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III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 31 

1. — İçişleri Bakanı İrfan özaydınh'mn, Ma
latya'da cereyan eden olaylar baklanda gündem 
dışı açıklaması ve aynı konuda gruplar adına ya
pılan konuşmalar. 31:40 

2. — Birikmiş bulunan Meclis Soruşturması 
önergelerinin sonuçlandırılması amacıyla, 9/21, 
9/38 ve 9/59 esas numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonları raporlarının her biri için ayrı 
komisyon kurulması kaydıyla, diğer Meclis So
ruşturması önergeleri için 4 adet Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun kurulması ve Soruşturma 
önergelerinin bu komisyonlara havale edilmesine 
dair Başkanlık sunuşu. 40:41 

3. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Recai Kocaman'ın, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü mad
desinin değiştirilmesine İlişkin İçtüzük teklifi. 
(2/1) (İçtüzük Geçici Karma Komisyonu kurul
mak üzere) 41 

Sayfa 
4. — İçel eski Milletvekili Hikmet Baloğlu 

ve Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, narenciye ihracatında görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu-' 
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla Ticaret eski Bakam Halil Başol hakkında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/154) 41:45 

5. — Hatay eski 'Milletvekili Mehmet Sönmez 
ve 10 arkadaşının, kira ve konut sorununun çö
zümlenmesinde görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesine uyduğu İddiasıyla İmar ve İskânı 
eski Bakanı Nurettin Ok ve Köy İşleri eski Ba
kanı Vefa Poyraz haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ne! 
maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/155) 45:46 

tf. — Trabzon MiltetvekiH Âdil AK Cinel'in, 
Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenci nakil 
ve intibaklarında yasalara aykırı davranarak 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemleri-
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min Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman De
mire! ve Milli Eğitim eski Bakanı Ali Naili (Er
dem haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Blir-. 
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/156) 46:47 

7. — Amasya eski Milletvekili Hasan Bü-
tüner'in, köy - kent konusunda gerçek dışı be
yanlar vererek görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminim Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley
man Demire! hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması 
açılmasına İlişkin önergesi. (9/157) 47:49 

8., — Cmrihuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı özer'in, Devletin varlığına ve temel düze
nine yönelik olayları önlemediği ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 141 nci maddesine uy
duğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman De
mire] hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeler! 
uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/158) 49 

9. — Afyonkarahisar eski Milletvekili Süley
man Mutlu ile Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, anarşik olayların önlenmesini engelleye
rek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Necmettin Erbakan hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclîs 
Soruşturması açılmasına 'ilişkin önergesi. (9/159) 50 

10. — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman' 
m, ayçiçeği üreticisinin zararına hareket ederek 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
'Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddasıyla Ticaret eski Bakanı Halil Başol 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/160) 50:51 

11. — Yozgat eski Milletvekili İlhamı Çe-
tin'in, Enflasyon ist ekonomik politikaları ile 
dar gelirli yurttaşların zararına hareket ede
rek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey-

&tyf» 
temlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley
man Demıirel, Maliye eski Bakam Yılmaz Er-
genekon ve Ticaret eski Bakam Hail Başol 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesi. (9/161) 51:52 

12. — Hakkâri eski Milletvekilli Mikail ll-
çin'in, Hakkâri ilinde halkın sağlık sorunları 
ile ilgilenmeyerek görevlerini kötüye kullandık
ları ve bu eyleınlerinıin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Baş
bakan Süleyman Demirel ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım eski Bakam Kemal Demir haklarında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
si. (9/162) 52:53 

13. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Nejat Sarlıcah'nın, belediyelere yapılan yar
dımlarda partizanca davranarak görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
İmar ve İskân eski Bakanı Nurettin Ok hakkın
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 net maddeleri uyarınca, 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/163) 53:55 

14. — Adana eski Milletvekili Emin Bilen 
Tümer'in, haklarında yolsuzluk iddiaları bulu
nan Çukobirlik yöneticilerine işten el çektinne-
yerek görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
mlinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyla Ticaret eski Bakam Ha
lil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/164) 55 

15. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Ka-
rakoç'un," siyasi amaçlarla görevini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla MUM Eği
tim eski Bakam Ali Naili Erdem hakkında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
si. (9/165) 55:56 

— 28 — 
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16. — Danıştay kararını uygulamayarak gö

revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Köy İşleri eski Bakanı Vefa Poyraz 
baklanda Anayasanın 90 ncı, TBMM Birteşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü madde
leri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılma
sına Miskin Başbakanlık tezkeresi. (9/166) 56:57 

17. — Tokat Milletvekili Ali Kurt'un, köye 
götürülen hizmetlerde partizanlık yaparak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Köy İşleri eski Bakam Vefa Poyraz 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesi. (9/167) 57 

18. — Denizli eski Milletvekili Hüseyin Er-
çelikln, iplik fiyatlarının aşırı artmasını önle-
meyerek küçük sanayicinin zararına hareket et
tikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski 
Başbakan Süleyman Demirel ve Sanayi ve Tek
noloji eski Bakam Abdülkerim Doğru hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/168) 57:58 

19. — Aydım eski Milletvekili İsa Ayhan' 
m, pamuk ihracatında üreticinin zararına hare
ket ederek görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla Ticaret eski Bakam 
Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca, bir MecMs Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/169) 58:59 

20. — Aydın eski Milletvekili M. Şükrü 
Koç ve 9 arkadaşının, ilkokul öğretmenleri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Kurul 
kararlarım onaylamayarak görevini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli Eği
tim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bar 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
si. (9/170) 59:60 

Sayfa 
21. — Gaziantep eski Milletvekili Mustafa 

Güneş'in, gerçek dışı vergi beyanında bulunan 
bir yükümlünün durumunu inceletmeyerek gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla, Maliye eski Bakam Yılmaz Ergene-
kon hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/171) 60:61 

22. — Danıştay kararım uygulamayarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 na maddesine uyduğu 
iddiasıyla İçişleri eski Bakanı Oğuzhan Asil-
türk hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü mad
deleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/172) 61:62 

23. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Malatya tütün piyasasının açıl
masını geciktirerek görevini ihmal ettiği ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ncu mad
desine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel es
ki Bakam Orhan öztrak hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/173) 62 

24. — İçel eski Milletvekili Oral Mavioğ-
lu'mın, beyanlarıyla halkın Devlete olan güve
nini sarstıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla eski Başbakan Süleyman Demirel, Sanayi 
ve Teknoloji eski Bakam Abdülkerim Doğru, 
İçişleri eski Bakam Oğuzhan Asiltürk ve Ça
lışma eski Bakam Şevket Kazan haklarında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
si. (9/174) 62:63 

25. — Canlan eski Milletvekili Mehmet AK 
Arsan'ın, işçi şirketlerini gereği gibi denetleme
yerek görevini kötüye kullandığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Ticaret eski Bakam HaMl 
Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde-
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leri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/175) 63 

26. •— Diyarbakır eski Milletvekili Hasan 
Değer'in, köye götürülen hizmetlerde partizan
lık yaparak görevlerini kötüye kullandıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pacağız; salonda bulunan sayın üyelerin, «burada» 
demek suretiyle, salonda bulunduklarım belirlemele
rini rica ediyorum, 

Cumhuriyet Senatosu sayın üyelerinden başlıyo
ruz efendim. 

(Yoklama yapıldı). 

Sayfa 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan 
Süleyman Demire! ve Köy İşleri eski Bakanı 
Vefa Poyraz haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/176) 63:67 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan başka sayın 
üye var mı?.. 

Yok. 
Yoklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, ad okunarak yaptığımız 

yoklama sonucunda, Gene! Kurul salonunda, görüş
meler için yeterli çoğunluğun bulunduğunu saptadık. 
(CHP sıralarından alkışlar). 

» > • • « « 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından : 

Birleşime saat 16.02'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili İstanbul 

Muslih Görentaş Recep Özel 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma SaaUi : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öztorun (Adana), Halil Karaath (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 4 ncü BMeŞimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

— 30 — 
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IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın, Malat
ya'da cereyan eden olaylar hakkında gündem dışı 
açıklaması ve aynı konuda gruplar adına yapılan ko
nuşmalar* 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündeme geçmeden 
evvel, Malatya'da cereyan eden olaylarla ilgıH ola
rak, Hükümet adına Sayın İçişleri Bakanı, olaylar 
hakkında bilgi vermek için, gündem dip söz istemiş 
bulunmaktadır. 

Sayın İçişleri Bakanına bu konuda söz veriyo
rum; buyurunuz Sayın Özaydınlı. (CHP sıralarından 
alkışlar). 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, değeriz' üyeler; 
sözlerime başlarken, seçimle işbaşına gelmiş, halk 
iradesiyle görev yapmaktayken, canice bir suikaste 
kurban giden Malatya Belediye Başkam rahmetli Ha-
mit Fendoğlu'na ve yakın akrabalarına Tanrıdan rah
met dilerim. 

Olay üzücüdür; üzücü olduğu kadar da, insanlık 
dışıdır. Bunun da ötesinde, bu hareketin en üzücü 
yanı, halk iradesiyle göreve gelmiş bir kimseye ya
pılmasıdır ki, bu hareket doğrudan doğruya halka 
yapılmış bir harekettir. Bunun içindir ki, üzüntümüz 
büyüktür, tepkimiz ulusça büyüktür. 

Saym üyeler, Malatya'daki bomba olayına gelme
den önce, muayyen fasılarla cereyan etmiş olan bom
ba olayları hakkında da kısaca bilgi vermek isterim. 
Malumunuz olduğu üzere, Ankara Devlet Mimarlık 
Mühendislik Akademisinin giriş yolunda patlayan 
bir bomba, Pazarcık'ta PTT'de patlayan bir bomba 
ve nihayet Malatya'da patlayan bir bomba olayı var-
dıv. Bunları üç konu üzerinde bilgilerinize sunmak 
istiyorum. Zamanlama bakımından, yer seçimi bakı
mından ve kişi seçimi bakımından üzerinde duraca
ğım. 

Zamanlama bakımından, Ankara Devlet Mimar
lık Mühendislik Akademisi giriş yolunda, bir oto 'içe
risinde patlayarak, öğrencilerimizin yaralanmasına, 
polislerimizin yaralanmasına neden olan olay 12 Ni
san günü olmuştur; Pazarcık'taki olay ise 14 Nisan'da 
olmuştur; Malatya'daki Olay ise, 17 Nisan'da olmuş, 
ancak 14 'Nisan'da PTT'den paket alınmıştır. 

İBu tarihler dikkate alındığı zaman, (bütün Türkiye 
sathında, bir yürüyüş nedeniyle gerginliğin arttığı gün
lere rastlamaktadır bu günler. 

Pazarcık'a gönderilen paket, 7 Nisan'da, Ankara* 
da Çankaya PTT'sinden; Malatya'ya gönderilen pa
ket ise, 6 (Nisan'da Emek PTT'sinden gönderilmiştir 
ve yerlerine varış tarihleri de, yol boyu hesaplandığı 
zaman, bu tarihlere denk gelmektefctir. 

Şimdi, müsaade buyurursanız, kısaca, yer seçimi 
üzerinde de durmak isterim: Niçin Pazarcık seçilmiş
tir, niçin Malatya seçilmiştir? 

Yer seçimleri bakımdan toplum yapısı dikkate 
alınarak seçilmiştir. Tertiptir. Çünkü, Pazarcık olsun, 
Malatya olsun, toplum yapısı bakımından senelerce 
kışkırtmalar neticesinde toplum birbirine kızgın, kır
gın hale getirilmiştir. Kahramanmaraş'ımızın küçük 
bir ilçesi olmasına rağmen, Pazarcık tamamen ikiye 
bölünmüştür. Toplum her an patlamaya hazır, en 
küçük olaylar siyasal olaylar niteliğine bürünerek bü
yük bir olay çıkma niteliğindedir. 

Buralardaki bu toplum yapışım böylece özetle
dikten sonra, kişi seçimine gelince: 

Pazarcık'taki seçilen kişi, eski Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı ve yörenin sevilen bir kişisidir. 
Malatya'da da yine yörenin sevilen bir kişisi, toplum 
tarafından tutulan bir kişisi ve aynı zamanda halk 
iradesi ile seçimle işbaşına gelmiş bir görevlidir ve 
bunlara yapılacak bir suikast, topluma, biç gözetilme
den, kişi aranmadan, kimin tarafından yapıldığı araş
tırılmadan toplumun galeyana gelmesiyle kargaşalığın 
çıkarılması ve toplum olaylarının büyütülmesi gaye 
edinilmiştir. Nitekim, bu gayeye de ulaşılmıştır. 
Çünkü, dün Malatya'da cereyan eden olaylar bunu 
bariz olarak göstermiştir. 

'Malatya'daki olay, rahmetli Fendoğhı'nun olayı 
ne kadar üzücü ise, bu olay nedeniyle karşı tarafın 
canına kasteden, malına kasteden toplum olayı da o 
derece üzüntülüdür ve düşündürücüdür. Çünkü, bu 
olayla yakından ve uzaktan hiçbir ilgisi olmayan va
tandaşların dükkânları yakılmış, mattan yağma edil
miş ve yaralamalar olmuştur, özet olarak, şu anda 
85 kişi göz altındadır. Soruşturma devam ermekledir. 
Hasar tespit heyeti, çalışmalarına devam etmekte 
olup, 500 civarında işyeri ve mesken tahrip edilmiş
tir; 15 yer tamamen yanmıştır; 6 yer kısmen yanmış
tır. Bu rakamlar, tespit sonunda daha da artabilir. 

Olay duyulur duyulmaz Sayın Başbakanımız tara
fından verilen direktiflerle çevre İnerden ordu birlik
leri Malatya'ya getirilmiş, ordu birlikleriyle birlikte 
jandarma ve polis sıkı işbirliğine girmiştir. Ancak, 
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burada 'bir hususu da belirtmek isterim. Bilhassa yan
gınlar çıktığı zaman, belediye itfaiyesinin kullandırıl
mamak üzere her çareye başvurulması ve köylerden 
gelen bir gramın, ellerinde sopalarla» bıçaklarla, ke
sici aletlerle yangın ekibine mani olması da, oldukça, 
yangınların büyümesine sebep olmuş ve olaylara en
gel olunmasında da güçlükler çekilmiştir. Burada gü
venlik kuvvetlerinden biri yüzbaşı olmak üzere de 7 
kişi yaralanmıştır. Şu anda Malatya'da durum sakin
dir. Ancak, olayların her an tekrar gelişebilmesi dü
şünülerek önlemler devam ettirilmektedir. Okullar 
kapatılmıştır ve gece çıkma yasağı mevcuttur. 

Toplulukta taşkınlığı daha ziyade genç yaştaki, 
genç çağdaki kişiler yapmıştır ve bu arada da üç li
seli öğrenci vurularak öldürülmüş, demiryoluna atıl
mış; onun da tahkikatı devam etmektedir. 

Sayın üyeler, bu kısa maruzatımdan sonra, 16 Ni
san günü cereyan eden operasyonda da bazı bilgiler 
almış bulunuyorum; onu da Yüce Meclise sunmayı 
yararlı buluyorum. 

Kahramanmaraş'ta yapılan gece operasyonunda 25 
sanık yakalanmıştır. Burada yabancı menşeli 3 ma
kineli tüfek, 7 adet dinamit lokumu ve nerelere atıla
cağı, kimler tarafından atılacağı ve kimler tarafından 
silahların temin edildiği, kimler tarafından verildiği 
de tesipt edilmiş bulunmaktadır. 

Acı olan şudur: Ortada, aracı olarak, küçük yaş
taki çocuklar da mevcuttur. Olay, şüphe üzerine, 
îmanı-Hatip Okulu 7 nci sınıfta, kitap çalma suçun
dan 20 gün önce okuldan ayrılmış ve şüpheli hareket
lerde 'bulunduğu için yakalanmış ve üzerinde ateşlen
meye hazır bir dinamit bulunduktan sonra, operas
yon devam ederek, birçok olaylar, ölüm olaylarını da 
aydınlatacak kişiler ortaya çıkmıştır. 

Burada, parayı veren, temin eden, silahları nereden 
aldığını, kime verdiğini, kimlerin vurulacağım ve 
kimlerin nerelere ne atacağım belirleyen belgeler de 
tespit edilmiş bulunmaktadır. Biraz evvel de (Söyledi
ğim gibi, acı olan yanı, küçük yaştaki çocuklara, çok 
cüzi Olan, 50-100 lira gibi ücretlerle, patlayıcı mad
deleri attırdıkları da, kendilerinin ifadelerinden anla
şılmış bulunmaktadır. 

Tahkikat sonunda, Büyük Ülkü Derneği Başkan
lığından ayrılarak illegal bir örgüt kuran ve bu örgü
tün adı Türk Yıldırım Komandoları örgütü olan ve 
gene bu örgüt için mühür bastıran ve ayrıca Esir Türk
leri Kurtarma Ordusu ismi altında da bir örgüt ortaya 
çıkarılmış bulunmaktadır. Tahkikat devam etmekte
dir. (CHP sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın üyeler, Devletimizin bütünlüğüne ve milleti
mizin bölünmezliğine yönelik silahlı eylemler, nere
den, hangi yönden gelirse gelsin, daima karşılarında 
devlet güçlerini bulacaklardır. (CHP sıralarından al
kışlar) Tekrar ifade etmek istiyorum, silahlı eylem, is
ter sağdan, ister soldan gelsin, karşılarında dâima Dev-: 
let güçlerini ve arkalarında Türk halkını bulacaklar
dır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Şu bir gerçektir ki, hayal besleyenler bilmelidir ki, 
Türkiye'deki iç sorunları büyüterek, bunu bir beynel
milel durum haline getirmek isteyenler, asla, hayalle
rine ulaşamayacaklardır, milleti bölmeyeceklerdir. 
Çünkü, milletim, Türk ulusu, Devletine sahiptir, de
mokrasiye bağlıdır. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Aynı konuda, Milli Selamet Partisi Grupu adına 

Sayın Şener Battal söz istemiş bulunmaktadır. 
Buyurunuz Sayın Battal, süreniz on dakika efen

dim. (MSP sıralarından alkışlar) 

MSP GRUPU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; mümtaz memleket ev
ladı, vatansever eski Malatya Milletvekili ve Malat
ya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'na ve aile fert
lerine vaki, haince ve alçakça suikastı' lanetliyoruz. 
(MSP sıralarından alkışlar) Merhum Hamit Fendoğ-
lu kardeşimiz, Malatya'nın yetiştirdiği seçkin vatan 
evladı olarak, partilerüstü şahsiyetini kabul ettirmiş, 
birleştirici olmak için, bağımsız belediye başkam ol
mak yolunu tercih etmiştir. 

'Böylece, şer kuvvetler, merhumun, bütünleştirici, 
azimli, yapıcı, yüksek Ve asil tutumu karşısında ye
nik düşmenin ezikliğini duymuşlardır. Dinamik ve gay
retli kişiliğimle, yapmakta olduğu büyük hizmetler 
muvacehesinde, Malatya'da hakkın mutlak hâkimiye
tinden korkanlar ve zulmün kol gezmesini isteyenler, 
bu alçakça cinayeti işlemişlerdir. 

Değerli üyeler, Türkiye, maalesef, bir iç harbe 
doğru hızla sürüklenmek istenmektedir. 

INURMİTİN KARSU (Erzincan Milletvekili) — 
Sayenizde, sayenizde... 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Parti rekabetle
ri, sen ben kavgaları, günlük siyasi tartışmalarla, Mec
lîsteki küçük kürsü sataşmalarıyla Türkiye'nin sü
rüklenmek istendiği bu akıbetin önüne geçmek müm
kün değildir. 
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O halde, milli beraberlik, mîHi bütünlük, mili 
kardeşlik tezi üzerinde kafa yormaya herkes mec
burdur. (MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hükümetin bu hadiseyi ele alış tarzını biraz da
ha büyük boyutlar içinde görmesini istiyoruz. Şu 
partiyi, bu partiyi veya taraftarlarını suçlamak yeri
ne, Türkiye'de anarşi, dış mihrakların teşvikinde, dış 
mihrakların kontrolünde iç siyasi tartışmaları hızlan
dıran hir muhteva kazanmıştır. Hükümet, bu teşhisi 
öncelikle ortaya koymalıdır; ondan sonra siyasi par
tiler arasında bu anarşi tartışmalarını daha dostça 
yapmanın yolunu araştırmalıdır. 

iBu anarşinin başsorumhısu elbette, hizmet başın
da olan Hükümettir. Onun için, meseleleri, günü bir
lik yorumlarla açıklamak yerine, daha büyük teşhis
lerle, dış mihraklarla Türkiye üzerinde emperyalist 
emeller besleyenlerin niyetlerini de işe katarak, anar
şi ve terörü yorumlamak zorundadır. 

Değerli üyeler, görülüyor ki, iktidarsız ve becerik
siz tutumlar neticesinde, Türkiye'mizde anarşi, artık, 
beynelmilel teröristlerin metotlarıyla çalışabilir hale 
gelmiştir. Kısa bir zaman önce İskenderun Postane
sinde de paket bomba patlamıştır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan Milletvekili) — 
Sayenizde, sayenizde... 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Cumhuriyet HaHc 
Partisi İktidarı ve sözcüleri... 

ABDULLAH TÖMBA (İstanbul MiHetvekiili) — 
ne dırdır edip duruyorsun? 

NURETTİN KARSU (Erzincan Milletvekili) — 
Sen ne demek İstiyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Tomba, Sayın Karsu... (CHP 
ve MSP sıralarından gürültüler) 

NURETTİN KARSU (Erzincan Milletvekili) — 
Pezevenk. 

"BAŞKAN — Sayın Karsu... Saym Karsu... 
ABDULLAH TOMBA (İstanbul Milletvekili) — 

Hayvan. 

(BAŞKAN — Sayın Tomba... (CHP ve MSP sı
ralarından ayağa kalkmalar) Sayın İdare Amiri ar
kadaşlarımız... 

Efendim, şu olayın üzerinde tartışmanın hiçbir ge
reği olmadığını takdir etmenizi rica ediyorum, lütfen 
oturunuz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan Milletvekili) — 
Hayvan oğhı hayvan. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, çok rica ediyorum... 

Buyurun efendim, konuşmanıza devam edin siz. 
(Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ile İstanbul 
Milletvekili Abdullah Tomba arasında karşılıklı söz 
atmalar) 

Sayın Karsu çok rica ediyorum.. 
Sayın Tomba, lütfen... 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın İktidar par-. 

tisinin bu Meclisteki muhalefete bile tahammülü ol
mazsa, yurtta huzur ve sükûnet sağlayamaz. (MSP 
ve AP sıralarından alkışlar; CHP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Saym Battal, rica ediyorum, siz d© 
lütfen, olayın ağırlığına yakışır biçimde konuşunuz. 
Biz, Başkanlık olarak, görevimizi yapıyoruz; bu, si
zin göreviniz değil. 

Rica ediyorum, konuşmanıza devam edin. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin... (CHP ve MSP sıralarından karşı
lıklı söz atmalar) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim... iÇok 
rica ediyorum... Saym Karsu... Saym Karsu... 

Sayın Tomba... 
NURETTİN KARSU (Erzincan Mmetvekü) — 

Gel gel! 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, dışarıda 

görüşürsünüz. 
Sayın Battal, buyurun siz, Genel Kurul sizi dinli

yor, 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin değerli üyeleri, Cumhuriyet HaJk 
Partisi İktidarı ve sözcüleri, anarşi karşısında süslü 
söz etme yarışından vazgeçmelidirler. Lafla, anarşi ve 
terör önlenemez. Cumhuriyet Halk Partili Hükümete, 
partizan davranışlarıyla, taraflı tutumlarıyla olayları 
tahrik edici olmaktan vazgeçmesini tavsiye ediyorum. 
(CHP sıralarından «Siz vazgeçin» sesleri) 

Hükümet, değerli her kademedeki Devlet görevli
lerine, tecrübeli emniyet müdür ve mensuplarına kıy-
mıştır. Bu değerli emniyet mensuplarına, değerli Dev
let memurlarına kıyılmış olması, anarşinin artmasının 
önemli sebepleri arasındadır. 

Bu İktidarın, anarşi karşısında beceriksizliği ve 
başarsızhğı iyice anlaşılmıştır. Sayın Başbakan ve 
yüksek sorumlular, dış gezilerle iç politika başarısızlık
larını örtme yarışı yerine, iç barışı temin için içeride 
daha ciddi tedbirler üzerinde çalışma yapmak duru
mundadırlar. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar Milletvekili) — 
Sıkıyönetim istiyorsanız, yok. 
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'ŞENER BATTAL (Devamla) — Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin değerli üyeleri, Türkiye, maalesef 
bir iç harbe sürüklenmek istenmektedir. Milli Selâmet 
Partisi, bütün siyasal partileri ve anayasal güçleri, 
basiretli ve sorumluluklarının idraki 'içinde olmaya 
davet eder. Hamit Fendoğlu'nun şahsında kayıp et
tikleri bir belediye seçiminin intikamını almayı plan
layan mihraklar... (CHP sıralarından «Yuh» sesleri, 
gürültüler) 

BEKİR ADIBELLİ (Ankara Milletvekili) — İn
san değilsin sen. (CHP sıralarından, «Manyaksın sen» 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. (CHP sıra
larından, «Terbiyesiz herif» sesleri, gürültüler) Sayın 
Battal, Sayın Battal... (CHP sıralarından, «Sözünü ge
ri alsın» sesleri, gürültüler) 

Mendim, rica ediyorum, susunuz. Sükûnetle ko
nuşmayı dinleyin efendim. 

Sayın Battal... 
AKIN SİMAV (İzmir Milletvekili) — Sözünü ge-

ri alsın, sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Efendim, neyin geri aldırılacağını 

ben bilirim Sayın Simav. 
AKIN SİMAV (izmir Milletvekili) — Bühtandır 

Sayın Başkan, geri alsın. 
BAŞKAN — Sayın Battal, Sayın Battal, konuş

manız hazin bir olay üzerinde cereyan ediyor sanıyo
rum; fakat bunu tahrik edici cümlelerle anlamını ta
şırmanızı hoş karşılamadığımı söylemek istiyorum. 
Rica ediyorum, lütfen bu olayın ağırlığına yakışır bi
çimde konuşun. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa Milletvekili) — 
Sayın Başkan, bir partiyi suçlamayla hakkı yok. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Sayın Dağ
lı, lütfen oturunuz efendim. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri... 
(CHP sıralarından, «Sözünü geri alsın» sesleri, gü
rültüler) 

Sayın Başkan, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Bu tahammül

süzlükle beni konuşmaktan alıkoyacaklarını arkadaş
larımız ümit etmesinler. 

HASAN İLDAN (C. Senatosu Elazığ Üyesi) — 
Sen manyaksın zaten. 

BAŞKAN — Sayın lldan, Sayın lldan, lütfen otu
runuz efendim, lütfen oturun. 

HASAN İLDAN (C. Senatosu Elazığ Üyesi) — 
Böyle şerefsizlik olur mu? 

BAŞKAN — Lütfen oturun Saym tldan, lütfen 
oturunuz efendim. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Birtakım mihrak
lar, ıneydana getirdikleri terör ve anarşiyle Türkiye' 
de kan kokusu, barut kokusu duymak isterlerse önce 
kendileri hüsrana uğrayacaklardır. Menfur suikast 
dolayısıyla galeyana gelen Malatyalılara karşı kanun
ları tarafsız, ölçülü, adil tatbik edilmek suretiyle şef
katli olunmasını tavsiye ermek isteriz. Değilse... (CHP 
sıralarından, «Arkasında siz varsınız» sesleri, gürültü
ler) Değilse, değilse... 

VELİ YILDIZ (İçel Milletvekili) — Onları sizler 
teşvik ettiniz. 

İBAŞKAN — Saym Battal, süreniz bitiyor efen
dim. (CHP sıralarından gürültüler) 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Değilse, anarşi 
çıkaranlara karşı iktidarın gösteremediği devlet kuv
vetini masum Malatyalılara karşı göstermek isteyen 
sorumlular olursa, onların da yakasına yapışacağı
mızı biliniz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şu Mecliste 
bile huzuru kalple görüşlerimizi ifade edemiyoruz. 
(CHP sıralarından «Haysiyetli konuş», «Ayıp, ayıp» 
sesleri). 

Karşılıklı birbirimizi suçlamak, tahrik edici ol
makla itham edeceğimize, geliniz milli hedefler ne
lerdir; bunları konuşalım. 

Anarşi bundan 4 ay evvel nazaran 10 misline, 20 
misline yakın artış göstermiştir. Bunun bu kürsüden 
konuşulmasına arkadaşlarımız tahammül edememek
tedirler. 

Önce iyi niyetimizle bu meseleleri bir konuşa
lım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Battal süreniz bitti. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Hoşunuza git
meyen şeyler de olsa konuşalım. Elbette milli devlet 
fikrinde, demokrasinin yaşaması fikrinde her birimiz 
ittifak ederiz. 

Bu birlik ve beraberlik günlerini, mutlak manada 
milli huzur ve sükûn günlerini umut ederek hepini
ze saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. (AP ve 
MSP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Gruplar adına başkaca söz... 
İHSAN" KABADAYI (Konya Milletvekili) — 

Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına söz istiyo
rum. 

34 — 
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BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grupu 
adına Sayın İhsan Kabadayı, buyurun efendim. 

Sizin de süreniz on dakika Sayın Kabadayı. 

MHP GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya Milletvekili) — Sayın Başkan, Birleşik Otu
rumun muhterem üyeleri; 

Yattığı yer nur olsun Vali Naci Beyin çok güzel bir 
sözü vardır; «Hakikati müthişenin tesiri altında, hiç
bir şey söyleyememek en beliğ ifade» diyor. Bugün 
Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlan lafızla anlat
maya imkân yok. Ancak yaşanmakla ıstırabının bü
yüklük ve azameti tahlil edilebilecek; sükût ile dert
lerin yankısı gönülleri kaplayıp üzecek bir büyüklü
ğe, tahammülü güç olan çokluğa erişmiştir. 

Yaşadığımız bugünlerde Türkiye, tarihin sayfa
sında hasta yatağına yatırılmış bir durumdadır. Mil
letin birliği, vatanın bütünlüğü tehlikeye girmiş, ka
lanı ile de göçertUmek, devletlin varlığı da çökertil
mek isteniyor. Dünkü küçük küçük -. adam sen de 
dediğimiz = sivilceler çıban olmuş, çıbanlar büyük 
milli felaket denecek yaralara dönüşmüştür. Cezir 
olmuş, yani deniz çekilmiş, felaket aysbergliği başı
nın küçüklüğü, gövdesinin büyüklüğü ile bütün sathı 
vatanı dert, ıstırap, kan dolu, göz yaşı dolu; anaba-
ğırlarını mezar, baba gönüllerini tahammülü güç olan 
ıstıraplara giriftar etmiştir. 

Çok eskiden beri tarihe alem olmuş bir sözdür; 
Yüce Meclisimiz, memleket ve devleti yöneten en yü
ce kuruldur. Türk milletinin kâbe-i sinesisiniz, dert 
ve ıstıraplara çareyi siz bulacaksınız. Mevcut rejim 
içerisinde Allah'tan başka bir kapıdan imdat, başka 
bir varlıktan kuvvet beklemeye hakkımız yoktur. Bir
birimizi kontrol etmeye, anlamaya, tanışmaya, kok-
Iaşmaya, bir ve beraber olmaya mecburuz. Partiler, 
Anayasanın, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. 
Ancak, bunun yanı sıra rey endişelerini bir tarafa 
atarak, memleket ve milletin felaketi mevzuubahis 
olduğu zaman onun kaderinde asgari müştereklerde 
birleşmeye mecburuz. 

Ben, bugünkü Hükümeti itham etmeyeceğim; 
içinde bulunduğumuz dertlerin tohumlan çok eskiden 
atılmış, çoğala çoğala, üreye üreye bugün maalesef 
bir avuç tohum olmaktan çıkmış, koca bir çeç hali
ne gelmiş; bir bardak su olmaktan çıkmış, koca bir 
derya haline gelmiştir. Asıl olan odur ki, tarihin mil
let ve memleket yöneticilerine bıraktığı anaformül o 
durki, hiçbirimiz hiçbir şekilde Devlet ve memleket 
idaresinde bidayette küçük de oba taviz vermemek-
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i le kayıtlıyız. Bidayette verilen küçük tavizler sonun
da memleket, milletin varlığında telafisi mümkün ol-

I mayan felaketler doğuruyor. İşte, ta eskilerden baş-
I Iayan o küçük tavizler üreye üreye bugün sathı vata

nı sarmış, devletin bütünlüğünü vatanın birliğini sar
sıcı, telafisi mümkün olmayan felaketlere, tamiri güç 
olan büyük rahnelere, çatlaklara kadar varmıştır. 

