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İÇİNDEKİLER
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II, — YOKLAMA
III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI
1. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe
ve 15 arkadaşının, Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumunu, Anayasa ve 359 sayılı
Kanunun tayin ettiği yayın esaslarından uzak
laştırdığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla
eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında ku
rulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna yeniden 30 gün süre verilmesine
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (9/38,
3/189)
2. — Görev bölümü yapmadan görev sü
releri dolan soruşturma hazırlık komisyon
larına yeniden süre verilmesifle ilişkin Baş
kanlık önerisi. (9/21, 9/59)
3. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak*
in, tütün ihraç yolsuzluğu olayında gerekli
önlemleri almayarak görevlerini kötüye kul
landıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 211, 226 ve 240 ncı maddelerine
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uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile
Gümrük ve Tekel Balkanı Tuncay Mataracı
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/222)
4. — Niğde Milletvekilli Sadi Somuncuoğlu'nun; yabancı iki aşiret tarafından doğu
illerimizde meydana getirilen olayları önle
mede görevlerini ihmal ve kötüye kullandık
ları ve bu eylemlerinin Tüfk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri
Bakanı İrfan özaydınlı haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü-.
züğünün 12 ncd maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi.
(9/223)
5. — Ankara Milletvekili Hayrettin Tur
gut Toker ve 2 arkadaşının; yabancı iki aşi
ret tarafından doğu illerimizde meydana ge
tirilen olayları önlemede görevlerini kötüye
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id
diasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri
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Bakanı İrfan Özaydınlı haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi.
(9/225)
6. — Ankara Milletvekili Hayrettin Tur
gut Töker ve 13 arkadaşının; 1 Mayıs olay
larına seyirci kalarak görevlerini yapmadık
ları, ve bu eylemlerimin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla
Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı
İrfan Özaydınlı haklarında Anayasanın 90
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/224)
7. — Ankara Milletvekili Hayrettin Tur-.
gut Toker ve C. Senatosu Eskişehir Üyesi
Ömer Ucuzal'ın; anarşi konusunda gerekli
önlemleri almayarak görevlerini ihmal ve kö
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk
. Ceza Kanununun 230 ve 24.0 ncı maddeleri
ne uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ece
vit ve İçişleri Balkanı İrfan Özaydınlı hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesi. (9/226)
8. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi
Cahit Dalokay ve 3 arkadaşının; Malatya'da
meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri al
mayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan
Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı İrfan Özay
dınlı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/227)
9. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yü
cel ve Manisa Milletvekili Sümer Oral'ın;
yaptığı tayin ve nakillerde partizan bir tu
tum izleyerek görevini kötüye kullandığı ve
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı
maddesine uyduğu iddiasıyla Köy İşleri ve
Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hakkında
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca
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bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesi. (9/228)
10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 4 arkadaşının; yaptığı tayin ve nakiller
de partizan bir tutum izleyerek görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddi
asıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı
Ali Topuz hakkında Anayasanın 90 ncı, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesi. (9/233)
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11. — Giresun Milletvekili Nizamettin
Erkmen ve 9 arkadaşının; Fiskobirlik Yöne
tim Kurulunun görevden alınmasında parti
zanca davranarak görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 228 nci maddesine uyduğu iddiasıy
la Başbakan Bülent Ecevit ve Ticaret Baka
nı Teoman Köprülüler haklarında Anayasanın
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/229)
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12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi
Tahsin Türkay ve Sivas Milletvekili Tevfik
Koraltan'ın; Sivas'ta meydana gelen olaylar
da gerekli önlemleri almayarak görevlerini
ihmal ve kötüye kullandıkları ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı
maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bü
lent Ecevit ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydın
lı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesi. (9/230)
27:29!
13. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve
Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın; Ziraat
Bankası yöneticileri hakkındaki partizan tutu
mu ile görevini kötüye kullandığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla Ticaret Bakanı Teo
man Köprülüler hakkında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/231)
14.— Gümüşhane Milletvekili Turgut Yü
cel ve 2 arkadaşının; toplu sözleşmeler ile mah-
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keme kararlarını uygulamayarak görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddi
asıyla Köy îşleri ve Kooperatifler Bakanı
Ali Topuz hakkında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/232)
IV. — SEÇİMLER
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı Genel Kurulunun 19.4.1978
tarihli 4 ncü Birleşiminde alman karar gere
ğince, 9/37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57
61, 63,65,67,69, 71, 73, .75, 77, 79, 81, 83, 85,
87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107,
109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127,
ve 129 esas numaralr(45 adet) Meclis Soruştur
ması önergesini incelemekle görevli 1 numara
lı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi.
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısı Genel
Kurulunun 19.4.1978
tarihli 4 ncü ve 24.5.1978 tarihli 7 nci birle
şimlerde alınan kararlar gereğince, 9/131, 133,
135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151,
153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169,
171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187,
189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205,
207, 209, 211, 213, 215, 217 ve 219 esas nu
maralı (45 adet) Meclis Soruşturması önerge
sini incelemekle görevli 2 numaralı Soruştur
ma Hazırlık Xomisyonuna üye seçimi.
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı Genel Kurulunun 19.4.1978
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tarihli 4 ncü Birleşiminde alınan karar ge
reğince, 9/30, 40, 42, 44, 46, 48, 50., 52, 54,
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78,
80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120,
122, 124, 126 ve 128 esâs numaralı (46 adet)
Meclis Soruşturma önergesini incelemekle gö
revli 3 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu üye seçimi.
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4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısı Genel Kurulunun 19.4.1978 ta
rihli 4 ncü ve 24.5.1978 tarihli 7 nci birleşim
lerinde alınan kararlar gereğince, 9/130,
132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148,
150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166,
168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184,
186,188, 190, 192, 194, 196,198,200,202,204,
206, 208, 210, 212, 214, 216, 218 ve 220 esas
numaralı (46 adet) Meclis Soruşturması öner
gesini incelemekle görevli 4 numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi.
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5. — Tekirdağ Milletvekili Nihan llgün'
ün; ayçiçeği taban fiyatı tespitinde siyasal ne
denlerle üretici ve tüketici aleyhine hareket
ederek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228 ve
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Tica
ret Bakanı Teoman Köprülüler ve Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Orhan Alp haklarında, Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık
Komisyonuna üye seçimi. (9/221)
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
13 . 12 . 1978 Çarşamba
Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından, birleşime saat
15.45'te son verildi.
Başkan
Divan Üyesi
Başkanvekili
Çanakkale
M. Şevket Doğan
İrfan Binay
Divan Üyesi
Adana
İsmail Hakkı Öztorun

-••

»>•»•<«

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00.
Başkan : Başkanvekili Memduh Ekşi
DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazalcı (Denizli), Hali Karaatlı (Bursa)
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet

Meclisinin 3 ncü Birleşik Toplantısını açıyorum.
II. — YOKLAMA

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pacağız. Genel Kurul salonunda bulunan sayın üye
lerin, «Burada» demek suretiyle var olduklarını be
lirlemelerini rica ediyorum.
Sayın senatörlerden başlıyoruz efendim.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN. — Diegaıîi ajrfcadaşllariim, çoğunluğu
muz var,. Çoğuınilulk ollduğulnlda, sayın üyelerden teız-

Ikere alıyoirtuız. Sönırialdan gdleın değerdi arlkjaıdaş'Iıarım^
zıın, Başkanlığa birer tıezfcerıe gönderırnıelerüni rica
©düyonuımı.
Sayın Gaydalı, ısıöz İsteğiniz 'herhalde Millet Mec
lisi igjülıldemii ile ilgili idi, değil mi efendim?
ABtDİN İNAN GAYDALI (BOtJIis M'iHleCveCcıiI)
— Evet efendiimı.
BAŞKAN — Size B'Meişıilk Toıplamtıda gündemi dışı
söz veıretmıiyorumı; özür dıiltarlim efendim.

