsaldır. Olay ticarî kredi
lerin kısıtlanması ile ilgili Hükümet kararın m uygu
lanmasına çok yakın bir günde Hacı Ali Demirel'e
11 milyonluk kredinin Ziraat Bankasınca kullandı
rılmasını anımsatımaiktaldır.
Konu, geçmişlte Demircilerin kredi yoisuzlmklarıyle ilgili soruşturmada dikkati çekmişti. Burada da

Yine resmî istatistikler göstermektedir ki, 1973
yılında Türkiye'nin çimento birim ihraç fiyatı 15 do
lar, 1974 yılı ortalaması olarak 27 dolara çıkmıştır.
Bu nedenle 1974 yılında çimentonun dünya piyasa
larında daha yüksek fiyatla satılabileceğini gören
Ecevit Hükümeti döneminde çimentoya uygulanan
vergi iade oranı düşürülmüş: ür. 1975 yılında ise Tür
kiye'nin bir çok ürünü dünya piyasalarında fiyat kay
bederken çimento gene de artmıştır. 1975 yılında çi
mento birim ihraç fiyatı 29 dolar olmuştur.
Tün bu olgulara karşın, MC Hükümeti çimen
toya uygulanan vergi iadesi oranını beş kat artırmış-

Bir zarn.anlar devlet ımkânlarıyle «Özel okullar»
Ikonusunda olduğu gibi, Demire! ailesine Devlet Ha
zinesini yasaya aykırılığı açık uygulamalarla peşkeş
çeken bir Doç. Doktor Yılmaz Ergenekon'a Maliye
Baikanlığının verilimtei; kredi, arsa, orman ve özel
okul 'konularındalld yolsuzluklarda ismi geçen k'işilerin çeşjMi kamu kuruluşlarının başına getirilmesi,
taltif edilmeleri, ülkemizide yolsuzlukların her geçen
gün artmasına ve hetr gün yeni bir yoisuzİL'Jk olayının
başında yer almasına sebep olmalktadır.
İçinde bulunduğumuz günlerde ise «Demirci aile
sinin yeni bir yolsuzluğu «Demu'el ailesi çimento ihracaatınldan milyonlarca liralık vergi iadesi aldı» başlıklarıyle basından kamuoyuna yansımış bulunuyor.
Bu tür olayların hergiün tefrika edilir olmasından
kamuoyu muzdariptir. Bu yolsuzluklar, Parlamenter
sistemin güvenini sarsacak düzeye ulaşmıştır. Soru
nun çaresini yine demdkratıik kurallar içinde çözüme
ıılaştHlrna'k zorundayız. Bu balkımdan sözü edilen yol
suzluğu yasama denet imine tabi tutmayı görev sayıyo
ruz.
Çimento ihracatına uygulanacak vergi iadesi ile
ilgili olarak son yıllarda ilki kararname yayınlanmıştır.
Bunlardan ilki 19 . 4 . 1974 tarihlidir. Sayın Bülent
Ecevit'in Başbakanlığı dönemindelki bu kararname
ile çimentoya uygulanan vergi iadesi oranı % 5'e in
dirilmiştir. Düğeri 16 . 9 . 1975 tarihli Resmî Gaze
tede yayınlanmıştır. Karar sayısı : 7/10624 olarak
saptanan kararnamen'in gilriş bölümü aynen şöyledir :
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tır. Bu işlem, başrolü Demirel'in yakınlarının oynadığı vergi iadesi ticareti ile uğraşanlar Hazineden ve
açıktan para vermekten farksız olmaktadır.
Kaldı ki, MC Hükümeti dönemi çimentonun ka
raborsaya düştüğü dönem olmuştur.
Demirel ailesinin Göltaş Firması, daha önceden
hazırladığı bir ihracatı bu kararname çıkıncaya kadar geciktirmişlerdir. Kararname yayınlanır yayın
lanmaz bir ay içinde gümrük çıkış beyannamesini
doldurarak eskisinin beş katı iadesini sağlamışlardır.
Demirel kardeşlerin, Demirel Hükümetinin yeni kararnamesinin kendilerine sağlayacağı bu yeni olanağı
önceden bilmeden böyle bir beklemeye gerek duyma
yacağına göre, Demirel ailesinin Demirel Hükümetinin kararnamesini, yayınlanmadan önce nasıl öğrenebildiği üzerinde önemle durulması gerekir.
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I zioni Ofneeali Han 73 - 75 Ka:aköy/İstanbul yazıl
} mıştır.
Bu bilgiler, eğer yapılmış ise, Libya'ya çimento
I
ihraç etmek için Lıchtenstein veya Roma'ya gitmeye
gerek olmadığını göstermektedir.
I
Antalya Gümrüğü 519 sayılı ve 24 Ocak 1976 ta
I
rihli gümrük çıkış beyannamesi, ilgili memurların dı
şında Göltaş Firmasının mühürünü taşımakta ve
I
Gümrük memuru Muhammet Tan'dan başka Göltaş
I
adına Oktay Berberoğlu'nun imzasını kapsamaktadır.
I
(Basında yayınlanan fotokopilere göre)
I
T. C. Gümrükleri çıkış beyannamesi başlıklı bu
belgede
«7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname
I
si
gereği
ihraç ediyoruz» ifadesi yer almaktadır. Bu
I
kararname Demirel'in MC Hükümetinin çıkardığı
16 . 9 . 1975 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan ve
I
hem çimentoya uygulanacak vergi iadesi oranını yük
I
selten, hem de yalnızca çimentoda vergi iadesi oranı
I
nı yükselten, hem de yalnızca çimentoda vergi iadesi
I
nin kararnamedeki alt ve üst sınırlarından, ihraç mik
I
tarı ne olursa olsun, üst sınırdan yararlanacağı hük
I
münü getiren kararnamedir.

Öte yandan 30 kadar maldan, sadece çimentoda
kayırıcı bir düzenleme yapılması, Demirel ailesinin,
Başbakm ve Bakanlarla bilinen ilişkisi sonucu vergi
iade oranının !% 5'ten % 25'e çıkartılması, hazırlanmış ihracatın kararname yayınma kadar geciktirilmesi gerçeği üzerinde de önemle durmak ikinci bir nokta olmaktadır.
Göltaş 30 . 7 . 1975 tarih ve 1144 sayıda gösterilen ihraç belgesi ile Nijerya'ya çimento ihracı yapmak için tescil işlemlerine başvurmuştur.
Nijerya'ya yapılacak bu ihracat için alıcı firma
olarak Solegaldo Establıs Hment Firması gösteril
miştir. Firmanın adresi ise Vaduz - Lıchtenstein mobilya yolsuzluğunda alıcı firma olarak gösterilen
Mojar Fstablisment firmasının bulunduğu yerdedir.
Burası dünyada hayalî firmaların mantar gibi üretil
diği bir yer olarak bilinmektedir.

Bu gümrük çıkış beyannamesinde Göltaş Firma
I
I sının iddia ettiği çimento ihracını Libya'ya naklede
I cek geminin adı VİVİ'dir. Bayrağı ise Kıbrıs olarak
kaydedilmiştir. Demirel ailesi vergi iadesi işlemlerin
de Kıbrıs bayraklı bir gemiyi tercih etmişlerdir.
I
Beyannamede gemünin sefer numarası yazümamıştır. Fakat acentası Delta olarak gösterilmiştir. Delta
I Mobilya yolsuzluğunda tutuklu yeğen Demirel'in iş
ortağı ve hakkında gıyabî tutuklama kararı bulunan
I Atillâ Özçelik'in şirketlerindendir.

Göltaş'ın diğer çimento ihracının Libya'ya yapıldığı iddia edilmektedir. Ancak, alıcı firma şudur:
Inımpex International împort Export S. P. A. Via
Tornio 15000084 Rome,
Demirefin kardeşlerinin sahibi bulunduğu Göltaş
Şirketinin doldurduğu 12 . 6 . 1975 tarih ve 908 sa
yılı çimento ihraç tescil belgesinde alıcı firmanın unvanı Mohamad Ah Ayoup ve adresi ise Tripoli - Libya olarak gösterilmiştir.
6.6.
1975 tarih ve 887 sayılı çimento ihraç tescil belgesinde ise alıcı firmanın unvanı bölümü silin
miş ve adres olarak Tripoli Libya/Ogbi Brothers Co.
yazılmıştır.
10 . 6 . 1976 tarih ve 892 sayılı ihraç tescil bel
gesinde ise alıcı firmanın unvanı bölümüne Sezai Türkeş - Feyzi Akkaya ve adres bölümüne de Assikura-

I
Lichtensteın'den sonra Delta şirketinin vergi iadesi
I işlerine karışması, hayalî mobilya yolsuzluğu olarak
I Türk Kamuoyunca tüm boyutlarıyle bilinen adlî ko
vuşturma konusu olmuş olayın bütün kahramanları
I çimento ihracı yolsuzluğunda da karşımıza çıkmak • talar; yine aynı kişiler başrolü oynamaktadırlar. Mo
I bilya yolsuzluğunda kullanılan aynı gemi, aym bay
I rak ve aynı şirketin adları tüm belgelerde okunmak
I tadır. Demek ki Demirel ailesi bir yolsuzluk mekaniz
I ması kurmuş ve çalıştırmaktadır. Çimento vergi iade
yolsuzluğu da deseni ve motifi ayrı olsa da, aynı ma
kinenin
ürünü bir kumaştır.
I
Yapılan ihracat hayalî olmasa bile Demirel'in
Başbakanlık makamının Demirel ailesinin tümü tara
I fından doldurulduğu yetkilerin birlikte kullanıldığı,
J bu yetkilerin Hazine aleyhine, Demi rel'ler ailesi kese-

— 161

T. B. M. M.

B : 6

sine doğru akan gayrımeşru kazançlar sağlamak için
kullanıldığı açıkça ortaya çıkmaktadır.
Elbette, yolsuzlukla ilgili işlemleri uygulayan Ti
caret Bakanı ve bu işe bulaşmış kamu görevlileriyle,
Maliye Bakanı ve Bakanlığın bu işe bulaşmış görevli
leriyle birlikte.
Aıtik Türkiye'de halk, «hangi taşı kaldırsanız al
tından Demirci'ler ailesi çıkmaktadır» demektedir.
Demirci'ler ailesi iktidar gücünü yanına alarak,
hukukun üstünlüğünü, Devlet kavramını tüm demok
ratik müesseseleri sarsar ve yıpratır bir eyleme gir
mişlerdir.
Her gün çıkar yolsuzluk olaylarının bir ucunda
hemen Demirel'ler ailesinin bir ferdi ortaya çıkıyor
sa, bu konular üzerinde ciddiyetle ve önemle dur
mak lâzımdır, Türkiye bir yağma ülkesi değildir.
Hukuk Devleti ve parlamenter demokrasinin bü
tün kuralları işlemelidir. Hiç şüphesiz hukuk devleti
olmak bir yana, sade bir ahlâk anlayışı daha böyle
olaylarda her değerlendirmenin üstünde hesap sorma
yı öngörür. Eğer siyasette politik çıkara dayanarak
susulursa, hesap sorma engellenirse, bundan devleti
miz ve demokrasimiz zarar görür.
T. C. Anayasasının, görev ve sorumluluğu düzen
leyen 105 nci maddesi sarahati karşısında Başbakan
sorumludur. Esasen Başbakan Hükümetin kurucusu
olarak, bakanlıkların işleyişiyle yakından ilgili bulun
duğu tartışma götürmez. Kaldı ki, Başbakan, söz ko
nusu kararnamenin 'baş imzacısı ve baş sorumlusu
dur,
Hem olayın oluşu bakımından ve hem yasaları
mız açısından, Başbakan Süleyman Demirel'in Tica
ret Bakanı Halil Başol'un ve Maliye Bakanı Yılmaz
Ergenekon'un cezaî sorumluluklarının hukuksal da
yanakları bütün çıplaklığı ile ortadadır.
T. C. Kanununun 288, 230 ve'240 nci maddeleri,
memuriyet -mevkii ve nüfuzunu kötüye kullananlarla,
memuriyet görevlerini yapamayanlara verilecek ceza
ları gösteren temel hükümlerdir.
Görevini kötüye kullanarak yasaların ve nizamın
gösterdiği hallerin dışında keyfî işlem yapan, yapıl
masını emreden, yahut ettiren memurlar 288 madde
her ne vesile ile olursa olsun memuriyet görevini yap
mayı savsaklayan ya da bunda geciken memurlar
230 ncu maddeye, yasada görevini kötüye kullanan
memurlar ise 240 nci maddeye göre cezalandırılırlar.
Başbakan ve Bakanların ceza yasası uygulanması
açısından memur sayılacakları hukukta tartışmasızdır.
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Böylece Anayasanın 90 ve T. B. M. M, Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12/1 maddesi çerçevesinde
Başbakan Süleyman Demirel, Ticaret Bakanı .Halil
Başol ve Bütçe Yasası ile vergi iadesi ihracat işlem
lerinde tek sorumlu merci tayin edilmekle Maliye Ba
kanı Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un haklarında Mec
lis Soruşturması açılmasını saygıyla arz ve istirham
ederiz.
Çorum
Sakarya
Cahit Angın
Hayrettin Uysal
İzmir
İstanbul
Ali Nejat Ölçen
Süleyman Genç
Manisa
Zonguldak
Mustafai Ok
Kemal Anadol
^Erzincan
Bursa
Hasan Çetinkaya
Mehmet Emekli
Burdur
Kars
Osman Aykul
Hasan Yıldırım
Edirne
İstanbul
Cevat Sayın
Doğan Öztunç

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığını incelemekle
görevli Türkiye Büyük Millet
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üye
den kurulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komsiyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum Kabul eden
ler... Etemeyenler... Kabul edilmiştir.
İlgili Başbakan ve bakanların üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde yazılı görüşlerini Ko
misyona vermelerini oylarınıza
sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve
16 arkadaşının, yaptığı partizan tayinlerle görevini
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 237, 238 ve 240 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 nci ve T. B. M. M. Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca
Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında bir
Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin
önergesi.
(9171)
BAŞKAN — Sayın üyeler önergeyi
rum:

okutuyo
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Millet Meclisi Başkanlığına
Anayasamızın 14 ncü maddesine göre; herkes
yaşama, maddî ve manevî varlığını geliştirme hak
larına ve kişi hürriyetine sahiptir. Kişi dokunulmaz
lığı ve hürriyeti, kanunun açıkça gösterdiği haller
de usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça
kayıtlan amaz.
Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz.
İnsan haysiyetine bağdaşmayan ceza konula
maz, hükümlerini getirmiştir. Ayrıca 19 ncu mad
deye göre, herkes vicdan ve dini inanç ve kanaat
hürriyetine sahiptir. Yine 20 nci maddeye göre, her
kes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. 34 ncü
maddeye göre, kamu görev ve hizmetinde bulunanlara
karşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ügili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret
davalarında sanık isnadın doğruluğunu ispat hak
kına sahiptir. Bunun dışındaki hallerde ispat iste
minin kabulü, ancak ispat olunan fiilin doğru olup
olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunma
sına veya şikâyetçinin ispata razı. olmasına bağlı
dır, demektedir.
Anayasamızın belirtilen maddeleri açık hüküm
ler getirmiş iken Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Er
dem Anayasamızın bu hükümlerine uymayarak
Millî Eğitim Bakanlığı görevine geldiği günden
bu yana, çoğu yasa ve yönetmeliklere uymayan
20 bin civarında öğretmeni ve 14 bin civarın
da öğretmen lisesi ve eğitim enstitüleri öğren
cilerini kıyıma uğratacak maddî ve manevi za
rara uğratmıştır. Bilhassa öğretmen liseleriyle,
Eğitim Enstitülerinde öğrenim yapmakta olan öğ
rencileri kendi ideolojik ve politik görüşlerine ters
düşmeleri gerekçesiyle okuma özgürlüklerini kısıt
lamış yasa dışı olarak ya tamamen kayıtlarının si
linmesine Veya okullarının değiştirilmesine neden
olmuştur.
Öğretmenler ise, büyük bir huzursuzluk içine itil
miş, gelişi güzel yalan ve iftiralarla ya görevden
alınmış veya aile parçalanması gibi ağır sorunlar
la karşı karşıya getirilmişlerdir.
Bu kadar öğretmen ve öğrencinin kıyıma uğraya
rak yer değiştirilmesi okuldan öğretmenlikten atıl
maları, çoğunlukla tahkikat veya herhangi bir ince
lemeye, soruşturmaya gerek duyulmaksızın ya keyfî
veya 'başkalarının istemleri üzerine yapılmıştır.
Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in bu den
li keyfi atama ve kıyımları Türk öğretmenleri ile öğ
renci velilerini aşırı derecede huzursuz etmiş devlet
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hazinesini ve velileri milyarlarca lira zarara soka
rak, öğrencileri zaman kaybına uğratmış -okuma ve
düşünce özgürlüğünü Anayasamıza aykırı olarak ze
delemiştir.
Bu nedenlerle Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Er
dem Anayasamıza ve diğer ceza yasalarımıza ters
düşen suçlar işlemiştir.
Ali Naili Erdem öğretmen ve öğrenci kıyımlarını,
öğrenci ve öğretmenlerin fiilî suç işlemiş olmaları
nedeniyle değil, bazı okul müdürlerinin kendi par
tisine mensup bazı il, ilçe yönetiminin bazı parla
menter, vali ve yine kendi parti örgütlerinden bazı
vatandaşların jurnalları ile hissi istek ve teklifleri
üzerine yapmıştır. Bu iddialarımızı kanıtlamak için
bazı örneklemeler vermek zorundayız. Şöyleki:
1. Kars ili Susuz ilçesi A. P. ilçe Başkanlığının
2 . 2 . 1976 tarih ve 176/1 sayılı Çok Gizlidir baş
lıklı yazıları, ilçe başkanlığının resmî mühür ve ilçe
sekreteri Mehmet înoğlu'nun imzalarını taşıyan res
mî yazılı istemleriyle, Susuz Lisesi, Kâzım Karabekir Kız Öğretmen Okulu ve Arpaçay'ın Kuyucuk
köyü ilkokulundan, ilçe başkanlığı ile ilçe sekreteri
Mehmet înoğlu'nun düzenledikleri listeye göre 26
öğretmenin yeri değiştirilmiştir. (Öğretmenlerin isim,
görev yerleri, branşları ve ilçe başkanınca isnat edi
len suç unsurları gönderilen listede belirtilmiştir) Lis
te vesika olarak elimizde mevcuttur.
2. Adana Senatörü, M. Ünaldı'nın isteği olarak
Adana Düziçi tlköğretmen Okulundan 1 Öğretmenin,
Sn. Necdet Bingöl'ün isteği ile Eskişehir Eğitim Ens
titüsünden 2. Yine aynı şahsın isteğiyle Bursa Kız
Öğretmen Okulundan 2 öğretmen, Malatya Valisinin
teklifi ve okul müdürü Oktay Armağan'ın notuyla
Malatya Kız İlköğretmen Okulundan 6, öğretmen,
Sayın Özdemir ve Yücel Vazgeçerin notu üzerine
Erzurum Y. Selim tlköğretmen Okulundan 5 Öğret
men, Sn. Servet Göncü'nün notu üzerine Nevşehir
İlköğretmen Okulundan 1 öğretmen, Süleyman Yeşil'in raporu üzerine Tunceli İlköğretmen Okulun
dan 6 öğretmen, okul müdürü 1. Etem Özdemir'in
notu üzerine Gaziantep Erkek İlköğretmen Okulun
dan 6 öğretmen, Erzurum Valisi Turan ve okul mü
dürünün notu üzerine 4 öğretmen, okul müdürünün
notu üzerine Hatay Kız İlköğretmen Okulundan 7 öğ
retmen, okul müdürü llyas Beyin notu üzerine Bolu
Er. İlk. Ok.'dan 8 öğretmen, Halit Dayıoğlu'nun no
tu üzerine Gümüşhane Erkek İlk. Ok. 2 öğretmen,
Fethi Gözler'in notu üzerine Van Kız Öğretmen Li
sesinden 10 öğretmen vesikaları vardır, ispatına heran
hazırız.
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Veyis Kucu - Kara - Baki A. P. milletvekilinin
istek ve imzalariyle Sayın Millî Eğitim Bakanı Ali
Naili Erdem'e yazdıkları mektuba ekli listede. Sol
faaliyetlerin belirgin oldukları iddia edilen ve alın
maları istenen K arak iz Öğretmen Okulundan Leman
Onursal, Cevat Onursal, Kamer Dünya, Emine Oğuz,
Remzi Lâçm, Ali Pesen, Aîeaddin Ünkaracalar, Akay
Aktaş, İsrafil Akçay, Mehmet Emin Önder, Bilâl
Karadağ, Ziya Alp, Timur Eğrice, Aydın Karslı, O.
Feyzi Işık, Kemale ttin Kaya, Ekrem Oruçoğlu, Ah
met Gürbüz, Ali Altınbaş, Hayrettin Avuncan, ih
san Çiftçi, Nurettin Süleymanoğlu, Behçet Çelik,
Nalan Güngör, Yurdagül Koşucu, Yılmaz Bayrak
tar, Hüseyin Kaynar, Kibar Erdem, Musa Önder,
Pinalı Arık, Mihrali Koçak, Nurettin Şimşek, Celâl
Yıldız, Bekir Karakaya, Ali Pudal ve Şah İsmail
Türkmen olmak üzere 36 öğretmen ve idareci alın
mış ve yerleri bir tek milletvekilinin isteği üzerine
Sayın Balkan tarafından
değiştirilmekle bu kadar
öğretmen ve idareci yasalara haksızlığa uğratılmış
tır.
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rumuzunu taşıyan ve aşırı sol mÜitan isnadiyla Beşikdüzü Öğretmen Lisesinden 6 öğretmen, Genel
Müdürün notu ve aşırı sol isnadı ile Kırşehir ve Aksu
Öğretmen Lisesinden 2 öğretmen, okul müdürünün
şikâyeti ile Sinop Öğretmen Lisesinden 9 öğretmen,
Genel Müdürün ve M. Z. Sofuoğlu"nun notu ile 13
öğretmen Hasan Can isimli bir şahsın notu ile İşçi
Partisinin militanıdır, TÖB - DER üyesidir, aşırı sol
cudur, TÖB - DER Dergisine yazı yazmaktadır, Oku
lu kolhaz haline getirmiştir, isnatları ile Kastamo
nu il merkezindeki okul öğretmenlerinden 11, Kas
tamonu Göl Köy Öğretmen Lisesinden 8 öğretmen,
Komünist propagandası yapar, aşırı ve faal komü
nist, çok faaldir (Solculukla) faal ve propaganda
yapar, örgütçüdür suç isnatlariyle Genel Müdürün
notu olarak, Çanakkale îlköğretmen Lisesinden 8,
Kepirtepe Öğretmen Lisesinden 4, İsparta Kız Öğret
men Lisesinden 1, Mustafa Taşçı isimli birinin notu
aşırı sol faaliyetleri ile toplantılar tertip eder, TÖB
- DER Sekreteri okulu karargâh haline getirmiştir.
Şeklinde isnadiyle Nevşehir Kız Öğretmen Lisesin
den 8 öğretmen (Bu not Mustafa Taşçı tarafından
Genel Müdüre verilmiştir.)