Bütün partiler olarak Anayasanın dibacesindeki 
asgari müştereklerde birleşmeye mecburuz. İnsan 
haklarına saygılı çok partili parlamenter rejime bağlı 
olarak bütün partiler bir görüş birliğinde samimiyet
le bağlanmaya, anlaşmaya ve üyelerimiz de bu otok-

I ritik içerisinde dülerini hâkim kılmaya ve hep bera-
I ber nefsimize hâkim, vicdanımızı esir, memleket, 
I milletin selametini düşünüp bir duyguya samimi bir 

müminin vecd ve iştirak içerisinde varmaya mecbu-
I ruz. Bu çalan çanlar bize bunu mecbur kılmaktadır. 

Sanırım ki, tarihin bize vermiş olduğu mehil çok az
dır, daha da ihmal edersek protesto görmüş olarak 

I rejimin de, Devletin de icra ve haczinin başlamış ol
duğu bir sınıra geldiğini, üzüntü ve ıstırapla söyle
meye mecburum... (CHP sıralarından gürültüler). 

I BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Müsaade 

edin söyleyeyim beyler... 
BAŞKAN — Efendim, buyurunuz siz. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Eğer getiril

di ki... 
BAŞKAN — Gerekli uyarıyı yapıyorum Sayın 

Kabadayı, siz devam buyurun efendim. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Birbirimizi 

bir otokritiğe götürmeye mecburuz. Doğrudur, akıcı
lık bir akımdır, buna sağdan, soldan çengel atarsa
nız; ben o kadar hafızası güçlü, yaşı dinç insan de
ğilim; kuvva-i muhafazam elbette dağılıyor. Muvaf
fak oluyorsunuz, tebrik ederim, başanhsınız. 

Gemi batıyor haber vereyim. Rotasından sapmış
tır, istikametinden sapmıştır. Bu gemi batarsa kaptan 
köşkü dahil, kamaralar dahil, güverte dahil, salonda-
kiîer dahil hepsi hep beraber batacaktır. Kimseye ha
yır getirmeyecektir. Bu devlete, millete yazık ola
caktır. Hepsi hep beraber gidecektir. Hiç kimsenin 
lehine, filanca teşekkülün zaranna, aleyhine olmaya-

j çaktır; tüm millete olacak, son Türk Devletine ola
caktır. 

Bu anlayışlarımı hiçbir parti kaydı içerisinde de
ğil; memleketin, devletin yüceliğinde evladı vatana 
yannlar için; güçlü, birlik, dirlik içerisinde bir mil
let, vatan bırakmanın duygulan içerisinde söylüyo* 

i rum. 
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Artık Türkiye'de felaket dolu hadiseler konuşu
yor, Berta topu gibi atıyor, ortalığı inletiyor. Bu in
leyiş içerisinde temenni ediyor ve ümid edıiyorum 
ki; Allah'tan ümidimi kesmedim, sağduyusu olan 
muhterem arkadaşlarımdan, milletimden ümidimi 
kesmedim, «Bir musibet bin nasihattan evladır» der
ler, ayılmış, uyanmış olalım. Rahmetli Hamit Fen-
doğlu ailesi, bu hadiselerin inşallah son şehidi olsun. 
O benim askerlikten beri arkadaşım di; yattığı yer 
nur olsun, ailesine, kalanlarına Allah selamet ver
sin. 

Allah, Yüce Meclisi, başta milletimiz olmak üze
re kemgözden, şom ağızdan, kötü iftiralardan, daim 
bu kabil duygu, düşünce ve tertiplerden korusun. 

Cümlenizi Grupum adına saygıyla selamlarım 
efendim. (MHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mustafa Ke

ntal Aykurt söz istemiştir. 
Buyurunuz Sayın Aykurt. (AP sıralarından alkış

lar). 
Süreniz on dakikadır efendim. 

AP GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL AY
KURT (Denizli Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 

Hergün vicdanları titreten, milleti elem ve ıstıra
ba boğan olaylar cereyan etmeye devam etmektedir. 

Eski milletvekillerimizden, daha bir kaç ay önce 
milli iradenin sarsılmaz tezahürüyle Malatya ilinin 
Belediye Başkanlığının kazanmış ve düne kadar şe
refle, büyük bir vukuf ve dürüstlükle bu hizmeti yü
rütmekte olan değerli arkadaşımız, mertlik timsali 
Hamit Fendoğdu; iki gün önce alçakça, bir suikast 
paketinin patlaması sonunda; gelini ve iki küçük to
runu ile beraber hayata veda etmiştir. Bu menfur ha
diseyi insanide adına nefretle karşılıyor; ailesine, ya
kınlarına, mesai arkadaşlarına ve bütün Malatyalı
lara başsağlığı diliyoruz. 

Meclis Başkanının evine ateş açılması, Danıştayın 
bombalanması, üniversite gençlerinin yaylım ateşine 
tutulması, öğretim üyelerinin hayatlarına kastedilmesi, 
kurtarılmış bölgeler ihdas edilip; buralarda genç va
tan evlatlarının hunharca öldürülmesi, büyük şehir
lerde bombasız cinayetsiz gün değil saat geçirilme
mesi, gece sokağa çıkma imkânı kalmaması, Devlet 
dairelerinin sık sık, bankaların hemen her saat ba
şında soyulması, milletvekillerinin arabalarının poli
sin gözleri önünde kurşunlanıp yakılması, Meclis bi-
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j naşının işgaline kadar varan anarşi hortlaması büyük 
j boyutlara ulaşmıştır. 

Daha dün menfur bir cinayetin kurbanı olan rah
metli Hamit Fendoğlu ve ailesi efradının yurt çapın-
dahi infiali hâlâ görevlileri gaflet uykusundan uyan-
dıramamıştır. 

Artık hiç kimsenin hayatından emin olmadığı, 
Devletin tehdit altında bulunduğu şu günlerde; îkti-

I dara, daha ne beklediğini sormaktan kendimizi ala
mıyoruz. Hâlâ olayları basit bir zabıta vakaları oîa-

I rak görmeye devam ediyorsanız; söyleyecek tek söz 
kalmıştır; ne zaman gideceksiniz, ne zaman istifa ede
ceksiniz? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Millet Meclisinde-
I yiz. Konuşucular konuşmalarını Millet Meclisindeki 

gibi düzenlesinler ve o şekilde konuşsunlar, rica edi-
I yorum. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — Bu 
kürsülerde Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcü-

I leri tarafından çok şeyler söylenmişti. Hafızalarınızı 
zorlayınız : «Avrupa'da, uygar ülkelerde bir tek bek-

I çi öldürüldüğü zaman hükümetler istifa eder, çekilir» 
diyorlardı. 100 günlük hükümet döneminizde ölü sa-

I yısı 230 olmuştur. Ne zaman gideceksiniz? (AP sıra-
I laıından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ETEM EKEN (Çorum Milletvekili) — Zamanın-
I da, «Yürümekle yollar aşınmaz» demeseydiniz, bu va-
I tan böyle olmazdı. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Eken, Sayın Eken rica ediyo-
I rum. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
I Sayın İçişleri Bakanımız burada son olayları açıklar-
I ken, senelerden beri hazırlanan, birbirlerine hasım ha-
I le getirilen gençlerden bahsettiler. Doğrudur ve bir 
I manada bu bir itiraftır. Cumhuriyet Halk Partisinin 
I itirafıdır, doğrudur. Gerçekten 1968'den beri eylemli 
I hareketlere başlayan sol, Cumhuriyet Halk Partisinin 
I himayesinde, onun şemsiyesi altında bugünkü sevi-
I yeye ulaşmıştır. Onun için, bu bir itiraftır diyorum. 

I Değerli milletvekilleri; bu memlekete, İstiklâl Sa-
I vaşına tekaddüm eden günlerde düşmanlar, «Hasta 
I adam» demişlerdir. Ne yazıktır ki, bugün Türkiye 
I Cumhuriyetinin Başbakanı bu Devlete «hasta adam» 
I gözüyle bakmakta, Devletin güvenlik kuvvetlerine, 
I polisine «hasta kadrolar» demekten kendini alama-
I maktadır. 

I işte bu memleketin hiçbir baharında, en karanlık 
I günlerde dahi kızıl bayrak asılmamışken, 1978 Tür-
I kiye'sinde Ankara'nın göbeğinde, Kızılay'da, İstanbul 
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Üniversitesinin bahçesinde kızıl bayraklar asılmaya 
başlanmıştır. İki gün evvel İzmir'de bir sinemada, si
nemanın sahnesinde kızıl bayraklar asılmış, darağacı 
kurulmuştur. DİSK, Hükümetin... 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, Sayın Aykurt beni bir 
dakika dinler inisiniz? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Buyurun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hangi konuda gündem dışı konuş
ma yapıldığım, sanıyorum biliyorsunuz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — O 
konuya geleceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konuya geleceksiniz, ama başka ko
nuları lütfen karıştırmayın, o konu üzerinde konuşun 
efendim. Rica ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

DİSK 50 bin sopa hazırlayarak... 
NAHİT MENTEŞE (Aydın Milletvekili) — Ma-

latya'daki olay vardır, anarşik olay vardu-, irtibatı 
var bunların. 

SAFFET URAL (Bursa Milletvekili) — Siz maki
neli tüfekle tarıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, bir dakika... 
Sayın Menteşe, siz de bilirsiniz ki, yerinizden ko

nuşmak Başkandan söz almadan mümkün değil. Yal
nız, ben gündem dışı konuşmayı anarşik olaylar üze
rinde vermedim, Malatya'da cereyan eden olay üze
rinde verdim; onun için değerli arkadaşıma «konu 
içinde kalın» diyorum. (AP sıralarından gürültüler) 

NAHİT MENTEŞE (Aydın Milletvekili) — Ma-
latya'daki hadise basit bir hadise değildir, hepsi de 
irtibatlıdır bunların, irtibatı vardu*. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun lütfen. 
Buyurunuz Sayın Aykurt, buyurunuz efendim. (AP 
sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, DİSK 50 bin sopa hazırlamış 
1 Mayısta komünist provası yapacaktır İstanbul mey
danlarında, Hükümet bunun için hiçbir tedbir alma
mış, tedbir almaya yanaşmamıştır, bir açıklama da ge
tirmemiştir. 

SAFFET URAL (Bursa Milletvekili) — Siz maki
neli tüfekle tarıyorsunuz. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul Milletvekili) — Ha
zırlık mı yaptın bir şey yapmak için? 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 

Artık Hükümet yoktur, POLDER vardır, TÖBDER 
vardır, DİSK vardır. Hükümet bu sol kuruluşların 

vesayeti altına girmiştir, endişemiz de budur. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri.) 

Değerli milletvekilleri, Hamit Fendoğlu bir ba
ğımsız Belediye Başkanıdır ve 155 bin nüfuslu bir bü
yük ilimizin Belediye Başkanıdır. Gayet açıklıkla 
söylüyorum. Hamit Fendoğlu bağımsız Belediye Baş
kanı olmasa, hatta Cumhuriyet Halk Partisinin be
lediye başkanı olsa da - şu kürsüde vicdan huzuru ile 
söylüyoruz - aynı şeyi söylerdik; ama sizler söyleye
mezsiniz. (CHP sıralarından gürültüler) 

SAFFET URAL (Bursa Milletvekili) — Sağırsın, 
körsün. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Söyleyemezsiniz. 155 bin nüfuslu bir ilin bağımsız be
lediye başkanı halkın gözyaşları içerisinde, halkın ku
caklarında defnediliyor, bu merasimde Hükümetten 
bir tek üye görülmüyor; fevkalâde elem verici bir 
tablodur. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Hamit Fendoğlu'nun ölümünden evvel de burada, yi
ne menfur şekilde suikaste kurban edilen başkalarıma 
da cenaze törenlerini gördük, seyrettik; ama bağım
sız belediye başkanının cenaze töreninde millet kan 
ağlıyor, gözyaşı döküyor, Hükümetten bir tek üye 
cenaze merasimine katılmıyor; bunu nefretle ilan 
ediyoruz. (AP sıralarından «Bavo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu manzara, Hükümetin 
suçluluk psikozu içinde bulnduğunun en açık işareti 
ve belgesidir. 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya Milletvekili) — 
3 tane genç çocuktan da bahset. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen toparlayın. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Grupumuz, Hamit Fendoğlu'na vaki olan bu nef
ret dolu tecavüzü şiddet ve nefretle tel'in eder, bu 
olayların önlenmesini ve çarelerim beklemekte oldu
ğunu arz eder. 

Hepinize saygılar sunarım. (AP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyurt. 
Değerli arkadaşlarım, yoklama işlemi bittikten 

sonra... 

ALTAN ÖYMEN (Ankara Milletvekili) — Sayın 
Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adma söz 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Güneş, buyurunuz efendim. 
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CHP GRUPU ADINA TURAN GÜNEŞ (Koca
eli Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Bakanın gündem dışı olarak vermiş olduğu 
izahat üzerine, çeşitli grup sözcüsü arkadaşlarım, çok 
vahim ve çok ciddi bir olayı burada dile getirdiler. 
Öyle umut etmek isterdik ki, sanıyorum bütün Tür
kiye'nin, bütün Türk halkının büyük üzüntüyle ve 
büyük nefretle karşıladığı bu olay karşısında, hepimiz 
burada milletimizi, halkımızı, seçmenlerimizi temsil 
ettiğimize göre; onların duyduğu ıstırabı dile getire
ceğiz ve hiçbirimiz böyle bir olaydan herhangi biri
mizin sevindiğini düşünmeyerek, Meclis olarak, Mec
listeki gruplar olarak bunları önleme arzusunda bu
lunan herkese ve bunu önlemek görevim yüklenmiş 
bulunan Hükümete yardımcı olmaya çalışacağız. 

Arkadaşlarım, olay çok vahim ve hazindir. Bun
dan önce de buna benzer olaylar ile karşı karşıya kal
dık, fakat üzülerek gördük ki, bu derece vahim bir 
olay karşısında bile, belli polemiklerden vazgeçilme
sini, birbirimizi anlayışla dinlememiz gerektiğini be
lirten arkadaşlarım bile polemik yapmaktan kendile
rini kurtaramadılar. Çok saygı duyduğum Şener Bat
tal örneğin, kendisinin ağzına ve olaylara hiç yakış
tıramadığım bir ifadede bulundular, «kaybolan se
çimlerin intikamı alındı» dediler. 

Değerli arkadaşlarım, seçimler 3 partimizin müş
tereken desteklemesi ile bir bağımsız aday olan rah
metli Fendoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında 
cereyan etti. Cumhuriyet Halk Partisi seçimleri kay
betti, Fendoğlu kazandı. Bundan daha olağan da bir 
şey olamaz. En nihayet, seçimlerde adaylardan biri 
kazanacak ve Sayın Bakanın da burada belirttiği gibi, 
«halkın seçtiği bir adamın ölümünden duyduğum 
üzüntü» dediğine göre, bir de bu seçime vermiş ol
duğu değer belirtildi. «Seçimleri kaybedenler intikam 
aldılar» demek, açık seçik Cumhuriyet Halk Partisini 
suçlamaktır. Bu, açık seçik, kelimeler arasına sakla
maya çalışarak, aslında bu olayın Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafmdan yapıldığını anlatmaya, Cumhuriyet 
Halk Partisine çamur atmaya çalışmaktır. 

Bu kabil olaylarda birbirimizi çamurlamaya, suç
lamaya teşebbüs ettiğimiz sürece, biz bu Mecliste 1981 
yılına kadar inşallah büyük bir ihtimalle otururuz; 
fakat bizim temsil ettiğimiz insanlar, bizim burada 
yararını, selametini korumakla görevli bulunduğu
muz Türkiye vatandaşları da, bu karşılıklı tahrikler 
sebebiyle birbirlerini vurmaya devam ederler. Türk 

vatandaşlarının, Türk halkının kanı üzerine siyaset 
yapmaktan lütfen hepimi/: vazgeçelim. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Onlarca, yüzlerce milletvekilliği iskemlesi ve bir . 
iktidar tümüyle, bir Türk vatandaşının bir damla ka
nına değmez; bunu bilelim. (CHP sıralarından alkış
lar) Bile bile suçlamalardan vazgeçelim. 

Arkadaşlarım, bütün bu olaylardan hepimiz, mil
letvekilleri, senatörler, yani Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak sorumluyuz; kendimizi bu sorumluluk
tan kurtarmamız mümkün değildir. 

Hükümeti suçlayarak, suçladığımızı bile bile suç
layarak, doğru olmadığını bile bile suçlayarak seçim 
kazanılır mı, vatandaşların Hükümete olan sempatisi, 
güveni kaybettirilir mi bilmem; ama anarşi önlenmez. 
(AP sıralarından «siz öyle yaptınız ya» sesi) 

Şimdi, bir değerli arkadaşım, «Siz de böyle yap
tınız» diyor. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Hem de dikâlâsını yaptımz. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bir an için, «siz 
bunu yaptınız, biz de mukabilini yapıyoruz» demek, 
bir başkasının (varsa eğer) kabahatini bahane ederek, 
demin belirttiğim gibi, Türk vatandaşının kanı üzeri
ne politika tesis etmek demektir. 

HİDAYET ÇELEBİ (Kars Milletvekili) — Siz 
yaptınız, siz... 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum, yeri
nizden müdahalede bulunmayın. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Yani, değerli ar
kadaşım demek istiyor ki : «Bu yanlış bir şeydi, siz 
yaptınız, bize bir fırsat verdiniz, biz de bu yanlışı yap
maya devam edeceğiz» 

Benim belirtmeye çalıştığım şey şundan ibarettir : 
Birbirimizin doğru veya eğri yaptığını bahane ederek, 
birbirimize aynı şeyleri yapmaya devam edecek mi
yiz?.. Bunu Türk vatandaşına açık açık söyleyelim, 
dileyim ki : «Senin ölmen veya ölmemen, senin ma
lın veya canın bizi ilgilendirmez. Ben bir diğer par
tinin, belli bir yerde bir kusurunu, hatasını buldum, 
ona aynıyla devam edeceğim. Bu çatışmadan, bu çar
pışmadan sen ölürmüşsün umurumda değil; senin ma
lın mülkün kafana yıkılırmış umurumda değil...» 

Arkadaşlarım, yanlış olduğunu belirtmeye çalış
tığım davranış budur. Bu yolda devam edersek, va
tandaşın canı, vatandaşın kanı üzerinde polemik yap
maya devam edersek... (AP sıralarından gürültüler) 
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Arkadaşlarım, Meclis kürsüsü burada. Bu konula
rın tedbirlerinde, teşhislerinde bütün partilerin baş
tan mutabık olması diye bir şey söz konusu olamaz; 
ama oturup teşhis ye tedbir üzerinde bir diyalog aça
biliyor muyuz, birbirimizin yanlışını (varsa eğer) dü
zeltmeye çalışabiliyor muyuz, o zaman bunlara bir 
çare bulabiliriz. Bunlara çare bulmak istemeyenler 
ise, bunları burada dile getirmeye çalışan arkadaşımı
za bağırma teşebbüsünde bulunanlardır, kusura bak
masınlar. 

Ben bu lüzumu belirtmek için kürsüdeyim. Tekrar 
ediyorum, vahim bir olaydır. Burada şuna dahi, şöy
le bir müzakereye dahi razı olurdum, memnunlukla 
karşılardım : «Şu tedbiri alsaydınız iyi olurdu; alma
dınız, ondan oldu» Hükümet de bunun cevabını verir
di; tedbirlerini yeterli aldı mı, almadı mı... Hayır öy
le değil; «biz 3 parti cenaze törenine gittik, siz gel
mediniz. Bundan memnun oldunuz...» 

EMÎN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli Milletvekili) — 
Parti değil, Hükümet. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Müsaade buyu
run arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum. 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, Hükümet diyeceğini dedi; tedbirini aldı, bun
dan duyduğu üzüntüyü belirtti. Böyle bir törende bu
lunmaya vakti müsait miydi, değil miydi o ayrı bir 
şeydi... (AP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlarım, müsaade buyurun, muhalefette bu
lunan arkadaşlarım Mecliste bulunma mecburiyetin
den kendilerini ebediyen kurtarmışa benziyorlar. Ba
kanlar aynı zamanda milletvekili oldukları ve Mec
liste de bulunarak çoğunluk yapmak mecburiyetlerim 
de taşıdıkları için, lütfedin buradaki görevlerine de
vam etsinler. Siz bedava kahramanlık yaptınız; çün
kü, nasıl olsa Meclise gelmiyordunuz, bari cenaze tö
renine gidelim dediniz. (CHP sıralarından alkışlar) 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli Milletvekili) — 
Sayın Başkan, ne alakası var bununla. 

BAŞKAN — Efendim, izliyorum. Devam ederse 
ikaz edeceğim. 

Sayın Güneş, lütfen konu içerisinde kalınız efen
dim. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Başkan, 
bunlar kürsüden söylenen sözlerdir; Grupum adına 
cevap veriyorum. Kulağımla işittim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, özet olarak şunu söylemek istiyorum : Bu ko
nuları polemik konusu yapmaktan çıkartıp, diyalog 
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konusu yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Han
gi kanattan olursa olsun, halkın, milletin bu Meclise 
gönderdiği milletvekilleri bu anlayış içinde görevleri
mizi yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? 

AHMET SAYIN (Burdur Mlletvekili) — Daha 
önceleri nerede idiniz? 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Arkadaşlarım, 
benim söylemek istediğim şey budur. Ben, dilimin 
döndüğü, aklımın erdiği kadar, sağduyu sahibi va
tandaşlara, milletvekili arkadaşlarıma hitap etmek 
istiyorum. Aranızda bulunduğunu tahmin etmiyorum; 
ama varsa eğer, amigolara hitap etmiyorum. (CHP sı
ralarından alkışlar) Ben, Meclisimizin bu anlayış içe
risinde olduğuna inanıyorum. Bütün grupların böyle 
bir anlayışta birleşebileceklerini sanıyorum, bu umu
dumu muhafaza ediyorum. Çünkü, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi her zaman böyle bir anlayışa gelme 
imkânını, olanağını bulmuş, sorumluluğunu müdrik 
bir Meclis olmuştur. 

Benim söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Tekrar 
ediyorum, polemikle değil, diyalogla Türkiye'yi için
de bulunduğu sıkıntılardan çıkartalabiliriz, suçlamak
la değil. 

Saygılar sunuyorum arkadaşlarım. (CHP şuala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın üyeler, bazı değerli arkadaşlarımız, yok
lamadan sonra, tezkere ile kendilerinin varlığını yokla
mada belirtilmesini istiyorlar. Ancak, yoklama işlemi 
bittikten sonra herhangi bir üyenin gelişi halinde ken
disini maalesef yoklamaya dahil edemiyoruz, İçtüzü
ğümüz uyarınca. 

CEVDET AKÇALI (Adana Milletvekili) — Sa
yın Başkan, müsaade eder misiniz? İçtüzükte, yokla
madan sonra gelenlerin yoklamaya dahil edilmeyece
ğine dair bir hüküm yoktur efendim. 

BAŞKAN — Bugüne kadar yaptığınız... 
CEVDET AKÇALI (Adana Milletvekili) — Oy

lama ile karıştırmayın. 
BAŞKAN — Sayın Akçalı, bu İçtüzüğün hazır

lanmasında siz de bulundunuz. 
CEVDET AKÇALI (Adana Milletvekili) — Mü

saade buyurursanız izah edeyim. 
BAŞKAN — Nedir efendim? 
CEVDET AKÇALI (Adana Milletvekili) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Neyin usulü efendim? 
CEVDET AKÇALI (Adana Milletvekili) — Yok

lamadan sonra gelen... 
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BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelen arkadaşla
rımı yoklamaya dahil etmiyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarını, Sayın Fendoğlu'nun manevi 
huzurunda Yüce Meclisin saygı duruşuna davet edil
mesine dair, değerli arkadaşlarımdan 2 arkadaşımın 
Önergesi vardır. Ancak, eski milletvekillerinden Mus
tafa Kemal Atatürk'ün dışında herhangi bir arkada
şımız için, Yüce Meclisi şu ana kadar saygı duruşuna 
davet etmediğimiz için ve konuşmalarla olay hakkın
da Yüce Meclisin hisleri de belirtilmiş olduğu için ay
rıca, bu önergeyi de işleme koymuyorum. (AP sıra
larından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, bu konu kapanmıştır efen
dim. Gündeme geçiyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Sayın 
Başkan, İçtüzükte «yoklamaya sonradan katılanlar, 
yoklamaya dahil olmayacaktır» diye herhangi bir hü
küm yoktur. Oylama ile yoklamayı karıştırmayın. 

BAŞKAN — Ne var Sayın Aygün, yani Genel 
Kurul çalışmalarının sonuna kadar, gelen her arkada
şımızı geldi diye kaydetmek mi?.. Böyle bir uygula
ma yok efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Müsaa
denizle söz istiyorum. Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır. Gündeme geçiyorum efen
dim. 

2. — Birikmiş bulunan Meclis Soruşturma öner
gelerinin sonuçlandırılması amacıyla, 9/21, 9/38 ve 
9/59 esas numaralı Soruşturma Hazırlık komisyonla
rı raporlarının her biri için ayrı komisyon kurulması 
kaydıyla, diğer Meclis Soruşturması önergeleri için 
4 adet Soruşturma Hazırlık Komisyonunun kurulma
sı ve soruşturma önergelerinin bu komisyonlara hava
le edilmesine dair Başkanlık sunuşu. 

BAŞKAN — Gündemimizin «sunuşlar» kısmının 
birinci maddesinde yer alan, gündemde biriken Mec
lis Soruşturması önergelerine ilişkin Başkanlık sunu
şu üzerindeki görüşmeler birinci Birleşimde tamam
lanmış bulunduğundan, Başkanlık önergesini tekrar 
okutuyorum efendim. 

CEVDET AKÇALI (Adana Milletvekili) — Sa
yın Başkan, müsaade eder misiniz, tutumunuz hakkın
da söz istiyorum. Sayın Başkan, lütfen İçtüzükteki 
bu maddeyi okuyun. 

BAŞKAN — Efendim, yoklama yaparsam bura
da olduğunuzu belirlerim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Sayın 
Başkan, yoklama başka, oylama başka. 
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i BAŞKAN — Başkanlığın Genel Kurula önerisi... 
I (AP sıralarından gürültüler) 
I Bir dakika efendim. Buyurunuz Sayın Erdem. 

ALÎ NAİLİ ERDEM (İzmir Milletvekili) — Sa-
I yın Başkan, arkadaşlarımdan biri, yoklama bitimin-
I den sonra, herhangi bir Parlamenter üye, tutum veya 

davranış itibarıyla, Tüzük hükümlerine aykırı bir 
I davranışta bulunursa, bulunduğu yerden söz atarsa; 
I zatıâliniz, bu arkadaş yoklamada bulunmadığından 
I dolayı, namevcut kabul edip kendisi hakkında muame-
j le yapmayacak mısınız?.. 
I BAŞKAN — Hayır, o konuda işlem yaparım efen-
I dim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Var mı
yız, yok muyuz? 

I BAŞKAN — Var olduğunuz için yaparım. 
ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir Milletvekili) — Yok-

I lama yapın. 
BAŞKAN — Yoklamanın zamanı vardır Sayın 

I Erdem, Zatıâliniz de çok iyi bilirsiniz. (AP sıraların-
I dan gürültüler) 
I Rica ederim efendim, mesele çıkarmayalım. Şu 
I Meclisi çaîışıuralirm, rica edliyoruam. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Başka 
I türlü nasıl çalıştırırsınız?.. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir Milletvekili) — O za-
I man burada bulunduğunu kabul ediyorsunuz da, şim

di neden etmiyorsunuz? 

I BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Erdem, 
siz de yaptınız bu görevi. Hiçbir arkadaşımızı «Yok-

I lama işlemi bitmiştir» dedikten sonra var kaydettiği-
I nizi hatırlıyor musunuz Sayın Erdem? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Sayın 
I Başkan, şimdi biz var mıyız, yokmuyuz burada? 

BAŞKAN — Efendim yoklama yapacağım za
man varlığınızı belirlersiniz. Rica ediyorum... Şimdi 
varsınız efendim, yoklama sırasında yoktunuz. Ben, 

I yoklama sırasında olanları kaydettim. Şimdi varsınız 
I Sayın Aygün, varlığınızı kaydediyorum, şu anda var-
I siniz. 

Rahat ettiniz mi efendim? Teşekkür ederim. 
Buyurunuz, okuyunuz efendim. 

Başkanlığın Genel Kurula Önerisi 

I Gündemin seçimler kısmının 116 ncı, 117 nci ve 
I 118 nci sırasında yer alan 9/21, 9/38, 9/59 «sas numa

ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının raporları 
I tekemmül etmiş bulunduğundan, bu üç rapordan her 
I biri için ayrı bir komisyon kurulması kaydıyla, diğer 
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180 adet Meclis Soruşturması önergesi için dört adet 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun kurulması ve 
dosyaların tek numaralı olanlarının 1 ye 2 numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonlarına, çift numaralı 
olanlarının da 3 ve 4 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonlarına havale edilmesi. 

BAŞKAN — öneriyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlanm, Genel Kurulun aldığı kara
ra uygun olarak, gündemimizin 116, 117 ve 118 nci 
sıralarında yer alan 9/21, 9/38 ve 9/59 esas numaralı, 
raporları hazırlanıp Başkanlığa verilmiş bulunan Mec
lis Soruşturması dosyaları hakkında, geçen toplantı 
yılında alman karara uygun olarak, bu komisyonlar 
için siyasi parti gruplarından aday istenecek ve üye 
seçimi yapılacaktır. 

Gündemdeki diğer 180 dosyayı görüşecek olan 
1, 2, 3 ve 4 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyon
larının her birinin, Anayasanın istediği kuvvet oran
larına uygun olarak 16'şar üyeden kurulmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kurulmuş bulunan 4 Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun, İçtüzüğe göre 30 günlük çalışma süresinin, 
üye seçimi tarihinden itibaren başlanmasını onayını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gündemin Sunuşlar kısmında yer alan ve okunup 
Genel Kurulun bilgilerine sunulacak olan 65 adet 
Meclis Soruşturması önergeleriyle ilgili Bakan ve Baş
bakanın yazılı görüşünü üye seçiminden itibaren 15 
gün içinde Başkanlığa vermesi hususunu onayınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Recai 
Kocaman'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
(Toplantısı içtüzüğünün 14 ncü maddesinin değiştiril
mesine ilişkin İçtüzük teklifi. (2/1) (İçtüzük Geçici 
Karma Komisyonu kurulmak üzere) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; gündemimizin 
«Sunuşlar» kısmının 2 nci maddesinde yer alan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 14 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin (2/1) 
esas numaralı İçtüzük teklifini görüşmek üzere, Birle
şik Toplantı İçtüzüğünün 29 ncu maddesi gereğince 
kurulacak İçtüzük Geçici Karma Komisyonunun, si
yasi parti gruplarının kuvvet oranlarına uygun olarak 
8 Cumhuriyet Senatosu, 8 Millet Meclisi üyesi olmak 
üzere 16 üyeden kurulması hususunu onayınıza sunu-
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yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buna göre siyasi parti gruplarından aday istene
cektir, adaylar tamamlandığında seçim yapılacaktır 
efendim. 

4. — İçel eski Milletvekili Hikmet Baloğlu ve 
Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üyesi Lûtfi Bilgen'in, 
narenciye ihracatında görevini kötüye kullandığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 nci 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Ticaret eski Bakanı 
Halil Başol hakkında Anayasanın 90 nci TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/154) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; şimdi, gündemimizin 
«Başkanlık Divanının Sunuşları» kısmında 3 ncü sı
radan itibaren yer alan Meclis Soruşturması önergele
rini sırasıyla okutacağım efendim. 