III. — BAŞKANLIĞIN GİENEL KURULA SUNUŞLARI
/. — İçel Milletvekili İbrahim ööktepe ve 15 ar
kadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunu,
Anayasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın
esaslarından uzaklaştırdığı ve bu eyleminin TC Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski
Başbakan Bülent Ecevit hakkında kurulmuş bulunan
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna yeniden 30 gün
süre verilmesine dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi.
(9/38, 3/189)

BAŞKAN — Slüre üstemin© dair ıbir Somşliurtmıa
Hazırlılk KoımSsvoınıu Başkanlığı tezkeresi. vardır, clcıitDuyorıuınt
Töriküye Biüiyülk Millet Meclisi BiirOeşlilk
Tojpıîlajnjtıısı Başjfcajnlîığına,
İçel Milletvelkii'i Ibnalh'iım Gölkltepe ve 15 arkada
şının, Türkiye Radyo ve Televizyon Kuruımıuınıu, Ana
yasa ve 359 Sayılı Kanunun tayin ettiği yayın esasla
rından uızalkllaşltıridığı ve fota öylemıinlin Türk Ceza
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Kanununıun 240'ncı maddesine uyduğu iddiasıyla,
Başbakan Büleınlt Bcevüt hakkınlda Anıayasanto 9ö'ncı,
Türkiye Büyük Mlftdt Meclisiı Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci nılaldideleri uyaranca blir Mecls Soi'uışitıuınmlaısı açılmiasına ilişkim önergesıiınli imcelek üze
re kurulmuş buludan Soruşturmıa Hazırlık Komisyonumıuzun 23.6.1978 :ttarlilh!iınide sana erecek çaluşima
ısüresllmıln, ıdoisya üzerindekii müzakereleri henüz tainTiamlaırnamış oldiuğuınjdaln, yeniden, karar itarihinden
ülJibaren (30 gün uzaltıimıaisı hususunu emir ve müsaadıeleraıniiizie arz ederim.
Saygılarıimlıa.
9/3:8 NoJu 'Soruşturma Hazırlık
Komisyonu Başkanı
'Bolu CS.Üyesi
Neş'et Akmandor
BAŞKAN — Değeri arkadaşlarım, 9/38 No. kt
SorıUiŞİtiuırtmıa Hıaızırlılk, Kom|isyolii|u Başkanlığının öneri
sini Yüce Heyetliln onayına isunıuyortuım!:
Kialbıuıl edenlletr lüüfenı işaret buyursunlar.. Kaibul
etmeyenler.. Kabul ediimliışıCir.
2. — Görev bölümü yapmadan görev süreleri do
lan soruşturma hazırlık komisyonlarına yeniden süre
verilmesine ilişkin Başkanlık önerisi. (9/21, 9/59)
IBAŞKAN — 30 günlük çalışıma süreleri, başkan,
s/özcü ve Kâtip seçimıimi yapamadan sona eren soruştonma hazırlık koımisyonılıarınıa yertiden süre verilmesli için aşağıdaki ohiayliarı Yüce Heyetten almak isti
yorum efendilim.
(Değerli arkadaşlla'nım, 9/21 esas nıuimşaraıh, Çanak
kale eslkıi Milletvekili Sayını Refet Sezgin, hakkında
bir Mec'Jls Soruşıtlurlmiası açıilmasına dair, Soruştuırimla
Hazırlık Kcımi:ısyomuına, karar tarlilhinden itibaren yenıjdct-'ü 30 güını süre verlilmesiiınli onayınıza suınıujyorumi:
Kafcull edenler... Kabul öfcmeyanjlier.. Kaibul edifafişltir.
9/39 esas muımıarali, eski Başbakan Sayın Süleyman
Demilırısl, Maılliye ;es!Ic|i Bakanı Sayım Yılmaz Ergeneikjon va Ticarıat eski Balkanı Sayın Halil Baş'ol hak-'
İlanımda blir Metûis Soruşltıurimıası açılmasına d'ai!«r So
ruşturma Haızırlılk; Komllısyoinıuna, 'karar tarihlinden idııbaren yenideni 3Q ıgün süre verilmesini onayınıza suınıuyoırluımc Kaibul...,
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Sayım Baştan, Itıemaninji içtim ibir ısöz işitiyorum efeni-1
idilm.
BAŞKAN — Nlçiin efemdim?
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Temenni için bu (konıulda skjonuışmalk isitiiyorıuim.
— 11
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IBAŞKAN —• Tabii, mümkün efendilim; buyurun.
HAYRETTİN UYSAL (Salkarya MOlMvelkili) —
Sayımı Başkaln, değerli arkadaşlarım;
Yüce Meclislimizde ve Türküye Büyük Millet Mec
lisinde, Ibalzı SoruŞfcuırmla ıkbmisyojuî'arı, zamanında
ıtoplamûıraık, Ikenldi kendilerime, karra;syonliarıına teıvd'i
edilmiş dlosıyalıar üızerlinlde arıaştırmaüarını yapmak üze
ne dikkati ve U'.dJz çalışıyorillar.
iBIlCıyorsumuz, Millet NMedisinin yüce oylarııylla,
Maliye ıBakıanımjin kardeşi hakkında, da bir Araşitırma öniergesii veriitorişlti. Oumlhuriyet Halik PaılM Gruı-ı
bu, oy 'birllli'ğiiylıe, böyle İbir araştırmanın yapılması
'içlin oy verdi; kiomıiı$yonj .toplandı, DMrflMe, lilvedilikle
ıbaşkalnjına seçlüi, ısözcüsiünlü iseçıti, çalışmaya başladı.
Tütümile ılgii böyle ibir komisyon ıtopianıdı; ibaşkıatnannseçti, o d!a çaiıışimaya ıbaşliadı; 'ama 'gel gelelilm, yılaıv
d/an berli ibir soruln var ki, Sayın eski Başlbalkian Süileyman Demirel, Sayın Mall'ıye öslki Bakanı arkaıdaşımıız, Sayın Ticaret eskü Balkanı arkadaşımuzla ilgili
iter dıosya;, yıiardian beri, ayliardalm 'beri Iblaşkanınii sia-.çemeden Ibekjlüyor^
IKomisiyona ısüıre vereoeğiiz; Ibu, elbette iki -görıeivü-ı
ımüz; çalışmıasılnı İstCiyoıiuız, tıiltüızIüMe araşitıııtmlaısını işi
yoruz; ama komisyon, bu islüreyi aflldııktain sonra lültfetisıin, ıbaşklanmı, yömetdelerönli seçsin ve bu Komilsyan bir laiiü önice çıalıışrnıaya 'başıtaisın.
IBunaı herhanıgi ibir hesiap içlin !Söyleimliyo.ruım;
soruşltuırınıa lldomliisyoınlllairılnain çalışmajsını, süıraıtle ça-ı
İıışmaisını, Yüce MecMisıilmliteda'ki, Türkiye Büyük Mil1löt Mıeelsim/izdeki her parlamenlter istediği 'için söy-.
Uluyorum. ,.
Teşekkür edenim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uy^al.
Sayın Ueuzal, buyuırun efendim.
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi)
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
değerli üyeleri; esasen, daha önce Sayın Başkandan
bu hususta söz istemiştim; söz isteyişimin nedenini
huzurunuzda açıklamakta yarar var diye düşünmüş
tüm; biraz önce tekrar, bir arkadaşımız gelerek, aynı
mevzuyu bir başka açıdan dile getirdiler.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, hatırlarsanız,
15 gün evvel, Adalet Partisi Grupları olarak, Birle
şik Toplantıya iştirak etmedik. Bunun nedenlerini
huzurunuzda açıklamaya lüzum görmüyorum; çün
kü, biz iktidar partisinin arzusuna göre hareket ede
cek bir parti değiliz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri)
Bizi buraya gönderen irade, onların arzusuna göre
bizi hareket etsin diye de göndermedi.
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MUSTAFA ÜSTÜNDAG (Konya Milletvekili)
Meclise devam etmesin diye mi gönderdi?
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ancak, bu çatıların altında hukuken kurulmuş olan komisyonlar,
karma komisyonlar, her iki Meclisin müstakilen ve
toplu olarak çalışmalarını, kendi içtüzüklerine ve
kuruluş kanunlarına göre yaparlar.
On beş gün evvel, Birleşik Toplantıya iştirak et
mememizin sonucunda, CHP Millet Meclisi Grup
baç'kanvekilleri kamuoyuna bir bildiri neşrettiler.
O bildirinin içerisinde bir başka haksızlık, başka bir
usulsüzlüğün içerisine daha girdiler; 9/59 sayılı Ko
misyondan hesap soracaklarını ifade ediyorlardı.
Huzurunuzda, soruşturma hazırlık komisyonu
veya soruşturma komisyonlarının size niyabeten gö
rev gördüğünü, bu bildiriyi neşreden kişilere hatırla
tıyorum. O komisyonun bir üyesi olarak, Anayasanın
77 nci maddesi gereğince yaptığım yemine sadık ka
larak, bana verdiğiniz görevde tarafsızlığımı muha
faza edeceğim.
Bizi şu veya bu şekilde ithama kalkışmasınlar.
Geldiler; şimdi de bize birtakım isnatlarda buluna
rak, ithamlarda bulunarak bizi çalışmaya sevk etmek
istiyorlar.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
İthamda bulunmadım Sayın Ucuzal.
UĞUR ALACAKAPTAN (C. Senatosu Ankara
Üyesi) — Görevinizi yapmanızı istiyorlar.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi, görevi
miz, evet...
Komisyon, itham edenlerden 8 üye, itham edilen
den (biz) 6 üye, onun dışında 2 sayın üye, yani 16
kişiden teşekkül etmiş bir komisyon. Divanını seçmek
için, bundan önce almış olduğumuz kararlar gereğin
ce iki defa bize müddet verdiniz. Bu 30'ar günlük
müddet içerisinde divanı seçmek imkânını bulama
dık. Biz de arzu ediyoruz; biz öylesine arzu ediyoruz
ki, artık yıllardan beri sakız gibi çiğnenip çürüyen
bu mesele, gerçek noktasına gelsin, oturtulsun.
Millet Meclisi Grup Başkanvekiller'ine huzuru
nuzda şunu hatırlatıyorum : Burada oturup, bu Bir
leşik Toplantı adına görev yapan komisyonlara lüt
fen dil uzatmasınlar. Herkes görevinin mesuliyeti
içindedir.
Saygılar sunarım. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlarım, biraz evvel ifade ettiğim
hususu Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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3. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'in; tütün ihraç yolsuzluğu olayında gerekli önlemleri almayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 211, 226 ve 240
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent
Ecevit ile Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi.
(9/222)
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; gündemimi zin, Başkanlık Divanının sonuşları kısmının 2 nci
bölümünde yer alan Meclis Soruşturması önergelerini sırasıyla okutacağım efendim.
Gündemimizin 2 nci sırasında yer alan, 9/222 esas
numaralı, Çorum Milletvekili Sayın Mehmet Irmak'ın, tütün ihraç yolsuzluğu olayında gerekli önlemleri almayarak görevlerini kötüye kullandıkları
iddiasıyla Başbakan Sayın Bülent Ecevit ile Gümrük
ve Tekel Bakanı Sayın Tuncay Mataracı haklarında
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi
vardır.
Bu önergeyi okutuyorum efendim :
TBM Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına
özü : Tütün ihraç yolsuzluğu ile tekel mensupIarından bazılarının
382,5 milyon liralık rüşvet
olayı için Başbakan Ecevit ile Gümrük ve Tekel
Bakanı Tuncay Mataracı haklarında TBMM Mecİte Soruşturması açılması hakkında.
TRT'nin 20 Haziran 1978 günü Televizyon Haber yayınında ve bir kısım basında açıklandığı üzere, Tekel Genel Müdürlüğünün, Genel Müdür başta olmak üzere, bazı üst kademe yöneticilerinin aynı zamanda rumuzla belirlenen bir kişinin rüşvetler
aldıkları, bu rüşvet olayından iktidar partisine dahi
önemli pay ayrıldığı kamuoyuna açıklanmıştır.