Yine okul müdürünün şikayetiyle Konya Kız Öğ
retmen Lisesinden isimleri bizce bilinen 4 öğretmen
Pınarbaşı Kaymakamının Genel Müdüre verdi
suç isnadı milliyetçiliğe aykırı tutum ve davranış, sol
ği
not
üzerine (Aşırı solcu) isnadiyle Kayseri Mi
tantash eserler tavsiye, ayrıca bu okul devrimci'er di
mar Sinan Öğretmen Lisesinden 6 öğretmen, okul
yarıdır demesi, sol düşünceli öğrencilere muavenet,
müdürü Cemil Yavuz tarafından Genel Müdüre ve
Ecevit'in fikrinin çok iyi okluğunu söylemesi, TÖB
rilen not üzerine aşırı ve bölücüdür demesiyle Elâ
- DER üyesi olmaları Sayın Bakanın ve Özel Ka
zığ ve Kayseri Kız Öğretmen okullarından 2 öğret
lem Müdürünün emriyle Kayseri ve Kınıklı Öğretmen
men, Salih Önen Ankara Yüksek Öğretmen Okulu
liselerinden 4 öğretmen, Genel Müdürün notuyle
Müdürü Genel Müdüre gönderdiği not üzerine Urfa
çok aşırı solda olmaları Alparslan Türkeş'e hakaret
Kız Öğretmen Lisesinden alınan 5 öğretmen, Aydın
eder, öğrencilere sol yayınları tavsiye eder, Ecevit'i
Türkoğlu'nun gönderdiği not üzerine Akşehir Öğ
metheder, Ziya Gökalp alaylı şekilde anlatmak, giy
retmen Lisesinden alınan 10 öğretmen, Okul Mü
si kültürü yok, Allah Mefhumu yok, Nâzım Hikmet'
dürü Necati Karabulut'un Genel Müdüre gönder
le ilgili eserler tavsiyesi gerekçeleri ile Nazilli, Sa- ;
diği not üzerine TÖB - DER üyesi, aşırı solcudur suç
vaştepe Adana Kız Öğretmen Lisesinden 12 öğret
isnatlariyle Sivas Merkez Öğretmen Lisesinden 7 öğ
men, İlköğretim Müfettişi Lâtif Eryılmaz'ın, Baka
retmen, okul Müdürü Hakkı Mezarakalfnın Genel
nın ve okul müdürünün notu üzerine Uşak Öğret
Müdüre gönderdiği not üzerine, komünist ve bölü
men Lisesinden 5 öğretmen, Yusuf Ekin'in isteğiyle
cüdürler isnatları üzerine Sivas Pamuk Pınar Öğret
aşırı sol suç isnadından Burdur Öğretmen Lisesinden
men Lisesinden 19 öğretmen, Okul Müdürü Talât
8 öğretmen, Rıfkı isimli şahsın isteğiyle sol faali
Sirkeci'nin M. Zeki Sofuoğlu'na gönderdiği not ve
yetleri organize eder gerekçesiyle Trabzon Erkek Öğ
solcu akıl hocasıdır, bölücüdür, aşılayıcı çok sinsi
retmen Lisesinden 3 öğretmen, Bakanm Özel Kalem
tehlikeli gibi isnatlarla Kırklareli Lüleburgaz Öğ
Müdürünün notuyla Hasanoğlu Atatürk Öğretmen
retmen Lisesinden alınan 5 öğretmen, Okul Müdü
Lisesinden 9 öğretmen, Nejat Özkaya'nın aşırı sol . rü Ali Ulusal'ın ve Senatör Hocaoğlu'nun notu üze
rine marksistlerin beyni, solcu propagandacı, teh
militandır demesi ve notu ile Van Alpaslan Öğret
likeli suç isnatlariyle Trabzon Beşikdüzü ile Trab
men Lisesinden 14 öğretmen, Öğretmen Okulları Ge
zon Öğretmen liselerinden alınan 14 öğretmen, Mil
nel Müdürünün (H. Sarı tanıyor) demesi ve notuyla
Demirci Öğretmen Lisesinden 9 öğretmen, N. Ö. , letvekili Hüseyin Özalp'in notu aşırı solcu ve yıkıcı
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suç isnadıyle Samsun Öğretmen Lisesinden alınan
9 öğretmen, Genel Müdüıün notu üzerine solculuk
suçuyle K. Maraş Öğretmen Lisesinden alınan 6 öğret
men, Sn. Bshiç Tozkoparan'ın, notu üzerine Nazilli Öğ
retmen Lisesinden alınan 4 öğretmen, Ülkü - Bir
Başkanı Hasan Apa'nın notu üzerine Denizli Kız
Lisesinden alman 9 öğretmen, okul müdürü Niyazi
Aktoprak'ın notu TÖB - DER Başikanı, komünist,
militan arsız, Kürtçü, mesepçi, sinsi hiçbir şeye ka
rışmaz renksiz, bu yıl tehlikeli olabilir gibi suç isnatlarıyle Gökçeada Atatürk Lisesinden alman 20
öğretmen, müdürün teklifi üzerine Van Kız Lisesin
den alınan 1 öğretmen, Öğretmen Okulu Müdürünün
isteği üzerine alınan 1 öğretmen, okul müdürünün is
teği üzerine Ağrı Kız Öğretmen Lisesinden alınan
8 öğretmen, Okul Müdürü Ahmet Taşer'in istek noitu
üzerine Kırşehir Öğretmen LJ-esinden komünist, sol
cu TÖB - DER üyesi gibi isnatlarla alınan 7 öğret
men, yine Ahmet Taşer'in notuyle Ortaklar Öğret
men Lisesinden 3 öğretmen, Okul Müdürü Cemil
Yavuz'un isteğiyle Elâzığ Kız Lisesinden 4 öğret
men tamamen yasa dışı olarak gerek örgütünden
gelen gerük okul müdürlerinden gelen uydurma tek
lif ve isteklerle Sayın Bakan Ali Naili Erdem bun
ca öğretmeni kıymış yerini değiştirmiş eğitim ve öğ
retimin aksamasına sebebiyet vererek binlerce; öğ
retmen ve öğrenciyi maddî ve manevî zarara uğ
ratmıştır.
• İddiamızı katılamak için belirtiğimiz bu isimler
sadece ilköğretmen
okulu liselerinden
bazılarını
kapsamaktadır. Bu okulların dışında kalan Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilk, orta, teknik ve yük
sek okullarıda katarsak ki katmamız gerekir kıyı
ma uğrayan, açığa alınan öğretmen sayısı 20 bini
bulmaktadır. Sayı olarak verdiğimiz
öğretmenlerin
isimleri ve branşları resmî belgelerle saptanmıştır.
Aynca Akçadağ Öğretmen Lisesinden 8 isim ve
imzalı öğrencinin 1 2 . 1 . 1976 tarihinde Sayın Cum
hurbaşkanımız Fahri Korutürk'e yazdıkları mektup
ta yine iddiamızın açık bir kanıtıdır. Mektubun fo
tokopisini sunmağa hazırız.
Ayrıca 8 - 1 0 bini aşkın öğretmen lisesi ve eği
tim enstitüsü öğrenci leride yine Bakan ve B?.kanın
kasıtlı olarak atadığı okul ' müdürleri
tarafından
kıyıma uğratılarak okullarından atılmış veya baş
ka okullara sürülerek
telâfisi
mümkün olmayan
maddî ve manevî zararlara uğratılmışlardır.
Örneğin: Akçadağ öğretmen Lisesinden 250, Ak
su Öğretmen Lisesinden 41, Van Alpaslan Öğretmen
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Lisesinden 18, Düziçi Ağrı Lisesinden 20, K. Maraş
Öğretmen Lisesinden 16, Gönen Öğretmen Lisesin
den 70, Kepirtepe Öğretmen Lisesinden 18, Ortak
lardan 20, Bolu Öğretmen Lisesinden 170, Besni Öğ
retmen Lisesinden 35, Mersin Öğretmen Lisesinden
120, Nazilli İlköğretmen Lisesinden 25, Niğde Öğ
retmen Lisesinden 25, Tunceli Lisesinden 57, Urfa
Lisesinden 140 olmak üzere bilgimiz dahilinde olan
toplam 935 öğrenci tamamen okullarından atılarak
istikballeri
söndürülmüştür. Diğer, ortaokul lise,
teknik okullar ve eğitim enstitüleriyle
Bakanlığa
bağlı öbür yüksekokulları da katarsak, okuldan uzak
laştırılan veya başka okullara hiçten sebeplerle nak
ledilen 10 binlerin çok üzerine çıktığı görülür.
Sayın Bakan Ali Naili Erdem'in aşırı partizan
tutumuyla yukarıda ismen belirttiğimiz kişilerin
istemleri olarak
sürülen öğretmenlerin çoğunluğu
herhe: ıgi bir soruturmaya gerek görülmeden ya okul
müdürünün ya bir parlamenterin, ya genel müdürün
veya koalisyon yanlısı siyasî partilerin
istemleri
jurnalları üzerine kıyım yapılmıştır. Tespit ettiği
miz kadarıyle Sayın Ali Naili Erdem Bakanlığa gel
diği günden bu yana 250 öğretmen aile yönünden
parçalanmıştır. Eşler ayrı ayrı yerlerde çalıştırılmak
tadır.
Hazsız yer değiştirmeden dolayı kıyıma uğrayan
öğretmenlerden 2 000 üzerinde Danıştaya yürütme
yi durdurma davası açılmış, 250 civarında yürüt
meyi durdurma kararı almıştır. Bakanlık ise bunlar
dan ancak 18 kişisine kararı uygulamıştır.
Bir ve iki yıl arası, üst disiplin kurullarının kararıyle okuldan çıkarılan ve öğretmen olmn hakla
rı elinden alınan öğrenci sayısı 2 000'nin üzerindedir.
Tasdikname ile okullardan
uzaklaştırılanlar 2 500
civarında ve okuma hakkı tümden elinden alınan
250'ye yaklaşmaktadır.
Boykot nedeniyle 1 000'nin
üzerinde öğrenci
gözaltına alınmış, 500 öğrenci, yaralanmış, 170 öğ
renci de tutuklanmıştır.
Ayrıca Bakanlığa bağh tüm yüksekokullarda oku
ma özgürlüğü can emniyeti kalmamış, 1975 - 1976
öğretim yılı içinde 30'un üstünde çatışmalar sonucu
öğrenci canını kaybetmiştir.
Yukarıdan beri delilleriyle açvklarnaya çalıştığı
mız öğretmen ve öğrenci kıyımlarının,
öldürülen
öğrencilerin, kapatılan okulların, açığa alınan öğre'men ve okullarından kovulan öğrencilerin tek
sorumlusu Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'dir.
Bu nedenle okulları kapalı tutarak, devleti milyar-
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larca lira zarara sokan öğretmenleri ve öğrencileri
politik oyunlarla benzeri görülmedik biçimde kıyı
ma uğratıp okuma ve öğretim özgürlüklerini tama
men kısıtlayan Danıştay kararlarını uygulamaya
rak Anayasal kuruluşlara tüm öğretmen, öğrenci
ve velilere karşı saygınlığını yitiren Millî Eğitim Ba
kanı Sayın Ali Naili Erdem hakkında Anayasanın
90 ncı T. B. M. M. Birleşik içtüzüğünün 12 ve Türk
Ceza Kanununun 237 - 238 ve 240 ncı maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına emir ve
müsaadelerinizi saygüanmızia arz ve teklif ederiz.
14 . 4 . 1976
Gaziantep Milletvekili
Mustafa Güneş
Gaziantep
Mustafa Güneş
Trabzon
şeyin Kadri Eyüboğîu
Kırşehir
* Mustafa Aksoy
Gaziantep
Yusuf Öztürkmen
K. Maraşİsmet Ağaoğlu
Çanakkale
Orhan Çan ar i
Adana
İlîer Çubukçu
Erzincan
Nurettin Karsu

Antalya
Fahri Özçelik
İstanbul
İlhan Özbay
Denizli
Hüseyin Erçelik
Bolu
Abdi Özkök
Zonguldak
Zukâi Alt in ay
Afyon K.
Süleyman Mutlu
Tokat
Haydar Ukısay
Muğla
Halil Dere

12 . 5 . 1976

0:1

10. — Tunceli Milletvekili Süleyman
Yıldırım
ve 12 arkadaşının, bazı anarşik olaylara ilgisiz kala
rak görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza
Kanununun 230 ncu maddesine uyduğu iddiasıyle,
Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı
İçtüzüğünün
12 nci maddderi uyarınca Başbakan
Süleyman Demirel. hakkında bir Meclis Soruşturma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (9/72)
BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında bu
lunan Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 12
arkadaşının, bazı anarşik olaylara ilgisiz kalarak gö
revini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 230 ncu maddesine uyduğu iddiasiyle, Ana
yasanın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca
Başbakan Süleyman Danircl hakkında bir Meclis
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini
okutu
yorum: .
Millet Meclisi Başkanlığına
M. C. Hükümetinin iş başına gelmesinden bu yana
memleketimizde her gün kanlı olaylar olduğu, son
günlerde de gittikçe şiddetini artırmış, can ve mal
güvenliği yok edilmiştir. Bu olayların içinde Hükü
met bizzat kendisi bulunmakta ve komando denen
kişilere yardımcı olmaktadır. M. H. P. Genel Başka
nı Alparslan Türkeş'in son basın toplantısında hiç
çekinmeden silâhlı
zorbalara
yardımcı olacağını
televizyon ekranlarından ilân etmiştir.

BAŞKAN — Bu okunan önerge hakkında Ana
yasanın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü
maddesi uyarınca
bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup ol
madığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üye
den kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlamasını
oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İlgili Bakanın üye seçimi
tarihinden
itibaren
15 gün içinde yazılı görüşlerini Komisyona verme
lerini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Buna binaen Sayın Başbakan Süleyman Demirel
de yapmış olduğu basın toplantısında, meydan oku
yarak kim kimi himaye etmiş, söylemek
geıekir?
Kim kimi korumuş söylesinler, açıkça delilleri ile
söylesinler? Diyor. Demirel gerçekleri örtbas et
mek için yalan ve yanlış bilgiler veriyor. Böylece
suçluları himaye ediyor. Demirel hükümetleri za
manında daima kanlı olaylar olmuş ve olmakta de
vam etmektedir. Şöyleki;
1. 13 . 4 . 1970 günü yine Süleyman Demirel
Başbakan iken Ülkü Ocakları Genel Başkanı ibra
him Doğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Gençlik
Kolları Başkanı Ali Güngör, Ankara Hacettepe Üni
versitesi bahçesinde Dr. Necdet Güçiü'yü tabanca
ile vurarak öldürdükleri, katiller cinayeti o zaman
Jandarma Teğmeni Fehmi Altınbilek ve Mustafa İlerisoy adlarındaki şahısların silâhlan ile işledikleri
ve katiller 12'şer yıl mahkûm olup Af Yasası nede
niyle çıktıkları,
2. Bu durum Ankara Birinci Ağır Ceza Mah
kemesinin 1974/91 esas ve 1974/486 sayılı kararında
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belirttiği ve cinayet aleti «6815296» ve «6815248» si
cil sayılı tabancalarla işlendiği, Ankara Adliyesinin
«1970/814» sırasında kayıtlı olup emanete .alınmış
tır. ibrahim Doğan'dan zaptedilen 6815296 numa
ralı tabanca ve mermilerin Teğmen Fehmi Altınbikık'e, 6815248 numaralı tabanca ise Teğmen Mus
tafa İlerişoy adındaki şahsa ait olduğu ve bu iki ta
banca ile rnermileti sahiplerine geri verilmiştir.
3. Teğmen Fehmi Altınbilek
İstanbul Kartal'
da Jandarma Yzb.'sı
olarak vazife
görmektedir.
Geceleri jandarmalara sivil elbise giydirerek du
varlara M. H. P.'nin sloganlarını
yazdırmaktadır.
Aynı zat Tunceli ilinde de vazifeli iken 1971 ve 1972
yıllarında kendisine göre bir takım oyun ve tertip
lere girmiş kin ve hırs beslediği kişileri ezmek için
tuzaklar kurmuştu. Örneğin, gece ailesi ile sinemaya
giderken boş evine dinamit attırmış zavallı malısun
kişileri böylece karakollarda dayak attırmış ve son
radan sıkıyönetime sevk etmiş, sonunda hepsi de be
raat etmişlerdi. Yine aynı teğmen Tunceli Öğret
men Lisesine Millî Güvenlik
derslerine gittiğinde
komando isminde gençlerden örgüt kurmuş ve hat
ta 1974 ve 2 sayılı Halk Gazetesinde okul köşesinde
kendisinin yapmış olduğu panoda bozkurt amblemi
ve kendisinin de fotoğrafı çıkmıştı. Sonunda okulda
olaylar çıkartmış ve okulu darmadağın ettirmişti. Ken
disinin Millî İstihbarata mensup olduğunu
kimse
nin kendisine bir şsy yapamayacağını açıkç^ ilân
etmiş ve herkesçe bilinmektedir.
4. Adı geçen Yzb. gerek Silâhlı Kuvvetler İç Hiz
met Talimatnamesi ve gerekse ceza
yasalarımıza
göre apaçık suç işlemiş ve işlemektedir. Çünkü, açık
ça örgüt kurmuş, örgüte siiâh vermiş ve bir siyasî
partinin fiilen içine girmiş siyaset yapmaktadır İşte
Sayın Başbakan bunları himaye etmektedir.
5. Bu durumlar çoktan beri basın yoluyla kamu
oyuna intikâl ettirildiği halde sorumlular, yani Baş
bakan Süleyman Demire! kulaklarını tıkamış, adı
geçen subaylar hakkında herhangi bir işlem yapma
mış ve yapmamaktadır.
Üstelik Fehmi Altınbilek
mükâfat olarak iki yıl önce Jandarma Genel Ko
mutanlığınca Almanya'ya seyahate gönderilmiştir.
Netice olarak : Yukarıda somut
örnekleri ile
arz edilen* hususlara ilgisiz kalan,
görevini ihmal
eden, adı geçen subayların tutumlarına göz yuman
Başbakan Sayın Süleyman De-mirel'in eylemine uyan
T. C. Kanununun 230 ncu maddesi ile cezalandırıl
ması için Yüce Meclisimizde Anayasanın 90 ve İçtü
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züğün 102 nçi maddeleri gereğince bir Meclis So
ruşturması yapılmasını arz ve teklif ederim.
16 . 4 . 1976
Tunceli
Süleyman Yıldırım
İzmir
Neccar Türkcan
K. Maraş
İsmet Ağaoğlu
Mardin
Nurettin Yılmaz
Urfa
Celâl Paydaş
İstanbul
Hasan Basri Ak'kiray

Kars
Doğan Araslı
Kars
Hasan Yıldırım
Erzincan
Hasan Çetinkaya
Gaziantep
İbrahim Hortoğlu
İstanbul
Doğan Öztunç
Sinop
Yalçın Oğuz

Maraş
Mehmet Özdal
BAŞKAN — Bu okunan önerge hakkında Ana
yasanın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısr İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup
olmadığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16
üyeden kurulmasını oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlamasını
oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İlgili Başbakanın üye seçimi tarihinden itibaren
15 gün içinde yazılı görüşlerini Komisyona vermesi
ni oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
11. — Giresun
Milletvekili Orhan
Yılmazın,
Ereğli Kömürleri İşletmesine yaptığı tayinlerle partizan bir tutum izlediği ve bu eyleminin Türk Ceza
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyle,
Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik
Toplantısı
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında bir
Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin
önergesi.
(9/73)
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Dünyamızda yeni buluşlara, çok ilerlemiş tek
nolojilere rağmen bugün bile endüstride esas yakıt
maddelerinin. % 50'sinden poğunu hâlâ taşkömürü
teşkil etmektedir. Bu miktar Türkiye'de de aynı ora
na yaklaşmaktadır,
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Ülkemizde taşkömürü kullanılışı ısıtmada 345 bin
ton, sanayide 2 milyon 471 bin ton, elektrik santrallarında 1 milyon 27 bin ton, ulaştırmada 730 bin
ton gibi rakamlarla belirlenmektedir.
1973 yılı enerji üretiminde taşkömürünün payı
•% 13.55 olmuştur. 1975 programında ise bu miktar
% 8,2 olarak saptanmıştır. Enerji tüketiminde de ti
carî enerji olarak taşkömürü % 13.9 oranında yer
almaktadır. Görülüyor ki, taşkömürü çeşitli kullanı
lış yerlerine göre büyük önem taşımaktadır.
Doğal kaynaklarımız arasında önemli yeri olan
aynı zamanda bugün 40 binin üstünde işçi çalıştır
mak suretiyle Türkiye'nin en büyük istihdam kapa
sitesini yaratan taşkömürü işletmesi ve üretimi Zon
guldak ilimizde yapılmaktadır. 145 yıllık bir geç
mişe sahip Zonguldak kömür havzasında taşkömü
rü işletimi Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Mah
dut Mesuliyetti
Ereğli Kömürleri İşletmesi Mües
sesesi tarafından yapılmakta ve işletilmektedir. Hu
kukî şekli İktisadî Devlet Teşekkülü olup, ilgili ba
kanlık Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıdır,
Cephe Hükümetinin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
B3.ka.n1 Sayın Selâhattin Kılıç, görevine ilk iş olarak
Bakanlık bünyesindeki memurların kıyımı ile baş
lamıştı. Bu kıyımlar Cephe Hükümetinin kuruluşuna
ahlâk ve yasa dışı girişimleriyle katkıda bulunan bir
kısım milletvekili ve iş adamlarının büyük çıkar sağ
ladığı Petrol Ofiste ve diğer kuruluşlarda sürdürül
müştü. T. K. 1. Kurumu ve E. K.-İ. Müessesesindede
partizanlık ve yanda-şlarına çrkar sağlama amaçları,
gayeleri uğruna teknik eleman kıyımı bu kuruluş
ların tarihinde görülmemiş bir düzeyde yapıla gel
miştir.
Geçen yılın Ağustos ayı başında önce E. K. 1.
Müessese Müdürü görevinden alınmış ve T. K. 1. Ku
rumu Genel Müdürlüğünün 15 Ağustos 1975 tarih
ve 6521/546 sayılı yazıları ile E. K. l/de teknik ele
man kıyımına gidilmiştir. E. K. l.'de 18 Ağustos 1975
günü uygulanan kıyım emri havzada
şaşkınlık ve
infial uyandırmış, protesto
gösterilerine neden ol
muştur. Havzada A. P.'ii bazı kimselerin kıyımı ön
ceden tehditlerle birlikte duyurmaları üzerine 26
Temmuz 1975 günü T. M. M. O. B. Maden Mühen
disleri Odası Zonguldak Şubesi ve Maden Mühen
disleri Derneği Yönetim Kurulları E. K. l.'de yapı
lacak değişiki'iklcrle ilgili olarak bir bildiri yayın
lamıştır. Bildiride 80 teknik eleman m kıyıma uğra
tılacağından söz edildiği, bunun havzaya getireceği
zararlara değinilerek bu yola başvurulmaması isten
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miştir. Buna rağmen birçok yetişmiş, yetenekli tek
nik eleman havza dışına atanmış, bir çoklarınada
işlerini bıraktıracak biçimde atamalar yapılmıştır.
Oysa o sıra havzada teknik elemana gereksinme du
yulmakta ve bu da gazetelerde ilân edilmekteydi.
Kıyımdan kısa bir süre önce havzayı ziyaret eden
Bakan Sayın Kıhç'a teknik eleman azlığından buna
karşın kıyım haberlerinden söz
edildiğinde «Kim
yer değiştirdi ki?» yanıtı alınmıştır. Kıyımdan bir
gün sonrada, 'kıyımlarla işlerin yürütülemeyeceği,
üretim bölümlerinde ortalama 10 kadroya karşı 4
mühendis bulunması, işin tabiatı icabı burada bir
mühendisin ancak iki y:l sonra karar verebilecek
duruma gelebildiği, maden işletmelerinde alınacak
emniyet tedbirleri hakkındaki nizamnamede her 300
'işçi için bir maden mühendisinin
bulundurulması
zorunluğu, havzada en fazla teknik elemana ihtiyaç
duyulan bir zamanda tecrübeli teknik elemanların
partizanca bir tutum sonucu havza dışına atılmala
rının giderilmesi • olanaksız zararları
olacağı 19
Ağustos 1975 günü TÜTED Zonguldak
Şubesi,
Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, E. K.
İ. Mühendis Mimarlar Derneği, Maden Yüksek Mü
hendisleri Derneği imzalı ' bildiriyle Sayın Bakana,
T. K. 1. ve E. K. 1. yöneticilerine, havzada görev
yapmış bir mühendis olan A. P. Zonguldak İl Baş
kanına, Zonguldak Maden İşçileri Sendikasının yö
neticilerine ve kamuoyuna açıklanmış, duyurulmuş
tur.
İyi niyetle yapılan bu uyanlara rağmen Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Selâhattin Kılıç
Zonguldak Kömür Havzasının uğrayacağı kayıpla
rı bile bile havzadaki yetişmiş tecrübeli teknik ele
manları anaüretim bölgelerinden
üretim bölümle
rinden, E. K. İ. Müessesesi Müdürlüğünün bütün ka
demelerindeki teknik ve idarî görevlerde bulunan
ların hepsi görevlerinden alınmışlardır.
Bu arada Çatalağzı A. P.'li eski Belediye Başkanı
ve E. K. İ. ile direk nakliyesi müteahhidliği işlerin
den dolayı E. K. t. Ticaret MüdiUlüğü
arasında
Zonguldak Asliye Hukuk Mahkemesinde
974/296
esas sayılı dosya ile davacı olan Necati Yirmibeşoğlu bu dava ve yine Necati Yiımiıbeşoğlu'nun müte
ahhidliği nedeniyle E. K. İ.'ce D.D. Yolları aleyhine
Ankara 1 nci Asliye Ticaret Mahkemesinde 975/30
esas sayılı dava derdest; iken bu kişinin yani Necati
Yirmibeşoğlu'nun E. K. 1. Ticaret Müdürlüğüne bi
rinci derece imza yetkisi verilerek atanmasının par
tizanca ve E. K. İ.'nin çıkarları düşünülmeden yapıl-
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dığı açıkça bellidir. Necati Yirmibeşoğlu'na E. K. t.
Ticaret Müdürlüğünce direk nakliyesi işlerinden
ödenen haksız; paralara ve bu kişinin işini yapma
mış olmasından E. K. İ.'nin uğradığı zararlara mut
lak surette el konulması gerekirken Sayın Bakan
Kılıç partizanca tutum ve davranışıyle müesseseyi
1 milyon liradan fazla zarara uğratan bu kişiyi Tica
ret Müdürlüğüne getirmiştir.
E. K. t.'deki partizanca kıyımlar konusunda ya
zılı soru önergemize verilen yanıtta Sayın Bakan
Kılıç, «Naklen atama işlemleri kamu hizmetlerinin
daha iyi yürütülmesi ve çalışma ahenginin teessüsü
ve bunun sonucu olarak teşkilâtta kömür üretiminin
artırılması gibi mukni sebeplere istinat etmekte
dir.» demektelersede olaylar bu sözlerini tamamen
yalanlar şekilde cereyan etmiş ve etmektedir.
Havzada partizanca yapılan bu kıyım tarihi 18
Ağustos 1975 gününe ait E. K. î. Müessese günlük
raporlarının yıl sonuna doğru tutulan aynı rapor
larla incelenmesi halinde taşkömürü üretiminin şim
diye kadar görülmemiş bir şekilde azaldığı, randı
manın düştüğü, işkazalarının ölüm ve yaralanma
olaylarının çok arttığı açıkça ve bizzat müessesenin
kendi tuttuğu raporlarla günü gününe resmen sabit
olmuştur. Üretim ve randıman düşerken havzada
partizan tutum sonucu işçi sayısı bordrolarda 2 700
kadar artmıştır. Örneğin iki güne ait raporları ince
lersek, mukayese edersek durumun vahameti kendi
liğinden ortaya çıkacaktır.
18 . 8 . 1975 günlü raporda, programda öngörü
len satılabilir taşkömürü miktarı ile fiilî üretim
miktarı arasındaki açık 189 651 ton iken bu açık
her geçen gün artarak programla fiilî üretim ara
sında büyük farklar meydana getirmiştir. Yıl so
nunda 31 . 12 . 1975 günlü raporda ise satılabilir
taşkömürü açığı 384 430 tona yükselmek suretiyle
programın çok büyük ölçüde altına düşülmüştür.
1976 yılına ait üretim, randıman sonuçları da çok,
büyük ölçüde programda öngörülen miktarların
altına düşünce T. K. î. Kurumu Genel Müdürlüğü
üretimde meydana gelen korkunç azalmanın ne
denlerini gizli bir yazı ile E. K. t. Müessese Müdür
lüğünden sormuştur. Olayın bu şekilde cereyan ede
ceği ve havzada üretimin büyük ölçüde azalarak
ülke ekonomisinde ve endüstride büyük zararlara
yol açacağı yukarda belirttiğimiz gibi ilgili meslek
kuruluşları tarafından kıyımdan önce bizzat Sayın
Bakana anlatılmış uyarılarda bulunulmuştu.
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Havzada işkazalannında teknik eleman kıyımın
dan sonra birden arttığı ölü ve yaralı sayısını gös
teren yine günlük raporlardan anlaşılmaktadır. Aym
tarihlerdeki işkazaları, ölü ve yaralı sayılarında şöy
ledir. 18 . 8 . 1975'de işkazası yıl başından itibaren
sekizbuçuk. ay içinde 4 020, ölü sayısı 37, ve yaralı
sayısı ise 4 008 iken, yıl sonunda üçbuçuk ay içinde
ise 31 . 12 . 1975 günlük raporda kaza adedi 5 951,
ölü adedi 69 ve yaralı adedinde 5 934 olmuştur. Ra
kamlara dikkat edildiğinde sekizbuçuk ayda 37
adet ölüm olayına rağmen üçbuçuk ayda 32 adet
ölüm olayı meydana gelmiştir. Bunun nedenide
havzadaki tecrübeli, yetişmiş teknik elemanların
hepsinin partizanca düşüncelerle havza dışına sü
rülmüş olmalarıdır.
Cephe Hükümetinin A-P.'li Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Zonguldak'ta sadece bir şey düşün
müştür. O da 12 Ekim 1975 günü yapılacak olan
seçimi A. P. adayının kazanmasıdır. Bunun içinde
partizanca atamaların dışında taşkömürü üretimi
ve artan işkazaları hiç kaale alınmadan E. K. İ.'nin
havzada kömür üretimiyle ilgili çalışmalar yapacak
olan araçlardan birçoğu köylerden oy avcılığında
bulunulmak için köy yollarına gönderilmiş, üç - beş
gün bu araçlar Zonguldak köylerinde yol yapılaca
ğı yalan vaadiyle halka gösterilmiş bu arada havza
daki işlerin aksaması ve bunun sonucu olarakta üre
timde, randımanda büyük düşüş ve işkazalarında
ölüm ve yaralı sayılarında artış olacağı partizan dü
şünce ve hırsla hiç dikkate alınmamıştır. Bu araçlara
ait köylerde çekilmiş resimler mevcuttur.
Havzanın Karadon bölgesi, Karadon bölümünün
Acılık damarı panosunda 6 Mart 1975 günü meyda
na gelen 6 adet degajman enstantane (Ani gaz inti
şarı) olayında 3 işçi hayatlarını kaybetmiştir. Olay
üzerine Zonguldak Sulk Hukuk Mahkemesince yap
tırılan tespite ait billirkişi raporunda ayrıntılı bil
giler verildikten sonra: «Tetkik edilen Karadon böl
gesinin ani gaz intişarı konusu ile ilgili olarak araçbilgi, eğitim ve organizasyon bakımından yeterince
teçhiz edilmemiş olduğu kanısındayız. Emniyet Ni
zamnamesinin 239 ncu maddesi uyarınca alınması
icabeden teknik emniyet tedbirlerinin işveren ta
rafından alınmamış olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca <
Bakanlar Kurulunun 28 . 5 . 1953 tarihli ve 4/922
sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan Emniyet Ni
zamnamesinin 39 ncu maddesi gereği İlgili bakan
lıkça hazırlanması gereken talimatname aradan 22
yıl geçmiş olmasına rağmen hazırlanmamıştır. Ka-
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naatimizce olayın sorumluluğu işveren ve ilgili Ba
kanlığa aittir. Olay fenni bir ihmal niteliğini gös
termektedir.» denilmektedir. Rapor tarihi 18.3.1975'
tir.
Bir sureti mahkemece işverene yani E. K. İ. mües
sesesine gönderilen ve böylece ilgili Bakanlık olan
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının olaydan ve
bu rapordan haberdar olmalarına rağmen, bu kez
28 Ekim 1975 günü yine aynı Karadon bölgesi, Karadon bölümü Kuzeydoğu Acılık panosunda grizu
patlaması oluyor. 10 işçi feci şekilde ölüyor. 5 işçi
yaralanıyor. Ocak kapatılıyor.
Bu son olay üzerine yapılan incelemelerde Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının E. K. 1 müessesesince zorunlu tedbirleri Zonguldak Sulk Hukuk
Mahkemesi tespit dosyasında ve suretleride kendi
lerinde olan 18 . 3 . 1975 tarihli mahkemenin tes
pit raporunda belirtildiği şeklide almadıkları, gerek
li çalışmaları yapmadıkları gibi, birde yetişmiş tek
nik eleman ve personel kıyımına girişmeleri, üre
tim bölümlerinde, kartiyelerde noksan maden mü
hendisi sonucu bu olay meydana gelmiştir. Havzada
beş ay ara ile aynı bölge aynı bölüm ve aynı da
marda meydana gelen ve işçilerimizin
ölümüne,
yaralı kalmalarına, sakatlıklarına ve parasal değeri
çok büyük mal kayıplarına yol açan bu iki büyük
felâket olyı ve olayların nedenleri bilinmesine rağ
men Sayın Bakan Selâhattin Kılıç hâlâ tedbirler aldırmamakta, fennî ihmalleri gidermemekte ve hav
zadaki kıyım sonucu meydana gelen yetişmiş, ye
tenekli, tecrübeli teknik eleman boşluğunu doldurtmamaktadır. Bütün bu olaylar Sayın Bakanın so
rumluluğunu ortaya koymakta ve açıkça suculuğu
nu göstermektedir.
T. K. î. Kurumu Genel Müdürlüğünün 17.2.1976
tarih 79 Ek. - 01.2.1/312/238 sayılı yazı ile E. K. İ.'
den sorduğu üretim düşüklüğünün nedenleri, havzada
başlayan huzursuzluk
sonucu bir iş vardiyasında
7 044 Kg. kömür kazan bir kazmacı işçinin bir süre
sonra 6 600 Kg. hatta bazen dahada az kömür kaz
maya başlaması, işkazaları ve sonucunda ölüm ve
yaralı, sakatların çoğalması, parasal değeri, miktarı
büyük mal kayıpları tamamen ve kesinlikle Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanın havzada yaptığı yetişmiş, ye
tenekli, tecrübeli teknik eleman kıyımı sonucu ol
muştur. Bu durum mahkeme dosyaları, kararları ve
bizzat E. K. t. ve T. K. î. resmî evrak ve tutanaklarıyle saib'ittir.
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Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhat
tin Kılıç bu kıyım ve atamaları tamamen partizan
duygu ve düşünce içinde yapmıştır. A. P.'li Sayın Ba
kan 1973 genel seçimlerinde partisinin büyük ölçü
de kaybolan oylarını
bulup teoparlayabilmek için
kendi bakanlığının görev ve faaliyet alanında ku
rum ve kuruluşlarında, müdürlük ve genel müdür
lüklerinde yasalara uygun dürüst görev yapan bü
tün kamu görevlilerini pazar gününe bakmaksızın
dahi görevlerinden almış ve yerlerine kendi parti
sinin ileri gelenleri ve yandaşlarına çıkar sağlayacak
kendi adamlarını memur ve kamu görevlisi olarak
yerleştirmiştir.
12 Ekim 1975 günü yapılacak ara seçimlerinde
Zonguldak'ta A. P.'nin seçimi kazanması için E. K. t.
de yapılan partizanca kıyımın yol açıtğı insan ve ha
zinemizin kayıplarını yukarda arz ve açıklamış bu
lunuyoruz. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın
Selâhattin Kılıç partizan tutum ve davranışıyle ta
mamen ve kesinlikle görevini kötüye
kullanmıştır.
Sayın Bakanın görevi ve sommluluğuyle bağdaşma
yacak partizanlığının sonucu görevini kötüye kul
landığını kesinlikle ortaya koyduğundan Sayın Ba
kanın T. C. K.'nun 240 ncı maddesinde yer alan suçu
işlemiş olduğu açıktır. Bu nedenle Cephe Hükümeti
nin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin
Kılıç hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M.
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri
uyarınca Meclis Soruşturması açılmasını rica ederim.
21 . 4 . 1976
Giresun
Orhan Yılmaz
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığım incelemekle görevli Türkiye
Büyük Millet
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üye
den kurulmasını oyla/miza arz ediyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İlgili Bakanın üye seçimi tarihinden itibaren 15
gün içinde yazılı görüşlerini Komisyona vermesini
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler..
Kabul edilmiştir.
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12. —• Adana Milletvekili İlter
Çubukçu'nun,
Türkiye Elektrik Kurumu Kanununa aykırı İmtiyaz
Sözleşmesi yapmak suretiyle Hazineyi zarara uğrat
tığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Anayasanın
90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı
içtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/74)
BAŞKAN — Gündemin beşinci sırasında bulu
nan, Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, Türki
ye Elektrik Kurumu Kanununa aykırı İmtiyaz Söz
leşmesi yapmak suretiyle Hazineyi zarara uğrattığı
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakam Selâhattin Kılıç hakkında bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini
okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Seyhan Barajı Hidroelektrik
santralında enerji
üretilmesi, bunun istihlak merkezlerine nakli ve top
tan satışına dair imtiyaz sözleşmesini Hükümet adı
na değiştirerek imzalamak suretiyle 1312 sayılı TEK
yasasına aykırı hareket eden ve hazineyi zarara so
kan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kı
lıç Bakanlık görev ve yetkilerini kötüye kullanmak
la Türk Ceza Kanununun 240 ve 230 ncu maddelerine
göre suç işlemiş olduğundan Anayasanın 90 ncı mad
desi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün üçüncü kısmı, Meclis soruştur
ması ve Yüce Divana sevk, Madde 12 uyarınca Mec
lis Soruşturması açılması için önergedir.
6236 Sayılı Kanun ile Çukurova Elektrik Ano
nim Şirketine devredilen Seyhan Hidroelektrik tesis
lerinden üretilen elektrik enerjisinin, Adana ve İçel
illeri sınırları içinde iletim ve toptan satışına dair,
Bakanlar Kurulunun 25 . 6 . 1953 gün ve 4/1017 sa
yılı kararına ek imtiyaz sözleşmesi, Bakanlar Kurulu
nun 4 . 12 . 1970 gün ve 7/1682 sayılı kararı ile ye
niden değiştirilmektedir. Bakanlar Kurulunun Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına Hükümet adına söz
leşme değişikliğini imzalamaya yetki veren
7/1682
sayılı kararı 4 . 12 . 1970 tarihinde alınmış, beş yıl
üç ay ondört gün sonra, 1 8 . 3 . 1976 tarihinde 15532
sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bakanlar Ku
rulundan aldığı yetkiye dayanarak Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı değiştirilen imtiyaz
sözleşmesini
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imzalamış ve 28 . 4 . 1976 tarih ve 15572 sayılı Resmî
Gazetede yayınlanmıştır. Bu arada 1312 sayılı TEK
Kanunu 15 . 7 . 1970 tarihinde kabul edilmiş ve
25 . 10 . 1970 tarihinde bütünüyle yürürlüğe girmiş
tir. 7/1682 sayılı kararname Danıştayda incelenirken
1312 sayılı Kanun yürürlükte olmadığından, karar
name 1312 sayılı Kanun açısından Yüce Danıştayca
gözönüne alınamamıştır.
Oysa ki, Bakanlar Kurulu kararı alındığında ve
kararname yürürlüğe girdiğinde artık 1312 sayılı
TEK Kanunu yürürlüktedir. Türkiye Elektrik Kuru
mu 1312 sayılı Kanuna göre :
Madde 3. — «Bu kanunda yazılı istisnalar dı
şında tekeli altında olmak üzere yurdun ihtiyacı bu
lunan elektriğin üretim, dağıtım ve ticaretini yap
mak» görev ve yükümlüğündedir. TEK'in faaliyet
konularını belirleyen bu madde ile Türkiye'de
25 . 10 . 1970 tarihinden itibaren elektrik enerjisinin
üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti Türkiye Elektrik
Kurumunun tekeline açık, seçik ve kesinlikle bıra
kılmış olmaktadır. Bahse konu • istisnalar kanununun
26 ve 27 maddelerinde alınmış olup otoprodüktörler,
özel durumlu köy ve kamu kuruluşlarıdır.
1312 sayılı kanunun esas maddelerinde imtiyazlı
şirketlere hiç değinilmemiş olasılığı kanunda bahse
dilen istisna kavramına girmediklerini göstermekte
dir. Bunların durumları geçici 6 ncı ve 7 nci madde
lerde TEK karşısında düzenlenmiş ve «Devletçe ve
rilmiş imtiyaz sahibi şirketlere ait imziyaz hukuk ve
vecibeleri ve tesisleri, imtiyaz sözleşmesinin herhan
gi bir suretle sona ermesi halinde TEK'e geçer»
hükmü getirilmiştir. Bu suretle imtiyazlı
şirketler
25 . 10 . 1970 günü yürürlükte olan imtiyaz sözleş
mesi ile dondurulmuş ve zamanla TEK'e geçecekle
ri açıkça belirtilmiştir.
Görülüyor ki, 1312 sayılı Kanun yürürlükte iken
Bakanlar Kurulunun Elektrik Enerjisi konusunda im
tiyaz sözleşmesini değiştirebilmesi veya yeni imtiyaz
verebilmesi olanağı yoktur. Yoktur ama 7/1682 sa
yılı kararname ile 1312 sayılı Kanun çiğnenmiştir.
Çünkü değiştirilen sözleşme yeni bir imtiyaz söz
leşmesinden farksızdır :
a) İmtiyaz bölgesi genişletilerek Adana ve İçel
illerinden başka Hatay ili de ÇEAŞ'ın imtiyaz ala
nına terkedilmiştir.
b) Danıştayca reddedilmiş olmasına rağmen
ÇEAŞ'a yeni santrallar kurabilme olanağını vermek
tedir.
c) İmtiyaz süresini uzatmaktadır.