Değerli arkadaşlarım; bu ve bundan sonra okuta
cağım önergelerin tamamı uzun zaman alacaktır. Di
van Üyesi arkadaşımın oturarak önergeleri okuması 
hususunda onayınızı alacağım. Kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurunuz efendim : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1976 - 1977 yılında Hükümetin Narenciye ihraca
tıyla ilgili yanlış ve kasıth tutumu nedeniyle Türk Na
renciye üreticisi çok kötü duruma düşürülmüş ve hat
ta gelecek yılın ürününü şimdiden tefeciye yan fiya
tına kaptırma zorunda kalmış veya bunu yapmamış-
sa, bahçe bakım masrafını sağlayabilmek için mül
künün bir kısmını satmak durumunda kalmıştır. 

Aşağıda geniş açıklamamızda da belirtmeye çalı
şacağımız gibi, Hükümet üretici halkın bu derdini bir 
yana iterek birkaç büyük ihracatçıyı ayakta tutabil
mek için akla gelmedik oyunların içine girmektedir. 
Hatta bunların hesabma çalıştırmak ve gerçek koo
peratifleri batırmak amacıyla yasa dışı yollardan par
tizanca kurduğu bir uydu kooperatif aracılığıyla Türk 
Narenciyesinin dış piyasadaki satış fiyatının büyük 
ölçüde düşürülmesine fırsat ve cesaret vermektedir. 

Mersin İhracatçılar Birliği bir dış ülkeye satılacak 
limonun FOB fiyatım ton basma 280 dolar olarak 
tespit etmiştir. Zira, kendi hesaplarına göre bir kilo 
limonun Mersin FOB maliyeti 555 kuruşun alfana 
indirilememektedir. Satışın da buna göre yapılmasına 
ve dış ahlar karşısında direnihnesine çalışmak gere
kir. Fakat aşağıda ayrıntısıyla kimliğini açıklayacağı-
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mız uydu kooperatif kredi alırken vaadettiği miktarda 
narenciye ihraç edemediği için taahhüt ettiği dövi
zi sağlaması da tehlikeye girmiştir. Sırf bu taahhüt
lerini yerine getirir görünerek yeni yılda daha çok ve 
daha uygun «İhracat Teşvik Kredisi» alabilmek için 
280 dolardan aşağı limon satılmaması gereken ülke
ye 230 dolardan mal satmıştır. Mersin İhracatçılar 
Birliği haklı olarak bu fiyat kırmaya itiraz etmiş ve 
satışı onaylamamıştır. Ama, Ticaret Bakanı Sayın Ha
lil Başol, Bakanlığından bu satışı da onaylatarak Türk 
narenciyesinin dış piyasada değerinin düşürülmesine 
göz yumduğu gibi, satışın onaylanması için Mersin 
İhracatçılar Birliğine de baskı yapmaktan geri kalma
mıştır. 

Narenciyenin dünyada belli bir enlem alanında 
yetiştiğini söylemeye gerek yoktur ama, Akdenizin 
çevresinin Kuzey yarım küresinde en önemli üç na
renciye alanından biri olduğunu ve Türkiye'nin de 
bu yerde en şanslı durumda bulunduğunu bilmekte 
fayda vardır sanırız. Akdenizin şansı Avrupa gibi 
zengin ve tüketici pazarlama alanlarına yakın olma
sıdır. Türkiye'nin bu açıdan şansı ise, öteki Akdeniz 
narenciye ülkelerinden de büyüktür. Malımızın üstün 
kalitesi ve erken yetişme olanağı bir yana, yüzlerce 
milyon nüfuslu Doğu ve Kuzey komşularımızın git
tikçe artan tüketim ekonomilerinden yararlanarak 
satış yapma olanağına sahip bizden daha yakın bir 
başka narenciye ülkesi yoktur. 

Yoktur ama, ne yazık ki kuruluşlar arasında bu
lunması gereken organizasyon ve koordinasyon yeri
ne üreticilerle kooperatifler, şirketlerle ihracatçılar ve 
hepsiyle Hükümet arasında tam bir uyumsuzluk mey
dana geldiğinden, sadece üreticiler değil, bu işe bula
şan herkes perişandır. Ama bu genel perişanlık çok 
kuvvetli, arkası Hükümete dayalı bir kısım ihracatçı
nın istekleri silkeleme hareketi için en güzel bir tas
fiye ortamıdır. Kendileri nasıl olsa birkaç milyonluk 
zarardan pek sarsılmazlar ama, küçük kuruluşlar ve 
özellikle üretici kooperatifleri buna dayanamayacak
ları için aradan çekilirler, meydan kendilerine kalır. 
Nsıl olsa o zaman koparılacak feryadı bekleyen Ba
kanlık, milli servet laflarıyla ayakta kalabilenlerin 
elinden tutacaktır. Bölgemizde zaman zaman bunun 
için oyunlar oynanmıştır ama, hiçbir devirde böyle
sine Hükümetin desteklediği üretici aleyhine oynan-
mamıştır. 

Türkiye'de üç narenciye bölgesinden Eğede Sat
suma, Antalya ve İçel'de limon, Adana ve Hatay'da 
da portakal ön plandadır. Narenciye yemek katkısı, 
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I limon ve yemek üstü meyvesi portakal, mandalina 
I v.s. olarak sofralarımızda yer alır. Türkiye'nin por-
I takal ve mandalina üretimi biraz sıkışık da olsa mem-
I leket içinde tüketilebilir de, durum limon için böyle 
I değildir. Mutlaka ihracı gerekmektedir. Zira, haya-
I tın böylesine pahalandığı bir ülkede limon sıkacak 

tencere kaynatılamaz, salata yapılamaz, balığın ya-
I nına varılamazsa, limon nasıl tüketilecektir? 
I Durum üzülerek belirtelim ki budur. Hükümetin 
I ciddi olarak ihraç konusuna yardımcı olması gerek-
I inektedir. 
I Bizim portakal, limon, greyfurt, mandalina vesair 
I meyvelerimize Kuveyt'ten İran'a, Rusya'dan Alman-
I ya'ya kadar herkes taliptir ama biz çağın pazarlama 
I ve ticaretini beceremediğimiz için bütün bu fırsatları 
I kaçırmaya devam ediyoruz. Hatta İran'a sattığımız 

malları taşıtacak TIR kamyonları temin edemediği-
I mizden, İsrail'in Türkiye üzerinden oralara naren-
I ciye ihracına seyirci kalıyoruz. Avrupa'da ise, bizden 
I kat kat uzakta olan İsrail sadece kendi narenciye 
I ürünüyle değil, başka ülkelerin narenciye ve diğer 

sebze ve meyvelerinin pazarlamasını da üstlenerek ve 
I kendi malını fiyatların en uygun zamanında piyasaya 
I sürerek en iyi şekilde değerlendirmektedir. Bizim kon-
I sinye satışlarımızda maalesef sahipsizlikten bu gibi 

oyunlara kurban edilmektedir. 
I 8 . 1 . 1977 günü bütçe görüşmelerinde Ticaret 
I Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, Sayın Bakan Halil 

Başol «Üzüm fiyatları dünyada gerilediği için üzüm 
ihracatını durdurdum ve üzüm satışını tekele aldım» 
demişlerdi. Demek ki, dış piyasada bir bozukluk olun
ca, Hükümet pazarlık işini bile tekele almak ihtiyacı-

i m duymuştur ve iyi etmiştir. 
I Acaba narenciyenin dış piyasa ve pazarlama işin

de de, Ticaret Bakanlığı benzeri tedbirleri düşüne-
I mezmiydi? Yoksa, biraz sonra belgeleyeceğimiz gibi, 

belli gerçek üretici kooperatifleri batırma gayretinden 
I buna vakit mi bulamazlardı? 
I Her yıl 3 Ocak'ta Mersin'in kurtuluş bayramı bü

yük bir coşkuyla kutlanırdı. Bu yıl yüksek hayat pa-
I hanlığına rağmen halkın geçen yıl narenciyeden al

dığının yarısını bile alamayışı nedeniyle halk sanki 
I bayramda değil, cenaze merasiminde idi. 
I Bu ekonomik kriz tablosunu Hükümetin batırma 

savaşı açtığı kooperatiflerin raporlarından değil, Hü-
I kümetin doğrultusunda olan Mersin İhracatçılar Bir

liğinin raporlarından dahi tespit etmek mümkündür. 
I Mctr&tin İhracatçılar Bildikleri raporunda da de-
I ğSmldıiği gîb'i (taşımacılık özelikle kara taşımacılığı 
J üzerimde durmak lâzımdır. Gerek İhracatçılar birliği 
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üyesi tüccarın, gerekse kooperatiflerin komşu ülke
lerle yaptığı anlaşmalar, düşük fiyalta rağmen özel
likle İran g3bi karadan gitme zorualuğu olan ülke
lere TIR kamyonları temin edilemediğinden Ihir tür
lü verlümîi olarak lişîdülemenıektedir. Evvelce kilosu 
50 - 60 kuruşa yapılan tran nakliyatı, 1975/76 yılla
rında 100 kuruşa, bu yıl liste 210 kuruşa yükselmiş
tir. HalbuM iran'a yapılan naranciye satış füyatundla 
bir artış olmamıştır. Yabancı TIR'iara söz geçirentıe-
yeibilMz ama, kendi TIR'Uaramızın kuruluş gayesli 
DPT tespit ve kuruluş şartına göre ucuz fiyatla yaş 
sebze Ve mieyve taşıyarak, ihracata yönelik hizmet 
görmektir. Halbuki, şu anda TER işletenler böyle bir 
yükümlülük düşünmüyorlar, en yüksek fiıya>h yelke
nlin malını taşırız diyorlar ki bu durumda Devletin 
çok müsait şartlarla açtığı TIR kredileri hedeflinden 
saptırılmaktadır. Hatta israil'in İskenderun ve Meri
sin Umanlarına getireceği transit narenciyelerini! 
iran'a yüksek fiyatla taşımak için yapılan girtiştîmîe-
re Hükümet «Dur» demelidir kî, TIR'cılara Hükü-
meit gücünün yettiği de kanııtSansın. israil, narenciye
de uyguladığı yüksek destekleıne sistemliyle Türk ve 
yabancı TIR'îarma yüksek para ödeyerek kendli pa
zarımızı, kendi araçfammızlla ellimizden âSmaya çalış
maktadır. Bu nedenle biz sfatııı vaadimizi de yerine 
getiremiyoruz. Ticaretin kendine göre bir ahlâkı var
dır. Söz verilen günde mal yetSştirifanezse anlaşmalar 
yürümez. Avrupa pazarlarına işletecek süratli gemi-
lerimliz de yoktur. Soğuk hava deposuz gemilerde 
uzun müddet kalan mal yüksek rutubet nedeniyle 
çaJbuk çürütmektedir. Avrupaya boş dönen TIR'lar» 
dan da, kendli TIRIarcımızı koruma amacıyla koydu
ğumuz yasak nedeniyle faydalanamıyoruz. Kendi 
TIR'Iarımız ise aynı konuda yabancı firmaların ih.'z-
metllne girerse bu çelişkiler ülkesinin derdini k.'m çö
zecek? 

Avrupaya koıısinye olarak gönderilen turfanda 
narenciyemiz ilse Sahipsizlikten şunu bunun elinde 
çoğu kez rakipsiz olan başka ülkelerin oralardaki 
adamlarının Sadece keyf ve insaflına değil, memleket
ler arası rekabet ve pazar 'savaşı hesabına da terkedîî-
dllğinden perişan olmaktayız. 

Bu yıî Hamburg'a ilk sevkedİlen mallarımız, yuka
rıda belirttiğimiz gibi kendi kendimlize rekabet eder
cesine taze malın yanında yatak limonunu da âdeta 
yarış hallinde yolladığımız için nedenli düşük fiya
ta salhhrsa satılsın, eğer başında sağlam adamımız ve 
orada sözü geçen pazarlama örgütümüz olsaydı, ih
racatçıların Ve üreticilerin eKne hiiç para geçmese bi-

2e, oraya kadar navlun parasını bari cepten ödeme 
zorunda bırakıtaazîardı. Türk narenctiyecileri hiçbir 
devirde ştâmdiiki kadar saıhJipdz kalmamıştır, 

Narenciye üreticileri ve ihracatçılar bu durumda 
iken Hükümet ne yapıyor, bir de ona bakalım: 

Hükümet ve onun kanadı beli bir ekonomik gö
rüşü Ticaret Bakanlığı eliyle narenciye alanında da 
yerleştirmeye kararlı olduğu için kendli 'bakımından 
tutarlı Ibir icraatın içindedlk. Bu görüşe göre Demi
re! Hükümeti narenciye ihracatını da büyük ve belli 
firmaların tekelinde toplamak üzere gereken her 
şeyi yapmaktadır. Bu maksatla sahanın öncelikle kü
çük ihracatçılar ve gerçek üretici kooperatiflerden 
temizlenmesi gerekmektedir. Bu sene yapılan da bu 
silkeleme hareketidir, küçüklerin dökülmesini amaç
lamaktadır. 

Her yıl çeşütli nedenlerle değişen ve bir türlü is
tikrar sağlanamayan narenciye İhracatına ait karar
lar bu yıl şahıs ve kooperatiflerlin durumuna göre de
ğişik oldui Mersin'de Hdi tip İhracatçı vardır. Hükü
met bunîardan belli bir kısanının elinden, ötekilerin 
ise ayağından tutmaktadır. 

Güçlü kılınması istenen en büyük ihracatçının 
başında Cephe Hükümetlinin en büyük ortağının il
deki parti başkanı ve onun yakınları vardır. Kayır
ma o kadar açıktır ki, 75 kooperatif ve 10. binden faz-
Sa üyenin meydana getirdiği ve Köy - Kop'a bağlı 
tçko Birliğe 20 milyon lira İhracatı teşvik kredisi 
verilirken, belirtilen AP il Başkanına bunun iki ka
tına yakın bir kredi tek başına verilmektedir, tçko 
Biriliğin 75 kooperatifinden en az 40 tanesi narenci
ye üreten köy kooperatifidir. Bütün bir köye ortala
ma 5ü«0i 000 lira, haHbuki bîr kişiye 34 milyon krediy
le kalınsa hu adaletsizlik yüne de beterin de beteri 
vardır diye şükredfilebilir ama, ondan sonraki bütün 
işlemlerde de Ibir kayırma ve yolsuzluk düzeni uygu
lanmaktadır. 

Beli ihracatçılara gösterilen kolaylıklardan vaz geç
tik, devamlı köstekleımelerfe gerçek üretici koopera-
tifçiler yok edilmeye çalışılmaktadır. Bunlardan tç
ko - Birliğe yapılan muameleleri örnek olarak anla
tacağız, tçko - Birlik bundan önceki yıllarda aldığı 
ihracat kredilerini gününden önce son kuruşuna ka
dar ödemiş taahhüt ettiği döviz miktarını fazlası ile 
sağlamış, ortaklarına borç bırakmamış, mallarım, 
çarçur etmemiş, üstelik dışarıya sattığı malları müş
terilerine 'beğendirerek memleketin ekonomik pro
pagandasına katkıda bulunmuş olan gerçek bir üre-
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tici kooperatiftir. Dış satışlarda gösterdiği itina ve 
ahlaki davranışa dair yabancı kaynaklı bir çok bel
gelerimiz var. Ayrıca Bakanlık müfettişlerinin defa
larca yaptığı her teftişte teyit edilen bu sağlam du
rumuna rağmen bu yıl kooperatifin Ticaret Bakan
lığından gördüğü zulümlerden bir kaçmı belirtmek 
isteriz. 

1976 ydı için aldığı 20 milyon liralık narenciye 
ihracat teşvik kredisi karşılığında 2 milyon 83 bin 
334 dolar FOB döviz taahhüdünde bulunmuştur ki 
bundan önceleri gösterdiği başarıları bu yılda kesin
likle gösterecektir. Yeterki Ticaret Bakanlığı köstek
lemesin nitekim bakanlık 10. 6.1976 tarihli yazısı 
ile kredinin kullanılış dağıtımına ait belgelerin za
man şeridi içinde gönderilmesini istemiştir, tçko -
Birlik kendi iç yönetmeliğine göre ortaklarına kredi 
dağıtımına başlamış ve «tçko -. Birlik» ten kredi iste
ğinde bulunan bağlı kooperatiflerin 1163 sayılı 
Kooperatifler Yasasına göre aynı amaçla başka bir 
kuruluşun ortağı olamayacağı, tçko - Birlik dışında
ki kuruluşlarla pazarlama yapamayacağını buna uy
mayan kooperatiflere kredi verilmeyeceğini ortak
larına duyurmuş, bakanlığa da bilgi vermiştir. 

Bu defa 13 Temmuz 1976 tarihinde Ticaret Ba
kanlığı tçko - Birliğe bir yazı yazarak «tçko - Birli
ğin kredi dağıtımında usulsüzlüğü olduğu yolunda 
şikâyetler olduğunu özel ihracat fonundan kredi kul
lanma belgesi ile ilgili her türlü işlemin ikinci bir 
emre kadar durdurulduğunu» bildirmiştir, tçko -
Birlik Bakanlığa derhal cevap vererek işlemlerinin 
her türlü denetime açık olduğunu bildirmiştir. Üreti
cilerin, zaten geç kalmış olan krediyi tam kullana
rak bahçe bakımlarını yapmaya mecbur olduğu bir 
sırada yapılan bu müdahale sonunda bir kısmı üreti
ciler mallarını ister istemez aracıya çok ucuz fiyata 
kaptırmışlardır. Zira Bakanlığın özel himayesindeki 
parti büyüklerinin kredileri normal olarak işlediğin
den onların üretici mallarını ölü pahasına kolaylıkla 
almaları açıkça teşvik edilmiştir. 

tçko - Birliğin Bakanlığa gönderdiği belgeler ve 
istediği denetim üzerine Bakanlık 19 Temmuz 1976 
tarihli yazısında «tçko - Birliğin incelenen evrakına 
göre işlemlerinin doğru olduğu» bildirilerek kredi ye
niden serbest bırakılmıştır, bırakılmıştır ama kurdun 
kuzuyu yemesi iyice sağlanmıştır. 27 Temmuz 1976 
tarihli yazısında Bakanlık açtığı sinir savaşına devam 
etmiş» evvelki dağıtımdan arta kalan 3 milyon 750 
bin liralık kredinin dağıtılmadan önce kimlere veri
leceği hakkında bakanlığının olurunun alınması şar-
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ti konmuştur. Artık her şey açıktır. Bakanlık kredi
nin kime verileceğinin kime verilmeyeceğinin sağ
lanmasının yollarım aramakta ve kılık hazırlamakta
dır. Yazının sonunda tçko - Birliğe bağh fakat yö
netimi AP'HIerin elinde bulunan şikâyetçi Lamas Koo
peratifinin durumunu sorarak niyetini açığa vurmuş 
bulunmaktadır. Bakanlığın, bir kooperatifin iç bün
yesindeki ayrıntılı işlere neden karışmak istediği ta
mamen partizan bir oyunun sahnelenmesi niyetin
den doğmaktadır. Nitekim daha önce yakından göste
rilmeyen bu ilgili tçko - Birlik içinde AP'Iilerin ele ge
çirdiği Lamas, Kargıpınan, Tırtar, Kale ve Ayaş 
kooperatiflerinin ayrılarak Menko - Birlik adı altında 
bir kooperatifler birliği kurmaya teşebbüs ettikleri 
döneme rastlatıhnaktadn*. Yıllardır başarılı olarak 
üreticiye hizmet eden devlete hizmet eden Türk ma
lını dışarda daha iyi tanıtan kooperatif bir yana atı
larak kuruluşu bile tamamlanmadan Menko - Birlik 
bakanlıkça 40 milyon lira kredi ve ilk etabda 40 bin 
sandık ihracat hakkı tanıması Sayın Bakanın sorum
suzluk anlayışının apaçık belirtisidir. Yeni birlik kuru
labilmesi için ortakların evvela eski kooperatiflerden 
ilişkilerinin kesilmesi yasal bir zorunluluk olduğu 
gibi aynı bölgede aynı amaçlı ikinci bir birliğin ku
ruması da yine yasal değildir. Nitekim Konya'da 
hayvan üretimi ve pazarlaması ile ilgili yeni bir koo
peratif teşebbüsüne 9.7.1976 tarihli Köy İşleri Bakan
lığı kooperatifler bölümünden verilen bir emirle mü
saade olunmamıştır. Ama içerde müsaade edilmiş
tir. Çünkü bunların kurucuları AP'dir. 75 köyün 
en az 40 tanesi narencıyeci olan tçko - Birlik yukar
da da açıkladığımız gibi köy basma ortalama 500 
bin lira kredi verilirken 5 köyü kapsayan henüz ka
nuni işlemleri tamamlanmayan ve yine kanunlara 
göre kurulmaması gereken bir uydu kooperatife köy 
başına 8 milyon Ura kredi ve ihracaatçı için kredi 
kadar önemli 40 bin sandık yükleme kontenjanının 
tanınması Sayın Bakanın bölücülük ve yandaşlarına 
açık çıkar sağlamak yönünden sorumluluğu gerek
tiren en önemli tasarrufudur. Büyük başarı ile çalı
şan bir kooperatifler birliğini çökertmek için sanki 
sezaryen yaparmış gibi içinden kooperatifler doğur
tan ve daha doğmadan, nefes almadan bu varlıkla
ra hediyeler, krediler, çıkarlar sağlayan Hükümet asıl 
kuruluşa nefes aldırmamanın yöntemlerini aramak
tadır 

Ticaret Bakanının bu kadar cömert nimetlerine 
karşın Menko - Birlik 40 milyon liralık krediyi uygu
latacak banka bulamamış ancak TC Ziraat Bankası 
40 bin sandıklık ihracat kontenjanım gözönüne ala-
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rak 7 milyon liralık krediyi serbest bırakmıştır ki bu 
da zaten 40 bin sandık malın karşılığıdır. Asıl komik 
olan yönü Menkobirliğin kendi üyelerinden bu 40 
bin sandıklık narenciyeyi de sağlayamayarak etraf
ta dolaşan kurt ihracatçı tüccara devretmiştir. Zaten 
istenen de bu idi. Bu birliğin elinde zaten bu kadar 
mal olamayacağı herkes gibi bakanlıkça da bilinmek
te idi. 

Menkobirlik aracılığı ile İçkobirliğe malını bağ
lamış olan üreticilerin üzerinde yoğun bir yıprat
ma propagandasına girişilerek İçkobirliğe mal akı
mının durdurulması için akla gelen ve gelmeyen her 
yöntem uygulanmıştır. Bu uygulamanın aktörü de 
yine Sayın Halil Başol'un himayelerindeki AP'li il 
başkanı ve yandaşlarıdır. 

Elbette bütün bu baskılara dayanamayan İçko-
birliğin zamanında borcunu ödeyemeyeceği taahhüt 
ettiği dövizi sağlayamayacağı için Hükümetçe kara 
listeye alınarak bundan böyle bütün kredi ve hima
yelerden mahrum bırakılacağı, ortaklarını memnun 
edemeyen kooperatifin de köylüler tarafından terke-
dileceği ve böylece alanın yukarda anılan kişilere bı
rakılacağı bu çıkar işbirlikçilerinin başlıca hesapla
rı idi. Nitekim icraat da bunu doğrulamaktadır. Ti
caret Bakanı ve işbirlikçileri olan İçel AP yönetici
leri üreticilerin kurduğu kooperatifleri bastırabilirse 
amacına ulaşacaktır. Narenciye üreticisi böylece 
onların eline düşecektir. Bu hal onların ekonomik 
düşüncelerinin doğal sonucudur. Yukarda bütün ay
rıntıları ile açıklanan nedenlere dayanarak Cephe 
Hükümetinin Sayın Ticaret Bakanı Halil Başol hak
kında TC Anayasasının 90 ncı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine göre 
görevini ihmal ve kötüye kullanmış olmasından do
layı Meclis Soruşturması açılmasını talebederiz. 

Saygılarımızla. 
İçel Milletvekili İçel Senatörü 
Hikmet Baloğlu Dr. Lütfi Bilgen 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunmuş olan 
Meclis Soruşturması önergesi Genel Kurulun aldığı 
karara uygun olarak kurulacak olan Soruşturma Ha
zırlık Komisyona havale edilecektir. 

5. — Hatay eski Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
10 arkadaşının, kira ve konut sorununun çözümlenme
sinde görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyla İmar ve İskân eski Bakanı Nurettin 
Ok ve Köy İşleri eski Bakanı Vefa Poyraz hakların

da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/155) 

BAŞKAN — Şimdi, gündemin 4 ncü sırasında bu
lunan Hatay eski Milletvekili Mehmet Sönmez ve 10 
arkadaşının, bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergeyi okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
40 bin yerleşme biriminde oturan köylü yurttaşlar, 

nüfusumuzun % 60'nı oluşturmaktadırlar. Yaklaşık 
olarak 25 milyon yurttaş köylerde oturmaktadır. Bi
rey yaşamının tümünün içinde geçtiği, köylü yurttaş
ların oturdukları evler he: türlü sağlık koşullarından 
yoksundur. Soğuğa, sıcağa, depreme karşı dayanıksız
dır. Poğal ihtiyaçları karşılayacak olanaklardan yok
sundur. En küçük doğal afetler karşısında binlerce 
yurttaşımızın canına malolmaktadır. Çamur, taş, tah
ta, tek odah, tek katlı olan bu evlerde insanlar, hay
vanlarla birlikte oturmaktadır. Evlerin altı ahırdır. 
Ahırda hayvanlar, üstlerinde insanlar yatmaktadır. 
Çağımızın süratle değiştiği, insan sağlığının 'değer ka
zandığı, dünyanın konut sorununu çözdüğü günümüz
de Türk köylüsünün sağlık koşullarından yoksun, il
kel bir biçimde konutlanmasının tek nedeni görevini 
yapmayan Köy İşleri ve İmar ve İskân bakanlıkları
dır. 

Ulusumuzun konut sorunu yalnız köyde oturan 
yurttaşın sorunu değildir. Kentte, gecekonduda otu
ran yurttaş da, konut bakımından çekilmez acılar 
içindedir. Altyapı tesislerinden yoksun, susuz, elektrik
siz, yolsuz, banyosuz bu evler yurttaşı, ancak sokak
ta bırakmamaya yetmektedir. Rahatlık ve mutluluk 
ne evlerde vardır, ve ne de kapısından içeri girer. Ge
cekonduda oturan konut sorunlarına eğilinmeyen 
yurttaşın sorumlusu gerçekte kendisi değildir. Kırsal 
kesimden, kente göçü önlemeyen, düzenlemeyen, kente 
gelen insana iş ve konut yapmayan iktidar ve bu ik
tidarın sorumlusu İmar ve İskân Bakanlığıdır. 

Kirada oturan yoksul, dargelirli ve memurun hali 
ise hiç çekilmezdir. Ulusumuzda kiraların başını alıp 
gittiği günümüzde, kira bedellerinin memur maaşla
rının yarısını geçtiği bu çarpık düzende memur ko
nut sorununu nasıl çözeceğini, konut kirasını nasıl 
karşılayacağını bulamaz durumdadır. Memurun ko
nut sorununu çözecek İmar ve İskân Bakanlığı ise 
bunca yoksulla alay edip, ev sahiplerini korurken ken
disi halen kirada oturmaktadır. Kira sorunu ulusu
muzda çekilmez olmuştur. Ev sahipleri kiracıları kat-
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kış demeden dışarı atmaktadır. 30 yıl devlete hizmet 
eden bir memur, 30 yıl içerisinde bir ev alacak kadar 
kira bedeli vermektedir. Oysa 30 yılın sonunda emek
li olan memurun başını sokacak bir kulübesi yok
tur. Kira sorununa hükümet çözüm arayacağı yerde, 
sorumluluğunu unuttuğundan bu soruna, yüksek yar
gı organları çözüm yolu aramaktadır. Yargıtayuı son 
verdiği ve kiracılan koruyan karan bunun somut bir 
örneğidir. 

Kira ve konut sorununun düzensizliğinden imar 
ve İskân ve Köy İşleri Bakanlan sorumludur. Mil
yonlarca kiracıyı ezdirerek bunların evsiz, barksız kal
malarına sebep olmaktadırlar. Bu davranıştan Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine göre suçtur. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğünün 12 nci 
ve Anayasanın 90 ncı maddesi uyannca İmar ve İs
kân ve Köy İşleri bakanlan haklannda Meclis So
ruşturması açılmasını arz ederiz. 23 . 3 . 1977 

Hatay Milletvekili İzmir Milletvekili 
Mehmet Sönmez Süleyman Genç 

Zonguldak Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
Kemal Anadol Zekai Altınay 

Aydın Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
İsa Ayhan İbrahim Akdoğan 

'Burdur Milletvekili Gaziantep Milletvekili 
Osman Aykul Mustafa Güneş 

Balıkesir Milletvekili İçel Milletvekili 
Necati Cebe Oral Mavioğlu 

Erzincan Milletvekili 
Nurettin Karsu 

BAŞKAN — Sayın üyeler, okunmuş bulunan 
Meclis Soruşturması önergesi Genel Kurulun aldığı 
karara uygun olarak kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna havale edilecektir. 

6. — Trabzon Milletvekili Âdil Ali Cinel'in, KG 
radeniz Teknik Üniversitesinde öğrenci nakil ve inti
baklarında yasalara aykırı davranarak görevlerini kö
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski 
Başbakan Süleyman Demirel ve Milli Eğitim eski Ba
kanı Ali Naili Erdem haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/156) 

BAŞKAN — Sıra, 5 nci sıramızda bulunan, 
Trabzon Milletvekili Âdil Ali Cinel'in, Karadeniz 
Teknik Üniversitesinde öğrenci nakil ve intibakla-
nnda yasalara aykırı davranarak görevlerini kötüye 
kullandıktan ve bu eylemlerin Türk Ceza Ka

nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski 
Başbakan Süleyman Demirel ve Milli Eğitim eski 
Bakanı Ali Naili Erdem haklannda Anayasanın 90 
ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyannca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesinde. 

Önergeyi okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cephe iktidarının kurulmasıyla birlikte özellikle 

üniversitelerimizde, yükseköğrenim kurumlarında ve 
bunlara bağlı öğrenci yurtlarında başlatılan olaylar 
bu kurumlarda can güvenliğini ve öğrenim özgürlü
ğünü tamamen ortadan kaldırmıştır. Kısmen de olsa 
olaylann önlenebildiği öğrenimine devam edebilen 
Karadeniz Teknik Üniversitesinde bu iktidar döne
minde girişilen yasa dışı eylem ve işlemler bu üniver
sitemizi de tamamen cephe iktidannın karargâhı ha
line getirmek amacına dönüktür. Sadece sağcı veya 
kendilerine komando adını takan ve bu cephe ikti
darının silahlı eşkiyalığını yapan gençlerin karargâhı 
haline getirilmek istenen Karadeniz Teknik Üniversi
tesindeki yasa dışı eylem ve işlemler üniversite yöne
timinin sorumluluğunu da aşmıştır. 

Başbakan ve Milli Eğitim Bakanının sorumluluğu 
bu olaylarda apaçık ortadadır. Üniversite senatosu
nun aldığı kararlara aykırı olarak yapılan nakil ve 
intibaklar, bu üniversitemizde de can güvenliğini ve 
öğrenim özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıracak 
boyutlara ulaştırmıştır. 

Üniversite senatosunun yapılacak nakil ve inti
baklarda uygulanacak kararlanna göre: 

1. Ders yılı başından önce kontenjan saptanmış 
olmalıdır. 

2. KTÜ. ne eş değer fakültelerden öğrenci ka
bul edilir. 

3. KTÜ'nin bütün bölümlerinin birinci ve ikinci 
yan yıllarına naklen öğrenci alınmaz. 

4. Yapılan İntibakın sonunda birinci ve ikinci 
yarı yıllardaki fakülte yönetim kurullarının tespit 
edeceği derslerle ilişiğinin kalmamış olması gereklidir. 

5. Puvamnm naklen gelmek istediği bölümün 
bu giriş yılındaki en düşük puvanın üzerinde olması 
gereklidir, (ki bu esaslar ve kontenjan listesi ek 4'de 
sunulmuştur) 

Bu esaslara aykırı olarak Ek 1 ve Ek: 2'deki lis
telerde sunulan 250'yi aşkın genç KTÜ'yi naklen 
kayıt olmuş ve intibaklarını yaptırmışlardır. 