Sayın Başbakan Ecevit olayla ilgili demecinde partisinin de adının karıştırılmış olmasından dolayı meselenin bir komplo olabileceği yolunda telkin edici, idari tahkikata yön verici nitelikte peşin
hüküm ve kanaat izhar eylemiştir. Bu şekilde, kamuoyu, etkin yayın aracı TRT, Radyo Televizyonunun propaganda gücü ile yanıltılmak, tesir altına
alınmak istenmiştir. Bu ise özellikle idari tahkikat
yapacak teftiş kurulları ve elemanlarını tesir altında
bırakacaktır.
Bu nedenle idari soruşturma yargının ilk basa
mağını teşkil edeceğinden ileride açılması muhtemel
I davalarda soruşturmanın adaletle yürütülmesi ge-
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rekli iken halen şüpheli hal ve ihtimalleri belirtmek
tedir.
Olaya adı karışanlardan Genel Müdür Orhan özet
ile Müfit Ilter'in olayın açıklandığı günlerde İsviçre
Türkiye arasında mekik dokumaları çok manalıdır.
Bakan Mataracı dahi olaya adı karışanlardan hiçbi
risini soruşturma sırasında geçici olarak dahi görev
den almayacağını basın toplantısında açıklamıştır.
Bu ise suçlulara, zanlılara cesaret vermek niteliğin
dedir. Yine Sayın Başbakan ve Tekel Bakanı olayın
komplo olduğu yolunda peşin fikir ve kanaat beyan
eylemişlerdir. Soruşturmanın tarafsızlıkla yapılabile
ceği hususunda son derece ağır ve ciddi şüpheler
uyandirılmıştır.
Basında yayınlanan yabancı bir firmanın Tütün
İhraç Komisyonu namı ile bir yabancı bankanın,
Türk kamu personelinden bazıları lehine, bir İsviçre
bankasına 382,5 milyon TL, sı karşılığı dolar yatır
mış bulunması ve bunun paylaştırması şeklini gös
terir dekontlar ciddi belgelerdir. Bunların tarihleri
üzerinde durulmak gereklidir. Çünkü 10 milyon do
larlık dekontun tarihi 14 Mayıs 1977 tarihine rastla
maktadır. Diğeri de 28 Haziran 1977 tarihlidir. Bu
ise memleketimizde erken seçimlerin yapıldığı ve Sa
yın Ecevit'in Güvenoyu alamamış iktidarı dönemine
rastlamaktadır.
Sayın Başbakan partisinin Genel Başkanı sıfa
tıyla ve partisine de sözü geçen dekontlarla pay ay
rılmış ve adına yabancı bankaya yatırılmış bulunma
sına göre olaylarda tam manasıyla taraftır. Böylece
iktidar partisi onun Genel Başkanı sıfatıyla kamuoyu
na demeçler vererek ve Bakanlar Kuruluna bir kısım
üyelerini bu olayı görüşmek üzere toplayarak ve so
rumlu Bakan Tuncay Mataracı'yı dahi basın toplan
tısı yapmakla görevlendirip telaşla skandal olayının
üzerine gitmiştir.
Hem hâkim, hem davacı olmak aynı olayda müm
kün değildir. Başbakan ile sorumlu Gümrük ve Te
kel Bakanının ilk idari soruşturmayı yürütmeleri asla
tatminkâr olmayacaktır. Adalete her halükârda gölge
düşecektir.
Esasen Bakan Tuncay Mataracı basına demecin
de; «Bu iddia tamamen hilafı hakikattir diyemiyo
rum. Tahkikat devam ediyor. Bu bir komplo da ola
bilir. Fakat bu hadiseye kesinlikle komplodur de
mek de mümkün değildir» şeklindeki beyanları ile
televizyon reklam filmlerinin kararsız adamı pozis
yonuna düşmüştür. Suçlu sanılanları evvelemirde, ge
çici olarak dahi görevden almayacağını bildirmiş ol
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masına göre yapılacak soruşturmaya gölge düşecek,
asla doyurucu olmayacaktır. Minareyi yürütenlerin
kılıf biçmelerine imkân sağlamak haklarında soruş*
turma yürütülecekleri görevde bırakmakla olur. Bu
da Sayın Mataracı tarafından ikrar olunmuştur.
Adaletin her türlü şaibeden kurtarılması Sayın
Başbakanın ve partisinin aklanması ve varsa suçlu
ların kanunun pençesine süratle teslim edilmeleri için
TBMM'nin meselenin üzerinde önemle durması za
rureti vardır.
Beyanları ve tutumları ile adalete olumsuz yönde
etkili olacakları anlaşılan Genel Başkan sıfatıyla ola
yın içinde bulunan Sayın Ecevit ile en yakın yardım
cıları zanlı bulunan Sayın Bakan Tuncay Mataracı
haklarında TCK nun 211, 226, 240 ncı maddeleri ve
Anayasamızın 90 ncı maddesi ve TBMM İçtüzüğü
nün 12 nci maddesi gereğince Meclis Soruşturması
açılmasını saygılarımla rica ederim.
22.6.1978
Çorum Milletvekili
Mehmet Irmak
Değerli arkadaşlarım, okunan önerge hakkında,
Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli
olup olmadığım incelemekle görevli Türkiye Büyük
Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun
16 üyeden kurulmasını onayınıza sunuyorum. Kabul
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tari
hinden itibaren başlamasını Yüce Heyetin onayına su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Başbakan ve ilgili Bakanın, yazılı görüşlerini, üye
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Komis
yona vermeleri hususunu onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun;
yabancı iki aşiret tarafından Doğu illerimizde mey
dana getirilen olayları önlemede görevlerini ihmal ve
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id-'.
diasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı
İrfan Özaydinli haklarında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesi. (91223)
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; Gündemimi
zin «Sunuşlar» kısmının 3 ncü bölümünde, Niğde
Milletvekili Sayın Sadi Somuncuoğlu'nun; yabancı iki
aşiret tarafından Doğu illerimizde meydana getirilen
olayları önlemede görevlerini ihmal ve kötüye kul
landıkları iddiasıyla Başbakan Sayın Bülent Ecevit
ve İçişleri Bakanı Sayın irfan özaydınlı haklarında bir
Meclis Soruşturması açılmasına dair önerge vardır.
Bu önergeyi de okutuyorum efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
Başkanlığına
Konu : Başbakan Bülent Ecevit ve
İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı hak
kında Türkiye Büyük Millet Meclisi
Soruşturması açılması hakkında.
Hakkâri ilimizin Irak ve İran'la hudut olan köy
ve kasabalarına yabancı kuvvetlerin sızdığı ve gün
lerce birbirleriyle çarpıştıklarını, basında çıkan ha
berlerden ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nra, ola
yın üzerinden bir ay geçtikten sonra da olsa, yaptığı
açıklamadan öğreniyoruz. Basında konu ile ilgili ola
rak çıkan haberlerden analşıldığına göre yabancı
kuvvetler köylerimizi basmışlar, yağma etmişler ve
Türk Devletinin hükümranlığı altındaki vatan top
raklarımızda çarpışmalar yapmışlardır. Köylere gi
den gazeteciler erkeklerin bulunmadığını, sadece ka
dın ve gocukların kaldığını görmüşler ve sordukla
rında, «erkeklerin vilayet merkezine çekildiklerini,
çarpışan yabancı kuvvetlerin kadın ve kızlara do
kunmadıklarını» öğrenmişlerdir. Demek ki vatandaş
larımızın malı ve canı tehdit altında bırakılmıştır.