-

T. B. M. M.

B :6

d) İmtiyazın satın alınması ve Hükümete devri
1978'den 1990 yılına ertelenmektedir.
e) Tesislere Hükümetçe el konulabilmesi veya
Hükümete devri halinde hazine aleyhine ağır hü
kümler getirilmiş ve tesis bedellerinin katlanarak
ödenmesi kabul edilmiştir.
Değiştirilen imtiyaz sözleşmesine taraf olmamak
la beraber etkilenen özel veya tüzel üçüncü kişiler
veya 1312 sayılı Kanunun uygulayıcısı olan Türkiye
Elektrik Kurumu yetkilileri görevlerini yerine getire
rek, Hükümetin sorumluluğuna ortak olmamak için
Danıştayda iptal davası açabilirler. Bu suretle imti
yaz sözleşmesi değişikliği hukuken ortadan kalksa
bile Cephe Hükümetinin örnekleri görüldüğü gibi
Danıştay kararını uygulayacağı şüphelidir.
İlginç olan şudur ki. 1312 sayılı TEK yasası ta
raşını Meclislere sunan Başbakan ve Bakan 7/1682
sayılı kararnameyi de imzalayan kişilerdir. Anılan
kararname ise Cumhurbaşkanınca 18 . 5 •. 1971'de
onaylanmış ve I nci ve II nci Erim, Melen, Talû ve
Ecevit hükümetlerinden sonra aynı isimler Ba$bakan
ve Enerji Bakanı olduğunda yayınlanmış ve imtiyaz
sözleşmesi imzalanmıştır. Anlaşılıyor ki Bakan Selâhattin Kılıç Çukurova Elektrik Şirketine yeni imti
yazlar vererek avantaj sağlamak için özel bir ça
banın içinde olmuştur. Bakanlar Kurulu kararı alın
dıktan sonra çıkarılan 1803 sayılı Af Yasası o günkü
Hükümet üyelerini affetse bile Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Selâhattin Kılıç 5 yıl üç ay 14 gün
sonra imtiyaz sözleşmesini imzalamakla sorumluluk
altındadır. Kamu yararını ve yasaları hiçe sayarak
yoksul köy ve kasaba halkımızı gayesi sadece kâr
olan bir şirketin insafına terkeden imtiyaz sözleşme
sini değiştirerek imzalamaktan çekinmemiştir.
Sonuç olarak, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
1312 sayılı TEK yasasına açıkça aykırı imtiyaz söz
leşmesi değişikliğini imzalayarak yasayı çiğnemiş ve
imtiyaz sözleşmesi değişikliği ile hazineyi zarara sok
muş bulunmaktadır. Bakanın bu fiili Türk Ceza Ka
nununun 240 ve 230 ncu maddelerine göre suç teş-

12 . 5 . 1976

O :1

kil ettiğinden, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında Meclis Soruşturması açılma
sını öneririm. 10 . 5 . 1976
Adana Milletvekili
İlter Çubukçu
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığım incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üye
den kurulmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlamasını oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İlgili Bakanın üye seçimi tarihinden itibaren 15
gün içinde yazılı görüşlerini Komisyona vermesini
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) — Sa
yın Başkan bir istirhamda bulunacağım.
Gündemde bulunan, Gündemin 7 nci bölümünde
bulunan Meclis Soruşturması ve Yüce Divana Sevk
ile ilgili konularla alâkalı olarak Komisyonun yap
mış bulunduğu bir hata hakkında maruzatta bulun
mak istiyorum; o şahsî tutumumla da ilgili.
BAŞKAN — Hayır, Gündem oraya gelecek efen
dim, size de söz vereceğim.
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) — Şimdi
seçim olacak.
BAŞKAN — Vereceğim, karıştırmayalım efen
dim. Zaten seçim listeleri dağıtılmıştır.
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) — Mü
saade edin, zaten Komisyon Başkanımızın bir öner
gesi var, o itibarla 2 dakikada arz edeyim efendim.
BAŞKAN — Seçimleri bitirdikten sonra verece
ğim efendim.
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) — Ek
seriyet olmayabilir efendim.
BAŞKAN — Hayır efendim, müsterih olun.

V. — SEÇİMLER
/. — Konya Milletvekili Özer Ölçmenin, dış po
litikadaki tutumuyle görevini ihmal ve kötüye kul
landığı, bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 240
nci maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 nci,
T, B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca Dışişleri Bakanı İhsan Sabri

Çağlayangil hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimL (9/64)
BAŞKAN — Gündemimizin Seçimler kısmı 1
nci sırasında yer alan 9/64 esas numaralı Konya Mil
letvekili özer Ölçmen'in Dışişleri Bakanı İhsan Sab-
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na ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/65)
BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyonu
adaylarına ait listeyi okutup oylarınıza sunacağım.
Kalkınma plan ve program gereklerini yerine getir
meyerek ülke çıkarlarına aykırı hareket ettikleri id
diasıyle, Başbakan Süleyman Demirel, Millî Savun
ma Bakanı Ferid Melen, Maliye Bakanı Yılmaz Er
genekon, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhat
tin Kılıç ve Ticaret Bakanı Halil Başol haklarında
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergeyi
incelemek üzere kurulan T. B. M. M. Soruşturma
Hazırlık Komisyonu aday listesi. (9/65)
(16)
Adı ve Soyadı
Seçim Bölgesi

ri' Çağîayangil hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan
Soruşturma Hazırlık Komisyonu için adaylar gelmiş
olup, liste bastırılarak sayın üyelere dağıtılmıştır.
Listeyi okutup oylarınıza sunacağım.
Dış politikadaki tutumuyla görevini ihmal ve kötüye
kullandığı iddiasıyle, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ
îayangil hakkında bir Meclis Soruşturması açılması
na ilişkin önergeyi incelemek üzere kurulan Türkiye
Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu aday listesi (9/64)
06)
Adı ve Soyadı
Seçim Bölgesi
C. H. P. (?)
Mustafa Çelik
C. S. Afyon Üyesi
Selâhaddin Cizrelioğlu
C. S. Diyarbakır Üyesi
Zihni Betil
C. S. Tokat Üyesi
Halûk Ülman
İstanbul Milletvekili
Turan Güneş
Kocaeli Milletvekili
Mustafa Ok
Manisa Milletvekili
Cg.-h.it Karakaş
Zonguldak Milletvekili
A. P (6)
C. S. Adıyaman Üyesi
Sırrı Turanlı
C. S. Çorum Üyesi
Safa Yalçuk
Eı doğan Adalı
C. S. İstanbul Üyesi
Oral Karaosmanoğlu
C. S. Manifa Üyesi
Orhan Alp
Ankara Milletvekili
A. İhsan Kırımlı
Balıkesir Milletvekili
M. S. P. (D
Konya Milletvekili
Şener Battal
D. P • (D
Konya Milletvekili
Faruk Sükan
C. G. P. (D
C. S. K. Maraş Üyesi
Hilmi Soydan
BAŞKAN — Okunmuş olan listeyi oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
2. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 3 arkada
şının, kalkınma plan ve program gereklerini yerine
getirmeyerek ülke çıkarlarına aykırı hareket ettikle
ri ve bu eylemlerinin T. C, Kanununun 210, 228 ve
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın
90^MCI, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman Demirel, Millî Savunma Bakanı Ferid Melen, Maliye
Bakanı Yılmaz Ergenekon, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Selâhattin Kılıç ve Ticaret Bakanı Halil
Başol haklarında bir Meclis Soruşturması açılması

O :1

C. H. P. (7)
Uğur Alacakaptân
C. S. Ank'ira Üyesi
Muhsin Batur
C. S C. Bşk. nınca S. Ü.
Selâhaddin Babüroğlu
C. S. C. Bşk. nınca S. Ü.
Recaii Iskenderoğlu
Diyarbakır Milletvekili
Abdülbaki Cartı
Siirt Milletvekili
A. Ali Cinel
Trabzon Milletvekili
Süleyman Yıldırım
Tunceli Milletvekili
A. P. (6)
Baha Akşit
( İ S . Denizli Üyesi
Ömer Naci Bozkurt
C. S. Gümüşhane Üyesi
Mustafa Deli veli
C. S. Hatay Üyesi
A. İhsan Birincioğlu
C. S. Trabzon Üyesi
Servet Bayramoğlu
İstanbul Milletvekili
Mustafa Parlar
İstanbul Milletvekili
M. S. P. (1)
Manisa Milletvekili
Gündüz Sevilgen
D. P. (1)
Konya Milletvekili
Özer Ölçmen
C. G. P. (1)
C. S. Kayseri Üyesi
Sami Turan
BAŞKAN — Okunmuş olan listeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
3. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 50
arkadaşının, bakanlıkları zamanında görevlerini kö
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin T, C. Kanu^
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Anaya
sanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca eski Başbakan
Bülent Ecevit ve Köy İşleri eski Bakanı Mustafa
Ok haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/66)
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Komisyonu

Bakanlıkları zamanında
görevlerini kötüye kullan
dıkları iddiasıyle, eski Başbakan
Bülent Ecevit ve
Köy İşleri ve Kooperatifler eski Bakanı Mustafa Ok
haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergeyi incelemek üzere kurulan T. B. M. M. So
ruşturma Hazırlık Komisyonu aday listesi. (9/66)
(16)

Lûtfi Bilgen
şevket. Koksal
Hayri Mumcuoğlu
Ahmet Tahtakılıç
Erol Çevikçe
Hikmet Baloğiu
Yalçın Oğuz

C. H. P. (7)
C. S. İçel Üyesi
C S. Ordu Üyesi
C. S. Tekirdağ Üyesi
C. S. Uşak Üyesi
Adana Milletvekili
içel Milletvekili
Sinop Milletvekili
A. P.

Sakıp Hatunoğlu
Mümin Kırlı
Ziya Ayrım
Ergun Özkan
Behiç Tozkoparan
Yücel Dirik
Yahya Akdağ
Ekrem Dikmen
Talât Oğuz

Görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyle, eski Baş
bakan Bülent Ecevit ve Gümrük ve Tekel eski Ba
kanı Mahmut Türkmenoğlu haklarında bir Meclis
Soruşturması açılmasına ilişkin önergeyi incelemek
üzere kurulan T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu aday listesi. (9/67)

Adı ve Soyadı

(16)
Seçim Bölgesi

C. H. P. (7)
Uğur Alacakaptan
C. S. Ankara Üyesi
Salih Tanyeri
C. S. Gaziantep Üyesi
Solmaz Belül
C. S. İstanbul Üyesi
Hasan Güven
C. S. Trabzon Üyesi
Abdurrahman Köksaloğlu İstanbul Milletvekili
İlhan Özbay
İstanbul Milletvekili
Celâl Üııver
Malatya Milletvekili
A. P. (6)
M. Nuri Âdemoğlu
C. S. Adana Üyesi
Orhan Tuğrul
C. S. Bilecik Üyesi
Alâeddin Yılmaztürk
C. S. Bolu Üyesi
Barlas Küntay
C. S. Bursa Üyesi
Halil Ağar
Adıyaman Milletvekili
H. Suat Sungur
Bursa Milletvekili

Seçim Bölgesi

Adı ve Soyadı

O : 1

(6)
C. S. Erzurum Üyesi
C. S. İzmir Üyesi
C. S. Kars Üyesi
C. S. Niğde Üyesi
Aydın Milletvekili
İzmir Milletvekili

M. S. P. (1)
Tralbzon Milletvekili
D. P. (1)
Orhan Tokuz
Gaziantep Milletvekili
C. G. P. (1)
Mehmet Altmışyed ioğlu Kayseri Milletvekili

Lûtfi Köktaş

M , S. P. (1)
Erzurum Milletvekili
D. P. (1)
l'rabzon Milletvekili
C. G. P. (1)
Mardin Milletvekili

BAŞKAN — Okunmuş olan listeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

BAŞKAN — Okunmuş olan listeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender
Cenap Ege ve 4 arkadaşının, görevlerini kötüye kul
landıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 240
ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı,
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca eski Başbakan Bülent Ecevit ve
Gümrük ve Tekel eski Be anı Mahmut
Türkmen
oğlu haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/67)
BAŞKAN —- Soruşturma Hazırlık Komisyonuna
ait listeyi okutuyorum:

-
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5. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Nâzım
İnebeyli, Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün ve 50 ar
kadaşının, bakanlıkları zamanında görevlerini kötü
ye kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanunu
nun 230, 238, 240 ve 1918 sayılı Kanunun 36 ncı
maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı,
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca eski Başbakan Bülent Ecevit ve
Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mahmut
Türkmenoğ
lu haklarında bir Meclis
Soruşturması
açılmasına
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırbk Komisyonuna üye seçimi. (9J68)
BAŞKAN — Gündemimizin 5 nci sırasında yer
alan 9/68 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna ait listeyi okutuyorum.

-
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Bakanlıkları zamanında görevlerini
kötüye kullan dukları iddiasıyle, eski Başbakan Bülent Ecevit ve
Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mahmut Türkmenoğ
lu haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergeyi incelemek üzere kurulan T. B. M. M.
Soruşturma Hazırlık Komisyonu aday listesi. (9/68)
Adı ve Soyadı

Ziya Müezzinoğlu
Abdullah Köseoğlu
Fakih Özlen
Doğan Barutçuoğlu
Mehmet Can
Cahit Kayra
Selçuk Erverdi

(16)
Seçim Bölgesi
C. H. P. (7>
C. S. Kayseri Üyesi
C. S. Kocaeli Üyesi
C. S. Konya Üyesi
C. S. Manisa Üyesi
Adana Milletvekili
Ankara Milletvekili
Erzurum Milletvekili

A. P • (6)
C. S. Adıyaman Üyesi
Sırrı Turanlı
C. S. Çanakkale Üyesi
İsmail Kutluk
C. S. Çankırı Üyesi
Gürhan Titrek
C. S. K. Maraş Üyesi
Adnan Karaküçük
Ankara Milletvekili
Fikri Pehlivanlı
Eskişehir Milletvekili
İsmet Angı
M. S. P. (D
Gümüşhane Milletvekili
M. Orhan Akkoyunlu
D. P (1)
Denizli Milletvekili
Hasan Korkmazcan
C. G. P. (O
Mehmet Altmışyedioğlu Kayseri Milletvekili
BAŞKAN — Okunmuş olan aday listesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
6. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz ve 7 arka
daşının, TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne yasalara
ay km olarak atama yaptıkları ve bu
eylemlerinin
T. C. Kanununun 146 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyle, Anayasanın 90 ncı T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 ne i maddeleri uyarınca Baş
bakan Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, Devlet Bakanı Ha
san Aksay, Devlet Bakam M. Kemal Erkovan, Dev
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let Bakanı Gıyasetün Karaca, Adalet Bakanı İsmail
Müftüoğlu, Millî Savunma
Bakanı Ferid
Melen,
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk,
Dışişleri Bakanı
İhsan Sabri ÇağlayangH, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, Ba
yındırlık Bakanı Fehim Adak, Ticaret Bakanı Halil
Başol, Sağlık ve Sosyal Yat dun Bakanı Kemal De
mir,* Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç, Turizm ve
Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu, İmar ve İskân Ba
kanı Nurettin Ok, Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz,
Orman Bakanı Turhan
Kapanlı,
Gençlik ve Spor
Bakanı Ali Şevki Erek, Kültür Bakanı Rıfkı Danış
man ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum haklarında bir Meclis Soruşturması
açılmasına
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/69)
BAŞKAN — Gündemimizin 6 ncı sırasında yer
alan 9/69 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun aday listesini okutuyorum.
TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne yasalara aykırı
olarak atama yaptıkları iddiasıyle, Başbakan Süley
man Demirel, Başbakan Yardımcıları Necmettin Er
bakan, Turhan Feyzioğlu, Alparslan Türkeş, Devlet
Bakanları Seyfi Öztürk, Hasan Aksay, M. Kemal
Erkovan, ve Gıyasettin Karaca, Adalet Bakanı isma
il Müftüoğlu, Millî Savunma Bakanı Ferid Melen,
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Dışişleri Bakanı
İhsan Sabri Çağlayangil, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, Millî Eğitim Bakam Ali Naili Erdem, Ba
yındırlık Bakanı Fehim Adak, Ticaret Bakanı Halil
Başol, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir,
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak, Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Abdül'kerim Doğru, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç, Turizm ve
Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu, İmar ve İskân Ba
kanı Nurettin Ok, Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz,
Orman Bakanı Turhan Kapanlı, Gençlik ve Spor Ba
kanı Ali Şevki Erek, Kültür Bakanı Rıfkı Danışman
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum
haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergeyi incelemek üzere kurulan T. B. M. M,
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Soruşturma Hazırlık Komisyonu aday listesi. (9/69)
(16)
Adı ve Soyadı
Seçim Bölgesi

Adı ve Soyadı

0:1
Seçim Bölgesi

D. P. (1)
Ankara Milletvekili
C. G. P. (1)
Fethi Çelikbaş
C. S. C. Bşk. nınca S. Ü.
BAŞKAN — Okunan aday listesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
7. — 9/40 ve 9/46 esas numaralı Soruşturma Ha
zırlık komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim.
BAŞKAN — 9/49 esas numaralı Soruşturma Hazır
lık Konriısıyonunldaki açık üyelik için Aıdakıt PartCsi
Grupunca Giresun Mill'eltlvelkili Saıyın Mehmet Emin
Turgutalp aday gösıterilmsşüir. Oylarınıza sunuyorum.
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edimliştir.
9/46 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komıisyonurtdalkıi açik üyelik için Adalet Partisi Grupunca Si
nop Milletvekili Sayın Mustafa Kaptan aday gösiterillmüştir. Oylarınızla sunuyorum. Kalbul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Cevat Önder

C. H. P. (7)
Cengizhan Yorulmaz
C. S. Ankara Üyesi
Selâhattin Cizrelioğlıı
C. S. Diyarbakır Üyesi
Muhsin Batur
C. S. C Bşk. nınca S. Ü.
Turgut Alturikaya
Artvin Milletvekili
Sad alları Usumi
Balıkesir Milletvekili
Ilüdai Oral
Denizli Milletvekili
Orhan Yılmaz
Giresun Milletvekili
A. P
Şeref Kayalar
Gürhan Titrek
Mustafa Gülcügil
Yılmaz Hocaoğlu
A. İhsan Ulubahşi
Mustafa Kaptan
Ali Oğuz

(6)
C. S. Bursa Üyesi
C. S. Çankırı Üyesi
C S. İsparta Üyesi
Adana Milletvekili
Afyon K. Milletvekili
Sinop Milletvekili

M. S. P. (D
C. S. İstanbul Üyesi

VI. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Millet Meclisi eski İdareci üyeleri Gümüş
hane Milletvekili Mustafa Karaman, Kastamonu Mil
letvekili Hasan Tosyalı ile Rize Milletvekili Sami
Kumbasar ve Cumhuriyet Senatosu eski İdare Amir
leri C. Senatosu Tabiî Üyesi Suphi Gürsoytrak ile C.
Senatosu Zonguldak Üyesi Tarık Remzi Baltanın,
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünü 14 ncü
maddesinin değiştirilmesine ilişkin İçtüzük teklifi ve
içtüzük Geçici Karma Komisyonu raporu. (2/1) (S.
Sayış : 105).
©AŞKAN — Gündemimize göre, T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ilişkin İçtüzük teklifi ve İçtüzük Geçici
Karma Komisyonu raporunun görüşmelerine başlı-1
iyoruz.
Komisyon?.
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) — Sa
yın Başkan, isitinhaımırn üzerine, seçimleri taikiben ba
na söz vereceğinizi buyurmuştunuz.
BAŞKAN — Şimdi, size sıra geliyor efendim, bir
(dakikanızı rica edeceğim.
Komlisyon?.
AHMET NUSRET TUNA (C. Senatosu Kasta
monu Üyesi) — Komisyon adına ben varım efendim.
BAŞKAN — Komlisyon burada. İdareci üye?. Yok.
iBir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.

2. — Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim Cop'un,
parlamenterin Anayasa teminatı altındaki hakkının
kullanılmasına müdahalede bulunan memurlarını ceza
landırmamak suretiyle, eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle,
Orman eski Bakanı Selâhattin İnal hakkında Anaya
sanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair önergesi ve 27 numaralı T. B.
M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu. 9/27)
(S. Sayısı : 97) (1)
BAŞKAN — Günldelrnknıizin, «Meclis Soruştur
ması ve Yüce Divana sevk ile ile ilgili konular» bölü
münün 1 nci sırasında yer alan, Bolu eski Milletve
kili Halil İbrahim Cop'un, parlamenterlenin Anayasa
(teminatı altındaki hakkının kullanılmasına müdaha
lede bulunan memurlarını cezalandırmamak suretiyle
eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiaisıyle, Orman eski Bakanı Selâhatitin İnal hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M.
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi
uyarınca bir Mıeols Soruşturması açılmasına dair
önergesi ve 27 numaralı T. B. M. M. Soruşturma
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Hazırlık Komisyonu Raporunun müzakeresine geçi
yoruz.
Komisyon?. Burada.
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Okunmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Rapor okunmayacaktır.
«15 Mayus 1974 tarih ve 1803 sayılı Cumhuri
yetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılmış bulunan Af
Kanununun kişiye bir ihtiyar hakkının getirilmemiş
bulunimaisı nedeniyle ve iddianın da aynı kanunun 1 nci
maddesinin (A) fıkrasu hüik(miü kapsamına girmiş ol
ması medeniyle dosyanın işlemden 'kandırılmasına mev
cudun itfcifakıyle karar verilrnıisjîıir» diyen rapor hakkındakli görüşmelere başlıyoruz.
Türkiye Biüyüik Milfcıt Meclisi Birleşik Toplamlısı
İçtüzüğünün 15 nci miaddeai gereğince, soruşturma
önergesindeki ilk imza sahibi veya onun göstereceği
tıir diğer imza sabibT.yle Soruşturma Hazırlık Komis
yonu ve ilgili Bakan ve Başbakan ve Milkt Meclisi
İçtüzüğünün 73 ncü maddesüne göre de iki üye kişisel
konuşma yapabileceklerdir.
Buna göre, görüşmelerin bitimt'nde de Soruşturma
Hazırlık Komisyonu Raporu oylarınıza sunulacaMır.
Rapor üzerinde söz isteyen sayın üye? Yoik.
'«15 Mayus 1974 tarih ve 1803 sayılı Cumhuri
yetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılmış bulunan Af Ka
nununun kişiye bir iblıiyar hakkının get inilmem iş bu
lunması nedeniyle ve iddianın da aynı kanunun 1 nci
maddesinin (A) fıkrası hükmü kapsamına girmiş ol
ması nedeniyle, dosyanın işlemden kaldırılmasına mev
cudun ittifakıyle karar verUımJştiir» diyen raporu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
3. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevini
kötüye kullanmak ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyle, Çanakkale
Milletvekili Re jet Sezgin hakkında Anayasanın 90,
147 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12, 13 ncü maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması
yapılmasına dair Başbakanlık yazısı ve 21 numaralı
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu,
(9/21) (S. Sayısı : 99) (1)
BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasında yer alan,
Devlet Bakam bulunduğu sırada görevini köıtüye kul
lanmak ve bu eylemlinin Türk Ceza Kanununun
240 nci maddesine uyduğu iddiasıyle, Çanakkale
Milfcltvelkili Refelt Sszglin hakkında Anayasanın 90,
(1) 99 S. Sayılı bamıayo.zı tutanağa eklidir.
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\A1 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12, 13 nefü maddeten uyarınca Meclis Soruşturması
yapılmasına dair Başbakanlık yazısı ve 21 numaralı
T. B. M. M. Sonuışituınma Hazırlık Komisyonu Ra
porunun müzakeresine geçiyoruz.
Komisyon?.
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Korniisyon, raporu yanlış tanzim edilmiş
tir; bu yanlışlığı arz etlmek için söz istliyorum.
BAŞKAN — Komisyonun yanlış tanzim eifctiği ra
por ^ hakkında görüşmek üzere buyurun.
ORHAN YILMAZ (Giresun Milletvekili) — Ko
misyon yok Sayın Başkan..
BAŞKAN — Efendim, izahatı, aldıktan sonra
Komisyonu arayacağım.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Mecilis böyle lâyüs'el çalışmaz ki.
BAŞKAN — Tavz'ih sadedimde alıyodum efen
dim, müzakere değil. Bir tavzih istiyorum.
REFET SEZGİN (Çanakkale MiBfefövekili) — Beni
dinlemek lüüfunda. bulunursanız, siz de maruzatımı..
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Sizin konunuzla ilglili değil beyefendi. Meclisin iş
leme tarzıyie, tekniğiyle ilgil'i.
REFET SEZGİN (Devamla) — Evet, bendeniz ele
Meclisin işleme tekniğiyle ilgiili maruzatta bulunu
yorum. Aramızda bir ihtilâf yok. Sayın Uysal bir
ihtilâf yok.
©AŞ/KAN — Komisyon Raporunun tavzihi hak
kında söz istediniz, lütfen o sakilde konuşmanızı rica
edeceğim.
REFET SEZGİN (Devamla) — Onu arz edeyim
efendim.
Komisyon raporu, isnat edilen fiilin Af Kanunu
nun şümulüne girdl'ği iddiası ve gerekçesiyle soruştur
maya mahal olmadığına karar verirmiş bulunmakta
dır. Burada Türkıiye Büyük Millet Mecl'ict'.nin mura
kabe fonksiyonunun işlemesi bahis konusudur. Oysa
ki, konu daha önce Tüıtkiye Büyük Millet Meclisinde
görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.
Bu meselede ilgili şahıs sıfatıyle bendeniziin gö
rüşü istendiğinde Komisyona takdim etliğim ya
zıda bu hususu açıkça bel'irtimiş olmama rağ
men Komisyon meseleyi ınce'amemişitir. Komfeyon me'scîeyi teCkik etmemiştir. Biraz önce • meselemin esasını
Sayın Komisyon Başkantyle görüştüğüm zaman, Ko
misyon Başkanı bu hatayı kabul ederek, bir de öner
ge takdim edeceğini ifade buyurmuştur.
BAŞKAN — Komisyon Başkanı yerini almışlardır.

T. B. M. M.

B:6

REFET SEZGİN (Devamla) — Muhterem üye
ler, murakabe fonksiyonunu ifa örmek çok güzel
bir şeyidir. Bir insanın maznun olması bazı ahvalde
kendi elindedir, bazı ahvalde de kendi ellinde olmalyalbiliir. Şimdi bu tahkikatın neticesinde belli olur.
Bu tahkikat bu hadiseyle ilgili olarak senelerce sü
ren, şahitlerin dinlemmesline, belgelerin getirilmesine
imkân sağlayan Türlkiye Büyük Millet Meclisi Araş
tırmasına mevzu olmuştur. Aynı hadise, aynı şahıs
larla lilıgiii olarak bir bölüm şeklinde Ankara Sav
cılığından Türlkiye Büyük Millet Meclisine intikal ettliği zaman bu iddia yüksek oylarınızla karara bağ
lanmış bulunmaktaydı. O zaman da bendeniz, hak
kımda «Yüce Divana sevk kararı verilmesini» arz ve
istirham eltm'iştı'm.
Şjmıdi, insafınıza ve adalet duygularınıza sığı
narak arz ediyorum. Ben Af Kanununun çıiktığı sıra
da da Bakanların, Başbakanların Af Kanunu kapsa
mınla alınmaması sadedinde önerge veren arkadaş
larınızdan birisiyim. Bir polemik mevzuu için arz et
miyorum.
Şiimdi, bu hadise (İddiaya göre) 1966 yılında ol
muş. Hadisenin tahkikatı yapılmış, büfcmıiş, karargir
olmuş. 1970 - 1971'lerde binmiş. Af Kanunu iki sene
sonra çıkmış. İki sene, üç sene sonra çıkan Af Kanu
nu, uzayan bir tahkikat, meseleyi incelemeyen bir ko
misyon; Af Kanunu çıkmış, hemen iki satırlık bir
yazıyle işi biltireJm diye, «Af Kanununa giriyor» sik
linde bir karar vermiş. Buna ne hakkı var? Sanki be
nim bir suçum varmış da, Af Kanunundan istifade
ediyortnuşurn gibi bir netice ile karşı 'karşıya bulun
maktayım. Bu, hukukî bir zulüm olmaktadır. Bu Ko
misyon marifetiyle (Türküye Büyük Millet Meclisini
tenzih ederim) bu hatayı tashih etmezsek, Komisyo
nun eksik inceleme ile, dikkatiz bir inceleme ile bir
parlamentere zulmü halinde tecelli eder. Buna kim
senin hakkı yoktur.
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ettim. Uzayan tahkikatların biran önce bitirilmesi is
tikametinde, Büyük Millet Meclisinin zabıtlarında ol
duğu üzere, lehimde bir karar değil, herhangi bir ka
rarın verilmesini arz ve istirham etıtsim.
Şimdi, bir acı noktayı da huzurunuzda ifade ederek
maruzatımı bûtireceğim.
Evvelce karara bağlanmış bîr mesele ama, Ko
misyona bu nasılsa geldi, Komisyon kararını uzun bir
>süre vermedi. Af Kanunu çıktıktan sonra karara bağ
ladı ve affa tabi olduğunu söyledi. «Suç var da, id
dia v;«r da, affa tabi, biz tetkik etmiyoruz» Bundan
dolayı seçim bölgelerinde birtakım kişiler, itham ko
nuları ile ilgili olarak haksız ve şerefsiz isnatlarını de
vam esirmek imkânlarını buldular. Buna kemsenin
hakkı yoktur. Eğer soruşturma yapılmasına, evvelce
soruşturulduğu ve karara bağlandığı cihetle soruştur
ma yapılmasına mahal olmadığına karar verilseydi.
hu kabil sakim yollara' gitmenin delilleri de Komis
yon marifetiyle bir kısım kişilere verilemezdi. O itiharla yapılacak şey; sayın Komisyon Başkanı, Ko
misyon, eğer arz ettiğim hususu, ifademde belirlttiğim
üzere, dosyalarda var olduğu üzere, Af Kanunundan
çcik evvel karara bağlanmış bir mesele olduğunu tesp'ıt
eder ise, - onu efeı'k bırakmıştır - artık bir karar itti
hazına mahal olmadığı ist ikametin de rapor tanzim ede
rek Yüce Huzurunuza gelmelidir.
Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkıçîar).
BAŞKAN — Teeşkkür ederim Sayın Sezgin.
Komisyon tarafımdan verilmiş bir önerge vardır,
okutuyorum:

Tüı'k'iye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına
Gündemin Meclis Soruşturması ve Yüce Divana
sevk ile ilgili konuların 2 nci sırasında bulunan Ça
nakkale Milletvekili Refet Sezgin hakkında soruş
turma dosyasının Millet Meclisi İçtüzüğümün 89 ncu
Mösele biltaıişDir; Af Kanunu ile değil, kararla maddesi gereğince Komliısyoraıtmuza geri verilmesini
foitim'işltir, inceleme ile bitmişlıir, büyük münakaşalar ve karar tarihinden 30 gün süre verilmesini saygı
la bitmlişttir. Aynı hadise tekrar ortaya konuyor ve larımla arz ederim.
bu defa deniyor ki, «Af Kanunu bahis konusudur»
9/21 Numaralı Soruşturma Hazırlık
Sayın Komisyon Başkanı da şimdi buradadır.
Komiisyonu Başkanı
Muhterem üyeler, bir parlamentonun elbette ki,
İbrahim Tevfik Kutlar
hayisiiyeitıi çok önemlidir, bir parlamentonun haysiyeti
BAŞKAN — Dosya bir defaya mahsus olmak
ona onun içerisinde görev veren parlamenterlerin hay
üzere Komisyona geri veriliyor. 30 günlük süreyi
siyetleri ölçüsünde itibar kazanır.
Bunu, bu kabil meselelere görevim icabı maruz oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
kaldığım her tahkikat vesilesiyle hulûsu kalp ile arz meyenler... Kabul edilrniş'Jir.
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4. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in,
Kanunsuz tasarruflarda bulunduğu
ve bu eyleminin
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İh
san T opal oğlu hakkında Anayasanın 90 ve T. B. M. M.
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gesi ve 28 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu. (9/28) (S. Sayısı : 101) (1)
©AŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında Curnhuriyeit Senatosu Arikara Üyesi Yiğit Köker'in, ka
nunsuz tasarruflarda bulunduğu ve bu eylömıinin Tüsk
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasryle, Enerji ve Taibiî Kaynaklar eski Bakanı îhsan
Topaloğlu hakkında Anayasanın 90 ve Türkiye Bü
yük M'ilkü Mecîı'si Birleşük Toplantısı İçüazıüğüntün
12 nci maddesi uyarınca bir Meclis
Soruşturması
açılmasına dair önergesi ve 28 numaralı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Sorutturma Hazırlık Komusyonu
raporu.
Soruşit'urma Hazırlık Komisyonu?. Burada.
Raporun okunup okunımamasını oylarınıza suna
cağım: Raporun dkunmaisını arzu edenler, lütfen işa
ret etsinler... Okurum amasını arzu edenler..
Rapor
okunmayacaktır.
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(28 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık
Komisyonu raporunun sonuç kışımı okundu).
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın
üye?. Ydk. Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiişltlir.
5. — İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, gö
revini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eyle
minin T. C. Kanununun 230 ncu maddesine
uydu
ğu iddiasıyle,
Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin
hakkında bir Meclis Soruşturması
açılmasına
dair
önergesi ve 22 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu. (9/22) (S. Sayısı : 104) (1)
BAŞKAN — 22 nuimaralı T. B. M. M. Soruşturma
Hazırlık Komüisyonu burada.
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağ;m. Raporun okunmamasını arzu edenler... Okun
masını arzu edenler... Rapor okunmayacaktır.
Raporun sonuç kısanını okuyorum.
(22 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık
Komisyonu raporunun sonuç kısmı okundu.)
BA.ŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın
üye? Yok. Raporu oylarınıza arz ediyorum. Kaibul
edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Gündemimizde görüşecek ba$ka konu
kalmadı
ğından Birleşimi kapatıyorum.

Raporun sonuç kısmını okutuyorum :

(1)

1976

Kapanma Saati : 17.43

101 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.

(1)
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104 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
6 NCI BİRLEŞİM
12 . 5 . 1976 Çarşamba
Saat : 15.00
1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI I nın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzü1. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 I günün 12 nci maddeleri uyarınca Enerji ve Tabiî
arkadaşının, çimento ihracatına uygulanan vergi ia I Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında bir
açılmasına ilişkin önergesi.
desinde görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem i Meclis Soruşturması
lerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 288 nci (9/74)
2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR
maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ve
3. — SEÇİMLER
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci
1. — Konya Milletvekili özer Ölçmen'in, dış po
maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman Demirel, Ti I
litikadaki tutumuyle görevini ihmal ve kötüye kul
caret Bakanı Halil Başol ve Maliye Bakanı Yılmaz
landığı, bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 240
Ergenekon haklarında bir Meclis Soruşturması açıl
nci maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 nci,
masına ilişkin önergesi. (9/70)
2. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve T, B. M. M. Birleşik Toplantısı Içtüzüğıinün 12 nci
16 arkadaşının, yaptığı partizan tayinlerle görevini kö I maddeleri uyarınca Dışişleri Bakanı İhsan Sabri
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu l Çağlayangil hakkında bir Meclis Soruşturması açıl-.
nun 237, 238 ve 240 nci maddelerine uyduğu iddia I masına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/64)
sıyle, Anayasanın 90 nci ve T. B. M. M. Birleşik
2. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 3 arkadaToplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarmca
Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında bir I sının, kalkınma plan ve program gereklerini yerine
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. I getirmeyerek ülke çıkarlarına aykırı hareket ettik
leri ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 210, 228
(9/71)
3. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım I ve 240 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anayasa
nın 90 nci, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüve 12 arkadaşının, bazı anarşik olaylara ilgisiz kay
rak görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza I günün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan SüleyKanununun 230 ncu maddesine uyduğu İddiasıyle, I man Demirel, Millî Savunma Bakanı Ferid Melen,
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, Enerji ve Tabiî
Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç ve Ticaret BaSüleyman Demirel hakkında bir Meclis Soruşturma [ kanı Halil Başol haklarında bir Meclis Soruşturma
sı açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kuru
sı açılmasına ilişkin önergesi. (9/72)
lan
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi.
4. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın,
(9/65)
Er#ğli Kömürleri İşletmesine yaptığı tayinlerle par*
tizan bir tutum İzlediği ve bu eyleminin Türk Ceza
3. — içel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 50
Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyle, I arkadaşının, bakanlıkları zamanında görevlerini köAnayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplan I tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanu
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Enerji
nunun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyle, Anaya
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında
sanın 90 nci, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. züğünün 12 nci maddeleri uyarınca eski Başbakan
(9/73)
Bülent Ecevit ve Köy İşleri eski Bakanı Mustafa
5. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, Tür
Ok haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına
kiye Elektrik Kurumu Kanununa aykırı İmtiyaz
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
Sözleşmesi yapmak suretiyle Hazineyi zarara uğ
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/66)
rattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230
4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender
ve 240 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle AnayasaCenap Ege ve 4 arkadaşının, görevlerini kötüye

kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın
90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca eski Başbakan Bülent
Ecevit ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mahmut
Türkmenoğlu haklarında bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi.
(9/67)
5. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Nazım
İnebeyli, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve
50 arkadaşının, bakanlıkları zamanında görev
lerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin
T. C. Kanununun 230, 238, 240 ve 1918 sayılı Ka
nunun 36 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Ana
yasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca eski Başbakan
Bülent Ecevit ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı
Mahmut Türkmenoğlu haklarında bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/68)
6. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz ve 7 arka
daşının, TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne yasalara
aykırı olarak atama yaptıkları ve bu eylemlerinin
T. C. Kanununun 146 ncı maddesine uyduğu iddi
asıyle, Anayasanın 90 ncı T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Baş
bakan Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu,
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan
Türkeş, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, Devlet Bakanı
Hasan Aksay, Devlet Bakanı M. Kemal Erkovan,
Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca, Adalet Bakanı
İsmail Müftüoğlu, Millî Savunma Bakanı Ferid
Melen, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Dışişleri
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Maliye Bakanı Yıl
maz Ergenekon, Millî Eğitim Bakanı Ali Naili
Erdem, Bayındırlık Bakanı Fehim Adak, Ticaret
Bakanı Halil Başol, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemal Demir, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan
Öztrak, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut
Özal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç,
Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu, İmar ve
İskân Bakanı Nurettin Ok, Köy İşleri Bakanı Vefa
Poyraz, Orman Bakanı Turhan Kapanlı, Gençlik
ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek, Kültür Bakanı Rıfkı
Danışman ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir

Ablum haklarında bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/69)
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GEREĞİNCE
BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ SORULAR
5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK
TEKLİFLERİ
6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ ÎLE
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ
1. — Millet Meclisi eski İdareci üyeleri Gü
müşhane Milletvekili Mustafa Karaman, Kastamonu
Milletvekili Hasan Tosyalı ile Rize Milletvekili Sami
Kumbasar ve Cumhuriyet Senatosu eski İdare Amir
leri C. Senatosu Tab'iî Üyesi Suphi Gürsoytrak ile C.
Senatosu Zonguldak Üyesi Tarık Remzi Baltan'ın,
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü
maddesinin değiştirilmesine ilişkin İçtüzük teklifi ve
İçtüzük Geçici Karma Komisyonu raporu. (2/1) (S.
Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976)
7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR
1. — Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim Cop'un,
parlamenterin Anayasa teminatı altındaki hakkının
kullanılmasına müdahalede bulunan memurlarını ceza
landırmamak suretiyle, eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle,
Orman eski Bakanı Selâhattin İnal hakkında Anaya
sanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair önergesi ve 27 numaralı T. B.
M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu. (9/27)
(S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1975)
2. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevini
kötüye kullanmak ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Çanakkale
Milletvekili Refet Sezgin hakkında Anayasanın 90,
147 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12, 13 ncü maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması
yapılmasına dair Başbakanlık yazısı ve 21 numaralı
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu.
(9/21) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 12.6.1975)

3. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in,
Kanunsuz tasarruflarda bulunduğu ve bu eyleminin
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İh
san Topaloğlu hakkında Anayasanın 90 ve T. B. M. M.
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gesi ve 28 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu. (9/28) (S. Sayısı : 101)
(Dağıtma tarihi: 13 . 6 . 1975)

4. — îçel eski Milletvekili Celâl Kargdı'nın, gö
revini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eyle
minin T. C. Kanununun 230 ncu maddesine uydu*
ğu iddiasıyle, Maliye eski Bakam Sait Naci Ergin
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair
önergesi ve 22 numaralı T. B, M. M. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu. (9/12) (S. Sayısı : 104) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 1 . 1976)
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Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim Cop'un, Parlamenterin Ana
yasa teminatı altındaki hakkının kullanılmasına müdahalede bulu
nan memurlarını cezalandırmamak suretiyle, eyleminin Türk Ceza
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Orman
eski Bakanı Selâhattin İnal hakkında Anayasanın 90 ve T. B, M. M.
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis
soruşturması açılmasına dair önergesi ve 27 numaralı T. B. M. M.
Soruşturma Hazırlık Komisyonu Raporu ( 9 / 2 7 )
10. 4 1973
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Bilindiği üzere; Anayasamızın 5 nci maddesi, yasama yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisine ver
miştir. Bu yetki Yüce Meclislerimiz üyelerinin Parlamento işi görev ve faaliyetlerinde ifadesini bulmakta
dır. Parlamenterlerin Meclis içi faaliyetlerinin her türlü düşünce, tesir ve baskıdan masun olması gereğiyle
de, Anayasamızın 79 ncu maddesi Parlamenterlerin Meclis çalışmalarındaki düşüncelerinden sorumlu tutu
lamayacaklarını hüküm altına almıştır.
Bilinen bu gerçek muvacehesinde Parlamenterin Meclis içi çalışmalarındaki sorumsuzluğu konusunda, Hü
kümet üyelerinin de anlayışlı, titiz ve hassas bir düşünce ve tatbikat içinde olması lâzım ve zarurî iken :
Millet Meclisimizin 11 . 12 . 1972 günü yapılan 17 nci Birleşiminde, Gündem Dışı yaptığım konuşma
mevzuu, Hükümetçe ve hususiyle Orman Bakanı Sayın Selâhattin înal tarafından hadisenin önemi nispetinde
ele alınmadığı gibi, vazife suiistimalinde bulunulmuştur.
Şöyleki : 11 . 12 . 1972 günü Millet Meclisi oturumunda yaptığım konuşmada, aşağıdaki hususlar sarahat
le ifade olunmuş ve istenmiştir. (Ek : 1) Millet Meclisi Tutanak Dergisi (Cilt : 30, Birleşim : 17)
6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Tasarı, Millet Meclisinde 29.11.1972
günü müzakere olunurken, imzam bulunan bir önerge sırası gelip okunmadan Gündem icabı başka konulara
geçilmiştir. Yani önerge Meclis Umumî Heyetinin bilgisine sunulmuş ve radyo tarafından da Meclis saati
bülteninde umumî efkâra duyurulmamıştır. Hal böyle iken, bu önergeyi imza koymam sebebiyle bir kaç gün
içinde Türkiye'nin en uzak yerleri dahil her tarafından Orman Teşkilâtında memur olan vazifelilerden adıma,
hakaretamiz, tezyif edici, suç teşkil eden pek çok sayıda telgraf çekilmiştir. Bunlardan altı adedinin fotokopi
si ilişikte takdim kılınmıştır. (Ek : 2).
Bu telgrafların çekiliş tarzı ve zaman imkâm İtibariyle bir tertip eseri olduğu hususunda çok ciddî olarak
durulması yanında, suç teşkil eden Gündem Dışı konuşmamı yaptığım gün 34 adet telgraf fotokopisi
Sayın Başbakan ve Orman Bakanına birer dosya halinde tarafımdan tevdi edilmişti.
Gerçekte bir tertip eseri olmasa bile Parlamenteri tahkir ve tezyif eden bu telgraflar muvacehesinde sa
hibi olan memurlar hakkında Parlamenterin Anayasa ile mahfuz haklarının korunması yönünden ilgili Bakanın
ciddî ve hadisenin önemi ile mütenasip bir tahkikat ve takibata tevessül etmesi yerine Sayın Bakanın sureti
ekli (Ek : 3). 27 . 12 . 1972 gün 559 sayılı cevabî yazısının tetkikinden anlaşılacağı üzre, bu işin adetâ tasvipçisi bir tutum içinde bulunduğu üzüntüyle görülmektedir. Ezcümle, Sayın Orman Bakanı bu yazısında, ev
velâ telgraf sahiplerinin bu işi meslekî hassasiyetle yapmış olduklarını ifade etmekle suç işlediklerini kabul
etmemekte ve Parlamenterin haysiyet ve şerefini bizzat kendisi de rencide eden bir düşünce içinde bulunmakta
dır.
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Keza, Sayın Bakan yazısında, telgraf sahibi memurlar hakkında suçun vazife esnasında ve memuriyet va
zifesiyle ilgili olmadığı gerekçesiyle Memurin Kanununa göre takibat yaptırılmasının da mümkün olmadığını
beyan -.etmekle memurları Parlamento ve Parlamenter aleyhine suç işleten bir zihniyetin müdafii durumunda
bulunmaktadır. Halbuki, çekilmiş bahis konusu telgrafların, telgraf sahibi Memurların vazifeleri ile ilgisi var
dır. Zira bahis konusu önerge, Memurların vazifeleri esnasında tatbikle mükellef oldukları Orman Kanunun
da değişiklik yapılması ile ilgili olup, bu değişikliği istememek, tamamen vazife şümulü içindedir.
Diğer, taraftan Sayın Orman Bakanı Selâhattin tnal, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hadise ile il
gili hükümlerini tatbik etmemekle de vazife suiistimalinde bulunmuştur. Orman Bakanı, Bakanlar Kurulu
nun bir üyesi olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu tatbikle mükelleftir. Bu Kanunun 7 nci mad
desi (Memurların siyasî partilere üye olamayacakların!, herhangi bir siyasî parti veya kişinin yararım veya
zararını
hedef tutan bir davranışta
bulunmayacaklarını) hüküm altına almıştır.
Keza, Aynı Kanunun 24 ncü maddesi, Kanunların yasakladığı işleri yapanlara bu Kanunla tespit edilmiş
olan disiplin cezalarının verilmesini emretmektedir. Diyelim ki Bakan hadisede Memurin Kanununu tat
bik edemiyor, fakat acaba kendisini 657 sayılı Kanunu tatbik etmekten alıkoyan sebebi anlamak mümkün bu
lunmamaktadır. îşte bu noktada da, hadisede Bakanın samimî olmadığını, hadisenin teşvikçisi ve tasvipçisi
olduğunun ciddî bir delildir.
Sonuç olarak : Kanunlar ve özellikle Devlet Memurları Kanunu, Memurların yapabilecekleri ve yapama
yacakları hususları kayıt altına almış ve bu maksatla da Disiplin Cezaları koymuştur. Hadisede telgraf sa
hibi memurlar Ceza Kanunumuza göre suç işledikten başka, 657 sayılı Kanunun 7 nci maddesini de ihlâl et
mişlerdir.
Orman Bakanı Sayın Selâhattin İnal, Parlamenterin Anayasa ile teminat altındaki haklarının kullanılma
sında, müdahalede bulunan, Parlamenteri tezyif ve tahkir eden Memurlarını cezalandırmamıştır. Diğer bir
ifade ile cezalandırmak istememiştir. Böylece Anayasaya, Kanunlara ve özellikle Memurin Muhakemât ve
657 sayılı Kanunu tatbikten kaçınmak suretiyle vazife suiistimalinde bulunmuştur. T. C. Kanununun 230 ve
240 ncı maddelerini ihlâl etmiştir.
Gerekçesini arz ve izaha çalıştığım bu sebeplerle Orman Bakanı Sayın Selâhattin tnal hakkında Ana
yasamızın 90 ncı maddesine istinaden Meclis Soruşturması açılmasını dilerim.
Saygılarımla.
Bolu Milletvekili
H. İbrahim Cop