Örneğin : a) 13.11.1976 gün ve 108 - 10 sayılı 
Temel Bilimler Fakültesi karanyla kış yan yılının 

— 46 
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bitimine 10 gün kala matematik bölümüne bölümün 
eş değerlik (eş değer üniversite İTÜ. kabul edil
miştir) ve kontenjanlar konusundaki isteklerine de 
aykırı olarak 10 kişinin intibakı yapılmıştır. 

b) Ayrıca matematik bölümünde matematik li
sans ve fizik dalına geçen yıl öğrenci alınmadığın
da bir ve ikinci sınıf yoktur. Buna rağmen 3.3.1977 
gün ve 114. 43 sayılı kararla bir kısmı bu sınıflara 
oümdk üzere senato kararına aykırı olarak 37 yeni 
kontenjan sağlanmıştır. (İTÜ Temel Bilimler Fakül
tesi matematik bölümü eş değer sayılmalıdır kon
tenjan üç kişidir) ki naklen gelen öğrenciler ekli lis
telerde de görüldüğü gibi İTÜ'den gelmemişlerdir. 

c) KTÜ'ne naklen gelen öğrencinin bu üniver
site ve bölümlerinin en düşük puvanı olan 400 pu-
vanın üzerinde puvan alması gerekirken Ek: 2 liste
de aidi bulunan Yaşar Karakaya 308 toplam puvan-
la nakil ve kaydını yaptırmıştır. 

d) Mezuniyet durumunda öğrenci nakil ve kay
dı yapılmaması gerekirken Ek: 1 listede mezuniyeti 
olan gençlerin kaydı naklen yapılmıştır. 

e) Disiplin cezası bulunan öğrencilerin de kayıt 
ve nakil işlemleri yapılmıştır. 

Görülüyor ki tamamen yasa dışı ve üniversite se
natosunun kararlarına aykırı olarak yapılan bu iş
lemler KTÜ'mizi cephe ikdarınm karargâhı ha
line getirmek amacına dönüktür. Ye Üniver
siteyi diğer kurumlarda da olduğu gibi taımaım&n 
aynı siyasi düşüncenin işgali altına sokmaktır. Ek: 
1,2,3,4'de sunduğumuz Üstelerin incelenmesinden de 
anlaşılacağı üzere bu davranış ağır sorumluluğu ge
rektirmektedir. Aynı ülkenin gençleri arasında ayrı
calık yaratarak yasaları kendi cephe anlayışları biçi
minde uygulamak Anayasamızın öğrenim özgürlüğü 
ve eşitlik ilkelerine de ters düşmektedir. 

Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesinde ya
sa ve senato kararlarına aykırı olarak yapılan nakil 
ve intibaklarla görevini kötüye kullanan Başbakan 
Süleyman Demirel ve Milli Eğitim Bakanı Ali Naili 
Erdem'in TCK. nun 240 ncı maddesi uyarınca ceza
landırabilmeleri için Anayasanın 90 ncı TBMM 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Meclis soruş
turması açılmasını saygı ile arzederim. 

Trabzon Milletvekili 
Âdil Ali Cinel 

BAŞKAN — Sayın üyeler, okunmuş bulunan 
Meclis Soruşturması önergesi, Genel Kurulun al
dığı karar uyarınca kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna havale edilecektir. 
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7. — Amasya eski Milletvekili Hasan Bütüner'in, 
köy - kent konusunda gerçek dışı beyanlar vererek 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uy anne, bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/157) 

BAŞKAN — Gündemin 6 ncı maddesinde yer 
alan, «Amasya eski Milletvekili Hasan Bütüner'in, 
köy - kent konusunda gerçek dışı beyanlar vererek 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi» ne gelmiş bulunu
yoruz. 

Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Atatürk 

«Köylünün emeğinin sonuç ve verimlerini kendi çı
kar ve yararı adına son ölçüsüne vardırmak, ekono
mik siyasetimizin temel özüdür, öyle ise bir yan
dan çiftçinin emeğinin sonuçlarından en yüksek ya
rar sağlayacak ekonomik ön yolların açılmasına ça
lışmak gerekir.» diyerek köy ve köylü sorunlarına 
açıklık getirmiştir. 

Genç Cumhuriyetin 1926 - 1936 dönemindeki 
uğraşı, köyümüzün can ve mal güvenliğinin sağlan
ması, üreticinin aracı ve tefeciden kurtarılması, koo
peratifleşme ve tarım kredilerinin artırılmasına yö
nelmiştir. 

1937 - 1945 döneminde köye yönelik bazı giri
şimler de yeterli yarar sağlıyamamıştır. 1945 yılın
da 1753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
kabulü köylü sorununa en etkin bir yaklaşım olarak 
görülmektedir. Uygulaması 1945 - 1972 döneminde 
devam eden bu yasa da, köy ve köylü sorununun tü
münü çözecek bir etkinlik yaratamamıştır. 

Köye dönük çalışmalar 1960 yılından sonra; 
«kardeş - köy», «yıldız - köy», «örnek - köy», «pi
lot - köy» gibi amaçta bir sadece adı değişik olan 
uygulamalara yönelmiştir. Köyün temel sorunlarını 
çözmekten çok, bazı sosyal ve kültürel gereksinme
lerine yönelen bu girişimler de beklenen sonuca ula
şamamıştır. 

Birinci beş yıllık kalkınma planı ile köy sorununa 
toplum kaBunması program ve yöntemi ile yaklaş-
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mak önerilmiştir. Bu yaklaşım da, bazı yöreler dışın
da, ülke çapında etkin olamamıştır. 

Köy ve köylü sorunlarını çözümlemeye yönelik 
son çalışma olarak üçüncü beş yıllık kalkınma pla
nında önerilen «Merkez - köy» sadece köye yönelik 
yatırım ve hizmetlerin belli yörelerde yoğunlaşma
sını öngörmektedir. Bugüne dek köylünün ve kırsal 
alanın sorunlarını çözümlemeye yönelik girişimlerde 
başarılı olunamaması; 

Her kuruluşun ayrı ölçülere göre hizmet sunması, 
Kuruluşlar arasında eşgüdümün sağlanamaması, 
Kırsal alanda genellikle tarım sektörü dışında 

başka iş olanağı yaratılamaması, 
Hizmetlerin dağınık götürülmesi ve birbirlerini ta-

mamlayamamaları nedenlerine dayanmaktadır. 

Diğer yandan tarımsal işletmelerin miras yolu 
ile bölünmesi sonucu küçük işletmeler haline gelme
si ile köylünün geçiminin bu işletmelerde temin et
mekte zorluk çekmesi, tarımdaki makineleşme so
nucunda da arazisi olmayan ortakçı, kiracı ve tarım 
işçilerinin yerlerini makinenin alması köyde işsizliği, 
bununla ilişkili olarak da köyden kente göç sorunu
nu doğurmuştur. 

Köylerden kentlere zorunlu olarak göçler, hem 
kırsal alanın boşalmasına hem de kentlerde aşırı nü
fus yığılmalarına sebep olmuş, böylece kentlerin 
altyapı maliyetlerini artıran bir sorun ortaya çık
mıştır. 

Kırsal alanın gereksinmelerini karşılamak üzere 
bugüne dek götürülen hizmetler de yeterli olmamış
tır. Örneğin; 6 039 köye elektrik, 9 410 köye eko
nomik etkinlikleri olmayan dar kapsamlı kooperatif, 
32 797 ilkokul ve 1 082 orta dereceli okul, 1 322 
sağlık ocağı yapıldığı görülmektedir. Köye yönelik 
çalışmaların tarihsel evriminden, kırsal alanda yer
leşmiş birimlerinin sayıca fazla, kaynakların sı
nırlı olduğu her yerleşim birimine belli bir dö
nemde hizmet götürmenin olanaksızlığı, olanak bu
lunsa bile her birine ayn ayrı hizmet götürme
nin rasyonel olamayacağı görülmektedir. Günü
müze değin bu olgu kısır bir döngü olarak işlemiş, 
hizmet kuruluşlarının yanında ekonomik kuruluşların 
oluşturulması düşünülmüştür. Oysa; köy - kent uy
gulamasıyla bu eksikliğin giderilmesi düşünülmüş, 
soruna sosyal ve kültürel hizmetler yanında bir de 
ekonomik boyut eklenmek istenilmiştir. Böylece belli 
merkezlerde sosyal - kültürel ve kamusal kuruluşlar 
yanında ekonomik oluşlara da yer verilerek sorun 
çıktığı yerde yani köyde çözülecektir. 
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| Kırsal alana eklenen ekonomik boyut köye yeni 
iş ve istihdam olanakları yaratacak, köyden kente 

I olan kontrolsüz göç düzenlenecektir. Böylece köy -
I kentler yeni yerleşim yerleri olmaktan ziyade etkin 
I gelişme ve sosyal - ekonomik - kültürel hizmet mer-
I kezleri olarak görülmektedir. Yani bu proje gerçek

leştiğinde köy de şehir ve kasaba gibi içinde yaşa
nır hale gelecek ve köyün cazibesi artacaktır. Her 

I köylü ailesi kendi köyünde oturacaktır. Fakat sağ
lanacak ulaşım kolaylıkları köy - kentlerde sürekli 

I bağlantı kurulabilmesini sağlayabilecektir. Amaç; 
bütün köylülerin kendi köylerinde, evlerinde, tarla-

I larında tüm uygarlık olanaklarına, elektriğe, suya, 
okula, yola ve her türlü kamu hizmetlerine ve üreti-

I mini artırabilmesi için gerekli tüm araç ve gereçlere 
I kısa sürede kavuşmasıdır. Kuruluşu ile birlikte her 

köy - kentte uygarlığın tüm olanakları çevre köylere 
I yetecek düzeyde sağlanacaktır. 

I Köy - kentler aslında halkı, köylüleri alıştıkları 
köylerinden, evlerinden tedirgin edecek bir sistem 

I olarak düşünülmemiştir. Üstelik devletin gücü, her 
I köye gerekli hizmetleri, uygarlık unsurlarını ve iş 

alanlarının götürmeye yetmediği için bildiğimiz gibi 
köylerden kentlere git gide artan ölçüde büyük bir 
akım olmaktadır. Köy - kentler hem bu-akımı önle-

I yecek hem de köylülerimizin ayağına hizmetler daha 
kısa zamanda ve daha düşük maliyetlerle gidecektir. 

I Hal böyle iken Hükümetin başı Sayın Süleyman 
Demirel CHP'nin köy modelini yani köy - kent pro
jesi konusunda söylediklerini anlamayacak kadar 
kavrayış yeteneğinden yoksun olduğunu bir kez da
ha göstermiş bulunmaktadır. Aslında köyden gel
diğini iddia edip köyü tanımayan kendisidir. Her 
dört yılda bir köye yalnız oy için uğrayan da ken
disidir. Oy olmasa köyün semtinden geçmek iste-

I mey en de ta kendisidir. «Köylü milletin ta kendisi, 
şapka da köylünün alameti farikasıdır» diyen sözde 

I köylü Başbakan Sayın Süleyman Demirel hiçbir za-
I man köylü ile bütünleşme ihtiyacım hissedememiş 

bir gün olsun köylünün ızdırap ve çilesini duyama-
I mıştır. Huzursuzluğu köye ve köylüye hizmet gö-

türememesinden ileri gelmektedir. Köylünün alın te-
I rini, emeğinin karşılığını iktidarları döneminde ver-
I meyi başaramayan Sayın Başbakan Süleyman Demirel 

nefsi ile bir mücadele içindedir. 
Oysa Ecevit Hükümeti zamanında köylünün eme-

| ği, köylünün yetiştirdiği ürünlere verilen taban fi
yatları ile değerlendirilmiş, köye ve köylüye veri-

| len önem belli olmuştur. İşte CHP'nin köylüye müj-
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desi budur. Sayın Başbakanın dediği gibi CHP'nan 
köye müjdesi «göç» değil iştir, refahtır, mutluluktur, 
huzurdur. 

Sayın Başbakan «Ey köylüler, hazır olun göç var, 
pürnızı pırtınızı toplayın, CHP iktidara gelirse sizi 
oturduğunuz yerden alıp köy -. kent uğruna başka 
köye götürüp yerleştirecek» demekle açık seçili ve 
bile bile yalan söylemektedir, bir gerçeği tahrip et
mektedir. Fazilet örneği yerine faziletsizlik örneği 
vermektedir. Birtakım yalanlarla bir Başbakanın 
köylüleri huzursuzluğa sürüklemeye kalkışması aklaı 
alacağı bir iş değildir. İktidarları döneminde kent
ler halkını huzursuzluk içinde bıraktı, şimdi de köy
lüyü huzursuzluğa sürüklemek istemektedir. Belli ki 
Sayın Demire! huzurdan rahatsız olmaktadır. İkti
darında kentte Ve köyde Türk halkına birlik, bera
berlik kardeşlik sağlamak şöyle dursun yalan, talan 
ve rüşvet Sayın Süleyman Demirei'le birlikte Devlete 
musallat olmuş ve Devlet zaafa uğramıştır. 

Sayın Başbakan Süleyman Demirel'in bu gerçek 
dışı beyanları köylülere bir ihanettir ve köylüleri 
isyana teşviktir. Başbakan Süleyman Demirel böy
lece görevini kötüye kullanmış ve suç işlemiştir. 

Anayasanın 90 ncı TBMM İçtüzüğünün 12 nci ve 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi uyarınca 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasını arz ve 
talep ederim. 

Amasya Milletvekilli 
Hasan Bütüner 

BAŞKAN — Sayın üyeler, okunmuş bulunan 
Meclis Soruşturması önergesi Genel Kurulun aldığı 
karara uygun olarak kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna havale edilecektir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Devletin varlığına ve temel düzenine yö
nelik olayları önlemediği ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 141 nci maddesine uyduğu iddiasıyla es
ki Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/158) 

BAŞKAN — Sıra, Cumhuriyet Senatosu Malat
ya Üyesi Haindi Özer'in, Devletin varlığına ve te
mel düzenine yönelik olayları önlemediği ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 141 nci maddesine uy
duğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesinde. 
Önergeyi okutuyorum efendim: 

TBMM Birleşik Toplantı Başkanlığına 
Gittikçe artan kanlı olaylar, Devletimizi yıprat

makta ve Cumhuriyetimizi yörüngesinden kaydırmak
tadır. İşsizlik, yoksulluk ve pahalılık Türk toplumu
nu dayanılmaz bir bunalıma sokmuş bulunmaktadır. 

Vurgun ve sömürü ile rüşvet ve nüfuz ticareti gi
bi yolsuzlukla!', milletin rejime olan saygınlığım tü
ketmektedir. 

Hükümetin başına yöneltilen türlü yolsuzluk it
hamları karşısında hesaptan kaçış, Hükümeti halkın 
gözünde şaibeli ve güçsüz hale düşürmüş bulunmak
tadır. 

Sıraladığım bu nedenler, hem anarşiyi doğurmuş 
hem de Hükümeti anarşiye başeğer duruma getirmiş
tir. 

Tüm yolsuzlukları milliyetçilik üniformasıyla gü
ze] göstermeye çalışan bu iktidar, Türk halkım kan-
dıramayınca onun dikkatini kanlı olaylara çekmeye 
başlamıştır. Anarşiyi, anarşi ile bastırma yolunu ken
dine bir kurtuluş yolu olarak seçmiştir. 

Kardeşi kardeşe kırdırarak kanlı perdelere kendi 
suçunu örtmeyi ve varlığını sürdürmeyi Hükümetin 
genel siyaseti haline getirmiştir. 

Devletin polisimi, kendi militanı gibi millete kar
şı kullanmış ve halkımızla polisimizi çatışır ve çarpı
şır hale getirmiştir. 

Partizan ve adaletsiz tutum ve davramşına karşı 
direnen haikü kurşun sıkarak, halkı Devlete karşı 
ayaklanmaya zorlamak ve Devleti demokrasinin dışı
na sürüklemek yolunu tutmuştur. 

Malatya'da, Çorum'da, Trabzon'da ve yurdun her 
yanında kopan kanlı olaylar, halk ayaklanmasını tah
rik eden en belirgin etkenlerdir. 

Hükümet Başkam Sayın Süleyman Demirel, bu 
kanlı olayları durdurmak yerine, kanlı olaylara yeni 
yeni hedefler göstermekte, Anayasayı ve muhalefeti 
suçlayarak, asıl suçluları milletten kaçırmaktadır. 

Devletin varlığına ve temel düzenine yönelik kan
lı olaylar karşısında Başbakan Süleyman Demirel'in 
tutum ve davranışı ile fiili Türk Ceza Kanununun 
141 nci maddesine uygun olduğu cihetle TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarın* 
ca hakkında Meclis Soruşturması açılmasını arz ve 
teklif ederim. 25 . 3 . 1977 

Malatya Senatörü 
Haindi Özer 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis Soruştur
ması önergesi Genel Kurulumuzun aldığı karara uy
gun olarak kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna havale edilecektir. 
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9. — Afyonkarahisar eski Milletvekili Süleyman 
Mutlu ile Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, anar
şik olayların önlenmesini engelleyerek görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan hak
kında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (91159) 

BAŞKAN — 8 nci sırada bulunan, Afyonkarahi
sar eski Milletvekili Süleyman Mutlu ile Amasya Mil
letvekili Vehbi Meşhur'un, anarşik olayların önlenme
sini engelleyerek görevini kötüye kullandığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Necmettin Erbakan hakkında Anayasanın 
90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca, bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi vardır. Bu 
önergeyi de okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mevcut Hükümetin üç senedir körüklediği anar

şinin, nihayet Türk toplumunu bir iç savaşın eşiğine 
getirdiği kanısı ile Cumhuriyet Halk Partisi Türk 
halkını ve Türkiye'yi Demirci Hükümetinden biran 
önce kurtarmak için; AP, MHP ve CGP ise, Türk 
gençliğinin ve Türk halkının bir iç savaşa girmeden 
kendilerinden kurtarılması ümidi ile erken seçime 
evet demişlerdir. 

Milli Selâmet Partisi Genel Başkanı, ve partisi 
buna karşı çıkmışlardır. 

MSP Genel Başkanı, Necmettin Erbakan, hem 
Hükümet içinde anarşiyi körükleyip gerekli tedbir
leri partisi ile ilgili Bakanlığa aldırmayacak, hem de 
muhalefetin Parlamentodaki denetim yollarım oyla
rıyla engelleyerek anarşinin, soygunun, cinayetlerin 
faillerini koruyacak şimdi de partilerin birleştiği er
ken seçime engel olmak suretiyle soygun ve cinayet
lerin büyümesine, faşizmin tırmanmasına, demokra
tik anayasal düzenin yıkılmasına fırsat vermek sure
tiyle vazifesini kötüye kullanarak kafasında tasarla
dığı rejimi beklemektedir. Fiiline uyan, Türk Ceza 
Kanununun 240 ve maddeleri gereğince, Anayasa
nın- 90 ncı, maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi uyarınca, hakkında Meclis Soruşturması açı
larak, ivedilikle Yüce Divana şevkine karar verilme
sini arz ve teklif ederiz. 

28 . 3 . 1977 
Afyon Milletvekili Amasya Milletvekili 
Süleyman Mutlu Vehbi Meşhur 

BAŞKAN — Bu Meclis Soruşturması önergesi de 
Genel Kurulun aldığı karar uyarınca, kurulacak olan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale edilecek
tir. 

10. — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'ın, 
ayçiçeği üreticisinin zararına hareket ederek görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Ticaret eski Bakanı Halil Başol hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/160) 

BAŞKAN — Sıra, Tekirdağ Milletvekili Ömer 
Kahraman'ın ayçiçeği üreticisinin zararına hareket 
ederek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Ticaret eski Bakanı Halil Başol 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesinde. 

Önergeyi okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ayçiçeği, önceleri bir süs bitkisi olarak memleke

timize Avrupa'dan getirilip ekilen ve halk dilinde 
Günebakan adı verilen bu yağlı tohum bitkisi 1950' 
den sonra büyük alanlara ekilmeye başlanmıştır. Ön
celeri Verem hastalığı denilen bir hastalık yüzünden 
verim düşmüşse de bu hastalığa dayanıklı tohumlar 
ile verim tekrar artırılmış ve memleketimizin bitkisel 
yağ üretiminde çiğitten sonra en büyük yeri almıştır. 

Bugün ayçiçeği üretiminde dünya 4 ncüsü olan 
ülkemizde ayçiçeğinin % 50'si Trakya'dır. %" 30'u 
Marmara bölgesinde geri kalan % 20'si de Orta Ana
dolu ve Doğu Karadenizde yetiştirilmektedir. 

Ayçiçeği fiyatının istikrara kavuşturamayan hü
kümetler yıllarca ayçiçek üreticisini istifçi tüccara Ve 
fabrikatöre sömürmüşlerdir. Bu sömürüden kurtul
mak isteyen ayçiçek üreticisi kooperatifler kurarak 
ayçiçeğine taban fiyatı alabilmiş ise de partizan AP 
hükümetleri başka yollardan fabrikatör ve tüccara 
ayçiçek üreticisinin sömürülmesini önleyememiş, bil
hassa sömürüyü körüklemiştir. 

MC Hükümeti kuruluşunda Ticaret Bakanlığına 
bağlanan Yağlı Tohumlar Kooperatifler Birliğinin 
50 bine yakın ortağı olan 31 kooperatifin bazılarında 
ayçiçek alımı sırasında alınan ayçiçeklerin depola
masında, ayçiçeklerinden yağ yapılmasında ve pazar-
lanmasmda elimizdeki belgelere dayanarak ispat ede-

, bileceğim aşın partizanlık yapılmıştır. Vatandaş 10 
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ila 15 gün kooperatif önlerinde sıra bekliyorken AP'li 
kooperatif ortaklan ve yöneticileri kantar başında da 
kendi çocuklarım yerleştirerek günde bir iki defa 
mal teslim etmişlerdir. Bazı kooperatif ortaklarının 
malları noksan tartılarak üreticiler aldatılmıştır. De
po kiralamalarında farklı işlemler yapılmıştır. 1975 
yılında mubayaa edilen 63 bin ton ayçiçeğinin özel 
sektör fabrikalarında işletilmesinde ve yağların satı
şında kooperatifler büyük zararlara sokulmuştur. 

Yağlı Tohumlar Kooperatifler Birliği 1976 yılın
da mubayaa edilen 300 bin tona yakın ayçiçeğinin bir 
kısmı depolandıkları yerlerde çüriimektedir. Çürüyen 
ayçiçekleri kooperatiflere zarar kaydedilmektedir. 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinde Yağlı Tohumlar 
Kooperatifler Birliğinin zararları Hazineden karşıla
nır. Diyorsa da Ticaret Bakanı Halil Başol bile bile 
Yağh Tohumlar Kooperatifler Birliğini milyonlarca 
lira zarara sokmuştur. Şöyle ki, memleketimizin yağ 
üretimi ile yağ tüketimi arasındaki farkı bildiği hal
de 40 firmaya 294 174 ton yağ ithal izni vermiştir. 
Dış ülkelerde yağ fiyatları 570 kuruş ile 760 kuruş 
arasındadır. Bu 40 firma dış ülkelerden getirdikleri ucuz 
ve kalitesi düşük yağları Türkiye'de % 100'ün üze
rinde kârla satmış milyonları cebine indirmiştir. 
Yağlı Tohumlar Kooperatifler Birliğine yağ ithalatı 
yaptırılmış olsa idi hem kooperatifler güçlenecek, 
hem de 40 kişi gayri meşru yoldan gelir sağlayama
yacaklardır. 

Yağh Tohumlar Kooperatiflerine mal alınırken 
ortaklan arasında partizanlık ve ayırım yaptıran. 

Yağlı Tohumlar Kooperatifler Birliği ayçiçeği ahp 
özel sektör fabrikalannda yağ çıkartıyorum diye tes
lim ettiği ayçiçekleri karşılığında bozuk yağlan koo
peratiflere teslim alıp kooperatifleri zarara sokturan. 

Ayçiçek üreticisi Yağlı Tohumlar Kooperatifine 
malını teslim ederken ve parasını alırken çıkartılan 
güçlükler yüzünden ayçiçek ekim sahalarının azal
masına ve Anayasamızın 52 nci maddesinin çiğnen
mesine göz yuman Ticaret Bakanı Sayın Halil Başol 
görevim kötüye kullanarak Türk Ceza Yasasının 228 
ve 240 nci maddelerini ihlal ettiğinden hakkında Ana
yasanın 90 nci ve TBMM İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca Meclis Soruşturması açılmasını say
gıyla arz ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Ömer Kahraman 

BAŞKAN — Bu Meclis Soruşturması Önergesi 
de, Genel Kurulun aklığı karar uyannca kurulacak 

olan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale edile
cektir. 

11. — Yozgat eski Milletvekili İlhami Çetin'in, 
Enflasyonist ekonomik politikaları ile dargelirli yurt-
daşların zararına hareket ederek görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Baş
bakan Süleyman Demirel, Maliye eski Bakanı Yıl
maz Ergenekon ve Ticaret eski Bakanı Halil Başol 
haklarında Anayasanın 90 nci TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/161) 

BAŞKAN — Gündemin 10 ncu sırasında yer alan 
«Yozgat eski Milletvekili İlhami Çetin'in, enflasyo
nist ekonomik politikaları ile dargelirli yurttaşların 
zaranna hareket ederek görevlerini kötüye kullandık-
lan ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 
nci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley
man Demirel, Maliye eski Bakanı Yılmaz Ergene
kon ve Ticaret eski Bakam Halil Başol haklannda 
Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi» ni okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Türkiye'de enflasyon çok büyük boyutlara ulaş

mıştır. Bilinen bir gerçekdir ki enflasyon hem hayat 
pahalılığıdır ve hem de yurttaşın sırtından çıkarılan 
haksız bir vergidir. 

Şu anda Türkiyemizde Cephe İktidarının Türk 
halkına reva gördüğü, ateşten gömlek olan pahalılık
tır. Cephe İktidarı, Türk halkını işçisiyle, köylüsüy
le yoksul insanı ile, dargelirli yurttaşı ile ezen bir 
pahalılık düzeni getirmiştir. Cephe İktidan bu paha
lılık düzenini ortadan kaldıracak hiç bir tutarlı ve 
geçerli ekonomik politika izlemediği gibi, her gün 
kuyruklara yeni bir kuyruk katmakta, en geçerli mal
lan, uygulanan çıkarcı ekonomik politika yüzünden 
karaborsaya sunmaktadır. Bu hal, birtakım çıkar çev
relerinin keselerini daha çok dolduracak bir ortam 
ortaya çıkarmaktadır. Yani açıkçası bu cephe iktida
rı egemen sınıf gücü olan büyük sermayeyi koruyan, 
Sömürü yolu ile haksız kazanç sağlayan bir düzen iş
letmektedir. 

Vergi yükünü yoksul halkın sırtına yükleyen bu ik
tidardır. Tekelci büyük sermayeyi besleyen bu Cephe 
İktidarının hayat pahalılığını gittikçe çekilmez bir 
noktaya getirmesinin elbette ki büyük sorumluluğu 
vardır. 
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Bu iktidar ki; bilerek ve uyguladığı yöntemlerle, 
ekonomik politikalarla halkı ezen bir siyaset uygula
makta ısrar etmektedir. 

Cephe İktidarı işbaşına geldiği günden bu yana, et 
ve balık ürünlerine % 30 zam yapılmış, etin kilosu 
30-35 liradan bazı illerde 60-70 liraya çıkmıştır. Bu 
iktidar Murat ve Reno otomobillerine bir çırpıda 
15-20 'bin lira zam getirmiştir. Bu iktidar buzdolabı, 
çamaşır makinası ve elektrik süpürgesine % 15 zam 
getirmiştir. Cephe iktidarının Orman Çiftliği mamul
lerine yaptığı zam % 100'dür. Bu iktidar zamanın 
yoksul halkının tek gıdası olan ekmeğin kilosunu 5 
liraya çıkarmıştır. Sömürücü - Kapitalist çevrelerin 
dayandığı Demire! hükümetinin, kamyon, traktör ve 
oto lastiklerine getirdiği zam % 20'ye varmıştır. Bazı 
lastikler ise ancak karaborsa yolu ile bulunabilmekte
dir. 

Cephe iktidarının 26 Mart 1976 tarihinde 40 kü
sur dayanaklı tüketim maddesine getirdiği zam % 
15'tir. Hemen arkasından Sümerbank yünlü ve pa
muklularına, deri ve kunduralarına bir çırpıda getiri
len zam % 20-35 olmuştur. Diğer taraftan bugün fab
rika teslimi 23 lira 75 kuruş olan çimento daha fab
rika kapısında 10 lira kârla satılmakta, karaborsa fi
yatı ise, 38-40 lirayı bulmaktadır. Bir torba çimento
nun hu iktidar devrinde 40 liraya satılması hangi 
yollarla, nasıl bir sömürü düzeninin işlemekte oldu
ğunu açıkça göstermektedir. 

Cephe iktidarında pahalılık ve zamlar bir türlü dur
mamış, aksine gittikçe artmıştır. Çay % 20 zam gör
müş, yoksul halkın kullandığı gaz tüpleri % 60 zam 
görmüş, bakır tel fiyatlarına % 10 zam gelmiş, kah
ve birden % 100'e fırlamış, elektrik, bırakın yokluğu
nu, kesilmesini, % 20 zam görmüştür. Demir - çelik 
ürünleri 1974 yılında 530 kuruşa satılırken bugün ki
losu 9 liraya fırlamıştır. 1977 inşaat döneminde bu 
fiyatların karaborsa yolu ile daha da yukarıya çıka
cağı şimdiden belli olmaktadır. 

Boru ve radyatör tiplerine % 25, tüm inşaat mal
zemelerine % 30 zam gelmiştir. 

Türk halkının sağlığı üzerinde de oyunlar devam 
etmiş, ilaçlara birden % 20 zam yapılmıştır. Orman 
Bakanlığı keresteye % 40 zam getirmiştir. 

Orman Bakanlığının bu yanlış politikası yüzün
den Mr metreküp mamul 3 ncü sınıf bir kereste 5 
hin liraya malolmaktadır. 

Diğer taraftan ev kiraları % 100J150 arttırılmış, 
Cephe Hükümeti hiçbir, hükümet tedbiri almamış
tır. Orta boy bir traktörün gördüğü zam asgari 30 
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bin liradır. Hâlâ karaborsa yoluyla bir traktörden 
elde edilen kâr 50 bin liraya kadar çıkmaktadır. 

Böylece Cephe Hükümetinin iş başına geldiği 1975 
yılında hayat pahalılığı % 22, 1976 yılında ise % 25 
dolaylarında artmış bulunuyor. Yaklaşık olarak bu 
enflasyonun ve hayat pahalılığının 1977 yılında % 
30 olacağı görülmektedir. 

Böyle sorumsuz bir hükümet: hayat pahalılığı ile, 
insan ve toplum yaşamına kastetmiştir. 

Ulusal elektrik sitemini de altüst edip, yer yer 
ülkeyi karanlıklara soktuğu gibi, ulusal bütünlüğü
müzü de tahrip ederek zedelemiştir. 

Yalnızca bu hükümetin halkın ekmeğiyle, gıda
sı ile oynaması dahi, Türk toplumunu yoksulluğa ve 
yokluğa itmesi onun hakkında soruşturma açılması
nı gerektirir. Çünkü bu politikasıyla Cephe Hüküme
ti tekelci sermayeye, egemen sınıflara, varlıklı ke
simlere hizmet etmekte, yoksul, dargelirli halkı ise 
hiçbir şekilde düşünmemektedir. 

Sayın Başbakan Süleyman Demirel, Sayın Maliye 
Bakanı Ergenekon, Sayın Ticaret Bakam Başol bile
rek ve uyguladıkları tekelci sermaye ve sömürücü 
çevrelere uygun politikalarıyla, yoksul halkı daha da 
zor durumlara düşüren, yoksul halkı hayat pahalılığı 
baskısi altında ezen bir düzeni sürdürmekte ısrarlı 
görülmüşlerdir. Bu hal ezilen sınıfların zararına, ya
ni köylünün, işçinin, esnafın, sanatkârın ve tüm dar
gelirli yurttaşın aleyhine işleyen, egemen sınıfların 
ise çıkarlarına işleyen bir politika olmuş, bilerek bu 
hükümet sınıf ayrıcalığı yaratmıştır. 