20 , 12 . 1978

O : İ

I mızı huzursuz etmesini ve bu tecavüzün aylarca sûr*
I meşini basit bir hudut olayı olarak görmesi gerçekI ten endişe duyulacak bir anlayışın tezahürüdür.
I
Aylarca süren sızmalar ve topraklarımızda çar
pışmalar oluyor, Devletin hükümranlığı çiğneniyor.
Vatandaşlarımızın mal ve can emniyeti ortadan kalI dinliyor ve bütün bu tecavüzler olurken içişleri BaI kanı seyirci kalıyor. Devlet olmakla bağdaşmayan taI vırlarla karşılaşıyoruz. Topraklarımızın işgali, vaI tandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin kalmaması
I olayı gizlenemeyecek hale gelince de, işin ciddiyetiI ni gizlemeye yönelen gayretleri ve mazeret arayarak
I bu ağır tecavüzü mazur göstermeye çalışan tutumu
I ile içişleri Bakanı irfan Özaydınlı sadece, ağır ihI mal göstererek görevini kötüye kullanmamış, aynı
I zamanda gerçekleri gizlemeye ve vatanımızın bir
I parçasını fiilen işgal. ederek vatandaşlarımızın can
I güvenliğini ortadan kaldıran yabancı tecavüzü ciddiI yetten uzak bir şekilde kamuoyuna aksettirmiştir.
I
Devletin hükümranlığını, vatandaşın mal ve can
I güvenliğini ortadan kaldıran bu tecavüzler ne hudut
I ihlali ne de başka bir ülkenin iç meselesi olarak gö
rülemez. Bir kere, hudutlarımız içinde çarpışmalar
I olması, Devletin egemenliği söz konusu olduğu için
I bizi doğrudan doğruya ilgilendirmektedir. Yine va
tandaşlarımızın can ve mal güvenliği ortadan kaldıI rıldığı için, bizi doğrudan doğruya ilgilendirmektedir.
Bütün bunların dışında bazı devletlerin bu grupları
I harekete geçirerek bizi de içine alan bir hesap içinde
olmaları söz konusudur. Çarpışan bu grupları kul
landığı iddia edilen bazı devletlerin menfaati böyle
I gerektirdiği için bu olaylar olmaktadır. O halde bu
devletlerin menfaatleri nelerdir ve Türkiye'nin bu
I menfaat çatışması sonunda kaybı ve kazancı ne ola
caktır?

İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın beyanına göre,
8 Mayıstan 4 Hazirana kadar bölgede, yabancı kuv
vetlerin bulunduğu görülmüş, 1 Hazirandaki çarpış
Tarih boyunca Türk vatanının mukaddesliğine
mada 12 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı tes
inanan ve onun muhafazası için hiç bir engeli tanıpit edilmiştir. Bu yabancı kuvvetler niçin ve nasıl I mayan şanlı Türk Ordusu bugünde vatan bütünlüğü
Türk topraklarına gelmekte ve burada çarpışmalar
için her görevi başarı ile yapacak durumdadır. An
yapmaktadırlar? Niçin Türk köylerini yağma etmek
cak sorumluluk almış siyasi heyetlerin, milli varlı
te, köylerimizdeki erkekler eşlerini ve çocuklarını
ğımız ve vatan bütünlüğümüz konusunda ciddiyet sa
terk edecek kadar can tehlikesi görerek vilayet mer
hibi, sorumluluk sahibi olmaları şartıyla devlet ada
kezine göç etmektedirler? Hudutlarımız ve köyleri
mı, kendisinin ve partisinin gündelik siyasi menfaati
miz bu kadar korunmasız ve sahipsiz midir?
ni değil, kısa ve uzun vadeli milli menfaatleri düşü
nerek olayları yorumlamak zorundadır.
içişleri Bakanı çok önemli gördüğümüz bu olay
Başbakan Bülent Ecevit, hudutlarımızın, ihlal edil
ları basit birer hudut tecavüzü olarak değerlendir I
mesi, topraklarımızda günlerce süren işgal ve çarpış
mekte ve Irak'ın içişlerine ait -bir olay olarak gör
maların olması, vatandaşlarımızın güvenliğinin çiğmektedir. Devlet sorumluluğu taşıyan bir kimsenin:,
Türk Vatanı üzerinde yabancı kuvvetlerin çarpışma I nenmesi, egemenlik hakkımızın tahrip edilmesi olayapmasını, köylerimizi yağmalayarak vatandaşlan- I yına tedbir alınmasına gitmemiş sessiz kalmıştır,
14 —
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Başbakan Bülent Ecevit ve içişleri Bakanı İrfan
özaydınlı'nın, vatan topraklarına yabancı kuvvetle
rin sızmasına seyirci kalması; bu yabancı kuvvetlerin
topraklarımız üzerinde uzun süre çarpışmalar yapmış;
o bölgede oturan vatandaşlarımızın can ve mal gü
venliğinin ortadan kalkması; Devletimizin hüküm
ranlık hakkının çiğnenmesi; vatan bütünlüğümüz açı
sından son derece önemli olan bu tecavüzü milletin
gözünden gizlemeye kalkışması sebebiyle ağır ihmal
gösterdiği, görevini kötüye kullandığı ve milli men
faatlerimizin çiğnenmesine, yol açtığı kanaatine varıl
mıştır.. Bu durum karşısında Başbakan Bülent, Ecevit
ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı hakkında Anaya
samızın 90 ncı ve TBMM İçtüzüğünün IX nci
TCK nun 230 ve 24Q ncı maddeleri gereğince TBM
Meclisi Soruşturması açılmasını saygılarımla rica
ederim.
22.6.1978
Niğde Milletvekili
Sadi Somuncuoğlu
5. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut Toker
ye 2 arkadaşının; yabancı iki aşiret tarafından doğu
illerimizde meydana getirilen olayları önlemede gö
revlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakam
İrfan Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açûmas'ma
ilişkin önergesi (9/225)
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; Başkanlık
Divanı Sunuşlarının 5 nci sırasında yer alan, Ankara
Milletvekili Sayın Hayrettin Turgut Toker ve iki ar
kadaşının; yabancı M aşiret tarafımdan Doğu iHerimdzdle meydana getirilen olayları önlemede görev
lerini kötüye kullandıkları iddiasıyla Başbakan Sa
yın Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı Sayın İrfan özay
dınlı haklarında yine bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergeyle, biraz evvel okuttuğum öner
genin hem muhatapları, hem konusu, hem de mad
deleri aynı olması nedeniyle; ikinci önergeyi de
okutup birilikte işlem yapacağım efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tarihi boyunca Türk Milleti, istiklal ve hürri
yeti uğruna en çetin şartlarda dahi seve seve kan ve
can vererek mücadele etmiş büyük ve haşyetti bir
millettir.
_ Müleştimiz, her karışım en ağır bedelle, kanla
ödeyerek vatan yaptığı topraklarında, egemenlik hak
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kına en ufak bk müdahaleye, tahammül gösterme
miştir.
Bunu Milletçe bir var olma veya yok olma me
selesi saymıştır.
Gerçekte, Dünyada devletleri devlet yapan,, topraWanndaki kayıtsız şartsız egemenlik hakkına sahip
olmaktır. Bundan kısmen dahi olsun vazgeçmek ve
ya başka bir güçle >aylaşmak, Devlet için bir haysi*yet ve şeref meselesidlk.
Ne yazıktır ki, ne elem vericidir ki, ve ne haysüyet kırıcıdır ki, asırlardr uğrunda böylesine bir
mücadele verilmiş, İkan ve şehit verilmiş vatan top
raklarına, sınırlarımıza ve egemenlik haklarına bu
Hükümet zamanında, günlerce devam eden- aleni
tecavüz vaki olmuştur,
Kamu oyunun bildiği üzere, son günlerde Doğu
sınırlarımız ihlal edilmiş ve Türk topraklan, bir
devlet niteliği dahi taşımayan, çeşitli ideolojiler ta
raflısı yabancı silahlı güçlerin, âdeta serbest savaş ala
nı haine gelmiştir.
Barzani ve Talabani'ye ait silahlı müıtecavıizlerin
bu sınır tecavüzünü anında tart etmek ve olayı bas
tırmak, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve
mal güvenliğini ğûven altında tutfmak ve mütecaviz
lere gerekli dersi vermekle görevli bugünkü Hükümet
ve onun İçişleri Bakanı, gazetelere verdikleri beya
nâtta bu olayın bir tecavüz olayı olmayıp, basit mez
ra anlaşmazhğı olduğunu söylemek gibi bir hafiflik
ve bir Ciddiyetsizlik içine kadalr düşebilmiştir.
Kaçamaklı bir şekilde de olsa olayı doğrulayan
İçişleri Bakanı, bu beyanı ile, Türkiye Büyük Mil
let Meclisini ve MMetimizi, bu konuda da ciddiyet
sizlik içine çekebileceğini ve açıkça aldaıtaibileceğini
sanma gafletine düşmüştür.
Bugüne kadar hemen her konuda olduğu gibi ger
çeklerin milletten kaçırılması, ne cereyan eden ve
Devlet haysiyetiyle bağdaşmayan olayı bertaraf eder,
ne bundan sonra cereyan edecek ve gelişecek vahim
olayları önler ve ne de Hükümetin, özelikle İçişleri
Öaıkanmın ağır sorumluluğunu ortadan kaldırır.
İçişleri Bakanının bu aldatmaca beyanı, Hüküme
tin, MÜİet nazarında ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi hazarında inandırıcılık vasfını tamamen yok
eder,
Gazeteler günlerce bu tecavüz ve Türk toprak
larında cereyan eden savaşın resimlerini yayınlarken,
vatanperver yazarlar konuyu acı bir şekilde dile
getirirken, bir vurdlmKİuymazlik içinde kalan Baş
bakanın başını alıp Moskova'ya gitmesi, Hükümet
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etmeıbte olanların sorumluluk idrakinden ne derece
uzak olduğunu açık şekilde göstermektedir.
Vatan toprakları işgaldedir. Vatan sınırları te
cavüze uğramıştır. Vatan topraklarında yabancı
güçler amansız bir savaş halindedir.
Savaşın cereyan ettiği vatan toprağının âdeta
Devletle münasebeti kesilmiştir. Bu bölgedeki vatan
daşın Devletle bağı kopmuştur. Vatandaşın hayatı,
can ve mal güvenliği yabancı savaşçıların merhamet
ve insafına terk ve teslim ad'ilm'iştliır.
Büyük Atatürk'ün ruhu muazzepdiır. Millet mus
tariptir. Vatandaş ve Millet, Devletimizin ve Ül
kemizin bundan sonrası için menfaatlerinin bu Hükü
met tarafımdan korunamayacağı ümit kırıklığı, endi
şesi ve korkusu içindedir.
Bütün bu olanlar karşısında Hükümet sanki bu
vatanın değil, bir diğer devletin nükümetiymiş gibi
kayıtsızlık içindedir. Devleti acze düşmüş gösterme
nin suçluluğunu taşımaktadır.
Sınirîlajnmıza tecavüz vardır. Topraklarımızda
yabancı güçlerin savaşı vardır, talan vardır, yağma
vardır, ortada sadece Hükümet yoktur.
Bu sebeplerden dolayı, Başbakan ve İçişleri Ba
banı haklarında Türk Ceza, Kanununun 240 ncı mad
desine uyan tutumları dolayısıyla, Anayasamızın 90
ve Birleşiik Toplantı içtüzüğünün 12 nci maddesi ge
reğince Soruşturma açılmasını aırz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Ankara Milletvekili
C. Senatosu Eskişehir Üyesi
H. Turgut Toker
Ömer Ucuzal
Kütahya Milletvekilli
İlhan Ersıoy
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; biraz evvel
ifade ettiğim nedenle, konuları ve İlgili bakanları
aynı olan bu iki Soruşturma önergesi için bir Soruş
turma Hazırlık Komisyonu kurulması hususunu ona
yınıza sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonunun
16 üyeden oluşmasını onayınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tari
hinden Mbaren başlamasını onayınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Başbakan ve İlgili Bakanın yazılı görüşlerini, üye
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Komis
yona vermesi .hususunu onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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6. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut Toker
ve 13 arkadaşının; 1 Mayıs olaylarına seyirci ka
larak görevlerini yapmadıkları ve bu eylemlerinin
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı
İrfan Özaydmlı haklarında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesi. (9/224)
BAŞKAN — Değerli arikadaşlarım; yine bu kıs
mın 4 ncü bölümünde, Ankara Milleıtvekiâ Sayın
Hayrettin Turgut Toker ve 13 arkadaşının; 1 Mayıs
olaylarına seyirci (kalarak görevlerini yapmadııkları
iddiasıyla Başbakan Sayın Bülent Ecevit ve İçişleri
Balkanı Sayın İrfan özaydınlı haklarında bir Meclis
Soruşturması açılmasına ilişkin önergeleri vardır,
okutuyorum efendim:
27 < 6 . 1978
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İstanbul ve İzmir ile yurdun diğer bazı illeri 1
Mayıs 1978 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin hiçbir döneminde ve yılında benzeri görülmeyen
Korkulu ve Tehditti Komünist bayramlarına ve şen
liklerine sahne olmuştur.
Cumhuriyet tarihimizde ilk defa bir Cumhuriyet
Hükümetinin himayesi, vesayeti ve desteği altında,
Türklük ve İslâmlıkla ilgili her şeyin güvensizlikten
kaçırılmasına ve saklanmasına, vatandaşlarımızın ço
luk -< çocuk bu şehirlerimizden sınır dışı edilmeleri
ne göz yumulmuştur.
Nasıl kurulduğu, ne gibi insani ve siyasi - ahlak,
karakter, fazilet ve dürüstlük ölçülerine dayandığı
belli bu Hükümetlin, Hükümet olma ve Hükümette
kalma ihtirası; bu yüzden düştüğü yetersiz, tutarsız,
istikrarsız, sabırsız;, beceriksiz, sadece reklam ve pro
pagandacı tutumu, durumu, aczi ve telaşı, içteki ve
dıştaki komünistlerin cüret ve cesaretlerini artırmış
tır/
Yurt içindeki ve dışındaki gizi veya açık faali
yet gösteren bütün komünist çevrelerin, organların
ve kimselerin Hükümetten ve CHP'den aldıkları söz,
vaad, güven, destek ve teminat; İstanbul ve İzmir'in
milli bayram alanlarını, Enternasyonal Sosyalizmin
Komünist Bayramı Alanları haline getirmiştir.
Bunun tabii bir sonucu ve gereği olarak: İstan
bul ve İzmir başta olmak üzere bütün yurtta, 1 Ma
yıs öncesi büyük bir korku, dehşet, yılgınlık, tehdit,
baslkı havası ve fırtınası estirilmiştir. Hükümet ve
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Devlet yetkilileriyle malum çevreler ve kimseler ara
sında pazarlıklara ve anlaşmalara girişilmiştir.
1 Mayıs öncesi ve sabahının erken saatlerinde
büyük şehirlerden göç başlamıştır. Bu şehirlerden
kaçma -. uzaklaşma imkânı bulamayan vatandaşlar