T. B. M. M. 9/27 numaralı
Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlığına
7.3.
1975
Bolu Milletvekili Sayın Halil İbrahim Cop tarafın lan T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına veri
len 10 . 4 . 1973 günlü önergede : Parlamenterlerin Anayasa ile teminat altına alınan haklarının kullanılmasına
müdahalede bulunan memurları cezalandırmamak suretiyle T. C. K. nun 230 ve 240 ncı maddelerini ihlâl
ettiğim iddia edildiğinden, hakkımda Anayasanın 90 ncı ve içtüzüğün 12 nci maddeleri gereğince Meclis soruş
turması açılmasının gerekli olup olmadığını incelemekle görevli bir hazırlık komisyonu kurulmasına dair
4 . 12 . 1974 gün ve 321 sayılı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı kararını öğrenmiş bulunuyorum.
tddia karşısındaki görüşümü aşağıda arz ediyorum:
Millet Meclisinin 11 .12 . 1972 günkü 17 nci Birleşiminde Sayın Cop yaptığı gündem dışı konuşmasında
«6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair tasarı 29 . 11 . 1972 günü müzakere
edilirken, imzası bulunan bir önerge sırası gelip okunmadan gündem dışı başka konulara geçildiği, Meclis
Umumî Heyetinin bilgisine sunulmadığı ve radyo tarafından da Meclis saati bülteninde umumî efkâra duyuTürkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 97)
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rulmadığı halde, Türkiye'nin uzak yerleri dahil Orman teşkilâtında memur olan vazifelilerden, hakaretamiz,
tezyif edici, suç teşkil eden telgraflar aldığını» belirterek, teşkilâtı teşvik eden Orman Bakanlığı ve Orman
Genel Müdürlüğü yetkilileri ile memurlar hakkında idarî yönden tahkikat açılmasını istemiş ve bu isteğini Baş
bakanlık ile Orman Bakanlığına verdiği 11 . 12 . 1972 günlü yazılı müracaatı ile de tekrar etmiştir.
Sayın Milletvekilinin iddiaları üzerinde önemle durulmuş ve konu, süratle tarafımdan ele alınarak Ba
kanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmiş ve 13 . 12 . 1972 tarihli olurla bir Bakanlık müfettişi ola
yı ve iddiaları incelemekle görevlendirilmştir.
Şahsımla ilgili ithamlarda Millet Meclisinin 19 . 12 . 1972 tarihli birleşiminde tarafımdan cevaplandırıl
mış, ayrıca iddia edilen hususları görevlendirdiğim müfettişin incelemekte olduğu ve varılacak sonucun Baş
bakanlık makamına ve Sayın Cop'a arz edileceği ifade edilmiştir. (Millet Meclisi Tutanak Dergisi cilt 30,
birleşim 23).
Gerçekten müfettiş incelemesi süratle ve titizlikle tamamlanmış ve tanzim edilen inceleme raporu, Teftiş
Kurulu Başkanlığının görüşü ile birlikte Bakanlığıma tevdi edilmiştir.
Müfettişlikçe yapılan inceleme ve alman ifadeler sonucu elde edilen delillere göre, Orman Bakanlığı ve
Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından taşra teşkilâtına telsiz, telgraf ve telefonla yazılı veya şifahî
olarak Bolu Milletvekili Sayın Cop tarafından verilen 6831 sayılı Orman Kanununun Muvakkat 1 nci mad
desinin tadili ile ilgili önerge metninin bildirilmediği ve tepki gösterilmesi için herhangi şekilde talimat veril
mediği anlaşılmıştır.
Yine bu inceleme sonucunda, Memurin Muhakemat Kanununun 2 nci maddesi gereğince, bir memur hak
kında, ancak memuriyet vazifesinden dolayı veya vazife sırasında suç işlediğinin sabit olması suretiyle tahki
kat açılabileceği, buna ait hiçbir delilin mevcut olmadığı, meslekî hassasiyet ve şahsî düşünce sebebiyle telgra
fın şahsını ilgilendirir şekilde çekilmiş olduğu ve telgrafta memuriyet unvanının açıklanmasının kendini tanıt
madan ibaret olabileceği, telgraflarda milletvekilinin şahsına yapılmış bir hakaret kanısı varsa bu hususun ce
za hukukunun şahsî dava bölümü ile ilgili bulunduğu kanaat ve neticesine varılmıştır.
Alınan malumata, müfettişin incelemesine, Teftiş Kurulu Başkanlığının buna inzimam eden görüşüne gö
re varılan sonuç, 27 . 12 . 1973 tarih ve 559 sayılı yazımızla gerek Başbakanlık makamına, gerekse Milletve
kili Sayın Cop'a arz edilmiştir.
Bolu Milletvekili Sayın Cop, Millet Meclisinde yaptığım açıklama ve yaptırılan inceleme sonucu ile tat
min edilmemiş olacak ki, hakkımda Meclis soruşturması için müracaatta bulunmuş ve özetle konunun Hükü
metçe ve husus ile tarafımdan önemi nisbetinde ele alınmadığını ve vazife suiistimalinde bulunulduğunu iddia
etmiştir.
Hemen belirtmek isterim ki, konu üzerinde önemle ve titizlikle durulmuş, inceleme yapmak üzere süratle
bir müfettiş görevlendirilmiş ve ilk fırsatta da Millet Meclisinde tarafımdan konu ile ilgili bir açıklama ya
pılmıştır. Hatta konu üzerinde o derece önemle durulmuştur ki, kendisi, inceleme sonucunun alınması için
Bakanlığıma vaki müracaatında bir aylık süreyi öngördüğü halde, bizim cevabımız bu sürenin hemen yarısı
içinde kendisine ulaştırılmıştır.
Bu durum karşısında, konunun önemi nisbetinde ele alınmadığını, ihmâl ve terahi gösterildiğini ileri sür
mek haklı bir iddia olmamak gerekir.
Vazife suiistimalinde bulunulduğu iddiasına gelince : Bilindiği gibi her şahıs ve müessese cari olan huku
ka riayetle mükelleftir. Demokratik hukuk devleti, hukuka riayetkar olan ve hukuka bağlı kalan devlettir.
Devletin hukuka bağlılığı ise onu meydana getiren bütün organların hukuka bağlılığı ile mümkündür.
Takdir buyurulacağı üzere, bir bakanın bütünü ile bakanlığını sevk ve idare etmesi başka, idarî yönden
ortaya çıkan hukukî ihtilâfların incelenmesi ve haklı ile haksızı ayırmak ise başka şeydir.
Her bakanlığın olduğu gibi Orman Bakanlığının da idarî yönden bu nev'i ihtilâfları inceleyecek, haklı ile
haksızı öncelikle ayırt edecek görevli organı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve müfettişlerdir. Nitekim, konu der
hal ilgili organlara intikal ettirilmiş ve alınan sonuç gerek Başbakanlık makamına gerekse Sayın Cop'a arz
edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Bolu Milletvekili Sayın Cop T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına vâki müracaatında hadise, «ger
çekte bir tertip eseri olmasa bile» dedikten sonra, ciddi tahkikat ve takibata geçilmediğini ileri sürmekte ve
beni «adeta bu işin tasvibcisi» olarak göstermeye çalınmaktadır.
Ayrıca kendisine gönderilen yazımızda «Bu işin meslekî hassasiyetle yapılmış olduğu» şeklindeki bir
ifademizi suç işlendiğini kabul etmediğimiz manasına alarak benim de parlamenterlerin hassasiyet ve şere
fini rencide eden bir düşünce içinde bulunduğumu iddia etmektedir.
Sayın Cop, Orman Yüksek Mühendisidir. Kendisine telgraf çekenlerin hemen hepsi de Orman Yüksek
Mühendisidir. Değişiklik önergesi de Orman Kanunu hakkındadır. Bu durumda ormancıların önergede im
zası bulunan diğer sayın milletvekillerine değil de, be tahsis kendi meslektaşları olan bir değerli milletvekiline
telgraf çekmelerini meslekî hassasiyetlerine bağlamak neden gayri mümkün görülmektedir? Kaldı ki yazı
mızda, işlenen fiilin suç olup olmadığı hakkında bir mütalaada da bulunulmuş değildir. Sadece eylemin
muhtemel sebebine işaret edilmiştir.
imzalı önergenin konusunu teşkil eden bilirkişilik müessesesi, ormancılık mevzuatına ilk önce 1945 yı
lında 4785 sayılı Kanunla girmiştir. Bu müessese, 1953 yılında 5653 sayılı Kanunla kaldırılmış, 1956 yılında
kabul edilen 6831 sayılı Kanunla yeniden ihdas edilmiş olup, 18 yıldan beri süregelmekte ve Türkiye orman
cılığının anasorunlarından birisi olarak görünmekte idi.
Bilindiği gibi insanlar genellikle muhafazakâr eğilimlidirler. Alışkanlıklarını kolayca terk edemezler. Hele
alışkanlıklarının doğru olduğuna inanmış iseler.
Bu tepkiyi gösterenleri, teşvik ve tertiplere katılan, sorumluluk duygusundan yoksun kimseler olarak ka
bul etmek isabetli bir görüş değildir. Zira bunların büyük çoğunluğu üniversite mezunu ve yıllarca Devlet
hizmeti görmüş memur kimselerdir. Bugünkü hür vedemokratik düzende bir âmirin memurunu bu türlü
tertiplere zorlaması mümkün olmadığı gibi, bir memurun böyle bir emri yerine getirmesi de düşünülemez.
Kaldı ki hiçbir âmir böyle bir teşebbüse cesaret edemez ve müsaade de etmez.
Bu arada şunu da belirtmek isterim ki, Sayın Cop'un Meclisteki gündem dışı konuşmasında dedikleri
gibi, telgraflar önergenin verildiği tarihten itibaren 24 saat içinde değil, en erken 4 gün sonra gönderilmeye
başlanmıştır. Nitekim kendisi de son müracaat yazısında bu süreyi birkaç gün olarak tashih etmiştir. Sa
yın Cop'un Meclis konuşmasında neden böyle bir beyanda bulunduğunu anlıyamadığımı üzülerek ifade et
mek isterim.
Ayrıca henüz açıklanmamış bulunan önerge muhteviyatının mutlaka Orman Bakanlığı yetkilileri tarafın
dan dışarıya sızdırıldığını iddia etmekte haksızdır. Millet Meclisinde ayrı görüş ve düşünceye sahip muhalif
lerin bulunabileceği neden gözden uzak tutulmaktadır.
Öte yandan hiyerarşik müracaatta bulunmak aynı zamanda kazaî yola gitmek hakkına halel getirmez.
Amir makamın, mevcut mevzuata ve usullere göre yaptırdığı incelemeye dayanan kararı, hiç şüphesiz ve
usullere göre yaptırdığı incelemeye dayanan kararı, hiç şüphesiz muhkem kaziye teşkil etmez. Sayın Cop,
telgraflarla şahsına hakaret edildiği kanısını taşıdığına göre, telgrafı çekenler hakkında şahsî dava da aça
bilirdi. Nitekim kendisi, Orman Bakanlığına vakî müracaatında da telgrafların şahsî dava ile ilgili oldu
ğunu kabul ve hakkının mahfuz bulunduğunu beyan etmektedir.
Şahsî dava dolayısıyle suç işleyenle zarar gören arasındaki münasebet idarî değildir ve memura disiplin
cezası tertip etmediği iddiası ile bir Bakana görevini ihmal veya suiistimal ettiğinin müdafası yapılamaz.
Kimse kendisine karşı suç işleyen bir ferdi cezalandırmak selâhiyetini haiz olamıyacağı gibi, mevzuata
uymayan bir ceza tertibi de mümkün değildir.
Hiç şüphesiz memur, statüsüne ve hizmeti tanzim eder hükümlere riayet etmek ve kendisine men edil
miş hareketlerden kaçınmakla mükelleftir. Mevzuatımızda memurun yapamıyacağı şeyler sayılmıştır. Bun
lar, bilindiği üzere sendika kuramama, politika yapamama, meslek sırlarını saklama, ticaret ve sanatla
iştigal etmeme, Devlet alım ve satımlarına iştirak etmeme, borçlanma yasakları ile tarafsız olma gibi şart
lardır.
Sayın Cop, bu yasaklardan «Politika yaptırılmıştır ve memur tarafsız olma şartlarına riayet etmemiştir.»
iddiasındadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Halbuki konu ile ilgili olarak müfettiş tarafından yapılan incelemede, politika yaptırıldığı veya taraf
sızlığın ihlâl edildiği hakkında bir delilin mevcut olmadığı açıkça ifade edilmiştir.
Hadise, yukarıda da arz edildiği gibi, bütünü ile bazı ormancıların meslektaşlarından bir istekte ve
bir acı sitemde bulunma tarzıdır. îstekte ve sitemde bulunmanın şekli ise, telgraf çekenlerin kendilerine
özgü ifade ve uslüp tarzlarına ve olayı değerlendirmedeki takdirlerine göre değişmektedir.
Memurun politika ile uğraşmasını yasalar gereği istemediğimiz halde, aslında bir milletvekilinin fikir
lerini benimsediğini telgraflarda zikretseydi hoş görü ile mi karşılıyacaktık, yoksa .aynı tepkiyi mi göstere
cektik. O halde memurun, meslektaşı milletvekiline özel bir telgrafla hassasiyetini (üzüntü veya memnun
luğunu) belirtmesini nasıl politika olarak nitelendireceğiz?
Nitekim aynı mealdeki ve değişik uslüpteki yazılar ve teller o tarihlerde Orman Bakanlığına da gelmiştir.
Orman Mühendisleri Odası ve Türkiye Ormancılar Cemiyeti de aynı günlerde bildiriler yayınlamak suretiyle
fikir ve kanaatlerini kamu oyuna duyurmuşlardır.
Öte yandan taraf olma, o nevi hadiselerin neticelerinden her hangi şekilde etkilenme anlamına geldiğine
göre konumuzda memurun şahsî hiçbir menfaati bulunmadığıda aşikârdır.
Konu ile ilgili olarak Bolu Milletvekiline telgraf çekenlerin memurluk sıfatları nazara alındığında ey
lemlerinin suç sayılabilmesi ve disiplin cezası tertip edilmesi için, Memurin Muhakemat Kanunu gereğince,
Kanunun 2 nci maddesinde zikredilen unsurların mevcut olması gerekmektedir. Yani ihlâl edilen hususun
memuriyet görevinden dolayı veya görev ifası sırasında ika edilmesi icap etmektedir.
Halbuki, önergeye konu olan husus, Türkiye ormancılığının yukarıda da arz edildiği gibi, eskiden beri
devam ede gelen genel bir sorundur. Öte yandan eylem, görev ifası sırasında değil, bunun dışında işlen
miştir.
Sayın milletvekili, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerinin neden uygulanmadığı
üzerinde de durmaktadır. Söz konusu Kanunun disiplin hükümlerini uygulamak için bu hükümleri uygula
mayı gerektirecek haklı bir sebebin ve suçun saptanması zorunludur.
Buna göre, çekilen telgraflarla sayın milletvekilinin kişisel menfaatleri ihlâl edilmiş ise, konuyu ceza
hukukunun şahsî dava bölümü içinde mütalaa etmek gerekmektedir.
Netice olarak görüşümü özetlemek gerekirse, Sayın Cop'un «Diyelim ki Bakan hadisede Memurin Mu
hakemat Kanununu Tatbik edemiyor.» şeklindeki ifadesinde belirttiği gibi, konunun Memurin Muhakemat
Kanunu ile ilgisi bulunmamaktadır.
Devlet Memurları Kanununun 7 nci maddesi yönünden de telgraflar siyasî bir partinin veya kişinin ya
rar ve zararım hedef tutan bir davranış olarak değerlendirilememiştir. Zira telgrafı çekenler genel bir ko
nuşma yapmamışlardır ve sadece milletvekilinin öğrenebileceği şahsî telgraflar gönderilmiştir.
Yukarıda da arz ettiğim gibi, konu üzerinde önemle ve titizlikle durdum. Mevcut mevzuat ve usul gere
ğince inceleme yaptırdım. Aldığım müfettiş raporuna, Teftiş Kurulu Başkanının mütalaasına ve soruşturma-.
larına dayanmak suretiyle neticeyi Sayın Cop'a arz ettim. Takdir buyurulur ki bir Hükümet üyesinin bu
nun dışında bir şey yapmasına kanunen olanak yoktur . Aksi takdirde sübjektif davranmış ve mevzuata aykırı
hareket etmiş olurdum.
Şahsıma izafe edilmek istenen teşvikçilik, tasvipcilik ve saygısızlık gibi yersiz ithamları Sayın Cop'un
olaydan duyduğu aşırı üzüntünün reaksiyonu olarak kabul ediyorum.
Bu türlü davranışlara tevessül ve tenezzül, karakterime ve aldığım terbiyeye asla uymadığı gibi, önemini
ve ağırlığını müdrik bulunduğum görevim ve mevkiim le de hiçbir şekilde kabili telif değildir.
Böyle bir olayın görevim sırasında vukua gelmiş olmasından benim de üzüntü duyduğumu, ancak ya
salara aykırı bir davranışım bulunmadığını ifade eder ve Yüce Komisyonunuzun en doğru kararı vereceğine
dair inancımı belirtir, saygılarımın kabulünü arz ve rica ederim,
7 , 2 . 1975
Prof. Dr. Selâhattin înal
Orman Eski Bakam
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 97)

— 6 —
9/27 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu
T. B. M. M.
9/27 No. lu Soruşturma
Hazırlık Komisyonu
Esas No. : 9/27
Karar No. : 2

5.6.

1975

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Bolu Milletvekili Halil İbrahim Çop'un, parlamenterin Anayasa teminatı altındaki hakkının kullanılması
na müdahalede bulunan memurların cezalandırmamak suretiyle, eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı
maddelerine uyduğu iddiasiyle Orman eski Bakanı Selâhattin tnal hakkında bir Meclis soruşturması açılma
sına dair önergesini incelemek üzere T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 4 . 12 . 1974 tarihli 2 nci Birleşi
minde kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonumuzun 19 . 3 . 1975 günü Başkanlık Divanı seçi
minden sonra dosyanın müzakeresine geçilmesine karar vermiştir.
Her ne kadar Birleşik Toplantı içtüzüğünün 14 ncü maddesinde Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının (6)
T. B. M. M. üyesinden teşekkülü derpiş edilmiş ise de Anayasanın 85 nci maddesi (Siyasî partiler komisyon
larda kuvvet oranlarına göre temsil edilirler) hükmüne dayanılmış olup bu hususun T. B. M. M. Birleşik
toplantısında da karara bağlanmış oluşundan Komisyonumuzun (18) T. B. M. M. üyesinden oluşmasında ka
nuna bir aykırılık görülmemiştir.
Yine T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca kendisine bilgi verilen Orman
eski Bakanı Selâhattin İnal'ın Komisyonumuza 7 . 3 .1975 günü göndermiş bulunduğu yazılı görüşlerinde
iddia sahibi sayın milletvekilinin şikâyetlerinin nazarı dikkate alındığı ve süratle takibedildiği gibi Millet Mec
lisinde de bu hususu cevapladığını ve her hangi bir ihmali bulunmadığını beyan eden Sayın Selâhattin İnal'ın
görüşlerini yerinde bulan Komisyonumuz eski Bakanına konu ile ilgili bir ihmalinin bulunmadığı bu bakımdan
ve;
15 Mayıs 1974 tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılmış bulunan Af Kanununun
kişiye bir ihtiyar hakkının getirilmemiş bulunması nedeniyle ve iddianın da aynı kanunun 1 nci maddesinin (A)
fıkrası hükmü kapsamına girmiş olması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına mevcudun ittifakiyle ka
rar verilmiştir.
Bu rapor, T. B. M. M. Birleşik toplantısında görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Giresun C. S. Üyesi .
S. Orhon

Sözcü
Antalya C. S. Üyesi
R. Oğuz

Kâtip
Niğde Milletvekili
Y. Arıbas

Antalya Milletvekili
Ö. Buyrukçu

Eskişehir C. S. Üyesi
H. Ergeçen

Gaziantep Milletvekili
M. Özmen
(İmzada bulunamadı.)

Gümüşhane C. S. Üyesi
A. Cilâra

Hatay C. S. Üyesi
M. Deliveli
(İmzada bulunamadı.)

Kars Milletvekili
Y. Bozkurt
(İmzada bulunamadı.)

Muğla Milletvekili
Ü. Demir

Nevşehir Milletvekili
R. Üner

Urfa Milletvekili
A. K. Öncel
(İmzada bulunamadı.)

Zonguldak C. S. Üyesi
M. A. Pes t ilci

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Toplantı : 14

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 99
Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevini kötüye kullanmak ve
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyle Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin hakkında, Anaya
sanın 90, 147 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12,
13 ncü maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması yapılmasına dair
Başbakanlık yazısı ve 21 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu Raporu ( 9 / 2 1 )

T. C.
Başbakanlık
Özlük ve Yazı İşleri: 6/2-128

7 . 1 . 1972
Konu : Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin hk.
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Devlet Bakanı bulunduğu sırada görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Çanakkale Mil
letvekili Refet Sezgin hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasmm 90, 147 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12, 13 ncü maddelerine göre işlem yapılmasına dair Adalet Bakanlığından
alınan 3 . 1 . 1972 tarihli ve 183 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği soruşturma evrakı bağlı olarak sunulmuştur.
Gereğine müsaadelerini arz ederim.
Prof. Dr. Nihat
Başbakan

T. C.
Adalet Bakanlığı
Sayı : 183

Erim

3 . 1 . 1972
Konu : Eski Devlet Bakanı Refet Sezgin hk.
Başbakanlığa

Devlet Bakanı bulunduğu sırada görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Refet Sezgin
hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90, 147 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
İçtüzüğünün 12, 13 ncü maddelerine göre işlem yapılmasına dair Ankara C. Savcılığının 6 . 11 . 1971 gün ve
1971/763 ve 29 . 11 . 1971 gün 3/11507 sayılı yazıları aslı ile bu husustaki soruşturma evrakı birlikte sunul
muştur.
Gereğinin takdir Duyurulmasına delâletleri arz olunur,
Prof. Dr. Suat Bilge
Adalet Bakanı

_ 2—
T. C.
Adalet Bakanlığı
Ceza İş. Gn. Müdürlüğü
Sayı : 2061

12.1

, 1972

Büyük Millet Meclisi Kanunlar Dairesi Müdürlüğüne
Telefonla istenilen eski Devlet Bakanı Refet Sezginle ilgili Ankara C. Savcılığının 5 . 1 1 . 1971 gün 971/763
sayılı yazı fotokopisi ile 29 . 11 . 1971 gün ve 3/11507 sayılı yazısı aslı birlikte sunulmuştur.
Bilgilerine arz olunur.
Melih Ezgü
Adalet Bakanı Y.
Müsteşar

T. C.
Ankara
Cumhuriyet Sevcdığı
Sayı : 3/11507

29 . 11 . 1971

Adalet Bakanlığına
İlgi : Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli.
25 . 11 . 1971 gün ve 52441 sayılı yazıları.
Görevini kötüye kullandığı iddia ve ihbar olunan eski Devlet Bakanı ve A. P. Çanakkale Milletvekili
Refet Sezgin hakkında tanzim olunan fezlekeli soruşturma evrakı dizi listesine rapten ilişikte sunulmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca gereği takdirlerinize arz olunur.
H. Fazıl Alp
Cumhuriyet Savcısı

T. C.
Ankara
Cumhuriyet Savcılığı
Basın Hz. 1971/763

5 . 11 . 1971

Adalet Bakanlığına
Diyanet İşleri Başkanlığının 18 . 10 . 1971 gün 328-1780 sayılı yazısında «Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan
Yardımcısı eski Vekili Yaşar Tunagür'le ilgili olarak yaptırılan tahkikat sırasında Devlet eski Bakanı sayın Re=
fet Sezgin'in de bir kısım işlerde methaldar olduğu, Başkanlığınız müfettişlerinden Şerafettin Keskin ve Hasan
Hulki Mert tarafından hazırlanan Fezlekede yer aldığı görülmüştür. Konu ile ilgili olarak düzenlenen dosya
nın bir sureti ve ayrıca Devlet Bakanlığı makamından alman 8 . 10 . 1971 tarih ve 5-05/5875 sayılı yazı ör
neği ilişik olarak gönderilmiştir.» denilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90, 147 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
13 ncü maddelerine göre Savcılığımız görevsiz bulunduğundan dosya ilişikte sunulmuştur.
Aynı maddeler uyarınca gereği takdirlerinize, arz olunur.
Cumhuriyet Savcısı
H. Fazd Alp
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Basın Hz. 1971/763
FEZLEKE
Hakkında suç ihbar olunan

:

Refet Sezgin, eski Devlet Bakanı ve A. P. Çanakkale
Milletvekili.
Suç
:
Görevi kötüye kullanmak.
Suç tarihi
:
1966 yılı ve müteakip tarihler.
Olay
:
Diyanet İşleri Başkanlığının Savcılığımıza gönderdiği
18 . 10 . 1971 gün 328 - 1780 sayılı yazısında (Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı eski vekili Yaşar
Tunagür'le ilgili olarak yaptırılan tahkikat sırasında Devlet eski Bakanı sayın Refet Sezgin'in de bir kısım iş
lerde methaldar olduğu Bakanlığımız müfettişlerinden Şerafettin Keskin ve Hasan Hulki Mert tarafından ha
zırlanan fezlekede yer aldığı görülmüştür. Konu ile ilgili olarak düzenlenen dosyanın bir sureti ve ayrıca
Devlet Bakanlığı makamından alınan 8 . 10 . 1971 tarih v e 5- 05/5875 sayılı yazı örneği ilişik olarak gönde
rilmiştir.) denilmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri 3 . 7 . 1971 günlü fezlekeyi tanzim eden Şerafettin Keskin ve Hasan
Hulki Mert'in savcılığımızca şahit sıfatıyle alman ifadelerinde:
( 3 . 7 . 1971 günlü 34 sayfalık fezlekenin kendilerince tanzim olunduğunu, eski Diyanet İşleri Başkanvekili
Yaşar Tunagür'le ilgili tahkikatı yaparken eski Tutak Müftüsü Apdurrahman Dürre'ye ait tahkikat dosyasının
kaybedildiği iddiasıyle soruşturma açıp bu bakımdan inceleme yaptıklarını tanzim edilen fezlekenin umumî ni
telikte ve şikâyet konusu olan 3 madde halinde gösterilen olaylara ve sanık olarak gösterilen şahıslara ait ol
duğunu, Apdurrahman Dürre'ye ait tahkikatı yapan eski müfettişlerin ifadelerinden ve yaptıkları soruşturma
da buldukları birtakım vesaiklerden Refet Sezgin'in fezlekenin 34 ncü sayfasında belirtildiği üzere kürtçülükten müptehem kişileri vasıtalı olarak himaye ettiği hemşehrilerini çeşitli dairelere baskılarla yerleştirdiği, bun
larla ilgili zata mahsus, gizli yazılar yazdığı kanısına vardıklarını, Refet Sezgin'in Devlet Bakanı olarak eski
Tutak Müftüsü Apdurrahman Dürre'yi himaye ettiği kanısına eski müfettişlerden Rüstem Kocadurmuşoğlu,
İsmail Taştekin, eski Teftiş Kurulu Başkanvekili İhsan Toksarı'nın ifadeleri, Tekirdağ eski Mümtüsü Ali Aslan'ı
himaye ettiği kanısına yine Apdurrahman Dürre'ye ait yapılan tahkikatta muttali oldukları, Devlet Bakanlığı
başlıklı 13 . 10 . 1966 tarihli Refet Sezgin imzalı 5267 sayılı yazı, Rüstem Kocadurmuşoğlu, İhsan Toksarı'nın
ifadeleri 6156 ve 5970 sayılı yazıların anlamı itibariyle vardıklarını, fezlekede belirtilen hemşehrilerini çeşitli
dairelere baskılarla yerleştirdiği kanısına da aynı tahkikatta ifadesi alınan Ergün Bedük'ün ve Müfettiş Rahmi
Özer'in ifadeleri sonucu vardıklarını, Refet Sezgin hakkında vardıkları sonucun belirtilen tahkikat dolayısıyle
meydana çıktığını, fezlekede bu kanılarını özet olarak belirttiklerini, Refet Sezgin'in kürtçülükten müptehem
kişileri vasıtalı olarak himaye etmesi, hemşehrilerini çeşitli dairelere baskılarla yerleştirmesi ve himaye ettiği ki
şilere dair yazılar yazması ve himayenin cereyanı olaylarının Refet Sezgin'in Vekil bulunduğu sürece devam
ettiği, bu sürenin de 1966 yılının son aylarında başlayıp 1967 yılında Bakanlığı süresince devam ettiğini, Refet
Sezgin'in eylemi hakkında ayrıca ifade alınmadığını, neticeye soruşturma sonucunda vâsıl olduklarını) belirtmiş
lerdir.
Gönderilen dosya 5 . 11 . 1971 gün Basın Hz. 1971/763 sayılı yazımızla olaydan bahsolunarak Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 90, 147 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 13 ncü madde
lerine göre savcılığımız görevsiz bulunduğundan aynı maddeler uyarınca gereği takdirlerine arz olunmak üzere
Adalet Bakanlığına sunulmuştur.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 25 . 11 . 1971 gün 52441 sayılı yazılarında (Diyanet
İşleri Başkanlığı eski Başkan Yardımcısı Vekili Yaşar Tunagür'ün tahkikat mevzuu bir kısım işlerde methaldar
olduğundan bahisle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90, 147 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 13 ncü maddesi gereğince işlem yapılması isteniten eski Devlet Bakanı Refet Sezgin hak
kında soruşturma evrakı birlikte geri çevrilmiştir. Adı geçenin Yaşar Tunagür'ün hangi fiillerine methaldar oldu
ğu açıklanmadığından bu husus açıklanmak suretiyle tanzim olunacak fezlekeye rapten evrakın gönderilmesi)
istenilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen dosyanın tetkikinde :
8 Ekim 1971 günlü Devlet Bakanlığı gizli başlıklı Diyanet İşleri Başkanlığına yazılan ve sureti gönderi
len yazının 2 nci bendinde «dosyada adı geçen Başkanlık memurları hakkında gerekli işlem yapılmakta ol
duğuna göre Devlet eski Bakanı sayın Refet Sezgin'le Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı eski vekili Yaşar Tunagür hakkında yapılacak işlem üzerinde tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır. Halen Milletvekili olması ve
yasama dokunulmazlığının bulunması sebebiyle sayın Refet Sezgin hakkında gerekli işlemin yapılabilmesi için
dosyanın bir suretinin Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesi gerekir.» denildiği, tastikli suretleri gönderi
len Devlet Bakanlığı başlıklı Devlet Bakanı Refet Sezgin imzalı yazıların tetkikinde; 13 . 10 .. 1966 tarih 5267
sayılı yazının Tekirdağ eski Müftüsü Ali Aslan'ın Bakanlık emrine alınması olayı hakkında, 15 . 11 ^ 1966
günlü ve 6156 sayılı yazının din görevlileri hakkında yapılan tahkikatlarla ilgili olarak yazıldığı, 7.11.1966
gün ve 5970 sayılı yazının da yine Diyanet İşleri Merkez ve Taşra teşkilâtında vazifeli bulunan vazifeliler hak
kında 633 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin tatbikinin teemmülü, telgraflarda ve yazılarda suç teşkil eden ve
müstakil suç teşkil edenler varsa kanunî mercileri tarafından gerekli işleme tevessül edilmek üzere ait oldukları
makama tevdi zımnında yazıldıkları anlaşılmıştır.
34 sayfalık fezlekenin Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri Şerafettin Keskin ve Hasan Hulki Mert tarafın
dan 3 . 7 . 1971 tarihinde düzenlendiği, şikâyetin konusu olarak :
1. Diyanet İşleri Başkanlığından bazı gizli ve önemli evrakın kaybolduğu,
2. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Muzaffer Yurdakuler'in 24 . 5 . 1970 tarihli yazılı soru öner
gesine Devlet Bakanlığınca verilen 30 . 6 . 1970 gün ve D. 1. B. Özlük İşleri Müdürlüğünün 5.121.190 sayılı
cevabı,
3. Devlet Bakanlığının 28 . 4 . 1971 gün 5-05-1930 sayılı yazılarının muhtevasının,
Sanıkların kimlikleri olarak Diyanet İşleri Başkanlığı eski Muavini Yaşar Tunagür, Personel Dairesi eski Baş
kanı Hüseyin Özgün, Müfettiş Kurulu eski Başkanvekili Rahmi Özer'in,
Suçun mahiyeti ve işleniş tarihi olarak da Başkanlıkta bulunan gizli ve önemli evrakın kaybedilmesi ve gö
revlerini ihmal, Ekim - Kasım 1966 - Ocak, Şubat, Mart... Ekim 1967 tarihleri arasının gösterildiği,
Tahkikat ve ifade özetleri kısmında muhtelif şahısların ifadelerinin özetlerinin verildiği, bu meyanda mü
fettişler Hasan Hulki Mert ve Şerafettin Keskin'in beyanlarında geçen Rahmi Özer, İhsan Toksan, Rüstem Kocadurmuşoğlu, İsmail Taştekin ve Ergün Bedük'ün ifadelerinin özetlerinin belirtildiği, bu kısmın 19 ncu say
faya kadar devam ettiği, 19 ncu sayfadan itibaren tahlil bölümünün başladığı, 22 nci sayfada « . . . Tekir
dağ Müftüsü Ali Aslan'la ilgili tahkikatı yapmakla görevli eski müfettişlerimizden İhsan Toksan ve Rüstem
Kocadurmuşoğlu tahkikatın selâmeti bakımından Müftü Ali Aslan'ın geçici olarak Başkanlık emrine alınma
sını talep etmişler, Başkanlık bu talebi uygun görerek Özlük İş. Müt. 121-6879 sayılı mucibi çıkartmakla tasvip
etmiş ve zamanın Devlet Bakanı sayın Refet Sezgin'e sunmuştur. Devlet Bakanlığının 13 . 10 . 1966 gün ve
5267 sayılı zata mahsus - acele ve başlıksız yazılarıyle bu talep reddedilmiştir. (Bak. 22) Tekirdağ Valiliğine
29 . 9 .1966 tarih ve 1192 sayılı şifresiyle müfettişler tarafından adı geçenin işten el çektirildiği, Devlet Baka
nına bildirilmiştir. Bakanlığın 3 . 10 . 1966 tarih ve 4931 sayılı yazısıyle Diyanet İşleri Başkanlığına durum
bildirilmiştir. Sayın Refet Sezgin'in bu tahkikatla çok ilgilendiği ve hassasiyetle üzerinde durduğu mezkûr yazı
sıyle dikkatleri çekmektedir. Diğer taraftan Devlet Bakanı sayın Refet Sezgin'in 15 . 11 . 1966 tarih ve 6156
sayılı gizli, zata mahsus ve çok acele kaydiyle Diyanet İşleri Başkanlığına gönderdiği yazının (A, B, C) şıkları
ve kendi ifadesiyle memleketin yüksek menfaatleri bakımından önem taşıdığı beyan edilirken, bu kadar önemli
hâdisede kürtçülükçe müptehem Müftü Ali Aslan'ın Başkanlık emrine alınmasını kaldırırken diğer taraftan
sabık Reis 1. Elmalı'nın makamında kalması için telgraf çeken görevlilerin haklarında kanunî muamele yapıl
masını emretmesinin bir mânâ taşıdığı görülmektedir.»,
Apdurrahman Dürre'ye ait kısımda ve 25 nci sayfada «... Nitekim Teftiş Kurulu eski Başkanvekili İhsan
Toksan, İsmail Taştekin ve Rüstem Kocadurmuşoğİu'nasayın Refet Sezgin'in baskılar yaptığı ilgililerin ifadele
rinden anlaşıldığı gibi, adı geçenlerin tercüme edilmek üzere 6. Noter sahibi Zihni Taşkıran'a verdikleri Türkçe
belgeleri Refet Sezgin'in sık sık istediği ve bilâhara da kendisinin gelerek bu belgeleri almak için İsrar etmesi
üzerine sayın Zihni Taşkıran'ın mezkûr belgeleri tercüme etmeden adı geçen müfettişlere iade ettiğini İhsan
Toksan ifadesinde beyan etmiştir.»
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Yaşar Tunagür'ün dosyalarla ilgili durumu kısmında ve 29 ncu sayfada «Yaşar Tunagür ve Bakan Refet
Sezgin birlikte Teftiş Kuruluna verilen vesikaları ihsan Toksarı'dan istediklerini İ. Toksan iddia etmekte isede
bu istekleri sayın Refet Sezgin zata mahsus - acele ve başlıksız 13 . 10 . 1966 gün ve 5267 sayılı yazılarıyle
mezkûr dosyaları istediği görüldüğünden, Tunagür'ün şahsî bir müdahalesinin olduğuna dair hiçbir delil bulu
namamıştır. Nitekim Yaşar Tunagür 24 . 6 . 1971 gününde verdiği savunmasında ihsan Toksan ile araların
da muhabere olduğunu hatırlamadığını, Ali Aslan'ın Bakanlık emrine alınması istendiğinin Yaşar Tunagür'ün
tazyikiyle Refet Sezgin tarafından reddedildiğini, vesikalar için sabık Bakan ile Tunagür'ün kendilerine baskı
yaptıklarını ve mağdur edildiklerini, Rüstem Kocadurmuşoğlu ifadesinde iddia etmiş, bu hususta hiçbir şahit
ve delil bulunamamıştır. Yaşar Tunagür savunmasında dosyaları Bakan Sezgin'in istediğini, kendisinin herhan
gi bir müdahalede bulunmadığını, Bakanla kendisinin aleyhinde basında neşriyat yapıldığını, bunların Bakanla
Reisin takdirine ait iş olduğunu söylemişlerdir.»
Netice ve kanaat kısmında 34 ncü sayfada 8 nci maddede «Memleketin yüksek menfaatlarıyle yakından ilgisi
nin bulunması yönünden ve bizim selâhiyetimiz dışında kalan tahkikatın faydalı olacağına kani bulunduğu
muza) Refet Sezgin (Kürtçülükten müttehem kişileri vasıtalı olarak himaye ettiği, hemşehrilerini çeşitli dairelere
baskılarla yerleştirdiği, bunlarla ilgili zata mahsus - gizli yazılar yazdığı... yetkili kurullarca dinlenilmeleri ve
konularla olan ilişkilerinin tayini ve tespitinin isabetli olacağı) denildiği ve belirtildiği anlaşılmıştır.
Sonuç : Diyanet İşleri Başkanlığının 18 . 10 . 1971 gün 328 - 1780 sayılı yazısı, yazıya ekli Diyanet İşleri
Başkanlığı müfettişleri Şerafettin Keskin ve Hasan Hulki Mert'in tanzim ettikleri 3 . 7 . 1971 günlü 34 sayfa
lık fezleke, müfettişlerin beyanları ile eski Devlet Bakanı Refet Sezgin'in kürtçülükten müttehem eski Tutak
Müftüsü Apdurrahman Dürre'yi, eski Tekirdağ Müftüsü Ali Aslan'ı himaye ettiği, eski Diyanet işleri Başkan
Yardımcısı Yaşar Tunagür'le ilgili olarak yapılan tahkikat sırasında bu işlemlere methaldar olduğunun anla
şıldığı, hemşehrilerini çeşitli dairelere baskılarla yerleştirdiği, bunlarla ilgili zata mahsus - gizli yazılar yazdığı,
bu suretle TCK.'nun 240 ncı maddesine uygun olarak görevini Bakanlığı ile ilgili işlerde ve Bakan olarak kö
tüye kullandığı iddia ve ihbar olunduğundan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereği takdir olunmak üzere işbu fezleke tarafımdan
tanzim edilmiştir.
29 . 11 . 1971
Cumhuriyet Savcı Yardımcısı
Selçuk Tüzü
11 , S . 1972
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Karşılık : Kanunlar Müdürlüğü, 10 . 3 . 1972 gün, 9/21.., 5027/38260 sayılı yazıları...
I - Tarafıma, 10 . 3 . 1972 tarihinde ve saat 15,00'te tebliğ olunan yukarda numaraları yazılı yazınızdan
önce ve 9 . 3 . 1972 tarihinde, Soruşturma Hazırlık Komisyonunun kurulmasını takibeden bir gün zarfında,
keşide ettiğim telgrafla konu hakkındaki görüşümü kısaca beyan ve 9/18 numaralı Komisyonca incelenen
konunun bir tekrarı ve aynı olduğu cihetle o komisyona sunduğum görüşümü tekrarladığımı arz ile tetkik
edilerek, Komisyonca tevhit kararı verilmesini istirham etmiştim. Telgrafla beyan sebebim ise müddetinde
bir görüşü sunabilmek içindi. Bugün ise yukardaki yazılarınızı tebellüğ edince, cevapsız bırakmamak için,
süresinde, telgraf-metnini tekrar ile 9/18 numaralı Komisyona verdiğim görüşümü 2 nci maddede aynen
dercederek sunuyorum.
II - «Diyanet işlerini tedvirle görevlendirildiğim28 . 10 . 1965 tarihinden 31 . 3 . 1967 gününe kadar
geçen süre zarfındaki iddia ile ilgili icraatımın, gerçeklerin ortaya çıkması ve iddianın ne kadar hayal ve veh
me müstenit olduğunun tezahür etmesi, ayrıca, dinin istismarına mani olma gayretim ile hukuka bağlılığı
mın, din, vatan, ve millet bölücülüğüne karşı içten bir duygu ve tatbikat sahibi bulunduğumun tezahürü için
bir soruşturma açılmasını ve bu itibarla bir soruşturma komisyonu kurulmasını istiyorum. Hazırlık Komisyo
nu çalışmalarında bana muzaf olan iddia çevresinde gerek Devlet Bakanlığında ve gerekse Diyanet işleri
Başkanlığında bulunan muameleli evrakın (yanlış neticeye iddia ve önerge gibi varmamak üzere, benim yaz
dıklarımın da) celbi ve değerlendirilmesi, izahtan vareste bir keyfiyettir.» diye biten ve maalesef 9/18 numaTürkiye Büyük Millet Meclisi
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ralı Komisyonun hiç tetkik ve inceleme yapmadığı işbu görüşümü aynen tekrar ile aynı konu ve aynı deliller
den ibaret mesele yönünden birleştirme kararı verilmesi düşüncesindeyim.
Saygılarımla.
11 . 3 . 1972
Eski Devlet Bakanı
Çanakkale Milletvekili
R. Sezgin
9/21 No. Iu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
9/21 No. Iu Soruşturma
Hazırlık
Komisyonu
Esas No. : 9/21
Karar No. : 2

6 . 6 . 1975

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevini kötüye kullanmak iddiasıyle Çanakkale
Milletvekili Refet
Sezgin hakkında Anayasanın 90, 147 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12,
13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına dair Başbakanlık
tezkeresini
incelemek
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 4 . 12 . 1974 tarihli 2 nci birleşiminde kurulmuş bu
lunan Soruşturma Hazırlık Komisyonumuz Başkanlık Divanı seçimi için 18 . 3 . 1975 günü (11) üyenin işti
rakiyle toplanarak Başkanlığa Gaziantep Cumhuriyet Senatosu Üyesi Tevfik Kutlar'ı, Sözcülüğe Hakkâri
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Naci Cidal'ı, Kâtipliğe Adıyaman Milletvekili Halil Ağar'ı seçerek Başkanlık
Divanını teşekkül ettirmiştir.
Her ne kadar Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince
kurulacak
Soruşturma Hazırlık
komisyonlarının (6) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinden teşekkül etmesi derpiş edilmiş ise de Anayasa
nın 85 nci maddesinin âmil hükmü gereğince siyasî partilerin kuvvetleri oranında temsillerini temin bakı
mından ve T. B. M. M. Birleşik Toplansında da bu hususun kararlaştırılmış bulunmasından kanunen bir
sakınca görülmemiştir.
25 . 3 . 1975 tarihinde dosya ve tezkereyi müzakere etmek üzere 2 nci toplantısını yapan Komisyonumuz
tezkerenin kanun ve tüzüklere uygun şekilde verildiğini tespit etmiş dosya ve tezkereyi inceleyerek konunun
Cumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle çıkarılmış bulunan 1803 sayılı Af Yasası kapsamına girdiğini tespit
etmiştir.
Son çıkan af yasası kişiye aftan istifade etmek isteyip istemediği hususunda bir ihtiyar hakkı tanıma
dığından ve tezkerede zikredilen suçun azamî cezasının da aynı kanunun kapsamına girmiş bulunduğundan,
suç unsurunu araştırmaya lüzum görmeyen Komisyonumuz soruşturma açılmasına mahal olmadığına mevcu
dun ittifakıyle karar vermiştir.
Bu rapor T. B. M. M. Birleşik Toplantısının tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile
sunulur,
Başkan
Sözcü
Kâtip
Gaziantep C. S. Ü.
Hakkâri C. S. Ü.
Adıyaman Milletvekili
/. Tevfik Kutlar
N. Cidal
H. Ağar
Aydın C. S. Ü.
Erzincan C. S. Ü.
Hatay C. S. Ü.
H. Goral
N. Unsal
K. Kıhçoğlu
Ankara C. S. Ü.
Aydın C. S. Ü.
Kırklareli C. S. Ü.
Y. Köker
C. Coşkun
A. Al kan
(İmzada bulunamadı)
Kayseri Milletvekili
Afyon Karahisar C. S. Ü.
M. Altmışyedioğlu
K. Şenocak
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Toplantı : 14
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C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, kanunsuz tasarruflarda
bulunduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı
İhsan Topaloğlu hakkında Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesi ve 28 numaralı T. B. M. M.
Soruşturma Hazırlık Komisyonu Raporu ( 9 / 2 8 )
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına
20 . 4 . 1973
Aşağıda maruz sebepler dolayısıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı bulunduğu dönem zarfında vazife
sini kötüye kullanan eski Bakan İhsan Topaloğlu hakkında T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 ve 14 ncü maddeleri uyarınca Meclis soruşturması açılması gerekmektedir- Şöyleki :
1. — Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün 5 . 6 . 1971 gün ve 379/11 sayılı Genel Müdürlük kararında : Ge
nel Müdür Ayhan Açıkalın ile Genel Müdür Muavini Sabri Köke'nin Bosfor Turizm Ltd. Şirketi yetkilile
riyle yaptıkları görüşme konusunda verdikleri izahatın dinlendiği ve bu izahatın ışığı altında adı geçen şirket
yetkilileriyle Petrol Ofis Genel Müdürü Ayhan Açıkalın'ın tek başına yaptığı 2 . 6 . 1971 günlü ön anlaş
manın tasdikine, ofisle adı geçen şirket arasındaki ortaklığın ayrılmasına, ofis alacaklarının geri alınması
hususunda gerekli işlemleri yapmaya Genel Müdür Ayhan Açıkalın'ın yalnız başına yetkili kılınmasına karar
verilmiştir.
Genel Müdürlük kararı ile tasdik olunan ve Genel Müdürün tek başına imzasını taşıyan 20 maddelik
2 . 6 . 1971 tarihli Anlaşma metninde veya ekinde hiçbir ekspertiz raporu mevcut olmadığı gibi böyle bir
rapordan da bahis açılmamıştır. Bu anlaşmada nazarı dikkati çeken ve dolayısıyle büyük ölçüde bir suiisti
mali ortaya koyan iki husus mevcuttur.
Bunlar :
a) Düzce Kaynaşlı arsası ve inşa halindeki tesisler,
b) Kumburgaz istasyonu ve arsasıdır.
a) Düzce Kaynaşlı arsası üzerine akaryakıt tesisleri ve turistik tesisleri inşa edilmek üzere Petrol Ofis
Genel Müdürlüğünce 400 bin TL. sı bedelle satınalınrnış ve aynı değer üzerinden ve satış bedeli de tahsil
olunmadan Bosfor Şirketi ile mevcut ortaklığa devrolunmuştur. Bosfor Şirketi ile Petrol Ofis arasında es
kiden beri yürürlükte olan işbirliği ve ortaklık protokolü gereğince de ofisçe 400 bin liraya satınalınıp bir
dekontla Bosfor Şirketine devrolunan arsa üzerine gerekli akaryakıt ve turistik tesislerin inşası için Bosfor
Şirketine 1 milyon 200 bin lira kredi verilmiştir. Bu şekilde ofis parası ile yaptırılmakta olan akaryakıt tesis
leri henüz bitmeden Genel Müdür Ayhan Açıkalın tarafından re'sen imzalanan fesih protokolüne adı ge
çen arsa ve üzerindeki natamam inşaat ofise iade olunmuştur. Normal şartlarda bu iadenin ofis tarafından
ödenen 400 bin lira arsa bedeli ve açılan 1 milyon iki yüz bin liralık kredinin baliği olan yaklaşık olarak
1 milyon altı yüz bin lira üzerinden yapılması gerekirken ortaklığın fesih talebi Bosfor Şirketinden geldiği
ve bu talebin kabulü için hiçbir hukukî ve mücbir sebep bulunmadığı, arsanın ofis parası ile alınıp, üzeri
ne yine ofis parası ile yaptırılmakta olan tesislerin ofise iadesi için geçen takriben bir buçuk yıllık süre zar
fında Bosfor Şirketi tarafından adı geçen arsada değer artışı ile ilgili hiçbir külfete girilmemiş olduğu hal
de arsa ve inşa halindeki tesislere hiçbir ekspertiz raporuna da dayanılmaksızın 2 milyon 960 bin lira be
del takdir olunarak ofise bu bedel ü/erinden iadesi sağlanmıştır. Böylece tesisler için verilmiş ve Petrol Ofisin
muhasebe kayıtlarına intikal etmiş 1 milyon iki yüz bin lira bu yekûndan tenzil edildiğinde Petrol Ofis para-
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sı ile 400 bin liraya satınalman arsanın bir buçuk yıl sonra 1 milyon 760 bin lira gibi fahiş bir fiyatla ofise geri
verildiği ve bu suretle de Bosfor Şirketine açıktan 1 milyon 300 bin liralık bir menfaat sağlandığı gayet va
zıh bir şekilde ortada bulunmaktadır.
b) Kumburgaz istasyon ve arsası yine bahsi geçen fesih protokolünün 2 nci maddesine göre : Bosfor
Şirketinin İstanbul Kumburgaz mevkiinde sahibi ve işleticisi bulunduğu akaryakıt satış ve servis istasyonu
nun Petrol Ofise hiçbir ekspertiz raporuna dayanmadan 1 milyon 750 bin liraya devredildiği ve aşağıda
izah edeceğim sebepler dolayısıyle Bosfor Şirketine haksız menfaat ve kazanç temin edildiği ortaya çık
maktadır. 2 Haziran 1971 tarihli fesih anlaşmasının yapıldığı günlerde bahse konu istasyon evsafında ve
bu istasyona takriben 500 metre mesafede ve aynı güzergâh üzerinde bulunan bir yabancı şirket istasyonu
nun 350 bin liraya satılmış olmasına rağmen Petrol Ofisin hiçbir mükellefiyet ve mecburiyeti olmadığı
halde bu istasyonu bu kadar fahiş bir fiyatla satınalması ofisi asgarî 1 milyon iki yüz bin lira zarara sok
muş başka bir ifade ile Devlet kesesinden Bosfor Şirketine açıktan ve gayrimeşru bir şekilde 1 milyon iki
yüz bin lira menfaat sağlanmış haraç verilmiştir.
2. — Petrol Ofis Genel Müdürlüğü 28 . 5 . 1971 gün ve 967/23640 sayılı yazısı ile Sovyet Rusya'dan
20 bin ton 6 No. lu fuel - oil mubayaa etmek üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına müracaatla ge
rekli iznin verilmesi talebinde bulunmuştur. Bu talep Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 13 - 88. A/908/
30794 sayılı ve 5 Haziran tarihli mektubuyla aynen «Memleketimiz rafinerilerinde üretilen fuel oil miktarı
ihtiyaçlarımızı tamamen karşılayacak bir seviyede bulunduğundan, mezkûr maddenin ithali uygun görülme
mektedir. Bilginizi rica ederim.» şeklindeki bir ifade ile reddedilmiştir. O tarihteki Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Sayın İhsan Topaloğlu'nun müdahalesi üzerine o zamanki müsteşarın imzasını taşıyan bu yazının
yazıldığı tarih olan 5 Hazirandan 4 gün sonra yani 9 Haziran 1971 günü Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı kanaat ve kararını değiştirmiş ve 4 gün önce ithalini uygun görmediği 20 bin ton 6 numara fuel
oilin ithaline izin vermiştir. Bu talimat üzerine Petrol Ofis Sovyet Rusya'dan 20 bin ton 6 No. lu fuel oili
beher tonu CİF 23,80 dolar bedelle ithal etmiş ve mal yurda sokulmuştur. Ancak bu ithalâtın gerçekleştiril
diği tarihte Akdenizdeki serbest döviz sahası memleketlerde aynı evsaftaki fuel oilin tonunun FOB 17 ilâ
17,50 dolar olduğu Enerji Bakanlığının 2 . 7 . 1971 gün ve 180-88 a/1104 sayılı yazısı ile Petrol Ofisine tebliğ
edilmişti. Ayrıca aynı yıl içinde NASA ismindeki başka bir yabancı firmanın CİF 13,45 dolar üzerinden
6 No. lu fuel oil teklif ettiği de bilinen bir gerçekti. Bu tekliflerle Sovyet Rusya'dan Sayın eski Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu'nun tazyiki ile gerçekleştirilen ithalâta ait fiyatlar mukayese edil
diğinde Akdenizdeki serbest döviz sahası memleketler fiyatlarına nazaran 1 milyon 290 bin lira, NASA Fir
ması teklifine nazaran Ofisin 3 milyon 105 bin lira zarara sokulduğunu tespit etmek güç olmayacaktır.
Netice olarak Petrol Ofis adına Genel Müdür Ayhan Açıkalın'la Bosfor Şirketi yetkilileri arasında imza
olunan 2 Haziran 1971 günlü anlaşma, bu anlaşmayı yürürlüğe koyan Bosfor Turizm Limited Şirketi mer
kezinde akdolunan 7 Haziran 1971 tarih ve 36 sayılı Ankara 4 ncü Noterliğinin 1 1 . 6 . 1971 tarih ve 8459
sayılı tasdik şerhini havi Genel Kurul kararı ve bu hususta Petrol Ofis Genel Müdürlük Kurulu kararlarına
zamanında muttali olmasına rağmen hiçbir ön tetkikat ve ekspertiz raporuna dayanmayan bugün piyasada
beheri 1 milyon lira civarında alıcı bulan 302 Mercedes otobüslerin ortalama 400 bin lira üzerinden Bosfor
Şirketine devri karşılığında ofis parasiyle alınan ve inşa edilen tesislerin bir misli fiyatla tekrar Petrol Ofise
devrine göz yuman ve ilk önce ithalini uygun görmediği 20 bin ton fuel oilin aradan 4 gün geçtikten sonra
ithaline izin veren eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın İhsan Topaloğlu hakkında Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine göre cezalandırılmasınıteminen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılmasını arz ve talep ederim.
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker
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18 . 2 , 1975