Bu ekonomi politika ile, adı geçen bakanların 
sorumlulukları ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenle, Sayın Başbakan Süleyman Demirel, 
Sayın Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, Sayın Ti
caret Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 
mncı, TBMM İçtüzüğünün 12-14 ncü ve Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddeleri gereğince bir Meclis 
Soruşturması açılması gerekmektedir. Gereken işle
min yapılmasını saygı ile dilerim. 

Yozgat Milletvekili 
llhami Çetin 

BAŞKAN — Okunan bu Meclis Soruşturması 
Önergesi de Genel Kurulun daha evvelce almış ol
duğu karar uyarınca kurulacak olan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna havale edilecektir. 

12. — Hakkâri eski Milletvekili Mikail İlcin'in, 
Hakkâri ilinde halkın sağlık sorunları ile ilgilenmeye
rek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy-
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duğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman D e mir el ve ı 
Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakanı Kemal Demir 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/162) 

BAŞKAN — Gündemin 11 nci sırasında yer alan, 
Hakkâri eski Milletvekili Mikâil İlçin'in, 9/162 esas | 
numaralı Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İki yıldan beri Hakkâri yöresinde yaşayan vatan

daşların sağlık sorunlarının kesin olarak hal edilme- I 
si yoluyla Sayın Başbakana, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanına müteaddit başvurularıma kulaklarım 
tıkamak suretiyle asırlar boyu devam edegelen ıstı
raplarına bir çare bulmak istememişlerdir. 

Yılın 6 - 7 ayında özellikle hudut kesiminde ya
şayan vatandaşlarımız kaderleriyle baş başa kalıp 
doğumdan ve apandisit gibi basit hastalıklardan dahi I 
yılda yüzlerce genç kadın ve erkek hayatlarını kayıp I 
etmektedirler. I 

Bölgenin ulaşım sorunu giderilinceye kadar uzak I 
köy ve kasabalarda vuku bulacak sari hastalıklarla I 
acil vakalarda kullanılmak üzere ilin enirine bir he- I 
likopterin verilmesi yolundaki talep ve önerilerim I 
karşısında Başbakan ve Sağlık Bakanı tıkalı olan ku- I 
laklarını biraz daha tıkamak suretiyle en ufak bir il- I 
gi göstermemişlerdir. I 

Dünyada bizden çok geri ülkelerde dahi yolu ol- I 
mayan kasaba ve köylerdeki hastalar helikopterle I 
hastahanelere kaldırılmaktadır. I 

Bu gün için Dünyanın hiç bir ülkesinde vatandaş- I 
lar yılın 6 - 7 ayında kendi kaderleriyle baş başa bı-
rakılmamaktadır. (Hakkâri ile Doğu Anad olunun ba- I 
zı yerleri hariç). I 

Devlet herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşa- { 
yabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla I 
ödevli olmasına rağmen Cumhuriyetin kuruluşundan I 
beri Hudut kesiminde bulunan bilhassa Şemdinli il- I 
çemizin bir çok köylerindeki vatandaşlarımız bugü- I 
ne kadar Devletinin bir asprinine dahi nail olama- I 
mışîardır. I 

Bu durum muvacehesinde Başbakan başta olmak I 
üzere hiç kimsenin Türkiye'de Sosyal Adalet vardır I 
demeye hakkı yoktur. I 

Bunu demeye kalkışanlar kör ve sağırdırlar. I 
İlçelerdeki sağlık ocakları yıllardır doktorsuzdur. I 

Hakkâri'deki hastane dediğimiz sağlık ocaklarından | 

i farksız sağlık merkezide aylarca tek doktorla idare 
edilmektedir. 

Hakkârililerin yatmadığı Ankara'da hastane yok
tur, hastalanan vatandaşlarımız keçisini, öküzünü sa
tıp soluğu Ankara'da almaktadır. Günlerce otel kö
şelerinde inleyen ve hastanelerde boş yatak bekleyen 
bu insanların hali ne olacaktır? 

i Başbakan ve Sağlık Bakanına şu ricada da bulun
dum : Batıda hayvan sağlığına verdiğiniz önemin % 
50'sini Hakkâri ve yöresindeki vatandaşlarımızın sağ
lığına verdiğiniz takdirde kendimizi bahtiyar addede
ceğiz. Tasavvur buyurun bunu dahi çok gördüler ba
tıda hayvanlara verdikleri değeri Doğu Anadoluda 
yaşayan vatandaşlara vermemektedirler. 

I Devletin Anayasa ile saptanmış vatandaşa karşı 
yükümlülüğünü yerine getirmemek suretiyle görevini 

I kötüye kullanan Başbakan Süleyman Demirel ile Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakam Kemal Demir hakkın-

I da Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi uyarın
ca tecziyeleri cihetine gidilmek üzere yargılanmala
rının yapılması için TBMM Birleşik Toplantısı İçtü-

I züğünün 12 nci, Anayasanın 90 ncı maddelerine tev
fikan Meclis Soruşturması açılmasını rica ederim. 

I Saygılarımla. 
30 . 3 . 1977 

I Hakkâri Milletvekili 
I Mikâil İlcin 

I BAŞKAN — Sayın üyeler, okunmuş bulunan bu 
önerge de Genel Kurulun aldığı karar uyarınca ku-

I rulacak olan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna ha-
I vale edilecektir. 

I 13. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nın, belediyelere yapılan yardımlarda par-

I tizanca davranarak görevini kötüye kullandığı ve bu 
I eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi-
| ne uyduğu iddiasıyla İmar ve İskân eski Bakanı Nu-
I rettin Ok hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir-
I leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya-
I rınca, bir Meclis Soruşturmasş açılmasına ilişkin öner

gesi. (9/163) 
I BAŞKAN — 12 nci sırada, Cumhuriyet Senato-
I su Balıkesir Üyesi Sayın Nejat Sarlıcalı'nın, beîediye-
I lere yapılan yardımlarda partizanca davranarak gö-
I revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
I Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
I İmar ve İskân eski Bakanı Sayın Nurettin Ok hak-
I kında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Mec-
i lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddele-
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ri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesi vardır; bu önergeyi de okutuyorum 
efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Belediyelerin kamulaştırma ve düzenleme gibi 

teknik hizmetlerine katkıda bulunmak üzere her yıl 
İmar ve İskân Bakanlığı bütçesine oldukça önemli 
ödenekler konmaktadır. Bu miktar 1975 bütçesin
de 170 milyon, 1976'da 250 milyon, 1977 bütçesinde 
de 484 milyon liradır. Bu yardımların belediyelerimi
ze hazırlanmış projelere göre objektif kıstaslar içeri
sinde dağıtılması gerekirken, 1975 ve 1976 yıllarında 
Bakan Nurettin Ok tarafından partizanca ölçüler içe
risinde, belediye başkanlarının cephe iktidarı ortağı 
ve bilhassa AP olup olmadıklarına göre ve keyfi bi
çimde dağıtıldığına tanık olduk. 

1974 seçim sonuçlarına göre yurdumuzda kuru
lu 1637 belediyenin 644'ünün AP'li olan başkanına 
karşılık 567'si de CHP'Iidir. İki yılda da yardımla
rın °/0 90'ından fazlası ise AP'li belediyelere veril
miştir. 1 Mart 1975'ten 30 Ağustos 1975 tarihine ka
dar yapılan ilik dağıtımda : Örneğin, AP'nin 5, CHP' 
nin de 5 belediyeye sahip olduğu Adıyaman ilinde 
AP'li üç belediyeye 450 bin, MSP'li iki belediyeye 
800 bin lira verildiği halde CHP'li 5 belediyeye hiç 
yardımda bulunulmamıştır. Afyon'da, CHP'nin 11 
belediyesi olduğu halde yalnız AP'li belediyelere 
2 360 000 20 belediyeden 9'unu CHP'nin elinde bu
lundurduğu Amasya'da yalnız AP'li belediyelere 
1 200 000 lira Ankara'da 19 CHP'li belediyeye 
170 000 AP'li 13 belediyeye 2 330 000 Antalya'da 
CHP'ye 100 000, AP'ye 800 000 Aydın'da AP'nin 
20 belediyesine karşılık CHP'nin 16 belediyesi oldu
ğu halde yalnız DP'li belediyeye 100 000 AP'li bele
diyelere ise 2 623 000, Balıkesir'de CHP'li beledi
yeye 228 000, AP'li belediyelere cem'an 4 994 000, 
Çankırı'da CHP'ye sıfır, MSP'ye 250 000, DP'ye 
400 000 bağımsız'a 300 000 AP'li belediyelere ise 
2 164 000, Denizli'de CHP'nin 23 belediyesinden 
yalnız ikisine 550 000, DP'li olanlara 750 000, AP'li 
olan 17 belediyeye ise 3 570 000, lira verilmiştir. 
İller alfabetik sıraya göre dikkate alınmıştır, diğer 
illerin durumu da aynıdır. 

Bakanlıktan aldığımız ikinci listeden çıkardığımız 
sonuçlar, daha da belirgindir. 1975 Malî yılının son 
aylarını kapsayan bu listede de örneğin Aydın ilinde, 
Başkanı CHP'li olan 2 belediyeye 170 000, AP'li 
olan 11 belediyeden 6'sma 1 milyon 800 bin, Bursa 
ilinde CHP'li olan 10 belediyeden hiçbirisine yardım 
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yapılmamışken, AP'li 7 belediyeye 1 milyon 135 bin, 
Sayın Bakanın seçim bölgesi olan Çankırı'da, 10 be
lediyeden AP'li olan 5 tanesine 4 milyon 740 bin 
Türk lirası ayrılırken, CHP'li belediyeye ancak 200 
bin lira verilmiş, Çorum ilinde yardım yapılan 5 be
lediyeden CHP'li olanına 100 bin, AP'li olan 3 bele
diyeye 597 bin lira ödenmiştir. Bunlardan başka, Es
kişehir'de kurulu 19, Gaziantep'te kurulu 17, İzmir' 
de kurulu 56 belediyeden CHP'li olan cem'an 36 be
lediyeye 5 kuruş yardım yapılmamışken bu 3 ilimiz
de AP'li olan 15 belediyeve 3 milyon 34 bin lira ve
rilmiştir. 

1976 bütçesinde ayrılan 250 milyon liralık ödene
ğin dağıtımı ise partizanlığı ve bölücülüğü bütün çıp
laklığıyla ortaya koymuştur. Nitekim, 1 Mart ile 30 
Haziran 1976 tarihleri arasında Bakanlıkça yapılan 
yardımlardan Afyon ilinde CHP'li olan 11 belediye
ye bir kuruş ayrılmamışken, MC ortaklarına aslan 
payı AP'ye ait olmak üzere 2,5 milyon lira, Ankara' 
da CHP'li olana verilen 150 bin lira yanında AP'li 
olan 3 tanesine 1 milyon 547 bin, Antalya'da yalnız 
AP'li olan 4 belediyeye 1 milyon 312 bin, (Bu ilde, 
merkez dahil CHP'li olan 9 belediye vardır.), Aydın 
ilinde CHP'li olan bir belediyeye 150 bin, DP'li ve 
iki bağımsıza 500 bin lira yardım yapılırken, AP'li 
13 belediyeye 5 milyon 810 bin lira verilmiştir. (Oysa 
bu ilde AP'nin 20 belediyesine karşılık, CHP'nin 16 
belediyesi vardır), Balıkesir'de CHP'li iki belediyeye 
400 bin lira ayrılırken, AP'li olanlara 5 milyon 733 
bin lira, Bursa'da CHP'li olanlara hiç, AP'li olanlara 1,5 
milyon, yine Çankırı'da MSP'ye 200 bin, DP'li olan
lara 370 bin, AP'li olanlara ise 3 milyon 200 bin lira, 
Çorum'da iki bağımsıza 700 bin, AP'li olanlara 1 mil
yon 417 bin, (Bu ilde de AP'nin 6 belediyesine kar
şılık CHP'nin de 6 belediyesi vardır.) Denizli'de CHP' 
nin 26 belediyesi olduğu halde yalnız 3 tanesine 600 
bin, DP'li iki belediyeye 375 bin, 1 bağımsıza 100 
bin, 17 AP'li belediyeye ise 3 milyon 640 bin lira 
verilmiştir. Gümüşhane ilinde, CHP'li olanlara 350 
bin, AP'li olanlara 2 milyon 100 bin, Hakkâri'de CHP' 
li olana 100 bin, AP'li olanlara 1 milyon 740 bin, 
Hatay'da CHP'li olanlara sıfır, AP'li olanlara 2 mil
yon 592 bin (Bu ilimizde de AP'nin 8, CHP'nin 7 be
lediyesi vardır), İçel'de CHP'li olanlara yok, AP'li 
olanlara 2 milyon 750 bin (Bu ilimizde de AP'nin 11, 
CHP'nin 13 belediyesi vardır), İsparta'da yalnız AP'li 
olanlara 2 milyon, İzmir'de CHP'li olan belediyelere 
sıfır, AP'li olan 12 belediyeye 3 milyon 540 bin, (Bu 
ilimizde de CHP'nin 21 belediyesi vardır), Kastamo
nu'da 5'i de AP'li olan belediyelere 1 milyon 900 bin 
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(Bu ilde de AP'nin 5, CHP'nin 7 belediyesi vardır), 
Kayseri'de CHP'nin 9 belediyesi hariç tutularak, 2 
milyon 700 bin lira ortaklar arasında bölüşülmüştür. 

Sayın Başkan, alfabetik sıraya göre sıraladığım 
illerin durumunu burada kesiyorum, geride kalan ye 
yardım yapılan 28 ilde de dağıtım daha da fecidir. 
1977 Bütçesine belediyelerin imar uygulamaları (Ka
mulaştırma ve düzenleme) için 484 milyon lira öde
nek konulmuştur. Bu paranın da aynı partizan dü
şüncelerle ve bu kez ortaklar da dışarıda bırakılarak, 
yalnız AP'li belediyelere dağıtılacağından kuşku yok
tur. Birçok belediyelerin hizmet projeleri Bakanlık 
dosyalarında beklerken, projesi olsun olmasın yalnız 
AP'li belediyelerin kayırılması, Anayasanın eşitlik il
keleri ile kamu yönetiminde ciddiyete ve tarafsızlığa 
aykırıdır. Bu uygulama, kanun, tüzük ve yönetme
liklere taban tabana zıt bulunduğundan, görevini kö
tüye kullanan, kendisine ve partisine yarar sağlamak
tan başka hiçbir şey düşünmeyen İmar ve tskân Ba
kanı Nurettin Ok hakkında Türk Ceza Kanununun 
240 ncı, Anayasanın 90 ncı ve TBMM İçtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince Meclis Soruşturması açıl
masını öneririm. Saygılarımla. 31.3.1977 

C. Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcah 

BAŞKAN — Sayın üyeler okunmuş bulunan Mec
lis Soruşturması Önergesi Genel Kurulun aldığı karara 
uygun olarak kurulacak Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna havale edilecektir. 

14. — Adana eski Milletvekili Emin Bilen Tümer' 
in, haklarında yolsuzluk iddiaları bulunan Çukobirlik 
yöneticilerine işten el çektirmeyerek görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret eski Bakanı 
Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
si. (9/164) 

BAŞKAN — 13 ncü sırada Adana eski Milletve
kili Sayın Emin Bilen Tümer'in, haklannda yolsuzluk 
iddiaları bulunan Çukobirlik yöneticilerine işten el 
çektirmeyerek görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanunun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Ticaret eski Bakanı Sayın Halil Başol hak
kında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi 
uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi var. Bu önergeyi okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Güney ve Güney I>oğu Anadoluda pamuk üreten 

illeri kapsamına alan 2834 Sayılı Kanun ile (Tarım 
Satış Kooperatifleri Birlikleri hakkında kanun) kurul
muş bulunan Çukobirlikte; son günlerde bir takım 
iş adamlarına Ticaret Bakanının onayı ile yeterli gü
vence alınmadan vadeli pamuk satışları yapıldığı ve 
bu satışlar dolayısıyla birliğin 100l milyonları aşan 
zarara uğradığı, alınan ipoteklerin geçersizliği, satışı 
yapan birlik yöneticilerince de yeterli bulunmadığı 
için; haklarında çıkan yolsuzluk iddialarını kapatabil
mek için ipoteğin geçersiz olup birlik haklarının te
minat altına alınmasını temin gayesiyle ayrıca Adana 
Asli Hukuk Mahkemesinden tedbir alması ile de sabit 
olmuştur. 

Yıllardan beri Adalet Partisi içerisindeki bir hizi-
ıbin elinde bulunan ve bu hizibin ayakta kalmasının da 
yaptığı partizan kayırmalarla sebebi olan Çukobirlik 
yöneticilerinin İtalya'da makine alımından, kamyon 
alımına, birliğe ait inşaatların ihalesindeki usulsüzlük
lere, kereste alımına kadar uzanan yolsuzlukların bu
lunduğu kamuoyunda yaygın ve gazetelere intikal eden 
olaylardan bazılarıdır. 

Milyonları bulan yolsuzluklara bizzat adı karışmış 
birlik yöneticilerinin 2834 sayılı Kanunun 11 nci mad
desinde yer alan yetkiye göre işten el çektirilmeleri 
yapılacak tahkikatın selametle icrası için elzem oldu
ğu halde Ticaret Bakanlığı bu görevini yapmamakla 
tahkikatı tehlikeye sokmaktadır, Yöneticilerin halen 
işbaşında bulunmaları tahkikatı yöneten görevlilere 
baskı yapmaları ve tahkikatı yanıltmak için delilleri 
yok edebilecekleri ve değiştirebilecekleri gözönüne 
alınmadan tahkikatın devamı, bundan evvel olduğu 
gibi bu yolsuzlukların da örtbas edilmesi sonucunu 
doğurabilecektir. 

Görevini ihmal eden Ticaret Bakam Halil Başol 
hakkında Anayasanın 90 ncı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 12 nci ve Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesi gereğince Meclis Soruşturması açıl
masını talep ederim. 31 . 3 .1977 

Adana Milletvekili 
Emin Bilen Tümer 

BAŞKAN — Okunan Meclis Soruşturması öner
gesi Genel Kurulun aldığı karar uyarınca kurulacak 
olan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale edile
cektir. 

15. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Karakoç' 
un, siyasi amaçlarla görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi-
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ne uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı Ali 
Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca, bir Meclis Soruşturması açaılmasına ilişkin Öner
gesi (9/165) 

BAŞKAN — Gündemin 14 ncü sırasında, Diyar
bakır Milletvekili Sayın Bahattin Karakoç'un, siyasi 
amaçlarla görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla, Milli Eğitim eski Bakanı Sayın Ali Naili 
Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük 
Mîltet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyanınca, bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesi var, önergeyi de okutuyorum. 

Türkiye Büyük MiHet Mecisi Başkanlığına 
31 . 3 . 1977 

Anayasanın 50 nci maddesi, halkın öğrenim ve 
eğitim ihtiyaçlarım sağlamanın, Devletin başta gelen 
ödevlerinden olduğunu açık hükme bağlamıştır. Bu 
ödevden sorumlu Devlet organı ise, özellikle Milli 
Eğitim Bakanlığıdır. 

Diğer taraftan, Anayasanın 12 nci maddesinde 
yer alan eşitlik ilkesi, yurttaşlar arasında siyasi dü
şünce ayrımı gözetilmesini kesinlikle yasaklamıştır. 

Yurttaşlar arasında siyasi düşünce ayrımım ken
dine yakıştırdığı Cephe Hükümeti adıyla, politikasına 
esas aldığını ilan eden, bugünkü Hükümetin Milli 
Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem ise, birçok eğitim 
kurumunda olduğu gibi, Ergani Öğretmen Lisesin
de de, gerçekleştirdiği uygulamalarla Anayasanın 
kendisine yüklediği göreve ihanet etmiştir. A. Naili 
Erdem Ergani Öğretmen Lisesinde, öğrenim ve eğiti
min gerekleri ile bağdaşmayan ve ancak yurttaşların 
siyasi özgürlüğünün yanında, eğitim hak ve özgür
lüklerine de kasteden, sakat bir anlayışla açıklanar 
bilecek birtakım atama tasarruflarını gerçekleştir
miştir. Milli Eğitim Bakanının bu tutumu, Doğu ve 
Güneydoğudaki çocuklarımıza eğitim ve öğretimde 
eşitlik olanağı istendiğinde: «Doğuya gönderecek 
öğretmen bulamıyorum» dediği zaman yalan söyledi
ğini de ortaya koyması bakımından ilginçtir. 

Olayların gelişmesi şöyledir : 
1976 - 1977 ders yıra başında Ergani öğretmen 

Lisesine 30 öğretmen birden atanmıştır. Bu atamalar 
öğretim ve eğitim amacına yönelik olsaydı, bunu tak
dir ve minnettarlıkla karşılamak mümkündü. Ancak 
söz konusu atamalardan sonra gelişen olaylar, ata
maların asıl amacının, Ergani Öğretmen Lisesinde, si

yasi düşünceleri iktidarca beğeniluıeyen öğrencileri 
sindirmek, hatta, zor kullanarak okuldan kaçmaları
nı sağlamak, okulu, faşist düşüncelerin empoze edil
diği , ve faşist eylemlerin organize edildiği. bir karar
gâh haline dönüştürmektir. Gerçekten de söz konusu 
atamalardan sonra, okulda sol eğilimli hatta taraf
sız olduğu saptanan öğrenciler, eh* bıçaklı, tabancan 
birtakım zorbalar tarafından döğübneye başlanmış, 
derslere girmeleri önlenmiş, geceleyin yataklarından 
kaldırılarak işkenceye tabi tutulmuştur. Okul idaresi 
bu gibi olaylar karşısında ilgisiz, hatta zorbaları des
tekleyici tavır takınmıştır. Saldırılar, onları tasvip 
etmeyen bazı öğretmenlere de yöneltilmiştir. Öyleki 
kısa zamanda okulda, öğretim ve eğitim olanağı kal
madığı gibi can güvenliği de kalmamıştır. Bazı öğ
rendi velileri ve öğretmenlerin yetkili mercilere yap
tığı şikâyetler sonuç vermeyince de, tek çıkar yol 
olarak, öğrenciler ve bir kısım örğetmenler okulu 
terk etmek zorunda kalmışlardır. Ders yuh başında 
700'den fazla öğrencisi olan okulda halen 300 öğren
ci bulunmaktadır. Sınıf mevcutları 15'er kişiye düş
müştür. Öğretmenlerin bir kısmı ders verecek öğren
ci bulamadıkları için boş gezmektedirler. 

Devletin milyarlarca lira sarf ederek kurduğu 
eğitim kurumlarını bu şekilde baltalayan, milletin 
umudu olan gençleri, kendi siyasi amaçlan uğruna 
heba eden Milli Eğitim Bakanının bu olaylardaki 
sorumluluğu açıktır. 

A. Naili Erdem siyasi amaçla görevini kötüye 
kullanarak Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesin
de yazılı suçu işlemiştir. 

Bu nedenle hakkında Anayasanın 90 ncı ve İçtü
züğün 12 nci maddesi gereğince Meclis Soruşturması 
açılmasını saygılanmla öneririm. , 

Diyarbakır Milletvekili 
Bahattin Karakoç 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis Soruştur
ması önergesi, Genel Kurulun daha evvelce almış 
olduğu karar uyarınca kurulacak olan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna havale edilecektir. 

16. — Danıştay hararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Köy 
İşleri eski Bakanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/166) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlanm, 15 nci sırada, 
Danıştay kararım uygulamayarak görevini kötüye kııl-
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landığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Köy İşleri eski Bakanı 
Sayın Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 12 nci mad
desi uyarınca Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
bir Başbakanlık tezkeresi vardır. Bu tezkereyi oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Köy tşieri Bakanlığınca hakkında uygulanan idari 
işlemle ilgili olarak Danıştayca ittihaz olunan yürüt
menin durdurulması kararının infaz edilmemesi sebe
biyle görevini suiistimal ve Anayasayı ihlâl ettiğinden 
bahisle, Köy işleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında şi
kâyeti muhtevi Necati Canter imzalı, Adana Cumhu
riyet Savcılığına hitaben verilmiş dilekçe ve ekleri ile 
TC Anayasasının 90 ncı ve 105 nci maddeleri ve 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 13 ncü mad
desi uyarınca Köy İşleri Bakam hakkında soruştur
manın Cumhuriyet Savcılığınca yürütülemeyeceğine 
ve evrakın merciine tevdiine dair Ankara Cumhuri
yet Savcılığınca düzenlenen 9 . 3 . 1977 gün ve Hz 
1977/7598 sayılı karar ve Adalet Bakanlığının konuy
la ilişkin 22 . 3 . 1977 tarihli ve 19110 sayılı yazısı 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Okunan Meclis Soruşturması tezke
resi Genel Kurulun aldığı karar uyarınca Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna havale edilecektir. 

17. — Tokat Milletvekili Ali Kurt'un, köye götü
rülen hizmetlerde partizanlık yaparak görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Köy İşleri eski 
Bakanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/167) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Tokat Milletvekili Sa
yın Ali Kurt'un, köye götürülen hizmetlerde parizan-
hk yaparak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyla Köy İşleri eski Bakanı Sayın Vefa Poy
raz hakkında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi vardır. Bu önergeyi de okutuyorum : 
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1 . 4 . 1977 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tokat İlinin 1974 yılında tesviyesi yapılan köy 
yollan 1975 - 1976 yıllarında kaplma programına 
alındığı halde bugüne kadar kaplaması yapılamamış
tır. 1975 - 1976 yıllan tesviye ve yapım programına 
alınan köy yollan da yapılmayıp ek program ismi 
altında gerçek program uygulanmayarak partizanlık 
yapılarak Bakanın mensup olduğu partiye oy verme
yen köylere hizmet götürtihnemiştir. Her yapılacak 
hizmetler için oy pazarlığı yapılmakta Devletin ma
kineleri belli bir siyasi partinin emrinde kullandırıl
maktadır. Köylere yapılacak altyapı tesislerinde Ada
let Partisince verilen listelere göre düzenlendiği bir 
gerçektir. 

Zile ilçesi ile Artova ilçesini birbirine bağlayan 
yolun halen kaplamasının yapılmadığı o yoldan 
faydalanan binlerce yurttaşı kendilerine oy vermedi
ler diye cezalandırmak istemektedirler. Bu nedenle 
açık partizanlık yaparak görevini kötüye kullanan 
Köy İşleri Bakam Vefa Poyraz hakkında Türk Ceza 
Kanununun 240, Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca 
Meclis Soruşturması açılmasını arz ve talep ederim. 

Tokat Milletvekili 
Ali Kurt 

BAŞKAN — Bu Meclis Soruşturması önergesi de 
Genel Kurulun aldığı karar uyannca Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna havale edilecektir. 

18. — Denizli eski Milletvekili Hüseyin Erçelik'in, 
iplik fiyatlarının aşırı artmasını önlemeyerek küçük 
sanayicinin zararına hareket ettikleri ve bu eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel ve Sanayi 
ve Teknoloji eski Bakanı Abdülkerim Doğru hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/168) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Denizli eski Milletve
kili Sayın Hüseyin Erçelik'in, iplik fiyatlannın aşın 
artmasını önlemeyerek küçük sanayicinin zararına ha
reket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Sayın Süleyman Demirel ve Sanayi ve Teknoloji 
eski Bakam Sayın Abdülkerim Doğru haklannda 
Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyannca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
vardır. Bu önergeyi de okutuyoruz efendim : 
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1.4.1977 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüz yıllardan beri Denizli Merkez kaza, Saray
köy - Babadağ Nahiyesi, Buldan, Güney ve Tavas -
Konak, Kızılcabölük nahiyeleri halkı küçük sanayi 
kolu olan dokumacılıkla yaşamlannı sürdürmekte
dirler. 

Bu yoksul, ezilmiş, sömürülmüş halkımız çağ dışı 
yapılar içinde ışıksız, havasız ve gıdasız olarak günde 
16 saat çalışmaktadırlar. Ancak karnım doyurabilen 
bu küçük esnaf ve sanatkârlar son iki yıldır pamuk 
ipliğinin yükselişinden bu çürümüş, kokuşmuş bozuk 
düzenin imansız ve insafsız çarkının dişlileri arasında 
ezilmektedirler. 

1974 yılında 20/1 No'Iu pamuk ipliğinin bir kilo
su 30 lira idi. 1975 yılından itibaren her ay artarak 
ipliğin kilosu 60 ilâ 85 liraya kadar yükseldi. Halbuki 
pamuk üreticisinden kilosunu 8 liradan alan tüccar 
1976 sonlarında pamuğun kilosunu 25 ilâ 26 liradan 
sattı. 

ipliğin fiyatlarının yükselişi karşısında bundan do
kunan mamullerin tüm fiyatlarının sabit ve düşük ol
ması neticesi küçük esnaf ve sanatkârlar iflâs etmek 
durumuna düşmüşlerdir. 

Pamuk ipliğinden mamul olan küçük sanayiciler 
imal etmiş olduktan malları değerlendirememiş, iplik 
üzerindeki zammı alamamış, mutlu, soylu ve büyük 
kapitalist sömürücü fabrikatör sermayedarların pençe
sine kayıtsız, şartsız düşmüşler ve korkunç bir şekil
de perişan olmuşlardır. 

Özel sektör çıkarcıları bu durumu bir fırsat bile
rek ipliği stok yapmışlar ve büyük darlık yaratmışlar
dır. Böylece küçük sanatkârın üzerinde oynadıkları bu 
oyundan milyonları, milyarları kazanmışlardır. 

Makine, el tezgâhlan ve dokumacılıkla geçimim 
sağlayan küçük esnaf ve sanatkârın başkaca hiç bir 
gelir ve geçim kaynağı yoktur. Bunları iflâsa sürük
lemek, batırmak, mağdur etmek büyük haksızlıktır, 
sosyal adaletle, insan onuru ile bağdaştırmak olanak 
dışıdır. Ya ipliğin fiyatı düşürülmelidir, yahut da on
dan imal edilen mamul yükseltilmelidir. 

Bir kısım halkı ve küçük sanayicileri ezen, tüccar 
ve fabrikatörleri destekleyen, pamuk üreticilerine ve 
dokumacılara değer vermeyen, onların mallarını ucu
za kapatan stokçu ve karaborsacılara yardımcı olan 
kapitalistlerin sömürüsüne göz yuman emeğin yüce 
değerim tanımayan, bunlara ters düşen Başbakan Sü
leyman Demirel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdül-

kerim Doğru hakkında Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
ve Anayasanın 90 ncı maddeleri gereğince bir Meclis 
Soruşturması açılmasını talep ediyorum. 

Saygılarımla. 
Denizli Milletvekili 

Hüseyin Erçelik 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis Soruştur

ması önergesi, Genel Kurulun aldığı karara uygun 
olarak kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
havale edilecektir. 

19. — Aydın eski Milletvekili İsa Ayhan'ın, pamuk 
ihracatında üreticinin zararına hareket ederek görevi
ni kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret 
eski Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/169) 

BAŞKAN — Aydın eski Milletvekili Sayın Jsa 
Ayhan'ın, pamuk ihracatında üreticinin zararına ha
reket ederek görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyla Ticaret eski Bakanı Sayın Halil Başol 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi vardır. 
Bu önergeyi de okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin sınai bitki üretiminin başhcalanndan 

birisi ve ihraç kalemlerimizin birincisi durumuna ge
len pamuk tanmı, Cephe Hükümetinin uyguladığı po
litika nedeniyle ciddi bir tehlike karşısında bulunmak
tadır. 