evlerinde hapsolunmuşlardır. Bu iler ve çevrelerinde
ki bütün güvenlik kuvvetleri teyakkuz haline getiri
lerek seferber edilmişlerdir,
istanbul ve İzmir, düşman işgali altındaki ölüm
sessizliği, yalnızlığı, sahipsizliği ve terkedilmişliği
içinde komünizme teslim edilmiştir.
1 Mayısta Taksim'de, ne «Türk çocuğu Atalarını
tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde
kuvvet bulacaktır.» diyen Atatürk'ün resmi ve ismi;
ne de Atatürk'ün sözünü ettiği Türk Büyüklerinin
resimleri ve isimleri vardı.
Ne istanbul'u, Türklüğe ve Müslümanlığa kazan
dırmış, çağ kapatıp çağ açmış Fatih Sultan Meh
met'in, ne de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurul
masında şehit veya gazi olmuş atalarımızın - büyük
lerimizin resimleri ve isimleri vardı.
Ne uğruna can verdiğimiz Türk Bayrağı; ne de
İstiklal Marşımız vardı.
Bunların hiçbiri yoktu. Türk milletinden, Türk
Devletinden, milli tarihimizden, milli ve manevi
inançlarımızdan ve değerlerimizden hiçbir eser, iz,
renk, ses ve heyecan yoktu.
Aslında olamazdı da. Çünkü, bunlar yani İstan
bul ve izmir'in 1 Mayıs işgalcileri; milli ve manevi
değerlerimizin ve inançlarımızın tahripçileri, kendi
özünün, mıilli birliğimizin ve bütünlüğümüzün yıkı
cıları ve isyancılarıdırlar. Bu sebeple de, kendilerin
deki 'kuvveti, komünizme şiddetle ve nefretle karşı
olan Atatürk'ün belirttiği gibi Türk büyüklerinden,
kendi atalarından değil; Türk'e ve islam'a karşı ve
düşman olan komünist büyüklerinden ve liderlerin
den almaktadırlar. Maalesef desteği, himayeyi, teşvi
ki, koruyuculuğu ve savunuculuğu da CHP yöneti
cilerinde» bulmaktadırlar.
Bunun sonucudur ki; Atatürk'ün resmi ve ismi
yerine, Atatürk'ten ve Atatürkçülerden intikam alın
ması kararının alınmasına vesile ve sebep olan, daha
1920'lerde Rusya'yı ortak vatan ilan eden, Rusya'da
iken ilk Gizli Komünist Partisini kuran ve Türk Lenin'i olarak anılan Mustafa Suphi'nin resimleri gezdirilmiştir.
Diğer Türk büyüklerinin yerine de, Marks, Engels, Lendn, Stalin, Guevera başta olmak üzere hiç
bir komünist devlette benzeri görülmediği şekilde,
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çeşitte ve sayıda Marksist - Leninist - Troçkist ve
Maoist komünistlerin resimleri, sözleri ve orak - çe
kiçleri ellerde taşınmıştır. Enternasyonal marşları,
komünist şiirleri, ağıtları, şarkıları dillerinden düş
memiştir,
Bu, millilikle hiçbir ilgisi olmayan ortamda CHP,
24 milletvekili, eski ve yeni belediye başkanlarıyla
temsil edilmiştir.
Devletin televizyonu da, görevini noksansız, za
manında ve başarılı olarak yapabilme azmi ve gay
reti içinde, komünist bayramlar arasına Türkiye'nin
de katılmasından gurur duyulmasını, bu bayramlar
arasında ilişkiler kurulmasını ve benzerlikler bulun
masını, âdeta övünül'mesini istercesine Moskova'dan
başlayarak 1 Mayıs komünist bayramlarını ve gös
terilerini ekranlarına getirmiştir.
Durumun vehametinden ve rezaletinden ürken,
korkan, ciddi endişeler duyan Hükümet ortağı iki
partinin genel başkanları dahi, kendilerini kurtarma
telaşı içinde aceleyle 1 Mayıs olaylarının arkasından,
bunları Anayasa ve kanunlara aykırı bulduklarını,
suç saydıklarını, tasvip etmediklerini, sorumlulukla
rınım Hükümet programı ile sınırlı bulunduğunu ka
muoyuna açıklamak durumunda ve zorunda kalmış
lardır.
Marksist ve Leninist yönlü ve görüşlü yayın or
ganlarının «Büyük umut ve aşama» olarak gösterdik
leri; Türkiye Komünist Partisinin güneşi gördüğünü
yazdıkları; «Yaşasın Türkiye» yerine «Yaşasın Sov
yetler Birliği» dendiği; Türk Bayrağının yerine «Kızıl
Bayrağın» çekildiği 1 Mayıs olayları karşısında Baş
bakanın tutumu ve tavrı, sadece gaflet ve dalalet sı
nırında kalmamıştır. Hıyanet ve ihanet içindeki bö
lücü ve yıkıcı düşman görüşleri ve hareketleri koru
yucu ve dengeleyici Anayasa suçu haline dönüşmüş
tür.
Bu durumun ve sonucun yegâne sebebi, Başbaka
nın özde değil sözde kalan ve dilinden düşürmediği
Atatürk'e ve Anayasaya tamamen ters olan Devlet,
demokrasi, hürriyet ve idare anlayışıdır.
Anarşi, kargaşa ve içsavaş denemelerine dönüş
türülen silahlı çatışmaların, vatanı korumak görevi
verilen asker ve polisleri katletmeye yöneltilmiş cina
yetlerin doruğuna çıkması ise içişleri Bakanının,
Anayasa ve kanunlara aykırı gafleti, dalaleti, tutar
sızlığı, aczidir.
Böylece:
1. 1 Mayısta başta istanbul ve izmir olmak
üzere çeşitli illerimizde Anayasamıza aykırı ve ka17 —
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nunlarımızın suç saydığı olaylar birinci dereceli asli
görevi gereği olduğu halde, Hükümetin herhangi bir
müdahalesi olmadan sürekli bir şekilde cereyan et
miştir.
2. Sürekli bir şekilde suç işlenmesini Hükümet,
Devlet güçleri vasıtasıyla himaye etmiş ve daha da
kolaylaştırmıştır.
3. 1 Mayıs öncesi ve 1 Mayıs günü estirilen
tedhiş ve korku havası içinde vatandaş şehirlerdeki
yerinden yurdundan göç ettirilmeye mecbur bırakıl
mış, işyerleri kapanmış, kanun dışı fiili dışarı çıkma
yasağı konarak vatandaşlar evlerinde oturtulmaya
mahkûm edilmiş, hesapsız maddi ve manevi zarar ve
ztiyan meydana gelmiş, vatandaşın Anayasa teminatı
altındaki temel hak ve hürriyetleri ağır tehdit ve teh
like altında yok edilmiştir.
Bu vahim durum karşısında kasden görev yapma
yan ve kanunları uygulamayan, Devlet otoritesini
yok olmuş derecede zaafa uğratan Başbakan Bülent
Ecevit ve İçişleri Bakanı irfan Özaydınlı haklarında
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi ile Anayasa
nın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri gereğince Meclis Soruştur
ması açılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
C. Senatosu
Ankara Milletvekili
Eskişehir Üyesi
Turgut Toker
Ömer Ucuzal
Kütahya Milletvekili
Bolu Milletvekili
İlhan Ersoy
Avni Akyol
Kars Milletvekili
C. Senatosu
Bahri Dağdaş
Gümüşhane Üyesi
Ömer Naci Bozkurt
Çanakkale Milletvekili
Ankara Milletvekili
Ahmet Nihat Akay
ismail Hakkı Köylüoğlu
Ankara Milletvekili
Manisa Milletvekili
Mustafa Kemal Erkovan
Faik Türün
İsparta Milletvekili
Kastamonu Milletvekili
Yakup Üstün
Fethi Acar
Kocaeli Milletvekili
Denizli Milletvekili
Adem Ali Sanoğlu
Mustafa Kemal Aykurt
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunan öner
ge hakkında Anayasanın 90 ncı ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 14 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sının gerekli olup olmadığını incelemekle görevli
Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık
Komisyonunun 16 üyeden kurulması hususunu ona
yınıza .sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
— 18
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Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Başbakanla ilgili Bakanın yazılı görüşlerini üye
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde Komisyona
vermelerini onayınıza sunuyorum : Kabul edenler,..,
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
7. — Ankara Milletvekili Hayrettin Tur şut Toker
ve C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm;
anarşi konusunda gerekli önlemleri almayarak gö
revlerini ihmal ve kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit
ve İçişleri Bakanı ît fan Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/226)
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; .yine günde
mimizin Başkanlık Divanının sunuşlar kısmının 6 ncı
sırasında yer alan; Ankara Milletvekili Sayın. Hay
rettin. Turgut Toker ve Cumhuriyet Senatosu Eski
şehir Üyesi Sayın Ömer UcuzaFın; anarşi konusunda
gerekli önlemleri almayarak görevlerini ihmal ve kö
tüye kullandıkları iddiasıyla Başbakan Sayın Bülent
Ecevit ve içişleri Bakam Sayın irfan Özaydınlı hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına ait olan
önergeyi de okutuyorum efendim :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ülkede anarşi ve tedhiş olayları korkunç boyutlara
ulaşmıştır.
Vatandaşın can ve mal güvenliği kalmamıştır.
CHP marifetli bir tertiple Hükümet kurmak için
istismar ettiği ve basamak yaptığı, ana ve babaların
göz yaşları durmamış, aksine kanlı dereler halinde
akmaktadır.
Ülke ve Millet bütünlüğünü parçalamayı amaç
layan bölücülük faaliyetleri hergün biraz daha hızı
nı artırarak bugünkü Hükümetten gördüğü müsa
maha derecesinde pervasızca sürdürülmektedir.
Anayasa kuruluşları başta olmak üzere, Devletin
bütün 'kurumları, kızıl eşkiyanın bombalarına ma
ruzdur.
Anayasanın, hürriyetçi demokratik rejimin vaz
geçilmez müesseseleri olarak kabul ettiği siyasi par
ti genel merkezleri bombalı saldırıların hedefi ölmüş
tür.
Hürriyetçi demokratik rejim düşmanları, Devlet
gücünü hiçe sayarcasına, Devleti, Cumhuriyeti, Aha-
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yasa düzenini, rejimi korkusuzca ve açıktan yıkma
çabasına girmişlerdir.
Bugün ülkede vatandaşın, rejimin gereği olan
Anayasa teminatı altında bulunan temel hak ve hür
riyetleri, yok olacak derecede ağır tehdit ve tehlike
altındadır. Ülkede demokratik hukuk devletinin vasfı
olan, vatandaş emniyetinden, vatandaşın kutsal ya
şama hakkının varlığından, artık söz etmek müm
kün değildir.
Özgürlükçü demokrasi sözcüğü, sadece kağıtlarda
yazılı olarak kalmaktan ve Başbakanın gösterişçi
hareketlerinde ifade edilmekten öteye anlam taşıma
makta, askıda kalmış bulunmaktadır.
Bir devleti devlet yapan esas unsur, ülkede huzur
ve asayişin sağlanması, vatandaşın can ve mal güven
liğinin emniyet altına alınmasıdır, icranın, hükümet
lerin baş görevi de budur.
Ülkede her türlü faaliyetin, ekonomik, sosyal
ve kültürel tüm faaliyetlerin serbestçe ve rahatça ce
reyan edebilmesi, hükümetlerce sağlanmış asayişe,
huzura ve emniyete bağlıdır.
Bugün Türkiye'de olduğu gibi, vatandaşın can ve
mal emniyeti yoksa, tedhişçinin kanlı elleri bilinmeyen
gün ve saatte, vatandaşın boğazına sarılabiliyorsa, ül
kede herşeyden önce Hükümet yok demektir:
Yurtta akıl almaz vehamette kanlı olaylar cere
yan ederken, Devlet adına ülkede güveni sağlayan
Devleti, vatandaşı ve yasaları savunan ve kanuni gö
revini yapan polisi, bugünkü Hükümet, tedhişçiyi
memnun etmek için ve cüretini artırmak için, sa
ğa sola sürmektedir.
Cumhuriyetin vatanperver polisi, solcu eşkiyanın
kurşunlarına hedef olmakta, faillerinin yakalanabil
mesi için, hiç bir ciddi çaba sarfedilmemektedir.
örfi İdare, ülke ve Devletin güvenliği için, Ana
yasanın öngördüğü bir anayasal müessesedir. Hükü
metler, gerekli gördükleri ahvalde, Örfi idare ilan
ederler. Bu karar, Meclislerin onayından geçer.
Örfi idarede de görev alanlar Anayasaya, hükü
metlerin kararlarına, TBMM sinin kararlarına ve Ör
fi idare Kanununa göre, görev yaparlar.
Bu görev, kutsal bir görevdir bu görev, vatan
için Devlet için Cumhuriyet için ülke ve milletin bö
lünmezliği için ve vatandaşın can ve mal güvenliği
için yapılır. Bu görevi, Hükümete bağlı olarak ve
Meclislerin denetiminde olarak, Türk Silahlı Kuvvet
leri yapar.
Şimdi ülkemizde böylesine şerefli bir görevi yap
mış olanlara karşı, Hükümetin sorumsuz, vurdum