Kanunlar Müdürlüğü 7/29-1975 gün 9-28, 7725-58015 sayılı yazınız karşılığıdır.
Ankara Senatörü Yiğit Köker'in, hakkımda soruşturma açmak üzere vermiş olduğu dilekçeye cevabım
aşağıdadır :
1. Yiğit Köker, Bosfor Turizm Şirketiyle Petrol Ofis ortaklığının tasfiyesi esnasında Petrol Ofisi eski Ge
nel Müdürü Ayhan Açıkalın'ın usulsüz hareket ederek Ekstpertiz yaptırmadan tesislerin devrinde yüksek fi
yatlar tespit ettirerek Petrol Ofisini zarara soktuğunu ve bunu da benim tasdik ettiğimi; diğer taraftan Sov
yet Rusya'dan 20 000 ton Fuel Oil'i yüksek fiyatla ithal ettirerek zarara sebep olduğunu iddia ederek hak
kımda soruşturma açılmasını istemektedir.
2. Bosfor Turizm şirketi 18 .; 9 . 1961 yılında otobüs işletmeciliği olarak kurulmuştur. 1964 yılında
Petrol Ofisi bu kuruluşa iştirak etmiş ve petrol ticareti yapacak hususlarda Bosfor Turizm Şirketinin statü
sünde değişiklik yapılmıştır.
3. Boşlangıçta petrol satış işlerine yönelen şirket, daha sonraları yapılan ek anlaşmalarla amacından
uzaklaştırılmış, özellikle 1969'daiki ek anlaşmayla Petrol Ofisi Bosfor Turizm Şirketinin bir kredi müessesesi
haline getirilmiştir.
1968 yılında Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı üç kişilik bir uzman heyetine yaptırdığı tetkik sonunda
bu ortaklığın feshedilmesi hususunda Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne 8 . 5 . 1968 tarihinde talimat vermiş
tir. Bunun yanı başında 1969 ve 1970 yılları Yüksek Denetleme Kumlu ara raporlarıyle Petrol Ofisi ile Bosfor
Turizm Şirketi İlişkilerinin kesilmesi ve ortaklığın tasfiyesi istenmiştir. Bütün bu muamelelerden sonra dahi,
Petrol Ofis Genel Müdürlüğü Bosfor Turizmle ilişkilerini, tasfiye yerine daha ağır şartlarla Uludağ'da yaptı
rılması düşünülen bir otel için yeni bir anlaşmaya dönüştürmüştür. Bu anlaşmanın şartlarına göre : 14
milyon liraya Uludağ'da bir otel ve benzin istasyonuyaptırılacak, bunun için de Petrol Ofisi 12 milyon lira
kredi verecektir. Tesis üç yıl süre içinde kârlı olarak çalışırsa Bosfor Turizm işletmeye devam edecek, kârlı
hale gelmezse tesis Petrol Ofisine devredilecektir. 27 Mart 1971 günü göreve başladığım zaman bu hatalı tu
tumları dolayısıyle Bakanlık, Petrol Ofis yöneticileri hakkında tahkikat açmış bulunuyordu. Yüksek Denetle
me Kurulunun da ara raporlarla İsrarla tasfiyesini istediği bu ilişiklerin tasfiyesine başlamak ilk görevlerim
den biri olmuştur. Bir talimatla Uludağ için verilen kredileri durdurtturn. Ancak, bu durum da Devletin
milyonlarca lira zarara uğramasını önlemeye kâfi gelmeyecekti. Çünkü; elde Ticaret Kanununa göre kurul
muş bir şirket ve bu şirketle yapılmış anlaşmalar mevcuttu. Bu nedenle Bosfor Turizm Şir'ketinin denetleme
raporlarına göre süratle tasfiyesi gerekiyordu. Ayhan Açıkalın bu görevi başarı ile yapmıştır. Bosfor Turizm
Şirketinin diğer ortakları, Bakanlığın ve Petrol Ofisin kesin tutumu karşısında tasfiye talebine uygun cevap
vermişlerdir. Bu tutum ve davranış olmasaydı şirketin tasfiyesi uzun yıllar alacak ve anlaşmanın sona erdiği
tarih Olan 1974 yılına kadar sürebilecekti. Bu yıllar içinde de Petrol Ofisi, yani Devlet büyük zararlara uğra
yacaktı. Bu konuda Yüksek Denetleme Kurulu raporlarıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1968
yılında vermiş olduğu emre gerekçe olan raporların fetkik edilmesi konuya daha açıklık getirecektir. Fesih
muamelesinde Yiğit Köker tarafından yapıldığı ileri sürülen ve sonunda zarar doğurduğu iddia değil beyan
edilen hususlara gelince durum şudur :
Petrol Ofisi Genel Müdürü yetkisini mevzuata uygun olarak kullanmıştır. K/103 sayılı karara göre,
Madde 10. — Ofisin idare uzvu Genel Müdürlüktür.
Madde 11. — Genel Müdürlük, Genel Müdür ile lüzumu kadar muavininden terekküp eder.
Madde 12. — Ofisin işleri Genel Müdürlük tarafından tedvir olunur. İdarî ve kazai makamlar nezdinde
ve üçüncü şahıslara karşı Ofisi Genel Müdürlük temsil eder.
Bu maddelerine dayanarak ortaklar tarafından uygun görülen tasfiye isteği üzerine Ofisin Yönetim Ku
rulu olan Genel Müdürlük kurulu konuyu tetkik etmiş ve Ofis ile Şirket teknik ve muhasebe elemanlarından
şirketin varlığının tespitini istemiştir. Bunun üzerine tespit yapılmış, sonuç Petrol Ofisi Genel Müdürlük
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Kurulunda görüşülmüş ve Genel Müdürlük kurulu, Genel Müdürün Şirketle müzakere yapmasına ve bir
tasfiye protokolü imzalamasına yetki vermiştir. Tasfiye müzakereleri sırasında yukarıda açıklanan ivedilik
nedenleri ile işlemin hızla sonuçlandırılması amacıyle tesis ve vasıtaların değerlerini tespit için bir çok kuru
luşlarla görüşmeler yapılmış ve rayiç fiyatların saptanması için büyük bir gayret sarf edilmiştir. Aslında Pet
rol Ofisi için ekspertiz yaptırmak bir zorunluluk değildir. Buna rağmen inşaat halinde bulunan Kaynaşlı
tesisleri için üç yüksek okul mezunu teknik elemana bir değerlendirme de yaptırılmıştır. (Ek 1) Yiğit
Köker'in hiç bir ekstpertiz yaptırılmadığı iddiası varit değildir. Bu şekilde hazırlanan tasfiye protokolü Ge
nel Müdürlük kurulunun onayına sunulmak şartı ile Ayhan Açı kalın tarafından imzalanmış ve Genel Mü
dürlük kurulunda bu tasfiye protokolü ittifakla kabul edilmiştir. Ekstpertiz yapılmasının zorunluluk olma
dığını ifade etmiştim. Bu bir zorunluluk değildir. Çünkü, müdebbir bir tüccar gibi hareket etmek zorunda
olan bir idarenin kuruluşunun yararına olan bir sonucun alınması için tek yolu ekstpertiz değildir, ve böyle
bir kural da yoktur.
Yiğit Köker, Kaynaşlı tesisleri için Bosfor Turizme verilen 400 bin lira değerindeki arsanın ve verilen bir
milyon iki yüzbin liralık kredinin Ayhan Açıkaîın tarafından sağlandığı intibaını uyandıran ifada kullanılmak
tadır. Bu işlem 1971'den önce ve Yüksek Denetleme Kurulunun raporlariyle Bakanlığın talimatına rağmen
yapılmıştır. Sorumlu her halde Ayhan Açıkaîın değildir. İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi mezunu olan
Yiğit Köker burada bir hataya düşmektedir. Şirket varlığının değerlendirilmesi sırasında arsa için ödenen mik
tar ile verilen kredinin toplamı olan 1 600 000 liradan daha fazla bir değer verilemeyeceğini ileri sürmektedir.
Tespit edilen fiyat ile aradaki farkı zarar kabul etmektedir. Yiğit Köker, Bosfor Turizm Şirketinin, devral
dığı arsa ve sağladığı krediyi tüzelkişi olarak kullandığını ve artık onun tasarrufu olduğunu unutmuş görü
nüyor. Bu tesisler için şirketin daha ne gibi masraflar yaptığını da bilmemektedir. Bu gibi konularda ortak
lık çözülürken tatbiki mümkün olmayan hesaplar yerine, şirket varlığının tespiti bilançosunun tetkiki ve
tüm olarak tasfiyesinin Petrol Ofisi lehine en iyi şekilde nasıl yapılacağı önemlidir. Bu biçimde yapılan fe
sih sonunda Petrol Ofisin kâr edip etmediği söz konusudur. Aynı düşünce tarzı Kumburgaz istasyon ve
arsası için de geçerlidir. Petrol Ofisi, böylelikle Yiğit Köker'in ileri sürdüğü değerler esas alındığı zaman or
taya çıkan sonuca nazaran 1 500 000 lira da kârlı çıkmıştır. Bu, Yiğit Köker'in iddialarının tam tersini
ispatlar. Yani Petrol Ofisi zararlı değil, kârlı çıkmıştır. Bu hesapların tetkiki için dosyaların ve bu konuda
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulunun yapmış olduğu tahkikat ve tanzim ettiği raporların
tetkiki icabeder.
4. Yiğit Köker bir de 20 000 tonluk Fuel Oil ithalinin pahalı yapıldığı, yersiz yapıldığı ve
zarara soktuğu hükmüne varmaktadır.

yurdumuzu

Bilindiği gibi yurdumuzda Fuel Oil ile çalışan tesisler sık sık yakıt sıkıntısı ile karşı karşıya kalırlar. Bu
gibi durumlarda tedbirli olmak, birkaç günlük stok yerine bir aylık stokla çalışma zorunluğu vardır. Ör
neğin, Anbarlı Santrelinin zaman zaman iki üç günlük stokla çalıştığı hattâ, 1972 yılı baharında yakıtsız
kaldığı bir gerçektir. Öyleyse Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 5 Haziran 1971 tarihli mektubunda bu it
halâtın yapılmasını neden reddetmiştir sorusu akla gelebilir. Bu durum tamamen Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığı Akaryakıt Dairesi Başkanvekilinin hatalı olarak, ihtiyaca kâfi Fuel Oil olduğu hakkındaki verdiği
bilgi üzerine ortaya çıkmıştır. Ve hemen düzeltilmiştir Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığının ilk teklifi bu ne
denlerle önce reddedilmiş, daha sonra durumun anlaşılması üzerine Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığının Rus
ya ile yapmış olduğu Genel Ticaret anlaşması çerçevesinde 20 000 ton Fuel Oil ithal edilmiştir. Nitekim, 9 Ha
ziran tarihli Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının yazısını takip eden iki hafta içinde (TEK) Fuel Oil ihtiya
cını tespit için bir toplantı istemiş, Bakanlıkta yapılan toplantıda bu kuruluşun ihtiyacının karşılanamayacağı
anlaşıldığından o yıl içinde 139 000 ton Fuel Oil daha ithal edilmiştir. Bu gerçek karşısında 20 000 ton Fuel
Oil'in ihtiyaç olmadan ithal edildiği iddiası geçerli değildir^
İthal edilen Fuel Oil fiyatı olan 23.80 Dolar'ın yüksek olduğu iddiasıda doğru değildir. Çünkü, Bakanlığın
ithalâtın gerçekleştirildiği tarihte FOB fiyatın 17 ilâ 17,50 Dolar olduğunu Petrol Ofisine 2 . 7 . 1971 günü bil
dirdiğini Yiğit Köker ileri sürmektedir. Yiğit Köker burada bilerek veya bilmeyerek kasıtlı veya kasıtsız bir
hata işlemektedir. Çünkü anlaşmanın yapıldığı tarih ile ithal tarihi aynı değildir. Fuel Oil fiyatları genellikle kış
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ayları yükselmekte yaz ayları düşmektedir. Rusya ile Mayıs ayında yapılan anlaşma sırasında % 1 Kükürtlü
Fuel Oil FOB fiyatı 21.50-22.50 Dolar, % 3.50 Kükürtlü Fuel Oil'in ise Mayıs ayı içinde FOB fiyatı 20-21
Dolar olarak 15 Mayıs'a kadar devam etmiş ve bu tarihten itibaren 1 Hazkan'a kadar da 19.50 - 20.50 Do
lar olarak kalmıştır. Haziran ayı başından itibaren Fuel Oil fiyatları bir miktar daha düşmüştür. Anlaşmaya
esas teşkil eden teklifin yapıldığı tarih 14 Mayıs tarihidir. Ve 21 Mayıs'a kadar opsiyonludur. Anlaşmada kü
kürt miktarı azamî % 2.5 olarak kabul edilmiştir. Bilindiği gibi Rusya petrolü düşük Kükürt ihtiva eden cins
tendir. Onun için Kükürtü % 3.5 olan cinse nazaran fiyatının daha yüksek olması icabeder.
Ortalama olarak, ithal edilen Fuel Oil'in kükürdünün '% 1.75 olduğunu kabul edecek olursak (ki kükürt
miktarı Rus Fuel Oil'inde % 0.5'e kadar düşmektedir.) tthal edilen Fuel Oil'in Akdeniz fiyatlarının % 3.5 kü
kürt ihtiva eden Fuel Oil'e nazaran 50 Sent kadar daha fazla bir değer taşıdığı anlaşılır. Buna göre taşıma
ücreti olan 2.5 Doları da eklediğimiz takdirde Mayıs ayında anlaşması yapılan Fuel Oil'in CİF fiyatı 23 ilâ
24 Dolar arasında olması lâzım gelir. Bu fiyat ise anlaşmadaki fiyata uygundur.
Kaldı ki, 29 Nisan 1971 tarihli 13838 sayılı Resmî Gazetede münteşir ithalât rejimi kararı ve 5 Mayıs
1971 tarihli ve 13827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalât Yönetmeliği hükümlerine göre dış memleketler
den yapılacak akaryakıt ithâli ile ilgili her türlü yetki Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığına verilmiştir. Fiyat
tespitine Petrol Ofisi, ne de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına aittir. Fuel Oil fiyatlarının kış ve yaz ayla
rındaki farkını göstermek için aynı yıl daha önce Rusya'dan ithal edilen Fuel Oil fiyatlarını sunuyorum. Beş
parti halinde getirilmiş olan malların tarih ve geliş fiyatları şöyledir.
5 2 1971
9 3 1971
14 3 1971
29 3 1971
9 4 1971
6 5 1971

27 901
14 486
15 395
29 808
25.153
24 162

Ton
»
»
»
»
»

26 40 Dolardan
26 40
»
26 40
»
25 50
»
25 50
»
25 50
»

Görüldüğü gibi daha evvelki ithal fiyatları hem daha yüksektedir, hem de Ağustos aylarında daha ucu
za Fuel Oil sağlamak mümkündür. Bu nedenle o tarihlerdeki fiyatlarla daha önce kış veya bahardaki fiyatları
mukayese ederek bir sonuç almaya çalışmanın anlamı en azından bilgisizliktir.
Rusya'dan ithal edilen Fuel Oil fiyatı Akdeniz ülkelerinden serbest dövizle ithal edilen fiyata nazaran bir
miktar yüksek de olsa, bu Rusya ile yapılan tüm anlaşma içinde mütalâa etmek gereklidir. Bundan evvel yapı
lan bu tür anlaşmalar da ayrı espiri içinde tanzim olunmuştur. Zira bu biçimde yapılan anlaşmalarda sattığı
mız ürünlerimiz de daha pahalı satılarak bir denge kurulmaktadır. Bunun dışında anlaşmanın yapıldığı tarih
te Rusya'dan 22 milyon Dolar alacaklı da bulunuyorduk. Bu paranın hiç olmazsa bir miktarının kullanılma
sı herhalde serbest dövizle Fuel Oil almaktan daha yararlıdır,
Sonuç olarak, Yiğit Köker'in soruşturma dilekçesinin bir dayanağı yoktur. İleri sürdüğü hususlar Nuri Kodamanoğlu'nun Bakanlığı döneminde Ayhan Açıkalın'ı görevden alabilmek için ileri sürdüğü ve ciddî olmayan
gerekçelerdir. Yiğit Köker'in bu soruşturma önergesi işte bu gerekçeleri bana da sıçratarak beni yıpratmak ça
basından başka bir şey değildir. Bu konular Kodamanoğlu daha Bakan iken teftiş kurulunca tetkik edilmiş
ve Ayhan Açıkahn hakkında bir tahkikat açılmasına dahi lüzum görülmemiş, hakkında da herhangi bir dava
açılmamıştır.
Bu konularda Bakanlık Teftiş kurulu tarafından hasırlanan raporların Soruşturma Komisyonu tarafından
tetkikini rica ediyorum. Kaldı ki, ileri sürülen bu iddialar Ayhan Açıkalın'ın Danıştay'da açtığı davada da
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca müdafaa olarak ileri sürülmüş, fakat Danıştay tarafından kabule
şayan görülmemiştir.
Saygılarımla.
İhsan Topaloğlu
Cumhuriyet Senatosu
Giresun Üyesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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EKSPERTİZ
Bosfor Turizm Şirketinin Düzce'de yapmakta olduğu Akaryakıt İstasyonu ve Lokanta tesisleri inşaatı ve
üzerinde bulunduğu arsanın halihazır durum kıymetine ait ekspertiz aşağıda arz edilmiştir.
1 — Arsanın bugünkü kıymeti:
T. L.
Halihazırda aynı bölgede arsaların M2 kıymeti 40 T. L. dır. (içindeki tahminen 750 kök
fındık ağacı, 7 000 kavak ağacı, 1 adet arteziyen kuyusu dikkate alınarak)
33 820 M2 x 40.
1 352
(Arsanın alınış kıymeti 440 000 TL. dır.)
2 — Saha Tanzimi:
Karayollarına giriş - çıkış iltisak yolları, park yerleri ve akaryakıt satış sahası (Kum çakıl
dolgu üzerine 20 Cm. 300 doz beton ve etrafı gene 250 doz beton istinat duvarı ile çevrili) 350
3 — Lokanta ve İdare Binası:
Betonarme karkas tamamen bitmiş, bodrum kat zemin betonları dökülmüş durumda.
280
4 — Elektrik yüksek gerilim bağlantısı:
70
2 052
Zekâi Tüker
Y. Mimar

,

İhsan Güven
İnş. Müh. Hidrojeolog

800

000
000
000
800

Ünal Genç
Elk. Müh.

9/28 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
9/2 No. lu Soruşturma Hazırlık
Komisyonu
Esas No: 9/28
Karar No: 2

6.6. 1975

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in kanunsuz tasarruflarda bulunduğu ve bu tasarruflarının
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu idc'iasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İhsan To
paloğlu hakkında Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesini iıcelemek üzere T. B. M. M. Birleşik Toplantısının
4 . 12 . 1974 tarihli 2 nci birleşiminde kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonumuz 19 . 3 . 1975
tarihinde Başkan, Sözcü ve Kâtip seçiminden sonra dosyanın müzakeresine geçilmiştir.
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinde Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının (6)
T. B. M. M. üyesinden teşekkülü derpiş edilmiş isede Anayasanın 85 nci maddesi (Siyasî Partiler komisyon
larda kuvvet oranlarına göre temsil edilirler) hükmüne dayanılmış olup bu hususun Genel Kurulca da kara
ra bağlanmış olup Komisyonumuzun (18) üyeden oluşmasında kanuna bir aykırılık görülmemiştir.
Yine T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası hükmüne uyularak Baş
kanlıkça kendisine bilgi verilen sayın Enerji ve Tabiî kaynaklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu tarafından
18 . 2 . 1975 tarihinde yazılı görüşlerini bildirmiş olduğundan;
Bu defa yeniden teşekkül eden Komisyonumuz Ankara C. Senatosu Üyesi Yiğit Köker'in soruşturma
önergesinde eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının 7 . 2 . 1974'ten önceki tarihlerde Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine ilişkin suçu işlediği iddia olurjnuş bulunmasına göre 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin (A) bendi hükmü muvace
hesinde suç tarihi ve suçun niteliğine göre iddia konusu fiilin Af Kanunu kapsamına girmiş olmasından;
240 ncı maddede tadat edilen suçun azamî cezasının da aynı Kanunun tespit ettiği af hükümleri içerisinde
bulunduğundan ve kişiye Af Kanunu hükümlerinden istifade etmek veya etmemek hususunda bir ihtiyar hak
kı da tanımadığından dolayı, soruşturma açılmasına da mahal bulunmadığı hususu karar altına alınmış oldu
ğundan dosyanın işlemden kaldırılması hususu Komisyonumuzca mevcudun ittifakıyle kararlaştırılmıştır.
Bu rapor T. B. M. M. Birleşik toplantısında görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.

Başkan
Mardin C. S. Ü.
M. Ali Arı kan

Sözcü
tçel C. S. Ü.
L. Bilgen

Kâtip
Muğla Milletvekili
A. Buldanlı
(İmzada bulunamadı)'.

Artvin Milletvekili
E. Sadi Erdem

Çorum Milletvekili
Y. Hatiboğlu

Edirne Milletvekili
/. Işık.

Eskişehir Milletvekili
N. Önal
(İmzada bulunamadı).

Gümüşhane Milletvekili
T. Yücel

İsparta C. S. Ü.
M. Gülcigil
(İmzada bulunamadı).

İstanbul C. S. Ü.
F. Hakkı Esatoğlu

İstanbul C. S. Ü.
M. Erdoğan Adalı
(İmzada bulunamadı).

Kayseri Milletvekili
C. Cebeci

Kayseri.C. S. Ü.
S. Turan

Konya C. S. Ü.
F. Özlen

İ>&<1
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T. B. M. M. Birleşik Toplantısı

S. Sayısı : 104

İçel Eski Milletvekili Celâl Kargılının, Görevini İhmal Ettiği ve
Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin T. C. Kanununun 230 ncu
Maddesine Uyduğu İddiasıyle Maliye Eski Bakanı Sait Naci Ergin
Hakkında Bir Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Önergesi ve
22 Numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu Raporu
(9/22)

15 .1. 1972
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ÖZÜ : Maliye Bakanı Sayın Sait Naci Ergin hakkında Meclis Soruşturması açılması.
Devlet memurları kanununun geçici 20 nci maddesi, «32 ve 33 ncü maddedeki yönetmelikler, 49 ncu mad
dedeki tüzük, 50 nci maddedeki tüzük, 79 ncu maddedeki yönetmelik, 80 nci maddedeki tüzük, 95 nci mad
dedeki yönetmelik, 107 nci1 maddedeki yönetmelik, 112 nci maddedeki yönetmelik, 121 nci maddedeki tüzük,
1^3 ncü maddedeki tüzük, 125 nci maddedeki tüzük, 134 ncü maddedeki tüzük, 178 nci maddedeki yönetme
lik, 179 ncu maddedeki yönetmelik, 190 nci maddedeki tüzük, 193 ncü maddedeki tüzük, 194 ncü maddedeki
yönetmelik, 196 nci maddedeki yönetmelik, 210 ncu maddedeki yönetmelik, 211, 212 ve 213 ncü maddeler
hakkında aynı maddelerdeki yönetmelikler, 214-217 nci maddelerdeki yönetmelikler ve eğitim genel planı, 223
ncü maddedeki yönetmelikler, 231 nci maddedeki tüzük ve yönetmelikler, VI nci kısmın sonuna eklenen ek
maddede adı geçen iş güçlüğü ve riski zammına ilişkin yönetmelik, altı aylık süre içinde düzenlenip yürürlüğe
konuluncaya kadar bu hususlara dair yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümlerinin uygulanma
sına devam olunur.|» denilmektedir. Ancak, Maliye Bakanı Ergin, görevini ihmal edip bu tüzük ve yönetme
likleri hazırlatarak Bakanlar Kurulunun onayına sunmamıştır. Öte yandan, geçici 20 nci madde ile öngörülen
altı aylık süre geçtiği için, eski kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunması da yolsuz
dur. Nihayet, Maliye Bakanı ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri çıkarmadığı gibi devlet memurları kanunu
nun aksaklıklarını giderecek yeni tasarıları da hazırlamış değildir.
Yine devlet memurları kanununun 190 nci maddesi, bu kanunun yayım tarihinden itibaren bir yıl içeri
sinde «Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumlunun kurulmasını öngörmektedir. Bu kurum kurulmamıştır.
ama memur aylıklarının % 5'i kurulmuşcasına bu kurum için kesilmektedir. Maliye Bakanlığının bu paraları
da keyfî olarak harcadığı ileri sürülmektedir.
Bu nedenlerle, kamu kesiminde çalışan personel felce uğramış ve büyük bir huzursuzluğun içine itilmiş
tir. Yarınından güvensiz hale düşen kamu personeli, özel sektöre kaymak durumunda kalmıştır. 6 000 kadar
öğretmen yurt dışına işçi olarak gitmiştir. Büyük haksızlıklara uğrayan teknik personel de yurt dışına göçe
karar vermiştir.
Yukarıda ortaya koyduğumuz biçimde Maliye Bakanı açık ve seçik olarak görevini ihmal etmiştir. Baka
nın bu davranışı Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesine göre suç teşkil etmektedir. Bu nedenle, Anayasa
nın 90 net maddesi gereğince Maliye Bakanı Sait Naci Ergin hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasını
arz ve teklif ederim.
tçel Milletvekili
Celâl Kargılı
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12 . 4 . 1974
T. B. M. M. Birleşik Toplantı Başkanlığına
îçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın görevimi ihmal ettiğim iddiası ile Anayasanın 90 ve Türk Ceza Ka
nununun 230 ncu maddeleri uyarınca hakkımda Meclis soruşturması açılmasına dair önergesinde soruştur
ma konusu olarak;
1. — Devlet Memurları Kanununun geçici 20 nci maddesinde yazılı tüzük ve yönetmelikleri hazırlatarak
Bakanlar Kurulunun onayına sunmadığım,
2. — Sözü edilen geçici 20 nci madde ile tüzük ve yönetmeliklerin düzenlenip yürürlüğe konulması için
öngörülen 6 aylık süre geçtiği için eski kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunması
nın yolsuz olduğu,
3. — Devlet Memurları Kanununun aksaklıklarını giderecek yeni tasarıların hazırlanmadığı,
4. — Devlet Memurları Kanununun 190 nci maddesi ile bir yıl içinde kurulması öngörülen «Devlet
Memurları Yardımlaşma Kurumu» kurulmadığı halde, kurulmuş gibi memurlardan % 5 aidat kesildiği ve
Maliye Bakanlığınca bu paraların keyfî olarak harcandığı,
tleri sürülmektedir.
Önergede soruşturma konusu yapılan hususlara ayrı ayrı cevap verilmeden evvel şu iki hususun bilhassa
belirtilmesi gerekmektedir. Bunlardan birincisi; 1327 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürütme merci
inin Maliye Bakanlığı değil Bakanlar Kurulu olması,
İkinci husus da, memurlarla ilgili bilcümle konuların Devlet Personel Dairesinin bağlı bulunduğu Devlet
Bakanlığınca yürütülmekte bulunması,
dır.
1. — 1327 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yazılı Tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması yalnızca
Maliye Bakanlığına verilmiş bir görev değildir. Bunlardan bütçelere tahmil edeceği yük bakımından Maliye
yi ilgilendirenler için zamanında mütalâamız bildirilmiştir.
Önergede, dayandıkları kanun maddeleri sayılan Tüzük ve yönetmeliklerin hangi merciler
hazırlanacağı ve bunlar hakkında Bakanlığımızca yapılan çalışmalar ekli listede gösterilmiştir.