Bütün tarım ürünlerinde, köylümüzün ahnterine 
değer biçme görüşü yerine, iç ve dış ticaret çevrele
rinin çıkarlarına uygun bir fiyat politikası izleyen 
Cephe Hükümeti, yüz binlerce zeytin ve zeytinyağı 
üreticisini perişan etmiş yüz binlerce ayçiçeği üretici
sini de borç çukuruna iterek iflaslarına neden olmuş
tur. Hükümet, yalnız düşük taban fiyatı uygulamasıy
la da yetinmemiş, tarım kesiminde yaşayan yurttaş-
lanmızın kredi ihtiyaçlarını karşılamayarak, onları te
feci ve aracılara mahkûm duruma düşürmüştür. Bun
lara paralel olarak, 1976-1977 ihraç yılında, pamuk 
üreticisi için tespit ettiği taban fiyatı dünya piyasala
rının çok altında tutarak, üreticinin değil, ihracatçı 
ve iç sanayici - tüccarın daha çok kazanmasına ola
nak tanımıştır. Nitekim, 1976 Eylül başında, yani pa
muğun idrak sezonunda, devletçe alımına karar veri-
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len kütlü pamuk için Ege'de 10,75, Çukurova'da 10̂ 25 
TL.'Iık baş fiyatlar ilan edilmiştir. Ancak, hükümetin 
ilan ettiği hu fiyatlarla alıma geçildiğinde, dünya pi
yasasında, Türk pamuklarına verilen fiyat 12,50 TL. 
civarındaydı. Cephe Hükümeti, normal arz - talep 
kurallarını da bir kenara iterek, çiftçilerin en sıkışık 
olduğu dönemde, her kiloda 150 kuruşun tüccarın ve 
sanayicinin cebine inmesini sağlayacak bir politika iz
lemiştir. 1974'de, dünya piyasasının kütlü pamuk için 
6,:— TL. civarında olduğu zamanda, Ecevit Hüküme
tince destekleme alımı için tespit edilen 8 liralık baş-
fiyatı az bulup, bunu sürekli bir eleştiri ve köylüyü 
kışkırtma konusu yapan AP'liler, şimdi, kendi parti
lerinin elinde bulunan ticaret Bakanlığını, üreticiler 
için değil, tüccar ve sanayicilerin çıkarlarını savunan 
bir organ gibi kullanmaktadırlar. 

1976 yılı ürünü kütîü pamuk fiyatlarının belirli bir 
düzeyde tutulması, yani devletçe desteklemesinin ya
pılması için çıkarılan 21 . 9 . 1976 tarih, resmi gazete
nin 15714 sayılı 7/12409 Kararnamenin 8 nci mad
desinde, bu destekleme alımlarından kâr elde edildiği 
takdirde, bunun kullanış biçimini belirtme yetkisi Ti
caret Bakanlığına bırakılmıştır. Daha önceki yıllarda
ki uygulamalarda, destekleme alımlarından elde edi
lecek kârların, ortaklara dağıtıldığı görülmüştür. Oy
sa, 1976 yılı ürününün dünya piyasalarındaki hızlı 
yükselmeler nedeniyle, devlet destekleme fiyatlarının 
çok üstünde ihraç edilmesi olanağı doğmuştur. 195 -
200 cent'e kadar lif pamuk ihraç edilmiştir. Bunun küt
lü pamuk karşısındaki değeri 13 TL.'den aşağı olma
mak gerekir. Hükümetin, Tariş, Antbirlik, Çukobirlik 
gibi Kooperatif Birlikler aracılığıyla yaptırdığı des
tekleme alımlarıyla, köylüden 10,75 TL'den satın al
dığı pamukların ihracından elde edilen kân, şimdiye 
kadar kooperatif ortaklarına dağıtmadığı görülmüş
tür. İç piyasada, üreticiden destekleme alımına son 
verildiği halde, altı ayı aşkın bir süredir, kendisin
den alman pamuğun fiyat farkım alamayan üreticile
rimiz zarara uğratılmışlardır. Köylerimiz, pamuk üre
ticilerimiz, 1974 tecrübesinden dolayı, devlet desteği
nin kendi lehlerine olacağını sandıkları için, ürünleri
ni, serbest piyasada 13 liraya satmak yerine, koope
ratif birliklerine vermeyi tercih etmişlerdir. Cephe 
Hükümetinin ve özellikle AP'nİn sermaye sınıflannm 
çıkarını düşünürken, üreticileri aldatacağını, zarara 
uğratacağını düşünmeyen ryi niyetli vatandaşlarımız 
bu uygulamayla acı bir ders almışlardır. Bunun he
sabını elbette sormak, siyasal J>ir konudur. Ancak, 
Anayasamız ve yj»° 
lîl B— " 

^ , U B sorumluluğu açıktır, 

u,rranz içinde, Ticaret Bakanı H Î 

Yukanda açıkladığımız gerçekler karşısında, üre
ticinin mahsulünU düşük fiyatla sattırmak ve bile
rek onlan zarara uğratmak durumunu yaratan Tica
ret Bakam Halil Başol hakkında, Anayasanın 90 nci 
ve TBMM İçtüzüğünün 12 nci ve Türk Ceza Kanunu
nun 240 nci maddesi gereğince Meclis Soruşturması 
açılması hususunda gerekli işlemin yapılmasını rica 
ederim. 

Saygılanmla. 1 .4 . 1977 
Aydın Milletvekili 

İsa Ayhan 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis Soruştur
ması önergesi, Genel Kurulun aldığı karara uygun ola
rak kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna ha
vale edilecektir. 

20. — Aydın eski Milletvekili M. Şükrü Koç ve 
9 arkadaşının, ilkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı Genel Kurulu kararlarını onaylama
yarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu 
iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem 
hakkında Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/170) 

BAŞKAN — Aydın eski Milletvekili M. Şükrü 
Koç ve 9 arkadaşının, ilkokul öğretmenleri Sağlık Ve 
Sosyal Yardım Sandığı genel kurul kararlannı onay
lamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu 
iddiasıyla, Milli Eğitim eski Bakanı Sayın Ali Naili 
Erdem hakkında Anayasanın 90 nci, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeyleri uyannca, bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi vardır; 19 ncıı sıradaki bu öner
geyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cephe Hükümetinin, işbaşına geldiği iki yıldan bu 

yana çeşitli baskılarla yasa dışı işlemlerle kıyıma uğ
ratıp tedirgin ettiği ilkokul öğretmenlerimiz en çok 
maddi sıkıntıya sokulan ve geçim derdine düşürüle
rek mesleklerini terke zorlanmakta, aym zamanda 
sosyal güvenceleri tehdit edilmektedir. 

Nitekim 4357 ve 7117 sayılı yasalarla kurulmuş 
olan ilkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım 

1 Sandığına üye 200 000 ilkokul öğretmem ile bun-
| lann aile ve çocuklarının oluşturduğu 1 milyon va-

59 — 



TBMM B : 4 19 , 4 ; 1978 O :, 1 

tandaşımız, Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdenı'in 
keyfi tutumu yüzünden yeni bir haksızlığa uğratılmış
lardır. 

Bu sandığın 15-23 Temmuz 1976 tarihinde Anka
ra'da yapılan olağan genel kurulunda seçilen yöneti
ciler Cephe İktidarının hoşuna gitmediği için, Genel 
Kurulca yapılan statü değişikliği bakanlıkça onaylan
mamıştır. Yapılan statü değişikliği ile sandık, üyele
rine daha etkili bir hizmet organına karıştırılmıştır. 
Buna rağmen, Milli Eğitim Bakanının itirazı üzerine 
sandık genel kurulu, eski statüsünün 10 ncu madde
sinde yetkilendirilen denetçiler tarafından 7, 9 Şubat 
1977 tarihlerinde olağanüstü olarak toplanmış ve Ba
kanlığın talep ettiği statü değişikliklerini gerçekleştir
miştir. 

Genel Kurul bu toplantıda, üyelerine yapmakta ol
duğu karşılıksız yardımların açığım kapatmak üzere 
ödentileri 20 TL.'dan ayda 30 TL.'na çıkarmasını ka
rara bağlamıştır. Bu kez de Bakanlık valiliklere gön
derdiği bir genelge ile 7117 sayıh Yasaya ve anasta-
tüye aykırı olarak, kendi yetkisini aşmış ve ödenti
lerini 20. TL.'dan toplanmasını istemiştir. Oysa Ge
nel Kurulca yapılan statü değişikliği, zamanında ve 
ilgili yasalarda belirlenen usuller içinde Milli Eğitim 
Bakanlığının onayına sunulmuştur. Ne varki, bu defa 
da Bakanlık olağanüstü toplantının kendisinden izin 
alınmadan yapıldığım iddia ederek, yapılan statü de
ğişikliğini onaylamamakta İsrar etmektedir. Halbuki 
7117 sayılı Yasaya göre Genel Kurulun toplantıya 
çağnlabilmesi için, denetçiler kurulu, üye temsilcile
rin salt çoğunluğu, sandık merkez yönetim kurulu da 
Milli Eğitim Bakanlığı gibi yetkili kılınmıştır. Anılan 
olağanüstü toplantı da denetçiler kurulunun çağrısıy
la yapılmıştır. Statünün onaylanması nedeniyle şu an
da ilkokul öğretmeni ve sandığın ilişkileri durdurul
muş ve işlemez hale getirilmiştir, ölenlere, hastala
nanlara, emekliye ayrılanlara hakları olan yardımlar 
yapılamaz hale düşülmüştür. 

Bakanlık, esasen boğaz tokluğuna çalıştırmakta 
olduğu öğretmenlerimize, şimdi de sosyal yardım san
dığını felce uğratacak ikinci bir mali baskı koymak 
hevesine düşmüştür. Bu yetkilerin aşılması ve yasala
rın çiğnenerek bir topluluğa işkence yapılması demek
tir. Bir bakanın, sırf kendi siyasal görüşlerini paylaş
mayan kişilerin yönetim kuruluna seçilmelerini ceza
landırmak için 200 bin kişiyi maddi zarara sokması 
doğrudan doğruya suçtur. 

Bu durumda Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Er
dem suçludur ve sorumluluk altındadır. Bu itibarla, 

Anayasamızın 90. ve TBMM İçtüzüğünün 12 ve Türk 
Ceza Kanununun 240 maddesi içinde bakanın so
rumluluğunun tespiti için Ali Naili Erdem hakkında 
Meclis Soruşturması açılmasını rica ederiz. 5.3.1977 

Aydın Milletvekili Burdur Milletvekili 
M. Şükrü Koç Osman Aykul 

Aydın Milletvekili Muğla Milletvekili 
İsa Ayhan Halil Dere 

Eskişehir Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Murat Kâhyaoğlu Necati Cebe 
Uşak Milletvekili İçel Milletvekili 

Kadir özpak Süleyman Şimşek 
Hatay Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Sönmez Kemal Anadol 
BAŞKAN — Saym üyeler, okunmuş bulunan Mec

lis Soruşturması önergesi, Genel Kurulun aldığı ka
rar uyarınca kurulacak olan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna havale edilecektir. 

21. — Gaziantep eski Milletvekili Mustafa Gü
neş'in, gerçek dışı vergi beyanında bulunan bir yüküm
lünün durumunu inceletmeyerek görevini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla, Maliye eski Bakanı 
Yılmaz Ergenekon hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/171) 

BAŞKAN — Gaziantep eski Milletvekili Sayın 
Mustafa Güneş'in, gerçek dışı vergi beyanında bulu
nan bir yükümlünün durumunu inceletmeyerek göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza: 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ma
liye eski Bakanı Sayın Yıîmaz Ergenekon hakkında 
Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük MiHet Meclisi 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uya
rınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi var. Bu önergeyi de okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına! 
6.10.1976 günü Başkanlığınız aracılığı ile MaMye 

Bakanı Sayın Yılmaz Ergenekon'un yazılı olarak ce-
vapJamasını istediğim bir önerge vermiştim. 

Önergemin konusu, Yahya Kemal Demirci'm 1975 
mali ylında Çankaya Vergi Dairesine verdiği vergi be^ 
yannamesînde ticari müesseselerinin 4 milyon lira za
rar ettiği, bu nedenle devlete vergi ödemediği ve ay
rıca 2 milyon 736 bin 500 TL.'sı karşılığında 4 adet 
TIR kamyonu satınaldığı, bunların doğru olup olma
dığının Sayın Bakan tarafından belirlenmesi, hakların
da kanuni bir işlem yapılıp yapılmadığının açıklan
ması ile ilgili idi. 
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Sayın Bakan Yılmaz Ergenekon yine Başkanlığı
nız aracılığı ile sorularımı yanıtlayan cevabında; şöy
le demişti ; 

Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in Yahya 
Kemal Demire! tarafından sahnahndığı iddia olunan 
TIR kamyonlarına ait yazdı soru önergesini tetkik et
tirdim. 

İnceleme elemanının düzenlediği rapor neticesin
de : 

1« Çankaya Vergi Dairesi mükellefi Yahya Ke
mal Demirel'in 1975 yılı gelir vergisi beyannamesinde 
zarar bildirdiği, 

2. Mükellefin aynı yıl 11 adet TIR kamyonuna 
sahip bir şirketin ortağı olduğu, 

3. Şirketin bu vasıtaları satınalabümek için ge
rekli finansmanı borçlanarak temin ettiği tespit olun
muştur. 

'Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım. 
denilmektedir. 

Maliye Bakam 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Görülüyorki sorduğum soruların doğruluğu kanıt
lanmış, Yahya Kemal Demirel'in 1975 yılında ticari 
müesseselerinin 4 milyon lira zarar ettiği beyanı üze
rine vergi ödemediği 11 adet TİR kamyonu buhınan 
bir şirketin de ortağı bulunduğu bizzat Maliye Ba
kanı Yılmaz Ergenekon tarafından doğrulanmıştır. 

IMaliye Bakanı Sayın Yılmaz Ergenekon sadece 
Yahya Kemal Demirel'in zarar gösterdiği ve aynı yıl 
4 TIR kamyonu alarak 11 TIR kamyonu bulunan 
bir şirketin ortağı bulunduğunu kanıtlamakla yetin
miş, daha derinlemesine bir inceleme yaphrtarak ger
çekten zarar mı etmiş yoksa kâr mı? Bu durumun 
ciddiyette incelenmesi gerçeğin meydana çıkarılması 
gerekirdi. Zira bu inceletme diğer iş adamlarımız 
için de iyi bir örnek teşkil eder, iş adamlarımızın dev
letin ciddiyetine karşı güvenini artırır, saygınlık duyu
lurdu. Bundan böyle de yalan ve sahte beyanlarda bu
lunmayı önlerdi. 

Ülkemizde küçük ve büyük kapitalle çalışan bir 
çok ticari müesseseler vardır. Zarar gösteren ticari 
müessese hemen hemen hiç yokken Başbakan Süley
man Demirel'in yeğeni Hacı Ali Demirel'in oğlu Yah
ya Kemal Demirel'in dev ticari müesseselerinin bir 
yılda 4 milyon zarar etmesi şeklinde gösterilmesi dik
kat çekicidir. Devletin görevlerinden biri de vatandaş
ları zarar etmekten korumasıdır. Mademki Yahya De
mirel'in ticari müesseseleri yılda 4 milyon lira zarar 
ediyor, öyleyse bu vatandaşımız bu işyerlerini hemen 
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kapatmalıdır. Zira devam ederse İflas edeceği bükten 
bir gerçektir. 

Maliye Bakanı Saym Yılmaz Ergenekon'un bunu 
da bîhnesi ve düşünerek gereğini yapması asK görev
leri arasındadır. 

Maliye Bakam Yılmaz Ergenekon konuyu benim
semediği için detaylı olarak inceletmemiştir. Yahya 
Kemal Demirel'in sadece Çankaya Yergi Dairesine 
1975 yılında verdiği geMr vergisi ve maM denge ver
gisi beyannamesini görmekle, böyle bir beyanname-! 
nin verildiğini doğrulamakla yetinmiştir. 

Yahya Kemal Demirel'in tüm ticari müessese ve 
işletmelerinin 1975 yılma ait çalışmaları gelir ve gi
derleri yerinde ve resmi kayıtlara göre incelenmemiş
tir. Bunun yapılması gerekirdi. 

Bu nedenle Maliye (Bakanı Sayın Yılmaz Ergene
kon, Yahya Kemal Demirel'i koruyucu pozisyona gir
mekle görevini kötüye kullanmıştır. 

Hakkında Anayasanın 90, TBM Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve Türk Ceza Kanununun 
240 ve diğer uyarlı maddeleri gereğince bir Meclis 
Soruşturması açılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 5.4.1977 
Gaziantep Milletvekili 

Mustafa Güneş 
'BAŞKAN — Okunmuş buhinan Meclis Soruştur

ması önergesi Genel Kurulun aldığı karar uyarınca ku
rulacak olan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna hava
le edilecektir. 

22. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İçişleri 
eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 
13 ncü maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/172) 

BAŞKAN — Sıra, Danıştay kararım uygulamaya
rak görevini kötüye kullandığı ve hu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıy
la İçişleri eski Bakanı Saym Oğuzhan Asiltürk hak
kında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresinin okunmasına geldi. 

Tezkereyi okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 17.2.1977 gün ve 304-2/00529 sayılı yazımız. 
Danıştayca ittihaz olunan yürütmenin durdurul

ması kararını infaz etmemesi sebebiyle İçişleri Bakam 
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Oğuzhan Asiltürk hakkında Meclis Soruşturması açıl
ması isteği ile ilgili evrakla birleştirilmek üzere Ada
let Bakanlığından alınan 22.3.1977 gün ye 19151 sa
yılı yazı ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 
'BAŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis Soruştur

ması tezkeresi Genel Kurulun aldığı karara uygun 
olarak kurulacak olan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna havale edilmiştir. 

23. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Malatya tütün piyasasının açılmasını ge
ciktirerek görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesine uyduğu 
iddiasıyla Gümrük ve Tekel eski Bakanı Orhan Öz-
trak hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/173) 

BAŞKAN — Sıra, Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Sayın Hamdi özer'in, Malatya tütün ptiyasası-
nın açılmasını geciktirerek görevini ihmal ettiği ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ncu madde
sine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel eski Baka
nı Sayın Orhan öztrak hakkında, Anayasanın 90 ncı, 
Türkiye Büyük Millet Meclîsi içtüzüğünün 12 nci 
maddesi uyarınca Meclis Soruşturması açılmasına da
ir olan önergesine geldi, önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
(Başkanlığına 

Malatya ilinin tütün piyasası bugüne kadar açıl
mamıştır. Her yıl mart ayı içinde tütün alımı başladı
ğından, tütün ekicileri buna göre tütünlerini baskıya 
almış ve balya yapmıştır. 

'Bu durumda uzun süre bekletilen tütünler artan 
sıcaklık yüzünden de bozulmuş, çürümüş ve türün 
ekicilerini 300 milyon lira zarara sokmuştur. Bu gi
dişle bu zarar her gün daha da artmak suretiyle tü
tün ekicilerim sefalete sürüklemektedir. 

IBu üreticiler çalıştırmış oldukları işçilerin ücretle
rini ödeyemez duruma düşmüş ve faizli borçların al
tında ezilir hale sokulmuşlardır. 

Tütünün taban fiyatına yapılacak göstermelik 
zammı karşılamak için ekicilerin elindeki tütün mik
tarım çürüterek yan yarıya azaltmak yolu tutulmuş
tur. Böylece taban fiyatım daha düşük hale getir
mek için tütün ekicilerini mağdur eden ve milli ser
vete darbe vuran Gümrük ve Tekel Bakam Orhan öz-
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trak hakkında Türk Ceza Kanununun 230 ncu mad
desi uyarınca, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddesine göre Meclis Soruşturması açıl
masını arz ve teklif ederim. 6.4.1977 

Malatya Senatörü 
Hamdi özer 

BAŞKAN — Okunmuş olan Meclis Soruşturma
sı önergesi, Genel Kurulun aldığı karar uyarınca ku
rulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale 
edilecektir. 

24. — İçel eski Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
beyanlarıyla halkın Devlete olan güvenini sarstıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley
man D emir el, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Ab-
dülkerim Doğru, İçişleri eski Bakanı Oğuzhan Asil-
türk ve Çalışma eski Bakanı Şevket Kazan hakların
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (91174) 

BAŞKAN — Sıra, İçel eski Milletvekili Sayın Oral 
Mavioğlu'nun, beyanlarıyla halkın Devlete olan güve
nini sarstıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla, eski 
Başbakan Sayın Süleyman Demirel, Sanayi ve Tek
noloji eski Bakam Sayın Abdülkerim Doğru, İçişleri 
eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve Çalışma eski Baka
nı Şevket Kazan haklarında Anayasanın 92 nci, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesinde. 

Okutuyorum önergeyi : 

TB Millet Meclisi Başkanlığına 
Demokrasilerde halkın kişilere değil, devlete gü

veni esastır. Halkın Devlete güvenini sarsacak her ey
lem, söz ve davranış devleti ve demokrasiyi önemli öl
çüde zedeler. 

Devletin yönetim gücünü temsil eden Hükümet 
üyelerinin davranış, söz ve eylemleri halkın güvenini 
sarsıcı nitelikte olursa anarşi için en uygun ortam 
doğmuş olur. Son günlerde Meclis kürsüsünde konu
şan bazı bakanlar ve bu konuşmaları çeşitli yerlerde 
cevaplayan Başbakanın; Devletin dış güvenliği, Dev
letin iç güvenliği ve Devletin dış siyasetiyle ilgili bir
birlerini yalancılık ve vatan hainliği ile itham eden 
beyanlarına tanık olmuş bulunuyoruz. Çeşitli bakan
ların birbirlerini yalancılık ve hainlikle suçlamaları 
kamuoyuna da geniş ölçüde yansımış bulunmaktadır. 
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Devlete olan güvenin sarsılmasını önlemek, Dev
let haysiyetini korumak ve anarşi ortamım ortadan 
kaldırmak amacıyla; varsa yalanları, yalan söyleyen
leri ve vatan hainlerini saptamak ve gereken müey
yideyi uygulamak üzere Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesi gereğince Başbakan Süleyman Demirci, 
Sanayi ve Teknoloji Bakam Abdülkerim Doğru, İçiş
leri Bakam Oğuzhan Asiltürk ve Çalışma Bakam Şev
ket Kazan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasını öneririm. 

İçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis Soruştur
ması önergesi, Genel Kurulun aldığı karara uygun 
olarak kurulacak olan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna havale edilecektir. 

25. — Çankırı eski Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'tn, işçi şirketlerini gereği gibi denetlemeyerek gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ti
caret eski Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/175) 

BAŞKAN — Gündemin 24 ncü sırasında yer alan 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğum soru 

önergeme, Sayın Ticaret Bakanının vermiş olduğu 
cevap sorularımın karşılığı qlmadığı gibi, yurt dışın
da çalışan ve halka açık işçi şirketleri kurduklarını 
ilan eden profesyonel para toplama ekiplerine daha 
çok suiistimal kapılarım açacak nitelikte olduğu için 
Anayasanın 90 ncı ve Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesi uyarınca soruşturma açılması gerekmektedir. 

İşçi şirketi adı altında kurulup sonradan sermaye 
artırımı oyunları ve banka mektupları yolu ile kar
şılığını koymadan şirket kasadarında sakladıkları boş 
fakat, kardeş, eş, çocuklar, yakın akrabalar üzerlerine 
gösterilen hisse senetleri oyunu ile saf ve tertemiz mil
liyetçilik duygulan ile gelecek mutlu kalkınmış Tür
kiye sloganına yardımcı olma arzusundan doğan 
şirketlere ortaklık akçelerinin bu profesyonel kadro
lar tararından tam bir çiftlik havasında idare edilme
sine göz yuman, devlet vurguncuya pirim veriyor de
mektir. Alın teri soyguncularına verilen pirimler işçi 
kardeşlerimizin kazançlarının devlet eli ile soygunu
na ve istismarına geç izni vermektedir. Bugün tara

fımdan bilinen, bakanlıkça da çok iyi bilinen bu şir
ketlerin genel kurul toplantılarına izin vermeniz, Türk 
işçi şirketlerinin istismarına ve şirketlerin başına çö
reklenmiş profesyonel idarecilere hizmet ederek on
ları gerçek ortakların denetiminden kaçırmanız suç
tur, apellerini ödememiş ortaklık vecibelerinden olan 
iştirak paylarını dahi koymamış, yalnız bankalardan 
aldıkları bir mektupla ödenmiş gösterip, sizlerin tet
kik etmeden verdiğiniz ve sonrasını takip etmediği
niz iştiraklerin karşılığı olmadan; şirket kasasında 
hayali ortaklar adına kayıtlı kongre kurtarma kuvveti 
olarak saklanması her halde cezaya sebep olacak bir 
davranıştır. Devlet eli ile, yapılan ihbarları dahi kulak 
arkasına atarak bunları korumanız hakkında soruş
turma açılmasını gerektirmektedir. Türk işçisinin alın 
terlerini şirketçllik oyunu ile sömürtmek işçiye iha
nettir. Verdiğiniz cevapta 88 şirket 750 milyon TL. 
sermaye toplamış. Bu kadar parayı işçi kardeşlerimiz 
yurt ekonomisi için yatırmışlardır. Bu paralar yüzlerce 
metre yer altında kazanılan paralardır. Bunların nasıl 
kullanıldığım araştırmamak ise onlara ihanettir Devlet 
buna müsaade edemez. Bugüne kadar birkaç iyi yö
netim dışında bu şirketlerden yüzde sekseni seneler
dir ziyan etmekte, şirket mallarını satarak veya ban
ka kapılarına işçi emeklerini ipotek ederek günlerini 
geçirmektedir. Kanun ve tüzük mevzuatı müsait değil 
diye suiistimallere göz yummak sorumluluğu paylaş
mak demektir Kongre müsaadelerinde sahte vekâlet
nameler, para ödemeden ortak görüken eş, dost, kar
deş vekâletnameleri ile gerçek alın terlerinin muraka
be ve kontrolundan kaçan profesyonel yöneticiler, 
işçi kardeşlerimizin sırtlarına vurulan kamburlardır, 
bu kambura da vize veren Ticaret Bakanlığıdır. Bu 
gerekçe ile Anayasanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi içtüzüğünün 12 nci maddesi ve Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesi gereğince bütün uyarı
lara rağmen işçi şirketlerindeki yolsuz ve murakabe
den kaçma imkânlarım yöneticilere tanıdıkları için 
sayın Bakan hakkında soruşturma açılmasını arz ve 
rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

BAŞKAN — Sayın üyeler, okunmuş bulunan bu 
Meclis Soruşturması önergesi de, Genel Kurulun al
dığı karara uygun olarak kurulacak olan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna havale edilecektir. 

26. — Diyarbakır eski Milletvekili Hasan Değer'in, 
köye götürülen hizmetlerde partizanlık yaparak gö
revlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
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Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla eski Başbakan Süleyman Demirel ve Köy İşleri 
eski Bakanı Vefa Poyraz haklarında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/176) 

BAŞKAN — Diyarbakır eski Milletvekili Sayın 
Hasan Değer'e ait olan 25 nci sıradaki önergeyi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Yüksek Başkanlığınla 

Köy İşleri Bakanlığının 1976 ve 1977 bütçeleri 
üzerinden ve buyana bakanlığın yolsuzluk, suiistimal, 
adam kayırma, partizanlık ve memur kıyımı hakkın
da delil, bilgi ve belgelere dayalı olarak tüm uyarı
larıma rağmen bakan bir türlü yaşa dışı tutumundan 
vaz geçmediği gibi git gide artırdığı hususunda ısrar 
ettiğini de esefle müşahade etmekteyim. 

Nedenine gelince Başbakan Süleyman Demitel'in 
müsamahalarına sığınan Köy İşleri Bakanı Vefa Poy-
raz'ın vazifeye başladığından beri yasaları hiçe 
sayarak eiüt, plan ve programları uygulamadığı gibi 
partizanca indi mütalaalanyla aklına eseni tatbik 
ederek Türkiye Cumhuriyetini çağ dışı bir ortama 
sürüklemekte olduğu ilerde iddialarımı kamthyacağı 
görülecektir. 

Köy İşleri Bakanlığının 25 Aralık 1963 tarihin
de kuruluşundan bu yana iMer genel meclisince ön 
görülen yatırım harcama programları şimdiye ka
dar tatbik edilmiş iken maalesef Vefa Poyraz zama
nında iller genel meclisi programlarım uygulamadı
ğı gibi ancak Bakan partizanca yemi yöntemlere baş
vurmak suretiyle mucidi olduğu programları uygula
makla yetinmiştir. 

Dolayısıyla iller genel meclisi çalışmalarını da ye
tersiz bırakmıştır ki artık il genel meclisinin bundan 
böyle çalışma hikmeti vücududa ortadan kalkmıştır. 
İrade dedikleri bu mudur? 

örneğin Diyarbakır YSE İl Müdürünün Bakan
dan aldığı emre göre 1976 yılı programında belirti
len yatırım hizmetlerinde % 95 oranında program 
dışı işleri uygulamaya giriştiğini gizlemediği bariz bir 
hakikat olup oysa diğer illerin il genel meclis prog
ramları da her halde bundan farklı değildir. Bu 
yüzden 1977 program taslaklarım parlamenterlere 
dahi vermemek cüretini gösterebilmiştir. 

Bu husus için ilgililere bizatihi emir verdiğini 
üzüntü ile kaydetmek isterim, elimdeki deliller bu
nun yegane kanıtıdır. Bunun hesabı elbette sorula-
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T çaktır. Bundan mahcup olan varsa ben değilim oysa 
o da Başbakan ve Köy İşleri Bakanı olacaktır. Yet
mez mi bu yasa dışı tutumları daha ne zamana ka
dar sürüp gidecektir. 

Oysa kamu oyunun sabır tahammülünü aşan bo
yutlara ulaşmıştır bu sebeple bakan 2 yıldan beri 

I bakanlık çalışma raporunu dahi tanzim etme ihti-
[ yacını duymamıştır. 
I Böyle bakan mı olur, hangi tarafına bakarsanız 
I bakın bakanlığın suiistimallerle dolu menfaat şebe-
[ keşi eline terk edildiği görülecektir. 

Zira bu bakanlığa musallat olan uzun eller ba
kanlığı çıkmaza sürüklemekten bir türlü kurtarama-
mıştır. 

Özellikle Toprak Su Genel Müdürü Nejat Er-
kenci, Toprak İskân Genel Müdürü Nihat Karo, 

I Kooperatifler Genel Müdürü Ali İhsan Evirgen ve 
Muavini Tahsin Kaplan, YSE Genel Müdürü Kaya 

I Çakmak, Muavinleri Kemal Şençift ve.Sümer Böke, 
Teftiş Kurulu Başkanı Ali Atasever, Hüsamettin 
Başer ve Celalettin Çubukçu'dan oluşan Tertip Ko
mitesi görevlerinin yanı sıra ek menfaat planlarım 
uygulamayı da ihmal etmeyerek öte yandan da ba-

I kanın sempatisini kazanmayı da becerebilmişlerdir. 

Bu endişelerim devam ettiği takdirde bakana ka
dar ulaştığını kanıtlar. Çünkü bakanlık devlet kadro
larından ziyade siyasi kadrolara peşkeş çekildiği için 

I iş yapmak değil iş vermekle ün salmıştır. 
Zira çıkarları için merkezden taşraya kadar or

taklık planını amaçlamayı gaye edinmişlerdir ki taşra 
teşkilatlarına da kolayca sirayet ettirebilmişlerdir. 
Onun içindir ki kendilerine kanuni sorumluluk diye 
bir engel bırakılmamıştır. 

Bundan böyle bakan vazifesini partizanca ihmal 
ve suiistimalden dolayı belgelendirilmiştir ki bir yıl
da 1 375 kez MC kanadı parlamenterler bakanhğa 
uğramışken muhalefet parlementerlerine hiç mi seç
menlerinin önerisi olmamıştır. 

1. Köy kooperatifleri için uygulamadıkları pro
jeler nakti devlet yardımı ile desteklenmek amacıyla 
1975 yılı bütçesine yatırım harcamalarından 110 mil
yon 10 bin transfer harcamalarına da 15 milyon hibe, 
ve 25 milyon kredi olmak üzere 40 milyonluk öde
nek konulmuştur. 

Ayrıca 1974 yılı Maliye Bakanlığı bütçesinden 
4 kooperatif için 19 milyon aktarma yapılarak be
lirli kooperatiflere verilmek üzere emanete alınarak 
toplam 169 milyon 10 bin liraya baliğ olan bu ye-

I tersiz yardım fonlarının 19 Mart 1975 tarih ve 832 

6 1 -



TBMM B : 4 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmenliğin ışı-
ğı altında hazırlanan genelgeye göre nesnel ölçüler 
içerisinde dağıtılması gerekirken bakan yönetmeliği 
bir kenara iterek nesnel ölçüler yerine partizanca bu 
paraları bir seçim ulufesi gibi dağıtana yoluna gitmiş
lerdir. 