O :1

duymaz ve seyirci gözleri önünde kanlı bir tasfiye
planı uygulanmaktadır.
Örfi idarede görev yapmış Türk Silahlı Kuvvet
lerinin değerli mensupları, her türlü emniyet tedbirin
den mahrum bir şekilde, alçakça şehit edilmektedir.
Hâkim Albay Naci Gür, Hâkim Binbaşı Yaşar
Değerli'den sonra, emekli Deniz Yarbayı Ahmet Ci
hangir Erdeniz, solcuların tertiplediği cinayetlere kur
ban olmuşlardır. Böylece solcu çeteler, menfur elle
rini Türk Silahlı Kuvvetlerine kadar uzatmışlardır.
Bugünkü Hükümet, bu görevlilerin emniyeti için
gerekli tedbiri almadığı gibi, bir şehit yarbayın cena
zesine çelenk göndermekten, bir Hükümet üyesi veya
valisi ile katılmaktan dahi itina ile çekilmiştir. Bu
korku ve çekinme, gerçekte, Devlete bomba ile sal
dıranların ve kurşun çekenlerin ve Cumhuriyeti per
vasızca kundaklamaya kalkanların cüretlerini hangi
kaynaktan aldıklarını ortaya koymaktadır.
Halen Hâkim Albay Naci Gür, Hâkim Binbaşı
Yaşar Değerli ve emekli Deniz Yarbayı Ahmet
Cihangir Erdeniz'e uzanan kanlı eller ve bu ellerin
arkasındakiler, hamiler, cesaret vericiler ve bu kanlı
tasfiye planını hazırlayanlar ve uygulayanlar meç
huldür. Failler yâkalanmamıştır. Ciddi bir arama ve
takipte yoktur.
Devlet otoritesini acze düşürmüş gibi gösteren,
bundan sonra görev yapacakların heyecanını kıracak
derecede, bugüne kadar görev yapmış olanlara sahip
çıkmayan, gerekli can güvenliği tedbirlerini almayan
ve katilleri yakalamayan, yakalanmaları için ciddi
çaba sarfetmeyen bugünkü Hükümetin başı Başba
kan Sayın Bülent Ecevit ile içişleri Bakam Sayın ir
fan Özaydınlı hakkında, siyasi sorumlulukları ya
nında, hareketlerine uyan Türk Ceza Kanununun 240
ncı ve 230 ncu maddeleri uyarınca, Anayasanın 90
ncı ve Birleşik içtüzüğün 12 nci maddesi gereğince
Meclis Soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
C. Senatosu Eskişehir
Ankara Milletvekili
Üyesi
Hayrettin Turgut Toker
Ömer Ucuzal
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; okunan öner
ge hakkında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 14 ncü
maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sının gerekli olup olmadığını incelemekle görevli Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun 16 üyeden oluşmasını onayınıza sunaca
ğım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden itibaren başlamasını onayınıza sunacağım:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Başbakan ve ilgili Bakanın verecekleri cevabı üye
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde vermeleri
hususunu onayınıza sunacağım: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
8. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit
Dalokay ve 3 arkadaşının; Malatya'da meydana ge
len olaylarda gerekli önlemleri almayarak görevleri
ni kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla
Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/227)
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım,
Yine bu bölümün 7 nci kısmında; Cumhuriyet Se
natosu Elazığ Üyesi Sayın Cahit Dalokay ve 3 ar
kadaşının, Malatya'da meydana gelen olaylarda ge
rekli önlemleri almayarak görevlerini kötüye kullan
dıkları iddiasıyla Başbakan Sayın Bülent Ecevit ve
İçişleri Bakanı Sayın İrfan Özaydınlı haklarında bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergeleri
vardır; bu önergeyi de okutuyorum efendim:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
5 Ocak 1978 tarihinde iş başına gelen Üçüncü Ece
vit Hükümeti dönemi, günleri, haftaları, aylan aşa
rak, 6 ncı ayını doldurmak üzeredir. Bu dönemde
gaflet, acz, beceriksizlik ve çelişkiler içinde bulunan
Hükümetin tutum ve davranışları sonucu Türkiye;
asayişsizlik ve güvensizliğin hâkim olduğu, mal ve
can derdine düşen insanlar ülkesi haline getirilmiş
tir.
Türk Devleti büyük bir tehlike ile karşı karşıya
dır. Türk İstiklali, ve Cumhuriyetine, içte ve dışta
göz diken düşmanlar alçakça planlar hazırlamakta
dırlar.
Siyasi ajanların tahrik ve teşvik ettiği, birtakım
karanlık emelli kimseler, legal ve illegal dernekler,
hür demokratik rejimimizi ortadan kaldırmaya, milli
birliğimizi bozmaya, yurdun bütünlüğünü parçalama
ya, kardeş kavgası yaratmaya matuf fiili eylem ve te
rör hareketlerine girişmişlerdir.
Birtakım bölücü mihrakların ve tedhiş örgütleri
nin yardım ve himayesi altında bazı vatan hainleri ve
millet düşmanları, milli sınırlarımız içinde «Kurtarıl
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mış bölgeler» kurmaya kalkışarak, sözde bağımsızlık
vehmetmektedirler. Komünizmin kirli ellerinin uzan
madığı yer kalmamıştır.
Üniversite, diğer okullar ve yurtlar; gençlerin ça
lıştığı yasak, kanunsuz ve karanlık karargâhlar ha
lini almıştır.
Gizli cinayet ve soygun şebekeleri, sokağı hâki
miyetleri altına almıştır. Bunların eylemleri, Devle
tin güvenlik kuvvetlerini hiçe sayan ve onlara mey
dan okuyan bir cüret ve pervasızlıkla yayılıp geniş
lemektedir.
Devletin; hâkim, savcı, subay ve güvenlik görev
lileri anarşist ve teröristlerin peş peşe intikam kurşun
larına hedef olmakta ve ölümle tehdit edilmektedir.
. Bütün bu olaylar ve alçakça işlenen cinayetler
karşısında Hükümet, bazen şaşkın ve suskun görün
mekte, bazen olayları tevil ve tahrife sapan bir tu
tum ve davranış içine girmekte, acz, beceriksizlik ve
tam bir perişanlığa duçar olmaktadır.
Bütün bu cinayet ve olayların hemen hiç birinin
bugüne kadar hakiki failleri, tahrik ve teşvikçileri
yakalanıp adalete teslim edilememiştir.
İşte, seri halinde vukubulan bu şiddet hareketleri
nin ve peş peşe işlenen siyasi cinayetlerin en çok dik
kate şayanı ve en fazla düşündürücü ve üzerinde du
rulması icap edenlerden biri de Malatya Bağımsız
Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu ve ailesine karşı
alçakça ve hunharca işlenen suikast ve ardından pat
lak veren son derece müessif ve vahim Malatya olay
larıdır.
Şüphesiz, bu menfur cinayetin altında yatan bir
takım gerçekler yardır.
Bu olay, Hamit Fendoğlu'nun şahsında, milli ira
de düşmanlarının hürriyetçi demokratik nizama kar
şı bir suikastıdır.
Hamit Fendoğlu gibi gerçek bir milliyetçi, yürek
li bir vatanperver, halkın seçtiği, Malatya'lılar tara
fından çok sevilen ve sayılan birleştirici bir halk ada
mına karşı yapılan bu hareket, rejime karşı ve milli
tesanüdümüzü bozmaya matuf bir harekettir.
Şahıs, yer ve zaman bakımından, son derece^ dik
katle ve itina ile düşünülmüş iblisane bir planın uy
gulanması olan bu olay, halkı biri birine düşürerek,
memlekette karışıklık çıkarmak, bir kardeş kavga
sını körüklemek isteyen, karanlık ve menhuz emelle
rin mahsulüdür. Maalesef, suikastçılar bir bakıma
planlarında başarıya da ulaşmışlar ve halkın galeya
na gelmesine sebep olmuşlardır,
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Böylece Malatya da işyerleri ve ticarethaneler} I
tahrip edilmiş, yakılmış, vatandaşlar birbirine girmiş, U
/bir çok kişi yaralanmış, tam bir kaos içine düşen,; I
şehre, olayları durdurmak için her taraftan kuvvet!
üstüne kuvvet göndermek mecburiyetinde kalınmış-!
tır.
H
Hadisenin vukuu ve olayların patlak vermesinden:
sonra Silahlı Kuvvetlerimizin yardımı ile, olayların
kontrol altına alınma ve yatıştırı'lrriası dışında, hadi-!
senin esasını teşhis ve temeline inme, bombalı cina
yetin faillerinin, tahrik, tertip ve teşvikçilerinin tes
pit ve yakalanması hususunda Hükümet, Başbakan I
ve onun İçişleri Bakanı, derhal ne gibi tedbir almış
ve teşebbüste bulunmuştur?
Malatya'da henüz daha bu son derece tehlikeli
olaylar bütün şiddet ve vehameti ile devam ederken,
esefle kaydedilir ki, Başbakan ve İçişleri Bakanı ola
yı küçümsemişler, mahalline bile gitmeden ve bu ge
reği duymadan bütün tedbirlerin alındığını, olayların
önlendiğini beyanla iktifa etmişlerdir. Şehrin merke, zinde duruma hâkim olmaya gayret gösteren ordu
birliklerinden başka, Hükümet görevlileri ve yetkili
leri ortada görünmemiştir. Gene askeri birlikler tarafından şehre giriş ve çıkışın kontrol altına alınması
dışında, hiç bir Hükümet yetkilisi hadise mahallinde
bidayette alınması gereken köklü idari ve mülki tet
kik ve teşebbüste bulunmamıştır.