tarafından

2. — Söz konusu 20 nci madde ile tüzük ve yönetmeliklerin düzenlenip yürürlüğe konulması için öngö
rülen 6 aylık süre geçtiği için eski kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunup olunama
yacağı konusunda tereddüt hâsıl olmuş ve konu Sayıştay Başkanlığına intikal ettirilmiştir.
Sayıştay Genel Kurulunca verilen 14 . 10.. 1971 tarih ve 3533/1 sayılı kararda aynen: «Devlet Me
murları Kanununun geçici 20 nci maddesinin son fıkrasında yazılı altı aylık süre; yürürlükteki kanun, tüzük
ve yönetmelikler hükümlerini meriyetten kaldırma amacına matuf olmayıp, icraya direktif niteliğini taşımak
ta bulunduğu, cihetle mevcut hakların yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar devam edeceğine karar verilmiş
tir» denilmektedir.
Eski kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunmasında, önergede ileri sürüldüğü gibi
bir yolsuzluk söz konusu olmayıp, uygulama yukarıda belirtilen Sayıştay Genel Kurul kararına istinat etmek
tedir.
3. — Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesini takibeden hafta içinde, intibak işlemlerinin ka
nunun öngördüşü şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyle, Maliye Müfettişleri bütün bakanlık ve kuruluş
larda İntibak işlemlerinin denetimi ile görevlendirilmiştir. Bilâhare, denetimle görevli Maliye müfettişlerinden
kanunun aksayan yönleri ve ıslah tedbirleri hakkındaki görüşlerinin bildirilmesi istenilmiştir.
Müfettişlerce
düzenlenen raporlar ve çeşitli kuruluşlar tarafından Maliye Bakanlığına intikal ettirilen aksaklıklar, bir
komisyon tarafından incelenmiş ve mevcut aksaklıkların giderilmesi amacıyle bir kanun tasarısı hazırlan
mıştır. Hazırlanan «Devlet Memurları Kanununda değişiklik
yapılması
hakkındaki kanun
tasarısı»,
16 . 6 . 1971'de Başbakanlığa, bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine ve Devlet Personel
Dairesi Başkanlığına sunulmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Bu tasarı Başbakanlıkta teşkil olunan bir komisyonda incelenmekte iken Anayasanın tadili gerçekleş
miş ve tadil edilen 64 ncü madde ile Hükümete kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkisi verilmesi üze
rine Personel Kanununda yapılacak düzeltmelerin bu maddeye istinaden alınacak yetki kanunu ile gerçek
leştirilmesi uygun görülmüştür.
Bu amaçla hazırlanan yetki kanunu tasarısı 24 . 11 . 1971 tarihinde T. B. M. Meclisine sevk edil
miş olup Millet Meclisi Anayasa Komisyonundan geçmiş ve 31 . 3 . 1972 tarihinde de Millet Meclisi Bütçe
ve Plan Komisyonunda müzakeresi tamamlanarak kabul edilmiştir.
Tasarı kanunlaştığı takdirde Devlet Memurları Kanununda tespit olunan aksaklık ve adaletsizliklerin, çı
karılacak kararnamelerle 2 sene içerisinde giderilmesi düşünülmektedir.
4. — «Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu Kanun Tasarısı», 1971 yılı Haziran ayı başlarında,
Başbakanlığa sunulmuştur. Ancak, Anayasa değişikliğinden sonra, «Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu Kanun Tasarısı» nda bazı düzeltmeler yapılması zarureti doğmuştur. Bu düzeltmeler yapıldıktan sonra
tasarı 23 . 12 . 1971 tarihinde T. B. M. Meclisine sunulmuştur.
Memur Yardımlaşma Kurumu için memurlardan kesilen % 5 aidatlar, önergede belirtildiği gibi Maliye
Bakanlığınca keyfî olarak harcanmamıştır. Biriken aidatların gelir getirmeksizin âtıl bir şekilde kalmaması
için bir kısmı % 10,5 faizli plasman bonosuna, bir kısmı da % 9 faizli hazine tahvillerine yatırılmıştır.
Bilindiği üzere plasman bonosu faizleri vergili, hazine tahvili faizleri ise vergisizdir.
Ek Liste
Sayın Gelâl Kargılı'nın soruşturma açılmasını istediği Devlet Memurları Kanununa istinaden çıkarılması
icabeden kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hangi merciler tarafından hazırlanacağı ve bunlar hakkında Maliye
Bakanlığınca yapılan çalışmalar aşağıda arz olunmuştur.
Madde 32. — Meslek Gruplandırma Yönetmeliği, doğrudan doğruya Devlet Personel Dairesince hazır
lanacaktır.
Madde 33. —- Görev ve Çalışma yönetmelikleri,
Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşü alınarak ilgili kurumlarca hazırlanacaktır. Henüz
hiç bir kurum tarafından böyle bir yönetmelik hazırlanarak Başkanlığımız ile Devlet Personel Dairesinin
görüşüne sunulmamıştır.
Madde 49. — Yarışma sınavına tabi tutulmadan girilebilecek sınıf ve görevler tüzüğü,
Tüzük Devlet Personel Dairesince hazırlanacaktır.
Tüzük hakkında istişari görüşümüz 27 . 12 . 1970 tarih ve 117000-15/21817 sayılı yazımızla Devlet Per
sonel Dairesine bildirilmiştir.
Madde 50. — Yarışma sınavlarının tabi olacakları genel şartları belirten tüzük.
Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacaktır.
Madde 79. — Yabancı memleketlere burslu gönderilen memurların transfer edilen aylık karşılıkları ile
öğrenci bursu arasındaki farkın ödenme şekline dair yönetmelik,
Devlet Personel Dairesince hazırlanacaktır.
Madde 80. — Bilgilerini artırmak için yurt dışına gönderilecekler hakkında tüzük.
Bakanlar Kurulunca hazırlanacak (Devlet Personel Dairesince)
Maliye Bakanlığının görüşü 11 . 1 . 1971 gün ve 117000-23/536 sayılı yazı ile Devlet Personel Dairesine
bildirilmiştir.
Madde 95. — Memuriyetten çekilme, devir ve teslim yönetmeliği,
Bakanlar Kurulunca hazırlanacaktır. (Devlet Personel Dairesince)
Maliye Bakanlığının görüşü 16 . 12 . 1970 gün ve 117000-7/19897 sayılı yazı ile Devlet Personel Dairesine
bildirilmiştir.
Madde 107. — Raporları verecek hekim ve sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik.
Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Dışişleri bakanlıklarının mütalaası alınarak Devlet Personel Daire
since hazırlanacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Maliye Bakanlığı görüşü 15 . 10 . 1971 gün ve 16013 saydı yazı ile Devlet Personel Dairesine bildi
rilmiştir.
Madde 112. — Sicil raporu vermeye yetkili amirler hakkında yönetmelik.
Kurumlar tarafından hazırlanacaktır.
Madde 121. — Sicil Tüzüğü.
Bakanlar Kurulunca (Devlet Personel Dairesince) hazırlanacaktır.
Madde 123. — Ödül Tüzüğü,
Bakanlar Kurulunca (Devlet Personel Dairesince) hazırlanacaktır.
Madde 125. — Disiplin Cezaları Tüzüğü,
Bakanlıkların görüşü alınarak Devlet Personel Dajesince hazırlanacaktır.
Maliye Bakanlığı görüşünü 21 . 12 . 1970 tarih ve 117000-26/20325 sayılı yazı ile Devlet Personel Daire
sine bildirilmiştir.
Madde 134. — Disiplin Kurulları Tüzüğü,
Bakanlar Kurulunca (Devlet Personel Dairesince) hazırlanacaktır.
Madde 178. —r- Fazla çalışma Yönetmeliği,
ilgili kuruluşların görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesince hazırlanacak.
Fazla Çalışma Yönetmeliği, Bakanlar Kurulunca 7 . 9 . 1971 gün ve 7/3082 sayılı kararma ek olarak
16 . 9 . 1971 gün ve 13958 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Madde 179. — Temsil Giderleri Yönetmeliği,
İlgili kurumların görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesince hazırlanacaktır.
Maliye Bakanlığı görüşü 5 . 3 .1971 gün ve 117000-69/5678 sayılı yazı ile bildirilmiştir.
Madde 190. — Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu Kanunu,
Kanun tasarısı hazırlanmış ve meclislerine sunulmuştur.
Madde 193. — Bu madde Sayın Kargılı'nın belirttiği gibi herhangi bir tüzük söz konusu değildir.
Madde 194. — Konut tahsisi ve idare yönetmeliği,
Devlet Personel Dairesi ile Maliye Bakanlığı birlikte hazırlanacaktır.
Çalışmalar sonuçlanmak üzeredir.
Madde 196. — Mahrumiyet yeri ödeneği,
Devlet Personel Dairesince hazırlanacaktır.
Madde 210. — Tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliği,
Maliye ve Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı görüşü alınmak üzere Devlet Personel Dairesince hazır
lanacaktır.
. Maliye Bakanlığı görüşünü 15 . 10 . 1970 gün ve 117000-19/16144 sayılı yazı ile Devlet Personel Daire
sine bildirmiştir.
Madde 211. — Giyecek yardımı yönetmeliği,
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesince birlikte hazırlanacaktır.
Maliye Bakanlığı 5 . 3 . 1971 gün ve 117000-70/5681 sayı ile görüş bildirilmiştir.
Madde 212. — Yiyecek Yardımı Yönetmeliği,
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi birlikte hazırlayacaktır.
Maliye Bakanlığı görüşü, 12 . 1 . 1971 gün ve 117000-37/658 sayılı yazı ile bildirilmiştir.
Madde 213. — Yakacak Yardımı Yönetmeliği,
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi birlikte hazırlayacaktır.
Çalışmalar ilerlemektedir.
Madde 214. — Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği,
İlgili kurumlarla Devlet Personel Dairesince hazırlanacaktır.
Madde 216. — Eğitim birim ve merkezleri Yönetmeliği,
Devlet Personel Dairesinin görüşü' alınarak ilgili kurumlarca hazırlanacak.
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Madde 217. — Eğitim genel planı,
Devlet Personel Dairesince hazırlanacaktır.
Maliye Bakanlığı görüşü 23 . 7 . 1971 gün ve 117001-16/7301 sayılı yazı ile Devlet Personel Dairesine
bildirilmiştir.
Madde 223. — Öğrenci okutma şartlarını düzenleyen Yönetmelik,
Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi birlikte hazırlayacak.
Maliye Bakanlığı görüşü, 11 . 1 . 1971 gün ve 117000-30/537 sayılı yazı ile Devlet
bildirilmiştir.

Personel Dairesine

Madde 231. — Görüşme ve Danışma Kurulları Tüzüğü,
Devlet Personel Dairesince hazırlanacaktır.
Maliye Bakanlığı görüşü, 10 . 3 . 1971 gün ve 117000-23/6248 sayılı yazı ile Devlet Personel Dairesine
bildirilmiştir.
Ek Madde : îş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları Yönetmeliği,
ilgili kurumların görüşü alınmak üzere Maliye Bakanlığı ile Personel Dairesi birlikte hazırlayacak.
Devlet Personel Dairesi ile Bakanlığımızın ortak çalışmaları sonunda hazırlanan yönetmelik Bakanlar
Kurulunun 31 . 7 . 1971 gün ve 7/2866 sayılı kararı ile kabul olunmuş ve 8 Ağustos 1971 tarihli ve 13920
sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
S. Naci Ergin
Maliye Bakanı

9/22 No. iu Soruşturma Hazırlık Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
9/22 No. lu Soruşturma
Hazırlık Komisyonu
Esas No. : 9/22
Karar No. : 2

11.11.

1975

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
İçel Milletvekili Celâl Kargılfnın; görevini ihmal ettiği iddiasıyle Anayasanın 90 nci ve Türk Ceza Ka
nununun 230 ncu maddesi uyarınca, Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin hakkında bir Meclis soruşturma
sı açılmasına dair önergesini incelemek üzere T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 4 . 12 . 1974 tarihli 2 nci
Birleşimde 316 sayılı kararla kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonumuzun 12 . 2 . 1975 tarihli
Birleşimde Başkanlık Divanı seçiminden sonra müzakerelere geçildi:
(Devlet Memurları Kanununun geçici 20 nci madddesi «32 ve 33 ncü maddedeki yönetmelikler, 49 ncu
maddedeki tüzük, 50 nci maddedeki tüzük, 79 ncu maddedeki yönetmelik, 80 nci maddedeki tüzük, 95 nci
maddedeki yönetmelik, 107 nci maddedeki yönetmelik, 112 nci maddedeki yönetmelik 121 nci maddedeki
tüzük, 123 ncü maddedeki tüzük, 125 nci maddedeki tüzük, 134 ncü maddedeki tüzük, 178 nci maddedeki
yönetmelik, 179 ncu maddedeki yönetmelik, 190 nci maddedeki tüzük, 193 ncü maddedeki tüzük, 194 ncü
maddedeki yönetmelik, 211, 212 ve 213 ncü maddeler hakkında aynı maddelerdeki yönetmelikler, 214-217
ilci maddelerdeki yönetmelikler ve eğitim genel planı, 223 ncü maddedeki yönetmelikler, 231 nci maddedeki
tüzük ve yönetmelikler, VI nci kısmın sonuna eklenen ek maddede adı geçen iş güçlüğü ve riski zammı
na ilişkin yönetmelik, altı aylık süre içinde düzenlenip yürürlüğe konuluncaya kadar bu hususlara dair yü
rürlükteki kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.» denilmektedir. An
cak, Maliye Bakanı Ergin, görevini ihmal edip bu tüzük ve yönetmelikleri hazırlatarak Bakanlar Kurulu
nun onayına sunmamıştır. Öteyandan, geçici 20 nci madde ile öngörülen altı aylık süre geçtiği için, eski
kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunması da yolsuzdur. Nihayet Maliye Bakanı ilgili
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kanun, tüzük ve yönetmelikleri çıkarmadığı gibi Devlet Memurları Kanununun
aksaklıklarını
giderecek
yeni tasarıları da hazırlamış değildir.
Yine Devlet Memurları Kanununun 190 ncı maddesi, bu kanunun yayım tarihinden
itibaren bir yıl
içerisinde «Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu» nun kurulmasını öngörmektedir. Bu kurum kurulma
mıştır, ama memur aylıklarının % 5'i kurulmuşcasına bu kurum için kesilmektedir. Maliye Bakanlığının bu
paraları da keyfî olarak harcadığı ileri sürülmektedir.
Bu nedenlerle, kamu kesiminde çalışan personel felce uğramış ve büyük bir huzursuzluğun içine itil
miştir. Yarınından güvensiz hale düşen kamu personeli, özel sektöre kaymak durumunda kalmıştır. 6 000
kadar öğretmen yurt dışına işçi olarak gitmiştir. Büyük haksızlıklara uğrayan teknik personel de yurt dışına
göçe karar vermiştir.
Yukarıda ortaya koyduğum biçimde Maliye Bakanı açık ve seçik olarak görevini ihmal etmiştir. Bakanın
bu davranışı Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesine göre suç teşkil etmektedir. Bu nedenle Anayasanın
90 ncı maddesi gereğince Maliye Bakanı Sait Naci Ergin hakkında bir Meclis soruşturması açılmasını arz
ve teklif ederim.) incelendi:
Her ne kadar T. B. M.M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında Soruşturma
Hazırlık Komisyonlarının (6) T. B. M. M. üyesinden teşekkül etmesi derpiş edilmiş ise de Anayasanın 85 nci
maddesinin 2 nciN fıkrası (İçtüzük hükümleri siyasî parti gruplarının Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetle
ri oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir.) ifadesine sadık kalınabiîmek bakımından Soruşturma
Hazırlık komisyonlarının kurulmasında partilerin teşkil oranları en az (16) T. B. M. M. üyesinden teşekkül
edilebildiği ve bu hususun T. B. M. M. Birleşik Toplantısında da karara bağlandığından Komisyonumuzun
(18) T. B. M. M. üyesinden kurulmasında kanuna bir aykırılık görülmemiştir. Yine T. B. M. M. Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin son fıkrası uyarınca yapılan tebligat neticesinde;
Eski Maliye Bakanı Siat Naci Ergin'in Komisyonumuza göndermiş bulunduğu önergesinde (İçel eski Mil
letvekili Celâl Kargılı'mn görevimi ihmal ettiğim iddiası ile Anayasanın 90 ve Türk Ceza Kanununun 230
ncu maddeleri uyarınca hakkımda Meclis soruşturması açılmasına dair önergesinde soruşturma konusu ola
rak;
1. Devlet Memurları Kanununun geçici 20 nci maddesinde yazılı tüzük ve yönetmelikleri hazırlatarak
Bakanlar Kurulunun onayına sunmadığım,
2.
Sözü edilen geçici 20 nci madde ile tüzük ve yönetmeliklerin düzenlenip yürürlüğe konulması için
öngörülen 6 aylık süre geçtiği için eski kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunmasının
yolsuzluk olduğu,
3. Devlet Memurları Kanununun aksaklıklarını giderecek yeni tasarıların hazırlanmadığı,
4. — Devlet Memurları Kanununun 190 ncı maddesi ile bir yıl içinde kurulması öngörülen «Devlet Me
murları Yardımlaşma Kurumu» kurulmadığı halde, kurulmuş gibi memurlardan % 5 aidat kesildiği ve Mali
ye Bakanlığınca bu paraların keyfî olarak harcandığı,
ileri sürülmektedir.
Önergede soruşturma konusu yapılan hususlara ayrı ayrı cevap verilmeden evvel şu iki hususun bil
hassa belirtilmesi gerekmektedir. Bunlardan birincisi; 1327 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürütme
merciinin Maliye Bakanlığı değil Bakanlar Kurulu olması,
İkinci husus da, memurlarla ilgili bilcümle konu ların Devlet Personel Dairesinin bağlı bulunduğu Dev
let Bakanlığınca yürütülmekte bulunmasıdır.
1. — 1327 sayılı Kanunun geçici 20 nci' maddesinde yazılı tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması yal
nızca Maliye Bakanlığına verilmiş bir görev değildir. Bunlardan bütçelere tahmil edeceği yük bakımından
Maliyeyi ilgilendirenler
için zamanında mütalaamız bildirilmiştir.
Önergede, dayandıkları kanun maddeleri sayılan tüzük ve yönetmeliklerin hangi merciler tarafından
hazırlanacağı ve bunlar hakkında Bakanlığımızca yapılan çalışmalar ekli listede gösterilmiştir.
2. — Söz konusu 20 nci madde ile tüzük ve yönetmeliklerin düzenlenip yürürlüğe konulması için öngörü
len 6 aylık süre geçtiği için eski kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunup olunmayaca
ğı konusunda tereddüt hâsıl olmuş ve konu Sayıştay Başkanlığına intikâl ettirilmiştir.
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Sayıştay Genel Kurulunca verilen 14 . 10 . 1971 tarih ve 3533/1 sayılı kararda aynen : «Devlet Me
murları Kanununun geçici 20 ncı maddesinin son fıkrasında yazılı altı aylık süre; yürürlükteki kanun, tüzük
ve yönetmelikler hükümlerini meriyetten kaldırma amacına matuf olmayıp, icraya direktif niteliğini taşımak
ta bulunduğu, cihetle mevcut hakların yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar devam edeceğine karar verilmiştir»
denilmektedir.
Eski kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunmasında, önergede ileri sürüldüğü gibi bir
yolsuzluk söz konusu olmayıp, uygulama yukarıda belirtilen Sayıştay Genel Kurul kararına istinat etmekte
dir.
3. — Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesini takip eden hafta içinde, intibak işlemlerinin kanu
nun öngördüğü şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyle, Maliye müfettişleri bütün Bakanlık, kuruluşlarda
intibak işlemlerinin denetimi ile görevlendirilmiştir. Bilâhare, denetimle görevli Maliye müfettişlerinden kanu
nun aksayan yönleri ve ıslâh tedbirleri hakkındaki görüşlerinin bildirilmesi istenilmiştir. Müfettişlerce düzen
lenen raporlar ve çeşitli kuruluşlar tarafından Maliye Bakanlığına intikâl ettirilen aksaklıklar, bir komis
yon tarafından incelenmiş ve mevcut aksaklıkların giderilmesi amacıyle bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Ha
zırlanan «Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki Kanun tasarısı», 1 6 . 6 . 1971 tarihin
de Başbakanlığa, bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine ve Devlet Personel Dairesi Baş
kanlığına sunulmuştur
Bu tasarı Başbakanlıkta teşkil olunan bir komisyonda incelenmekte iken Anayasamn tadili gerçekleşmiş ve
tadil edilen 64 ncü madde ile Hükümete Kanun Kuvvetinde Kararname çıkarma yetkisi verilmesi üzerine Per
sonel Kanununda yapılacak düzeltmelerin bu maddeye istinaden alınacak yetki kanunu ile gerçekleştirilmesi
uygun görülmüştür.
Bu amaçla hazırlanan yetki kanunu tasarısı 24 . 11 . 1971 tarihinde T. B. M. M. sevkedilmiş olup Millet
Meclisi Anayasa Komisyonuna geçmiş ve 31 . 3 . 1972 tarihinde de Millet Meclisi Bütçe ve Plan Komisyonun
da müzakeresi tamamlanarak kabul edilmiştir.
Tasarı kanunlaştığı takdirde Devlet Memurları Kanununda tespit olunan aksaklık ve adaletsizliklerin, çıka
rılacak kararnamelerle 2 sene içerisinde giderilmesi düşünülmektedir.
4. — «Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu Kanun tasarısı», 1971 yılı Haziran ayı başlarında, Başba
kanlığa sunulmuştur. Ancak, Anayasa değişikliğinden sonra, «Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu Ka
nun tasarısı»nda bazı düzeltmeler yapılması zarureti doğmuştur. Bu düzeltmeler yapıldıktan sonra tasarı
23 . 12 . 1971 tarihinde T. B. M. Meclisine sunulmuştur.
Memur Yardımlaşma Kurumu için memurlardan kesilen % 5 aidatlar, önergede belirtildiği gibi Maliye
Bakanlığınca keyfî olarak harcanmamıştır. Biriken aidat ların gelir getirmeksizin atıl bir şekilde kalmaması için
bir kısmı % 10,5 faizli plasman bonosuna bir kısmı da % 9 faizli Hazine tahvillerine yatırılmıştır. Bilindiği
üzere plasman bonosu faizleri vergili, Hazine tahvili faizleri ise vergisizdir.
Ek liste
Sayın Celâl Kargılı'nın soruşturma açılmasını istediği Devlet Memurları Kanununa istinaden çıkarılması
iealbeden kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hangi merciler tarafından hazırlanacağı ve bunlar hakkında Mali
ye Bakanlığınca yapılan çalışmalar aşağıda arz olunmuştur.
Madde 32. — Meslek Gruplandırma Yönetmeliği, doğrudan doğruya DeVlet Personel Dairesince hazırla
nacaktır.
Madde 33. — Görev ve Çalışma yönetmelikleri
Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşü alınarak ilgili kurumlarca hazırlanacaktır. Henüz
hiçbir kurum tarafından böyle bir yönetmelik hazırlanarak Bakanlığımız ile Devlet Personel Dairesinin gö
rüşüne* sunuılmamıştır.
Madde 49. — Yarışıma sınavına tabi tutulmadan girilebilecek sınıf ve görevler tüzüğü,
Tüzük Devlet Personel Dairesince hazırlanacaktır.
Tüzük hakkında istişari görüşümüz 27.12.1970 tarih ve 117000-15/21817 sayılı yazımızla Devlet Personel
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Dairesine bildMlmiştir.
Madde 50. — Yarışma sınavlarının tabi olacakların genel şartlan belirten tüzük.
Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacaktır.
Madde 79. — Yabancı memleketlere burslu gönderilen memurların transfer edilen aylık karşılıkları ile
öğrenci bursu arasındaki farkın ödeme şekline dair yönetmelik.
Devlet Personel Dairesince hazırlanacaktır.
Madde 80. — 'Bilgilerini artırmak İçin yurt dışına gönderilecekler hakkında tüzük,
Bakanlar Kurulunca hazırlanacak (Devlet Personel Dairesince)
Maliye Bakanlığının görüşü 11.1.1971 gün ve 117000-23/536 sayılı yazı ile Devlet Personel Dairesine bildi
rilmiştir.
Madde 95. — Memuriyetten çekilme devir ve teslim yönetmeliği,
Bakanlar Kurulunca hazırlanacaktır. (Devlet Personel Dairesince.)
Maliye Bakanlığının görüşü 16.12.1970 gün ve 117000-7/19897 sayılı yazı ile Devlet Personel Dairesine
bildirilmiştir.
Madde 107. — Raporları verecek hekim ve sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik.
Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Dışişleri bakanlıklarının mütalaası alınarak Devlet Personel Dai
resince (hazırlanacaktır.
Maliye Bakanlığı görüşü 15.10.1971 gün ve 16013 sayılı yazı ile Devlet Personel Dairesine bildirilımliştir.
Madde 112. — Sicil raporu vermeye yetkili amirler hakkında yönetmelik.
Kurumlar tarafından hazırlanacaktır.
Madde 121. — Sicil tüzüğü.
Bakanlar Kurulunca (Devlet Personel Dairesince) hazırlanacaktır.
Madde 123. — ödül tüzüğü,
Bakanla:" Kurulunca (Devlet Personel Dairesince) hazırlanacaktır.
Madde 125. — Disiplin cezaları tüzüğü,
Bakanlıkların görüşü alınarak Devlet Personel Dairesince hazırlanacaktır.
Maliye Bakanlığı görüşünü 21.12.1970 tarih ve 117000-26/20325 sayılı yazı ile Devlet Personel Dairesine
bildirilmiştir.
Madde 134. — Disiplin kurulları 'tüzüğü,
Bakanlar Kurulunca (Devlet Personel Dairesince) hazırlanacaktır.
Madde 178. — Fazla Çalışma Yönetmeliği,
İlgili Kuruluşların görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesince hazırlanacaktır.
Fazla çalışma yönetmeliği Bakanlar Kurulunca 7.9.1971 gün ve 7/3082 sayılı Kararına ek olarak
16.9.1971 gün ve 1358 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Madde 179. — Temsil giderleri yönetmeliği^
İlgili kurumların görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesince hazırlanacaktır.
Maliye Bakanlığı görüşü 5.3.1971 gün ve 117000-69/5678 sayılı yazı ile bildirilmiştir.
Madde 190. — Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu Kanunu, kanun tasarısı hazırlanmış ve Meclis
lerine sunulmuştur.
Madde 193. — Bu madde Sayın Karigılı'nın belirttiği gibi her hangi bir tüzük söz konusu değildir.
Madde 194. — Konut tahsisi ve idarî yönetmeliği, Devlet Personel Dairesi ile Maliye Bakanlığı birlikte
hazırlanacaktır.
Çalışmalar sonuçlanmak üzeredir.
Madde 196. — Mahrumiyet yeri ödeneği.
Devlet Personel Dairesince hazırlanacaktır.
Madde 210. — Tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliği,
Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı görüşü alınmak üzere Devlet Personel Dairesince hazırlana
caktır:
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Maliye Bakanlığı görüşünü 15 . 10 . 1970 gün ve 117000 - 1/16144 sayılı yazı ile Devlet Personel Dairesi
ne bildirilmiştir.
Madde 211. — Giyecek Yardımı yönetmeliği,
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesine birlikte hazırlanacaktır.
Maliye Bakanlığı 5 . 3 . 1971 gün ve 117000 - 70/5681 sayı ile görüş bildirilmiştir.
Madde 212. — Yiyecek yardımı yönetmeliği,
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi birlikte hazırlayacaktır.
Maliye Bakanlığı görüşü, 12 . 1 . 1971 gün ve 117000 - 37/658 sayılı yazı ile bildirilmiştir.
Madde 213. — Yakacak yardımı yönetmeliği,
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi birlikte hazırlayacaktır.
Çalışmalar ilerlemektedir.
Madde 214. — Hizmet içi Eğitim yönetmeliği,
ilgili kurumlarla Devlet Personel Dairesince hazırlanacaktır.
Madde 216. — Eğitim birim ve merkezleri yönetmeliği,
Devlet Personel Dairesinin görüşü alınarak ilgili kurumlarca hazırlanacak.
Madde 217. — Eğitim genel plânı,
Devlet Personel Dairesince hazırlanacaktır.
Maliye Bakanlığı görüşü 23 . 7 . 1971 gün ve 117001 - 16/7301 sayılı yazı ile Devlet Personel dairesine bil
dirilmiştir.
Madde 223. — Öğrenci okutma şartlarını düzenleyen yönetmelik,
Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi birlikte hazırlayacak.
Maliye Bakanlığı görüşü 1 1 . 1 . 1971 gün ve 117000 - 30/537 sayılı yazı ile Devlet Personel Dairesine bil
dirilmiştir.
Madde 231. — Görüşme ve Danışma Kurulları Tüzüğü,
Devlet Personel dairesince hazırlanacaktır.
Maliye Bakanlığı görüşü, 10 . 3 . 1971 gün ve 117000 - 23/6248 sayılı yazı ile Devlet Personel dairesine
bildirilmiştir.
Ek Madde : fş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları yönetmeliği,
ilgili kurumların görüşü alınmak üzere Maliye Bakanlığı ile Personel Dairesi birlikte hazırlayacak.
Devlet Personel Dairesi ile Bakanlığımızın ortak çalışmaları sonunda hazırlanan yönetmelik Bakanlar Kuru
lunun 31 . 7 . 1971 gün ve 7/2866 sayılı kararı ile kabul olunmuş ve 8 Ağustos 1971 tarihli ve 13920 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir, ifade ettiği hususları da nazarı dikkate alan komisyonumuz,
Neticede önergede iddia edilen hususların son çıkan 1803 sayılı Af Yasası kapsamına girmiş olmasından,
230 ncu maddede zikredilen suçun azamî cezasının da aynı af kanunun tespit etmiş bulunduğu af hükümleri
içerisinde bulunduğundan soruşturma açılmamasına karar vermiştir.
Gereği T. B. M. M. Birleşik Toplantısında görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
C. Ortaç
H. Kalpaklıoğlu *
T. Paksu
, Bursa C. S. Ü.
Kayseri C. S. Ü.
Kahraman Maraş Milletvekili
imzada bulunamadı
M. N. Ademoğlu
M. Bayraktar
Ş, Kayalar
Adana C. S. Ü.
Bolu Milletvekili
Bursa C. S Ü.
imzada bulunamadı
Y. Akdağ
S. Turan
M. Dedeoğlu
Erzurum Milletvekili
Kayseri C. S. Ü.
Kırklareli Milletvekili
N. Saltık
A. D. Yüce
Tunceli Milletvekili
Zonguldak C. S. Ü.
imzada bulunamadı
»»
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