Keza 40 milyon ödeneğin 16 milyonu seçimler
den önce makamlarının 3 Temmuz 1975 tarih ve 
04/69 sayılı olurlarıyla acü yardım ödeneği ismi al
fanda seçim yapılacak illerdeki AP li kooperatifcilere 
peşkeş çekilmiştir. 

Ayrıca 13 Mart 1975 tarih ve 520 saydı genelge 
ile bölge müdürlüklerinin ön gördüğü değil AP'li ol
duklarını ispat eden veya AP'ye geçen kooperatifcile
re dağıtılması öngörülmüştür. 

1975 kısmi Senato seçimlerinin arefesinde koope
ratiflere dağıtım yapılmış iken açıkça seçim yasağı 
ve 1163 saydı Kooperatifler Kanununun 92 nci mad
desi 1975 mali yılı Bütçe Kanunu ile ilgili yasakları 
çiğneyerek pervasızca ihlal etmiştir. 

örneğin Menemen Çavuş Köy Kooperatifinin 
CHP'li olan başkanı CHP'den ayrılmış ve AP'ye geç
tikten sonra ancak 90 bin liralık yardım alabilmişti. 
Ayrıca Karaağı Kooperatif Başkanı DemirePin eski 
çobanıdır şimdi hem muhtar hem kooperatif başka
nıdır Toprak Su namı altında kooperatifine usulsüz 
olarak 250 bin lira ödenmiş % 50'sini zimmetine 
geçirdiği için kooperatif ortaklan tarafından mahke
melik olmuşlardır. 

Böylelikle 169 milyon usulsüz ve 7 milyon 500 
bin lirada belli olmayan partizanlara bahşiş veril
miştir. Bu yolsuzluğu kanıtlayan deliller mevcuttur. 

2. Suiistimallerle ilgili yeterli belgelere dayalı 
15 nci bölge müdürlüğü sandık köy yolu inşaatından 
taşaron Necati Mesutoğlu'na 170 444 lira fazla öde
me yapıldığına dair Mısırhoğhı ve tanık tarafından 
18 Ağustos 1975 tarih ve saydı raporla bakanlığa bil
dirildiği halde rapor resmiyete intikal ettirilmemiştir. 

Keza Diyarbakır Toprak Su İsteri 10 ncu Böl
ge Müdürlüğünden Ovabağ göleti kanal temeli ihale
si 5 milyona AP'li müteahhite anlaşma yolu ile veri
liyor mezkûr kanal için müteahhite masraf yaptırıl
madan 10 ncu Bölge Müdürlüğünün dozerleri çalış
tırılarak 5 milyon lira müteahhite ödenerek paylaşı
lıyor öte yandan Diyarbakır YSE ti Müdürü Nihat 
Aydın Devletin araç ve gereçlerini partizanların em
rine açıkça tahsis ettikleri gibi ve ayrıca çıkarları 
için AP'ye oy kazandırmak amacıyla program dışı 
işlem yapılmış ya köylülere 20 - 30 bin lira menfaat 
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karşılığı iş yapmış veyahutta AP'ye oy vermeleri hu
susunda kesin mutabakata varıldıktan sonra işe baş-
lanaıbihniştir. 

öte yandan Lice'de Akçabudak köyüne giden yol 
üzerinde 5 adet köprü yapımı için 850 bin liraya 
pazarlıksız ihale ediliyor işe başlanmadan müteahhi
de 850 bin lira ödeme yapıldığından bu konu vilaye
te intikal edilirken bu kez Müdür Nihat Aydm 1976 
Eylül ayı yağışlarında köprüleri selin götürdüğünü bir 
raporla örtbas etmeye yöneliyor ve yine Kulp Zara 
köy yolunun kumlanması için açıktan müteahhite 
480 bin lira ödeme yapılırken Kulp ti Genel Meclis 
Üyesi Kemal Yavuz tarafından vilayete resmen inti
kal ettiriliyor bu sebeple 31 il genel meclis üyelerin
den 17 imzalı 12 Ocak 1977 tarihinde YSE ti Müdü
rünün program dışı ve menfaat karşılığı ister yap
tığına dair 1976 bütçe programının reddedildiği il 
genel meclis başkanlığına sunulan muhtıra ile kanıt
lanmıştır. DelU ve bilgiler mevcuttur 14 Ocak 1977 
tarihli Tercüman ve diğer gazetelerde intişar ettiği 
halde bakan halen müdürü savunmakta ısrar etmek
tedir^ 

Ayrıca 2 yıldan beri YSE il binası bahçe duvarla
rının 3 ncü kez yıkılıp yakınlarına menfaat sağla
mak üzere yapıldığını gizlemek mümkün değildir ve 
buna benzer sair suiistimaller... 

Örneğin 26.1.1977 tarih ve 5-11/36 sayılı vali 
imzah ve keza 3 Şubat 1977 tarih ve 52 sayılı kay
makam imzalı yazılarda Gömayık, Dalhdağ, Yakacık 
ve 4 .Nisan 1975 tarihli bakanın yapımı için emir ve
rip bilahara geri altlığı Akçabudak'tan Yoîaçn ve 
Gem köyüne kadar köy yollarının yapımı 1977 prog
ramına alındığına dair il genel meclis üyelerinden 
Yaşar Subaşı, Kemal Yesin ve Bozan Karataş'a res
men bildirildiği halde soruyorum bakan bu progra
mı muhafaza edebilmekte midir? 

Bu benim bölgemde olduğuna göre diğer illerinde 
bundan farklı olduğu düşünülemez. Bundan böyle 2 
yıldan beri Diyarbakır YSE ti Müdürlüğüne yapılan 
tüm ihalelerde ihalesiz ve indirimsiz olarak diledik
leri partizan ortaklarına vermişlerdir dosya tetkikle
rinden de anlaşılacaktır. 

Diğer taraftan Sungurlu ilçesinin 26 köy içme su
yu müteahhidine 773 bin 866 lira açıktan YSE Ge
nel Müdürü Sümer Böke tarafından ödeme yapılırken 
müteahhit çareyi intihar etmekte bulmuştur, örne
ğin müteahhidin intihardan sonra bıraktığı mektupta 
ise «Benim intiharımın nedeni YSE'nin doymak bil
meyen adamlarıdır» denmiştir. 
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Görülüyor ki bakanın başlangıçtan beri bakan
lığın kaderi üzerinde kumar oynadığı da açıklık ka
zanmıştır. 

3. Bakanlık görevi ile bağdaşmayan atama yön
temlerine gelince: Ömrü tükenen tecrübeli teknisyen
lerden 3 ayda 3 sefer dama taşı gibi oynatılıp yerle
rine 3 yıllık tecrübesiz kimseleri atamıştır nezdimde 
485 kişinin partizanca atama listesi mevcuttur. 

Nitekim Gençlik Parkında çalışan 3 yıllık me
mur Tahsin Kaplan Kooperatifler Genel Müdür Mu
avinliğine getirilmiştir. Tüm bunlara ilaveten bakan
lık idare pozisyonuna atananlarla ilgili içlerinde 24 
yıla mahkûm olanların dahi bulunduğu 300 kadar 
komandolar ancak bakanlıkta öğlen yemeklerini ye
mekten öteye gitmeyip ayrıca vazife yapmazlar dai
reye gelmezler maaşlarını alır belirli egemen çevreler
den emir ve talimat gereğince sokak oylaylarını ya
ratırlar. 

Hazineye ait olan arazilere köylülerce bildirildiği 
halde bakan niçin sahip çıkmıyor, çünkü işine gel
miyor. Hatırlarda kaldığı üzere bundan önce Mali
ye Bakanlığı mal müdürleri tarafından mevzubahis 
araziler topraksız çiftçilere icarla verildiği halde 
maalesef Köy İşleri Bakanına intikal edince, imar 
iskân müdürlükleri bakanın kararlı partizanlığının 
farkına varmış olmalılar ki mevzuatı çiğneyerek 2 
yıldan beri diledikleri şekilde arazileri topraksız çift
çilerden alıp yine toprak sahiplerinin emrine vermek
te devam etmektedirler. Bu yüzden yüzlerce köylü 
kaba kuvvet karşısında boyun eğerek olur olmaz 
göçe mecbur edilip perişan ve sefil olmaktadırlar. 
Hatta evleri dahi köy ağalan tarafından grayderle 
yıkılıp yerle bir edilmektedir. Bölgemde Hazineye 
ait 1 milyon dönüm arazi mevcut iken köylülerin 
Hükümete bar bar bağırmalarınla karşı Hükümet bir 
türlü kendi arazisine sahip çıkmak cesaretini kendin
de göremiyor. Nedeni toprak ağalarının himmetine 
sığınarak oy avcılığı için hakikatleri kamufle edip 
partizanlarını kayırmaktan zerre kadar endişe duy
muyor. 

Kaldı ki toprak reformu tatbik edilmiş okun. An
cak köylülerle alay etmekten Öteye gidilememiştir. 
Zira köylüsünü aldatan devletin iftihar vesilesi de 
olamaz. Örneğin Bismil'in Sinan, Yasince, Üçtepe, 
Belli ve Eli Açık; Silvan'ın Gökçetevek ve Umur; 
Çınar'ın Yaprak başı ve Yuvacık; Merkezin Çaytepe, 
Beybuîak, Kaya, Karpuzlu, Fare ye buna benzer 
sair köyleri muhasara altında sürünüp gitmektedirler. 
Balkan da buna seyirci kalmaktan zevk almaktadır. 

Esasen 4 yıl önce Merkezin Çaytepe köyünde top
rak tevzi komisyonu tarafından binlerce lira Devlet 
parası harcanarak 8 600 dönüm Hazine arazisi icar
la topraksız 80 çiftçi ailesine tevzi edilmesine rağmen 
bu kez bu ailelerden güya işletemedikleri gerekçesiyle 
alınmak istenen 8 600 dönüm arazi 80 çiftçi ailesi 
yerine sadece 1 kişi olan toprak köy ağası Ekrem Adı-
van'a verilmesi için köylü zorlanmaktadır. Soruyo
rum, gerçek bu mudur?. Bu haller, bakanlığı sıra
sında bilerek yaratılmaktadır. Oysa bakan kendi
ne güveniyorsa ve yasalara saygınlığı varsa yukarıda 
belirtiğim cereyan eden tüm suiistimal olaylarının 
yanısıra mevzubahis köylerin durumlarını mahallin
de görmek üzere bakam aksini ispata davet ediyo
rum. 

Diyarbakır Cumhuriyet köyünden 750 ton mah
sûl alınmış nereye sarf edildiğini kestirmek mümkün 
değildir. Ancak naylon faturalarla daire müdürleri
ne birer tane alındığı ve Kemal Şençift için sefahat 
lojmanı yapılarak ziyafetti naylon faturalarla dol
durmuş oldukları özellikle dikkati calip olan 6 Eylül 
1975 tarihle deprem bölgesinde mal ve can kaybına 
uğrayan felaketzedelerin ölüleri üzerine birkaç kişiyi 
daha milyon sahibi edivermeleridir. 

Örneğin 6 nüfusunu kaybeden Emin Kelekçi ile 
birilikte bir miktar depremzede işçileri gece gündüz 
demeden çalıştırdıkları halde güya 750 bin lira faz
la mesai ücreti verilmesiyle ilgiM Diyarbakır YSE 12 
nci Bölge Amirliğinin Personel Başkanı tarafından ça
lıştırılan işçilere fazla mesai ücreti olarak ödenmesi 
gerekirken maalesef kendilerine bu ödemeyi yapma
yıp ancak 250 bin lirayı dilediklerine dağıttıkları söy
lenen bilgiler arasındadır, sarfiyatı meçhul olan 500 
bin lira nerede kaldı? 

Ne garip tecellidir ki Lice deprem bölgesi ölüleri 
henüz yerde iken Köy İşleri Bakanı erkanı ile birlik
te refakatinde Diyarbakır YSE 12 nci Bölge ve il 
müdürleri Toprak Su İskân müdürlerinin deprem böl
gesinde hizmet yerine kederli ailelerden önce oy is
temeleri karşısında direnenlerin yardımdan yoksun 
bırakıldıkları esef vericidir, bunu gizlemek müm
kün değildir. Nitekim Hani'nin Kuyular, Gürbüz, 
Serenler, Dilbi ve Abacılar; Lice'nin Güldiken, Der
nek, Çeper, Dibek ve Fuın ve Yünlüce; Kulp'un 
Cıksı, Huruç, Zara, Hertah, Elmalı ve Köyislanı köy
lüleri ile vesair köylüler bakanın bu tutumu karşısın
da büsbütün şaşkınlığa ve sükûtu hayale uğramışlar
dır. Zira bakan peşin kararlı olduğu için Diyarba
kır'da önceden yaptığı gizli toplantıda açık olarak 
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bizle beraber olan durur ve bakılır olmayan gider ve 
bakılmaz diyerek partizanlığını ilan ettiği henüz ha
tırlardadır. 

Soruyorum bakandan: Gerek içte ve gerekse dış
tan herkezin felaketzedelere yardım kolunu uzattığı 
bir sırada bakanın teşkilatı ve bilhassa YSE il mü
dürünün oy avcılığı için vazifelendirdiğini ve işin ona 
göre ayarlanmasına emir verdiği nedeniyle açık pa
zarlığa giriştiği tüm felaketzedelerin malûmatları ol
muştur. Bundan böyle yüzüstü bıraktıklarını da ka
nıtlamıştır... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, çalışma sü
remiz dolmuştur. Ancak bu önergenin bitimine ka
dar çalışma süresinin uzatılması hususunu oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. Önergenin devamını okutuyorum. 

Buyurun efendim. 
«Örneğin Köy İşileri Bakanının depremzedelerin 

yaralarını sarmak ihtiyacını dahi duymadığı kesin
lik kazanmıştır. Çünkü 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 13 ncü maddesi ve 1744 sayılı Kanunla oluştu
rulan orman içi köylülerine yardım fonundan topla
nan 5 milyon meblağın bakanın yetkisi ile orman içi 
köylülerine dağıtılması amaçlanan fondan bakan 
bunu dahi Lice orman içi deprem felaketzedelerine 
vermek ihtiyacını bile duymadığını ortaya koymuş
tur. Kaldı ki felaketzedelere yardım ettiklerine bizi 
inandırmış olsunlar. 

Soruyorum yardım fonundan oluşturulan meblağ 
orman içi felaketzede köylülere ne miktar verilmiş 
bunlara verilmeyip hangi orman içi köylülerine da
ğıtılmıştır? Açıklayabilir mi? Şüphesiz ki partizan
larından başkasına dağıtılmamıştır. Oysa 2 yıldan 
beri Poyraz'ın bakanlığı sırasında AP'li olmayan 
köylere devletin varlığı götürülmediği gibi felaketze
delerden AP'li olmayanların köyüne de hizmet götü
rülmediği ortadadır. 

Sosyal adalet ve devlet anlayışı dedikleri bu mu
dur? 

Aslında felaketzedelerin sorunlarına ciddi teşhis 
koymuş olsalardı 2 yıldan beri içirilen su ve geçirilen 
yoldan yoksun bırakılmazlardı. Bunu yapmayı dahi 
felaketzedelere layık görmediklerini kanıtlamışlardır. 

Ne garip tecellidir ki öteden beri Diyarbakır hal
kının kaderinin yamsıra doğuluların kaderi de böyle 

başlamış, böyle gider hakikatleri de hükümetler gör
mez oldular, tüm bunların yanı sıra bakanlığın A 
dan Z'ye kadar icraatında her sarf ettiği kuruştan 
partizan payım ön plana almak ve partizanlarına 
peşkeş çekmeyi gaye edindiği bu ortamda iken me
mur kıyımı yolsuzluk, menfaat şebekelerinin gitgide 
arttırıldığı devlet müessesesinden ziyade egemen mü
essese haline getirilme istidadının sorumsuzca har
camaların başıboş bırakıldığı her halikarıyla ortaya 
çıkmış ve açıklık kazandığı gibi nezdimdeki belge 
delil ve bilgilerle de kanıtlanacaktır. Bu şartlar mu
vacehesinde eğer hukuk devleti varsa, ki vardır o 
hakle durumlarını muhakeme etmek değil kendileri
ni mahkûm etmek gerekecektir. 

Şimdilik açıklamasını mazur gördüğüm bazı de
lil, bilgi ve belgeler ilerde soruşturma komisyonuna 
açıklanacaktır. 

Dolayısıyla Başbakanm buna göz yumması ve 
seyirci kalması nedeniyle Başbakan Süleyman De
mire! ve Köy İşleri Bakam Vefa Poyraz yapılan ya
tırım suiistimalleri, atamalar ve depremzede halkı ik-
tisaden ve ekonomik çöküntüye maruz bıraktıkları 
nedeniyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu cihetle Başbakan Süleyman Demirel 
ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz haklarında Ana
yasanın 90 ncı ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddesi gereğince bir Meclis Soruştur
ması açılması uygun görüldüğü keyfiyetini Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunduğumu arz ederim. 

25 Mart 1977 
Diyarbakır Milletvekili 

Hasan Değer» 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunmuş bu

lunan Meclîs Soruşturması önergesi Genel Kurulun 
aldığı karara uygun olarak kurulacak olan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna havale edilecektir. 

Çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Sayın Sabri 
öztürk ve arkadaşlarının bir önergesi var ise de İç
tüzük buna izin vermediği gibi, ayrıca, biraz evvel 
aldığınız karar da onu engellemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz dolmuş bu
lunmaktadır. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısını kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,08 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
4 NCÜ BİRLEŞİM 

19 . 4.1978 Çarşamba 

Saat : 15.00 
1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — Gündemde biriken Meclis Soruşturması öner

gelerine ilişkin Başkanlık sunuşu. 
2. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Recai 

Kocaman'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin değiştiril
mesine ilişkin İçtüzük teklifi. (2/1) (İçtüzük Geçici 
Karma Komisyonu kurulmak üzere) 

3. — İçel eski Milletvekili Hikmet Baloğlu ve 
Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üyesi Lûtfi Bilgen' 
in, narenciye ihracatında görevini kötüye kullandığı 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Ticaret eski Ba
kanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/154) 

4. — Hatay eski Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
10 arkadaşının, kira ve konut sorunun çözümlen
mesinde görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla İmar ve İskân eski Bakanı Nuret
tin Ok ve Köy İşleri eski Bakam Vefa Poyraz hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/155) 

5. — Trabzon Milletvekili Âdil Ali Cinel'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesinde öğrenci nakil ve inti
baklarında yasalara aykırı davranarak görevlerini 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski 
Başbakan Süleyman Demirel ve Milli Eğitim eski Ba
kanı Ali Naili Erdem haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/156) 

6. — Amasya eski Milletvekili Hasan Bütüner'in, 
köy - kent konusunda gerçek dışı beyanlar vererek 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 

12 nci maddeleri uyarınca, bir Melis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/157) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdı 
özer'in, Devletin varlığına ve temel düzenine yöne
lik olayları önlemediği ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 141 nci maddesine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/158) 

8. — Afyonkarahisar eski Milletvekili Süleyman 
Mutlu ile Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, anar
şik olayların önlenmesini engelleyerek görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet eski 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/159) 

9. — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'ın, 
ayçiçeği üreticisinin zararına hareket ederek görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıy
la Ticaret eski Bakanı Halil Başol hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/160) 

10. — Yozgat eski Milletvekili llhami Çetin'in, Enf-
lasyonist ekonomik politikaları ile dar gelirli yurt
taşların zararına hareket ederek görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Baş
bakan Süleyman Demirel, Maliye eski Bakam Yıl
maz Ergenekon ve Ticaret eski Bakanı Halil Başol 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/161) 

11. — Hakkâri eski Milletvekili Mikail îlçin'in. Hak
kâri ilinde halkın sağlık sorunları ile ilgilenmeyerek 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id-



diasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım eski Bakanı Kemal Demir hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/162) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nın, belediyelere yapılan yardımlarda 
partizanca davranarak görevini kötüye kullandığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla îmar ve İskân eski Bakam 
Nurettin Ok hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/163) 

13. — Adana eski Milletvekili Emin Bilen Tü-
mer'in, haklarında yolsuzluk iddiaları bulunan Çu-
kobirlik yöneticilerine işten el çektirmeyerek görevi
ni kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Tica
ret eski Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/164) 

14. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Karakoç' 
un, siyasi amaçlarla görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı Ali 
Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/165) 

15. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Köy 
İşleri eski Bakanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruştur
ması açılmasına üişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/166) 

16. — Tokat Milletvekili Ali Kurt'un, köye götü
rülen hizmetlerde partizanlık yaparak görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Köy İşleri eski 
Bakam Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/167) 

17. — Denizli eski Milletvekili Hüseyin Erçelik' 
in, iplik fiyatlarının aşırı artmasını enlemeyerek kü
çük sanayicinin zararına hareket ettikleri ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 

uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel 
ve Sanayi ve Teknoloji eski Bakam Abdülkerim 
Doğru haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/168) 

18. — Aydım estoi Müetveküi İsa Ayhanı'ın, pa
muk ihracatında üreticinin zararına hareket ederek 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Ticaret eski Bakam Halil Başol hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/169) 

19. — Aydın eski Milletvekili M. Şükrü Koç ve 
9 arkadaşının, ilkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı Genel Kurul kararlarını onaylamayarak 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddisıyla 
Milli Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/170) 

20u — Gaziantep eski Milletvekili Mustafa Gü
neş'in, gerçek dışı vergi beyanında bulunan bir yü
kümlünün durumunu inceletmeyerek görevini kötü
ye kullandığı ve bu bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla, Maliye 
eski Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/171) 

21. — Danıştay kararım uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İçişleri 
eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 
13 ncü maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/172) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Malatya tütün piyasasının açılmasını ge
ciktirerek görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesine uyduğu 
iddiasıyla Gümrük ve Tekel eski Bakam Orhan 
Öztrak hakkında Anayasamn 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/173) 

23. — İçel eski Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
beyanlarıyla halkın Devlete olan güvenini sarstıkları 



ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley
man Demirel, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Ab-
dülkerim Doğru, İçişleri eski Bakam Oğuzhan Asil-
türk ve Çalışma eski Bakanı Şevket Kazan hakların
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/174) 

24. — Çankırı eski Milletvekili Mehmet Ali Ar< 
san'ın, işçi şirketlerini gereği gibi denetlemeyerek gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ti
caret eski Balkanı Halli Başol hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/175) 

25. — Diyarbakır eski Milletvekili Hasan Değer'in, 
köye götürülen hizmetlerde partizanlık yaparak gö
revlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id
diasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel ve Köy İş
leri eski Bakanı Vefa Poyraz haklarında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/176) 

26. — Malatya eski Milletvekili Celâl Ünver'in, 
Hekimhan olaylarında görevlerini kötüye kullandıkla
rı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley
man Demirel, Devlet eski Bakam ve Başbakan Yar
dımcısı Alparslan Türkeş, İçişleri eski Bakanı Oğuz
han Asiltürk ve Adalet eski Bakam İsmail Müftüoğ-
lu haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/177) 

27. — Aydın eski Milletvekili M. Şükrü Koç ve 
9 arkadaşının, mili gelirin dağılımında denge sağla
yacak tasan ve tekliflerin yasalaşmasını önleyerek gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ma
liye eski Bakam Yılmaz Ergenekon hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/178) 

28. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma 
eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasanın 

J 90 ncı, TBMM Birleşik ToplanUsı İçtüzüğünün 12 
I ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur-
I ması açılmasına İlişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/179) 
j 29. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, yap-
I tığı partizan tayinlerle görevini kötüye kullandığı ve 
J bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde-
| sine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı Ali 
I Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
I Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya-
I rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner

gesi. (9/180) 
I 30. — Danıştay kararım uygulamayarak görevini 
I kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu-
I nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 

Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkmda Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/181) 

31. — Danıştay kararım uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İçişleri 

I eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında Anayasalım 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturma-

I sı açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/182) 
32. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 

I kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İmar ve 
İskân eski Bakam Nurettin Ok hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 

I ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/183) 

33. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakam Ali Naili Erdem 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi. (9/184) 

34. — Danıştay kararım uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, 

I (9/185) 



35. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminim Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakandık tezkeresi. 
(9/186) 

36. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/187) 

37. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Maliye 
eski Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/188) 

38. — Danıştay kararını uygulamayarak görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Çalışma eski bakanları Ahmet Tevfik Paksu ve Şev
ket Kazan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı içtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi. (9/189) 

39. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma 
eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/190) 

40. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma 
eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/191) 

41. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma 
eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasanın 

90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünü* 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/192) 

42. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, 
(9/193) 

43. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'm, Hü
kümetin kuruluşunda görevlerini 'kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman 
Demirel ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı 
Kâmran inan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/194) 

44. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir'in, teş
vik belgelerinin verilişinde görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Sü
leyman Demirel, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Ab-
dülkerim Doğru ve Ticaret eski Bakanı Halil Başol 
haklarında Anayasanın 90! ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/195) 

45. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
ete taban fiyatı vermeyerek üretici ve tüketicinin za
rarına hareket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla es
ki Başbakan Süleyman Demirel ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık eski Bakanı Fehim Adak haklarında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/196) 

46. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, Nu
saybin'de meydana gelen olaylarda görevlerini kötüye 
'kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla içişleri es
ki Bakanları Oğuzhan Asiltürk ve Korkut Özal hak
larında Anayasanın 90! ncı, TBMM Birleşik Toplantı
sı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/197) 

47. — Diyarbakır Milletvekilli Bahattin Karakoç 
ve 5 arkadaşının, siyasi amaçlarla görevlerini kötüye 



kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Süleyman Demirel, Milli Eğitim eski Bakanı Na-
hit Menteşe ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Gün 
Sazak haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/198) 

48. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, orman 
tahribini ödemeyerek görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman 
Demirel ve Orman eski Bakam Sabahattin Savcı hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/199) 

49. — Çorum Milletvekili Şükrü Bütün'ün, taban 
fiyatlarının tespitinde üreticinin zararına hareket ettik
leri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 141 nci 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman 
Demirel ve Bakanlar Kurulu eski üyeleri haklarında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/200) 

50. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
pancar üreticisinin zararına hareket ederek görevleri
ni kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla es
ki Başbakan Süleyman Demirel ve Sanayi ve Tekno
loji eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk haklarında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/201) 

51. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı özer'in, Anayasal Devlet düzenini bozduğu ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240, 311 ve 312 nci 
maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley
man Demirel hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/202) 

52. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
ilinde yatırımları engelleyerek görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Süleyman Demirel, İmar ve İskân eski Bakanı 
Recai Kutan ve Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad

deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin Önergesi. (9/203) 

53. — Kars Milletvekili İsmet Atalay'ın, et ve 
süt taban fiyatlarının tespitinde üretici zararına ha
reket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Süleyman Demirel, Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
eski Bakanı Fehim Adak ve Ticaret eski Bakam Agâh 
Oktay Güner haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri.uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner^ 
gesi. (9/204) 

54. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, halk 
sağlığı konusunda gerekli önlemleri almayarak göre
vini ihmal ve kötüye kullandığı ve hu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/205) 

55. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Danıştay kararlarını uygulamayarak görevlerini kötü
ye kullandıkları ve bu eylemlerinin Tüılk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Baş
bakan Süleyman Demirel, Milli Eğitim eski Bakanı 
Ali Naili Erdem, Ulaştırma eski Bakanı Nahit Men
teşe, Köy İşleri eski Bakanı Vefa Poyraz, Orman es
ki Bakanı Turhan Kapanlı, Sosyal Güvenlik eski Ba
kanı A. Mahir Ablum, İçişleri eski Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk, Maliye eski Bakam Yılmaz Ergenekon, Sa
nayi ve Teknoloji eski Bakam Abdülkerim Doğru, 
İmar ve l>kân eski Bakam Nurettin Ok ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar eski Bakam Selâhattin Kılıç hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/206) 

56. — Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, 
köye götürülen hizmetlerde partizanlık yaptıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman De
mirel ve Köy İşleri eski Bakanı Turgut Yücel hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca bir Mecüs So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/207) 

57. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di özer'in, kâğıt fiyatlarına yapılan zamların uygu
lanmasında Devlete zarar verdikleri ve bu eylemleri
nin Türk. Ceza Kanununun 193, 229 ve 230 ncu mad-
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delerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Teknoloji eski 
Bakam Oğuzhan Asiltürk, Ticaret eski Bakanı Agâh 
Oktay Güner ve Maliye eski Bakam Cihat Bilgehan 
haklarında Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/208) 

58. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve Sabri 
Kılıç'ın, partizanlık yaparak Toprak ve Tarım Refor
mu uygulamasını amacından saptırdıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel 
ve Devlet eski Bakam ve Başbakan Yardımcısı Al
parslan Türkeş haklarında Anayasanın 90 nci, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/209) 

59. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 13 
arkadaşının, Danıştay kararına uymayarak Eği
tim enstitülerine sınavla öğrenci aldığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 nci maddele
rine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakam Na-
hit Menteşe hakkında Anayasanın 90 nci, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
si. (9/210) 

60. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol ve 
5 arkadaşının, işçierin sosyal ve dkonomiik haklarını 
kısıtlayıcı tedbirleri önlemeyerek görevini ihmal ve 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 230 ve 240 nci maddelerine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasa
nın 90 nci, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/211) 

61. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
bütan gazı ile taşıt araçlarına gereksiz zam yaparak 
tüketiciye zarar verdikleri ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddia
sıyla Ticaret eski Bakanı Agâh Oktay Güner ve Sa
nayi ve Teknoloji eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk hak
larında Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/212) 

62. — Balıkesir Milletvekili Nuri Bozyel'in, bit
kisel yağ politikaları ile üretici ve tüketicinin zara
rına hareket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla es

ki Başbakan Süleyman Demirel ve Ticaret eski Ba
kanı Agâh Oktay Güner haklarında Anayasanın 
90 nci, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/213) 

63. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve Ço
rum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, memurları kanun
suz olarak görevden aldığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkında Anaya
sanın 90 nci, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/214) 

64. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 nci mad
delerine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı 
Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 90 nci, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/215) 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf özbaş'ın, milli kültürü yaralayıcı beyan ve dav
ranışlarda bulunduğu ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 142/3, 240 ve 426 nci maddelerine uydu
ğu iddiasıyla, Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı 
hakkında Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/216) 

66. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve iki 
arkadaşının, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumunda kanunsuz tasarruflarda bulundukları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 252 nci maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel 
Çakmur ve İçişleri Bakam İrfan Özaydınlı hakların
da, Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/217) 

67. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 12 
arkadaşının, kooperatif yöneticilerinin tayininde par
tizanca davrandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 64, 228 ve 240 nci maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülüler haklarında Anayasanın 90 nci, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/218) 



2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

1. — Balıkesir Milletvekili ve (Cumhuriyet 
Senatosu Balıkesir eski Üyesi) Cemalettin In-
kaya ve Bursa Milletvekili Cemal Külahlı'nın, 
takip ettiği yanlış enerji politikası yüzünden 
Devleti büyük zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı 
îhsan Topaloğlu hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/30) 

2. —İçel eski Milletvekili ibrahim Göktepe ve 12 ar
kadaşının, TKİ Genel Müdürlüğüne ait resmi 
otonun plakasını değiştirerek özel işlerinde kullan
dığı ve bu eyleminin Taşıt Kanununun 14 ve 16 ncı, 
Türk Ceza Kanununun 240 ila 350 nci maddeleri
ne uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar eski 
Bakam Cahit Kayra hakkında, Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/37) 

3.: — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ruhi 
Tunakan ve 15 -arkadaşının, pamuk taban fiya
tıyla ilgili kararnameleri yanlış uygulamaları nede
niyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyla Köyişleri ve Kooperatif
ler eski Bakam Mustafa Ok ve Maliye eski Ba
kam Deniz Baykal haklarında, Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/39) 

4. — Niğde eski Milletvekili Haydar Özalp ve 9 ar
kadaşının, Çay Kurumu (ÇAY - KUR) bünyesinde 
yaptığı keyfi ve partizan tasarruflarla görevini kötü
ye kullandığı, çay kampanyası sırasında çıkarılan 
kararnamelerle üreticiye ve milli ekonomimize zarar 
verdiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel 
eski Balkanı Mahmut Türkmenoğlu hakkında, Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş

turması açılmasına ilişkin Önergesini incelemek üze
re kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/40) 

5. — Diyarbakır eski Milletvekili Hasan Değer ve 12 
arkadaşının, Bakamlar Kurulunca canlı hayvan ah 
mınıda tespit edilen taban fiyatlarını gereği gibi uy
gulamadıkları ve bu öyflemleriınrin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine oyduğu iddiasıyla Ticaret 
eski Balkanları Fehlkn Adalk ve Haluk Cilov hakla-
rınıdia, Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı içtüzüğünün 12 neti maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına İlişkin önergesini ince
lemek üzere kurulan Soruşturana Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimli. (9/41) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv'ün Af
şin - Elbistan projesinin ahalesıinde Bakanlık nüfu
zunu (kötüye kufanmıak suretiyle Devleti zarara 
uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii 
Kaynaklar eski Balkanı Cahit Kayra hakkında, Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleştik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/42) 

7. — Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu ve 9 
arkadaşının, Bakanlığı zamanında yaptığı kanunsuz 
tasarruf ve tayinlerle görevM kötüye kullandığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Mili Eğitim esikÜ Ba
kam Mustaıfa Üstündağ hakkında, Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı tçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komıisyonuna üye seçimi. (9/43) 

8. — Adana eski Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
kimyevi gübre fiyatlarının tespitinde tutarsız davra
nışlarıyla Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id
diasıyla Devlet eski Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
Necmettin Erbakan, içişleri eski Bakam Oğuzhan 
Asiltürk, Bayındırlık eski Balkanı Fehim Adak, Gıda -
Tarım ve Hayvancılık eski Bakam Korkut özal ve 
Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Abdülkerim Doğru 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı tçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/44) 



9. —- Adana eski Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
dünya hampetrol fiyatları düşme kaydederken, bazı 
yabancı petrol şirketlerine yükseik fiyatla ithal izni 
vererek Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 229 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Ba
kanı Selâhattin Kılıç hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci" mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlıık Komisyonuma üye seçimi. (9/45) 

10. — Erzincan eski Milletvekili Hüsamettin Ata
beyli ile Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, ba
zı yabancı petrol şirketlerine tanınan indirim oranla
rını düşürmek suretiyle Hazineyi zarara uğrattıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Maliye eski Balkanı De
niz Baykal ile Enerji ve Tabiıi Kaynaklar eski Bakanı 
Cahit Kayra haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incellemıek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimli. (9/46) 

11. — Manisa eski Milletvekili Mustafa Ok ve 18 
arkadaşının, kooperatif birliklerinde yaptığı kanun
suz tasarruflarla görevini kötüye kullandığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Ticaret eski Bakanı Halil Başol 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere ıkurulan Soraştuırma Hazırlıık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/47) 

12. — Tekirdağ Milûietvekili Yılmaz Alpaslan ve 3 
arkadaşının, yasa dışı tutumu ile yetki ve görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 210, 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla Gümrük ve Tekel eski Bakanı Orhan Öztrak 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılimtasma ilişin önergesini ince
lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlıık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/48) 

13. — istanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 11 ar-. 
kadaşının, gizli kalması gereken, M i l istihbarat Teş
kilâtı raporunu kendi partisine mensup bir milletve
kiline verdiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 229 ncu maddesine uyduğu iddiasıyla, eski Başba
kan Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci j 

maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/49) 

1.4. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Fet
hi Çelikbaş'ın, özel teşebbüse ait bir haber ajansı ile 
yapılan mukavelede görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla, Turizm ve Tanıtma eski Bakanı 
Orhan Birgit hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlıık Komisyonuna üye seçimi. (9/50) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, haşhaş ekimi ile ilgili asılsız beyanlarıyla 
halka zarar verdiği ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 230 ve 311 nci maddelerine uyduğu iddiasıy
la, eski Başbakan Süleyman Demirel ile Devlet eski 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/51) 

16. — Diyarbakır eski Milletvekili Recai İskender-
oğkı'nun, Diyarbakır ilçelerinde meydana gelen dep
remde görevlerini ihmal ettikleri ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Süleyman Demirel, 
içişleri eski Bakanı Oğüzhan Asiltürk ve imar ve is
kân eski Bakam Nurettin Ok haklarında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması
na ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/52) 

17. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
Devlet kadrolarında yaptığı haksız tasarruflarla Dev
let gücünü kendi partisi çıkarları yönünde kullanmak 
suretiyle Anayasa ve demokratik kuralları çiğnediği 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Süleyman 
Demirel hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birle
şik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
sini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/54) 

18. — Balıkesir Milletvekii Sadullah Usumi ve 
8 arkadaşının, bir kısım çıkar çevrelerinin yararına, 
üretici ve köylünün zararına bir tutum izlediği ve bu 

ı eyleminin Tüık Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 



uyduğu iddiasıyla, Ticaret eski Bakanı Halil Başol 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek; üzere kurulları Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/55) 

19. — İstanbul eski Milletvekili Hasan Basri Akki-
ray ve 9 arkadaşının, Danıştay kararlarını uygulama
yarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyla, Turizm ve Tanıtma eski Bakanı Lütfi 
Tokoğlu ile eski Başbakan Süleyman Demirel hakların
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi; (9/56) 

20. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
68 arkadaşının, Senatör olabilmek için, gümrüklerden 
Hazineye intikal eden mallan partizanlarına dağıtmak 
suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel eski Bakanı Or
han Öztrak hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/57) 

21. — Aydın eski Milletvekili M. Şükrü Koç ve 
27 arkadaşının, sendikal hakları çiğnediği ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Sosyal Güvenlik eski Bakanı Ah
met Mahir Ablum hakkında Anayasanın 90 ncı 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/58) 

22. — İstanbul eski Milletvekili Vahit Yaşar Ça-
lın'ın, demir ve çelik ithalinde ithalatçı lehine, kamu 
sektörü aleyhine bir tutum içerisinde bulunduğu ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman De
mirel hakkında Anayasamn 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/60) 

23. — Sakarya eski Milletvekili Vedat önsal ve 
5 arkadaşının, Petrol koku ithalini önleyerek göre-
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| vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Se-
lâhattin Kılıç hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 

I uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
I önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha

zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/61) 
24. — Adana eski Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 

bir Kuveyt firmasına ödün vermek suretiyle Hazine
yi zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Süleyman Demirel, Sanayi ve Tekno
loji eski Bakanı Abdülkerim Doğru ve Ticaret eski 
Bakanı Halil Başol haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad-

I deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/62) 

25. — Adana eski Milletvekili Emin Bilen Tü-
mer'in, İlkel Nakliyat ve Ticaret Şirketinin yasa dışı 

J almış olduğu vergi iadesinin geri alınması için bir iş
lemde bulunmayarak Hazineyi zarara uğrattığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesine 
uyduğu iddiasıyla Maliye eski Bakam Yılmaz Erge-
nekon hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi
ni incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/63) 

26. — Konya eski Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
dış politikadaki tutumuyla görevini ihmal ve kötüye 
kullandığı, bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 
ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Dışişleri 
eski Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 

I kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se-
I çimi. (9/64) 

27. — Burdur eski Milletvekili Ali Sanlı ve 3 ar
kadaşının, kalkınma plan ye program gereklerini ye
rine getirmeyerek ülke çıkarlarına aykırı hareket et
tikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
210, 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla, 
eski Başbakan Süleyman Demirel, Milli Savunma 
eski Bakanı Ferid Melen, Maliye eski Bakanı Yılmaz 
Ergenekon, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı 
Selâhattin Kılıç ve Ticaret eski Bakam Halil Başol 
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haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/65) 

28. — İçel eski Milletvekili İbrahim Göktepe ve 
50 arkadaşının, bakanlıkları zamanında görevlerini 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla, 
Başbakan Bülent Ecevit ve Köy İşleri eski Bakanı 
Mustafa Ok haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/66) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi isken
der Cenap Ege ve 4 arkadaşının, görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan 
Bülent Ecevit ve Gümrük ve Tekel eski Bakam Mah
mut Türkmenoğlu haklarında Anayasamn 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/67) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Sinop eski Üye
si Nazım Inebeyli, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün 
ve 50 arkadaşının, bakanlıkları zamanında görevleri
ni kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230, 238, 240 ve 1918 sayılı Kanunun 
36 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla, Başbakan Bü
lent Ecevit ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mahmut 
Türkmenoğlu haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/68) 

31. — Sinop eski Milletvekili Yalçın Oğuz ve 7 
arkadaşının, TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne ya
salara aykırı olarak atama yaptıkları ve bu eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyla, eski Başbakan Süleyman Demirel ile 
Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmet
tin Erfoakan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyzioğlu, Devlet eski Bakam ve Başbakan 
Yardımcısı Alparslan Türkeş, Devlet eski Bakam 
Seyfi Öztürk, Devlet eski Bakanı Hasan Aksay, Dev
let eski Bakam M. Kemal Erkovan, Devlet eski Ba
kanı Gıyasettin Karaca, Adalet eski Bakanı İsmail 

Müftüoğlu, Milli Savunma eski Bakanı Ferid Melen, 
içişleri eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Dışişleri eski 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Maliye eski Bakanı 
Yılmaz Ergenekon, Milli Eğitim eski Bakanı Ali Na^ 
ili Erdem, Bayındırlık eski Bakanı Fehim Adak, Ti
caret eski Bakam Halil Başol, Sağlık ve Sosyal Yar
dım eski Bakam Kemal Demir, Gümrük ve Tekel 
eski Bakanı Orhan öztrak, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık eski Bakam Korkut Özal, Sanayi ve Teknoloji 
eski Bakanı Abdülkerim Doğru, Enerji ve Tabii Kay
naklar eski Bakanı Selâhattin Kılıç, Turizm ve Ta
nıtma eski Bakam Lûtfi Tokoğlu, imar ve iskân eski 
Bakanı Nurettin Ok, Köy işleri eski Bakanı Vefa 
Poyraz, Orman eski Bakanı Turhan Kapanlı, Genç
lik ve Spor eski Bakam Ali Şevki Erek, Kültür eski 
Bakam Rıfkı Danışman ve Sosyal Güvenlik eski Ba
kam Ahmet Mahir Ablum haklarında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına üişkin önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/69) 

32. — Çorum eski Milletvekili Cahit Angın ve 11 
arkadaşının, çimento ihracatına uygulanan vergi iade
sinde görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 288 nci mad
delerine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Süleyman 
Demirel, Ticaret eski Bakanı Halil Başol ve Maliye 
eski Bakanı Yılmaz Ergenekon haklarında Anayasa
nın 90 ncı TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/70) 

33. — Gaziantep eski Milletvekili Mustafa Güneş 
ve 16 arkadaşının, yaptığı partizan tayinlerle görevi
ni kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 237, 238 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem 
hakkında Anayasanın 90 ncı ve TBMM Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/71) 

34. — Tunceli eski Milletvekili Süleyman Yıldı
rım ve 12 arkadaşının, bazı anarşik olaylara ilgisiz 
kalarak görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 230 ncu maddesine uyduğu iddia
sıyla, eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
Anayasamn 90 ncı TBMM Birleşik Toplantısı Içtü-
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sıyla Ticaret eski Bakanı Halil Başoİ ile Maliye eski 
Bakanı Yılmaz Ergenekon haklarında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/77) 

züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
üye seçimi. (9/72) 

35. — Giresun eski Milletvekili Orhan Yılmaz'm, 
Ereğli Kömürleri İşletmesine yaptığı tayinlerle par
tizan bir tutum izlediği ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Selâhattin Kı
lıç hakkında Anayasanın, 90 ncı TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/73) 

36.— Adana eski Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Tüırkiye Elektrik Kurumu Kanununa aykırı İmtiyaz 
Sözleşmesi yapmak suretiyle Hazineyi zarara uğrat
tığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar eski Bakam Selâhattin Kılıç hakkın
da Anayasanın 90 ncı TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
üye seçimi. (9/74) 

37. — Denizli eski Milletvekili Hasan Korkmaz-
can'ın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunu taraf
sız yayın yapmaktan uzaklaştırdığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 ndi maddeleri uyarınca Ibir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergeslimi 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/75) 

38. — Balıkeslir Mlletvekili Sadullah Usumi ve 
dört arkadaşının, Ibasının haber alma özgürlüğünü 
ortadan kaldırdığı ve ıbu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 146 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddi
asıyla eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında, 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca Ibür Meclis Soruş
turması açılmasına ilişirin önergesini üncelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Kondisyonuna üye se
çimi. (9/76) 

39. — Edirne eski Milletvekili İlhan Işık ve 5 ar
kadaşının, hamyağ imalindeki tutumları ile üretici ve 
tüketiciye zarar verdikleri ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 228 nci maddesine uyduğu iddia-

4C\. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve Ha^ 
tay eski Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Bakanlıkta
ki tasarrufları ile görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakam Ali 
Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/78) 

41. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, ibesaclik 
konusunda plan ülkelerine uymayarak görevini kötü
ye kullandığı ve Ibu eylemdnûn Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret eski 
Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca Ibür MedLis Soruşturması açıtonasına 
ilişiklin önergesirü (incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlak Komüsyonuna üye seçimi. (9/79) 

42. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
sanayii politikasında imalatçı lehline, tüketici aleyhine 
hareket ettikleri ve ıbu eylemlerinim Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski 
Başbakan Süleyman Demirel, Ticaret eski Bakanı 
Halil Başol ve Sanayi ve Teknoloji eski Bakam Ab-
dülkerim Doğru haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/80) 

43. — Denizli eski Milletvekili Hüseyin Erçelik'in, 
Denizli depreminde halkın sorunlarıyla ilgilenmedikle
ri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla İmar ve İskân eski Ba
kam Nurettin Ok ve İçişleri eski Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/81) 

44. — Hakkâri eski Milletvekili Mikail llçin'in, 
Doğu ve Güneydoğu illerinde güvenlik kuvvetleri ta-



rafından vatandaşlara yapılan baskıyı önlemeyerek gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 noi maddesine uyduğu iddiasıyla İç
işleri eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında Ana
yasanın 90 ncı TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/82) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü teş
kilatında yaptığı tasarruflarla, görevini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin 275 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Bayındırlık Bakanı 
Fehim Adak hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/83) 

46. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
kooperatifçiliğin gelişmesini önleyerek görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Koy İşleri 
eski Bakanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/84) 

47. — Denizli eski Milletvekili Hüdai Oral'ın, ya
sal yetkilerini aşarak siyasal amaçlarla Ankara Bele
diye Başkanına işten el çektirdiği ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 146 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla İçişleri eski Bakanı Oğuzhan Asil
türk ve demeçleri ile bu karara katıldığını ifade eden 
eski Başbakan Süleyman Demirel haklarında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/85) 

48. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 12 
arkadaşının, işçilerin sendikal haklarını çiğnedikleri 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 201, 210, 
212, 228, 230, 240 nci, 275 sayılı Kanunun 6, 40, 41, 
42, 46 ncı, 274 saydı Kanunun 19, 31 nci ve 1475 
sayılı Kanunun 98 nci maddelerine uyduğu iddiasıy
la eski Başbakan Süleyman Demirel ve Enerji ve Ta
bii Kaynaklar eski Bakanı Selâhattin Kılıç hakların
da Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So

ruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/86) 

49. — Damştay kararını uygulamadığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Çalışma eski Bakanı Ahmet Tevfik 
Paksu hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/87) 

50. — Danıştay kararını uygulamadığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyle Devlet eski Bakanı Mustafa Kemal Er-
kovan hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/88) 

51. — Danıştay kararını uygulamadığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Gıda - Tarım ve Hayvancılık eski 
Bakanı Korkut Özal hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması
na ilişkin Başbakanlık tezkeresini incelemek üzere ku* 
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(V89) 

52. — İstanbul eski Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Danıştay kararını uygulamayarak görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İçişleri eski Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/90) 

53. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ba
zı sanayi ürünlerinin fahiş fiyatla satışını önlemedik
leri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240i 
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret eski Bakam 
Halil Başol ve Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Ab-
dülkerim Doğru haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/91) 
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54. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un 1975 
nüfus sayımı sonuçlarını açıklamayarak görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminim Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Ba
kam Mustafa Kemal Erkovan hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/92) 

55. — Burdur eski Milletvekili Ali Sanlı'nın, ana
son üreticisinin zararına hareket ettikleri ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 210, 228 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley
man Demirel ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Or
han öztrak haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/93) 

56. — Aydın eski Milletvekili M. Şükrü Koç ve 14 
arkadaşının, uyguladığı politika ile yağ üreticisine 
zarar verdiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret 
eski Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/94) 

57. — Aydın eski Milletvekili M. Şükrü Koç ve 5 
arkadaşının, işçilerin sendikal haklarını çiğnediği ve 
bu eylemimin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla Çalışma eski Bakanı Ah
met Tevfik Paksu hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/95) 

58. — Çankırı eski Milletvekili Mehmet Ali Arsan' 
m, Çankırı Belediye Başkanlığı seçiminde Bakanlık nü
fuz ve yetkisini kendi partisi lehlinde kullandığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyla İmar ve İskân eski Bakanı Nu
rettin Ok hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazır
lık Komisyonuna üye seçimi. (9/96) 

59. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündag'ın, 
okul kitaplarında yapılan değişikliklerle Dil Devri

mini baltaladıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine Uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Süleyman Demirel ve Milli Eğitim eski 
Bakanı Ali Naili Erdem haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/97) 

60. — Artvin eski Milletvekili Ekrem Sadi Erdem' 
in, eğitim enstitüleri giriş sınavlarında, yasaların eşitlik 
ilkelerine ve yönetmeliklere aykırı hareket ettikleri 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan 
Süleyman Demirel, Devlet eski Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Alparslan Türkeş ve Milli Eğitim eski Ba
kam Ali Naili Erdem haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/98) 

61. — Danıştay kararını uygulamadığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakam Ali Nai
li Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri 
uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/99) 

62. — Danıştay kararım uygulamadığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık eski Bakanı Korkut özal hakkında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 
13 ncü maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturma
sı açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na üye seçimi. (9/100) 

63. — Hakkâri eski Milletvekili Mikail İlçin'in, gö
revini kötüye kullanan memurları himaye ettiği ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyle Köy İşleri eski Bakam Vefa 
Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/101) 

64. — Malatya eski Milletvekili Hakkı Gökçe'nin, 
Sendikal haklan çiğnediği ve bu eyleminin Türk Ce-
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za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Abdülkerim Doğru 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/102) 

65. — Ankara eski Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
3 arkadaşının, usulsüz tasarruflarda bulunarak göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Turizm ve Tanıtma eski Bakanı Lûtfi Tokoğlu 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/103) 

kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Süleyman Demirel, İçişleri eski Bakam Oğuzhan 
Asil'türk ve Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Alparslan Türkeş haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/107) 

70. — Manisa eski Milletvekili Mustafa Ok'un, ku
ru üzüm ihracatında görevini ihmal ve kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Ticaret eski Ba
kanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca, bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin 
Önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/108) 

71. — Adana eski Milletvekili Emin Bilen Tümer' 
in, Partizan tayinler yapmak suretiyle görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ve 278 nci maddelerine uyduğu iddiasıyla Köy 
İşleri eski Bakanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca btir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/109) 

72. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
lâiklik ilkelerine aykırı hareket ettiği ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakam Ali Naili Erdem 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/110) 

73. — Denizli eski Milletvekili Hüseyin Erçelik'in, 
partizan tayinler yapmak suretiyle görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Baş
bakan Süleyman Demirel ve Milli Eğitim eski Bakanı 
Ali Naili Erdem haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/111) 

74. — Malatya eski Milletvekili Hakkı Gökçe'nin, 
toplum olaylarını, cinayetleri teşvik ettiği ve bu eyle-

66. — Manisa eski Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
usulsüz tasarruflarda bulunan bir yapı kooperatifi yö
neticileri hakkında kovuşturma açtırmayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla Ticaret eski Bakanı Halil Başol hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca^ bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/104) 

67. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Devletin 
ekonomik ve teknik olanaklarım siyasi amaçları için 
kullanarak Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/105) 

68. — Hatay eski Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
11 arkadaşının, ilaç sorununun çözümlenmesinde göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Sağlık 
ve Sosyal Yardım eski Bakam Kemal Demir hakkında 
Anayasamn 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üze
re kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/106) 

69. — Gaziantep eski Milletvekili Mustafa Güneş' 
in, siyasi cinayetleri önlemeyerek görevlerini kötüye 
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minin Türk Ceza Kanununun 64 ve 450 nci maddeleri
ne uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Alparslan Türkeş hakkında Anayasanın 
90 nci, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/112) 

75. — İstanbul eski Milletvekili Doğan öztunç'un, 
TRT Genel Müdürü hakkındaki Danıştay kararları
nı uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 152, 237, 238 ve 
240 nci maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan 
Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 90 nci, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına, 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/113) 

76. — Sivas eski Milletvekili Vahit Bozatlı ve 3 ar
kadaşının, F-104-S savaş uçaklarının alımında görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla Baş
bakan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 90 nci, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/114) 

77. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile 
İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen'in, F-104-S sa
vaş uçağı alımında fazla ödemede bulunarak Hazi
neyi zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Baş
bakan Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 90 
nci, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/115) 

78. — Manisa eski Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
tütün ekicilerinin sorunlarına eğilmeyerek görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük 
ve Tekel eski Bakanı Orhan Öztrak hakkında Ana
yasanın 90 nci, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/116) 

79. — Gaziantep eski Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
köye götürülen hizmetlerde partizanca davranarak 

görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla 
Köy İşleri eski Bakanı Vefa Poyraz hakkında, Anaya
sanın 90 nci, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/117) 

80. — Malatya eski Milletvekili Hüseyin Deniz'in* 
Milli Eğitimi kendi politikalarına alet ederek görevle
rini kötüye kuJandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıy
la eski Başbakan Süleyman Demirel ve Milli Eğitim 
eski Bakam Ah Naili Erdem haklarında Anayasanın 
90 nci TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/118) 

81. — İstanbul eski Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
artan hayat pahalılığı karşısında gerekli tedbirleri al
mayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesi
ne uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demi
rel ve Maliye eski Bakanı Yılmaz Ergenekon hakla
rında Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/119) 

82. — Burdur eski Milletvekili Osman Aykul'un, 
Anayasa ve hukuk devleti anlayışını çiğneyerek de
mokratik rejimi çıkmaza götürdüğü ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 nci maddelerine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/120) 

83. — Tunceli eski Milletvekili Süleyman Yıldı -
rım'm, sendikal hakları çiğneyerek görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla Köy İşleri eski 
Bakam Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 90 nci, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/121) 



84. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 
arkadaşının, Hazineye ait arazinin Adalet Partisine 
mensup kişilerce zaptedilmesini önlemeyip, bu kişile
ri himaye etmek suretiyle görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan 
Süleyman Demirel, Maliye eski Bakanı Yılmaz Erge-
nekon ve Köy İşleri eski Bakam Vefa Poyraz hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 

»içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/122) 

85. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di özer'in, millet bütünlüğünü bozucu ders kitapları
nı öğretimden kaldırmayarak görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 142 ve 
312 nci maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim 
eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/123) 

86. — Niğde eski Milletvekili Azmi Yavuzalp ve 18 
arkadaşının, patates ihracatına tanınan vergi iadesini 
kaldırarak üreticilere zarar verdiği ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında, 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/124) 

87. — Mardin Milletvekilleri Nurettin Yılmaz ve 
Ahmet Türk'ün, millet bütünlüğünü bozan Silopi 
Jandarma Komutanı hakkında gerekli işlemleri yap
mayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel 
ve içişleri eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk haklarında, 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önerge«sini incelemek üze
re kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/125) 

88. — Denizli eski Milletvekili Hüdai Oral'ın, yayın
ladıkları genelgelerle yargı kararlarını uygulatmaya
rak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemleri-
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nin Türk Ceza Kanununun 228, 240, 251, 254/3, 
266/3 ve 456/4 ncü maddelerine uyduğu iddiasıyla Ada
let eski Bakanı ismail Müftüoğlu ve içişleri eski Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk haklarında, Anayasanın 90 neı, 
TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/126) 

89. — Danıştay kararını uygulamadığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Maliye eski Bakanı Yılmaz Ergene-
kon hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/127) 

90. — Hakkâri eski Milletvekili Mikail tlçin'in, Irak 
Hava Kuvvetlerinin sınır köylerimize yaptığı taarruz
ları önlemeyerek görevlerini ihmal ettikleri ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ncu madde
sine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman De
mirel, Milli Savunma eski Bakanı Ferid Melen ve 
içişleri eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk haklarında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/128) 

91. — Sinop eski Milletvekili Yalçın Oğuz'un, 
Bakanlık Müsteşarının vazifesini yapmasına fiilen 
mani olaark görevini kötüye kullandığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 228, 240, 251, 254/3 
266/3 ve 456/4 ncü maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Adalet eski Bakanı ismail Müftüoğlu hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/129) 

92. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
Nurculukla ilgili olarak yayınladıkları genelgelerle 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Adalet eski Bakanı ismail Müftüoğlu ve 
içişleri eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk haklarında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
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kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/130) 

93. — Malatya eski Milletvekili Hakkı Gökçe'nin, 
Malatya Tekstil Fabrikasındaki keyfi yönetime ve 
İşçilere yapılan baskıya engel olmayarak görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve 
Teknoloji eski Bakanı Abdülkerim Doğru hakkında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
üye seçimi:. (9/131) 

94. — Bolu eski Milletvekili Abdi Özkök'ün, Toprak 
ve Tarım Reformu uygulamasında partizanca davra
narak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley
man Demirel, Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Alparslan Türkeş ve Devlet eski Bakam Mus
tafa Kemal Erkovan haklarında, Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/132) 

95. — Sinop eski Milletvekili Yalçın Oğuz'un, pan
car kooperatiflerini gereği gibi denetlemeyerek göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Sa
nayi ve Teknoloji eski Bakanı Abdülkerim Doğru hak
kında, Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/133) 

96. — Manisa eski Milletvekili Mustafa Ok ile 
İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, sendikal faali
yetleri baltalayarak görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Köy İşleri eski Bakanı Vefa 
Poyraz hakkında, Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/134) 

97. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Malatya - Hekimhan İlçesinde Devlet bü
tünlüğünü bozucu hareketlerde bulunan gruplara ma
ni olmadıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu

nunun 65, 125 ve 141 nci maddelerine uyduğu iddia
sıyla Adalet eski Bakam İsmail Müftüoğlu, İçişleri 
eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve Milli Eğitim eski 
Bakam Ali Naili Erdem haklarında, Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimî  
(9/135) 

98. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, telefon 
satış ve devir işlemlerinde haksız kazanç sağlayan gö
revlilere göz yumduğu ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Ulaştırma eslki Bakam Nahit Menteşe hakkında, Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir_Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/136) 

99. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Cum
huriyet ilkeleriyle bağdaşmayan beyan ve davranış
larda bulunduğu ve bu eyleminin Tütk Ceza Kanu
nunun 188 ve 191 nci maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan 
Türkeş hakkında, Anayasanın 90 ncı, TBMM Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/137) 

100. — Hakkâri eski Milletvekili Mikail llçin'in, 
Doğu ve Güneydoğu sınır bölgelerinde jandarmanın 
köylülere yaptığı baskıyı önlemeyerek görevlerini kö
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski 
Başbakan Süleyman Demirel ve İçişleri eski Bakam 
Oğuzhan Asiltürk haklarında, Anayasamn 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/138) 

101. — Tunceli eski Milletvekili Süleyman Yıldı-
rım'ın, yargı kararlarım uygulamayarak hukuk dev
leti ve hukuk üstünlüğü ilkelerini zedelediği ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında Anayasamn 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/139) 
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102. — Diyarbakır eski Milletvekili Hasan Değer 
ve 2 arkadaşının, Lice deprem bölgesinde yapılan 
ihalelerde görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel 
ile imar ve İskân eski Bakanı Nurettin Ok hakların
da, Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplanüsı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/140) 

103. — Hatay eski Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
2 arkadaşının, Hatay'da Hazine arazilerinin kiraya 
verilişinde görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ve 340 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley
man Demirel ve Devlet eski Bakam Mustafa Kemal 
Erkovan haklarında, Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/141) 

104. — Gaziantep eski Milletvekilleri Mustafa 
Güneş ve Yusuf Öztürîe'men'in, partizan tutumu ile 
Hazineyi ve bir kooperatifin ortaklarını zarara uğra
tarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Sanayi ve Teknoloji eski Bakam Abdülke-
rim Doğru hakkında, Anayasanın 90 ncı TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazır
lık Komisyonuna üye seçimi. (9/142) 

105. — Danıştay karannı uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İçişleri 
eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında, Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/143) 

106. — Burdur eski Milletvekili Osman Aykul'un, 
anason alımındaki tutumları ile üreticinin zararına 
sebep olarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 210, 228 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan 
Süleyman Demirel, Gümrük ve Tekel eski Bakam 
Orhan Öztrak ve Ticaret eski Bakanı Halil Başol 
haklarında, Anayasanın 90 ncı TBMM Birleşik top

lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/144) 

107. — Afyonkarahisar eski Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, mil
li birlik ve güvenliği bozduğu ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 141, 142, 146, 168, 174, 181, 188, 
228, 240, 312 ve 313 ncü maddalerine uyduğu iddiasıy
la Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alpars
lan Türkeş hakkında, Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/145) 

108. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
tütün baş fiyatımn ilanındaki tutumlarıyla tütün üre
ticisinin zararına yol açtıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla eski Başbakan Süleyman Demirel, Devlet eski 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan 
ve Gümrük ve Tekel eski Bakam Orhan Öztralk hak
larında, Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/146) 

109. — Amasya eski Milletvekili Hasan Bütün-
er'in, partizan tutum ve uygulamalarıyla bir kısım 
öğrencilerin öğrenimlerine engel olarak görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyguğu iddiasıyla Milli Eği
tim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında, Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/147) 

110. — Giresun eski Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
uyguladıkları politika ile Karadeniz Bakır İşletmeleri
nin zarar etmesine neden oldukları ve bu eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddele
rine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman 
Demirel, Maliye eski Bakam Yılmaz Ergenekon ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakam Selâhattin 
Kılıç haklarında, Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/148) 
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111. — Gaziantep eski Milletvekili Mustafa Gü
neş'in, Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birli
ğindeki yolsuzluklara engel olmayarak görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla, Ticaret 
eski Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/149) 

112. — Danıştay kararını uygulamayarak göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
Milli Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında, 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi (9/150) 

113. — Danıştay kararım uygulamayarak göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
İçişleri eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında, 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/151) 

114. — Tokat Milletvekili Ali Kurt'un, Erbaa 
ovası sulama projesinin gerçekleşmesini önleyerek 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyle Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Selâhattin 
Kılıç hakkında, Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha-
zırlılk Komisyonuna üye seçimi. (9/152) 

115. — Danıştay kararım uygulamayarak görevi
ni kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
Milli Eğitim eski Saikanı Ali Naili Erdem hakkında, 
Anayasanın 90- ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/153) 

116. — İçel eski Milletvekili İbrahim Göktepe ve 
15 arkadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
munu Anayasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği 
yayın esaslarından uzaklaştırdığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında, 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan (9/38) numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/38) (Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporunu verdi.) (S. Sayısı 96) 
(Dağıtma tarihi 1 2 . 6 . 1975) 

117. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevi
ni kötüye kuyiaınıduğı ve bu eylemıiınıin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesinle uyduğu iddiasıyle Çanak
kale eski Milletvekili Refet Sezgin hakkında, Anaya
sanın 90, 147 ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca Mecfe Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakandık tezkeresinfi ince
lemek üzere kurulan 9/21 numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/21) (Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporunu verdi.) (S. Sayısı : 99 ve 
99'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 6 . 1975, 
1 1 . 4 . 1977) 

118. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 
arkadaşının, memuriyet mevkii ve nüfuzunu kötü
ye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 228, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel, Maliye 
eski Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret eski Ba
kanı Halil Başol haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan 9/59 nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi (9/59) (Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporunu verdi) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 4 . 1977) 
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GEREĞİNCE 
BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ SORULAR 
5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 

TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 
TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARı VE TEKLIFLERI ILE 
İÇTÜZÜK TEKLIFLER! 

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

(4 ncü Birleşim) 