I

I

I
I
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kim bulunduğu Nükleer Araştırma Merkezinde"imal
edildiğine ilişkin belirtiler tespit edilmişti. İçişleri Ba
kanına göre, Malatya, Pazarcık gibi yerler, sosyolo
jik özelliklerinden clolayı patlamaya hazır bölgeler
olarak seçilmiştir ve bombalar buradan yani imal
edildikleri Nükleer Araştırma Merkezinden Malatya'
ya ve Pazarcık'a gönderilmişlerdi.
İçişleri Bakanı, sözde hadiseleri ve gelişmeleri delillendirme ve irtibatlandırmak üzere, Hamit Fendoğ
lu ve Pazarcık CHP eski İlçe Başkanına gönderilen
bombaların arka arkaya Ankara'dan postaya verildi
ğini de ifade ederken, bir ters mantıkla, Fendoğlu'
na gönderilen bombanın solcular tarafından gönderil
miş olamayacağı sonucuna ulaşmak gayretine giriş
miştir.
Ayrıca, İçişleri Bakanı, TBMM nin 19 . 4 . 1978
Çarşamba günkü 4 ncü Birleşiminde Malatya olay
ları hakkında bilgi verirken «tahkikat sonunda, Bü
yük Ülkü Derneği Başkanlığından ayrılarak illegal
bir örgüt kuran ve bu örgütün adı Türk Yıldırım Ko
mandoları Örgütü olan ve gene bu örgüt için mühür
bastıran ve ayrıca Esir Türkleri Kurtarma Ordusu
ismi altında da bir örgüt ortaya çıkarılmış bulunmak
tadır. Tahkikat devam etmektedir.» demiştir. Bakan,
meydana çıkarıldığını ifade ettiği bu örgütün, Hamit
Fendoğlu'na gönderilen bomba ve Malatya olayları
ile ne gibi bir ilgisi ve ilişkisi olduğuna dair en ufak
bir beyanda bulunmamış olmakla ayrı bir çelişkiye
düşmüş, olayların temelinde yatan hakikatleri görmemezliğe gelmiş ve dikkatlerin başka bir istikame
te çevrilmesine ve tahkikatın sıhhatle ve selametle
yürütülmesine menfi yönden bir nevi müdahale ve
tesirde bulunmuştur.

Şehir merkezine 12 km, mesafedeki ve on bin
lerce gönlü ve kalbi yaralı Malatyalının toplandığı,
Hamit Fendoğlu, gelini ve iki masum torununun def
nedileceği, Fendoğlu'nun köyünde ve cenaze mera- j
siminde bir tek Hükümet yetkilisi ve temsilcisi hazır
bulunmamıştır. Oysa bu gibi olaylarda ve defin me
Bütün bu tutarsız ve mesnetsiz iddia ve peşin hü
rasiminde, mahallinde İçişleri Bakanının, Hükümetin
kümledir ki, Nükleer Araştırma Merkezi kapatılmış
temsilcisi ve yetkililerinin bulunmasının maddeten ve
ve burada çalışan ve ülkücü olarak tanınan bir şahıs
manen ne kadar müspet ve psikolojik tesir yapacağı
izahtan varestedir.
j - Muharrem Semsek - suçlu olarak itham ve isnat al
tına alınıp Adliyeye sevk olunmuş ise de mahkemece
Bidayette olayı küçümsemeye kalkanlar, hadise
suçsuz görülerek serbest bırakılmıştır.
lerin temelindeki gerçekleri aramayan ve üzerine
ehemiyet ve ciddiyetle yürümeyenler, çok kısa bir
Bundan sonra da bir süre faaliyetten men edilen
süre sonra, suçlu arama telaş ve gayretkeşliği içinde I Ankara Nükleer Araştırma Merkezi açılmıştır.
birtakım tutarsız ve gerçek dışı suçlamalara yönel
Hiç bir hukuk devletinde ve devlet yönetiminde
mişler, iflas eden «Komtr - Gerilla» hikâye ve saf- I görülmemiş ve işitilmemiştir ki, bir amme müessese
satasından sonra bu defa da bir başka suçlu ve suç
sinde bazı şahısların kanunsuz hareketleri olduğu
menşei keşfederek yine Devletin bir kuruluşu olan
hususundaki - siyasi bir maksada matuf - mevhum
Ankara Nükleer Araştııpıa Merkezini ithama kalkış
ve mücerret bir iddiaya dayanarak, Hükümet tarafın
mışlardır,
dan bu müessese tatilve faaliyetten men edilsin.
Başbakan ve İçişleri Bakanına göre, Malatya'da
Ankara Nükleer Araştırma Merkezinin, faaliyet
patlayan bombanın ülkücü komandoların sözde hâ- 1 ten men edilmesi üzerine, kuruluşun genel müdürü:
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nün bu itham ve isnatları, yani Araştırma Merkezin
de bomba imal edildiği hususunu reddeden beyanatı
şayanı dikkattir.
Hükümetin ve İçişleri Bakanlığının vazifesi suç
işlenmesini önlemek ve suçlunun yeni bir suç işleme
sine mani olmaktır. Yani mani-i zabıtadır.
Suç işlendikten sonra, suçlunun yakalanması ve
delillerin toplanması, adli bir fonksiyon olup, Cum
huriyet Savcılarının görevidir.
Bu itibarla, içişleri Bakanının kendini Cumhuri
yet Savcısı yerine koyup suçlu tespit ve teşhisi cihe
tine giderek, bunu ilan ve teşhir etmesi, yetkili mer
cilerce tahkikatın selametle yürütülmesine mani olan
son derece hatalı bir davranıştır.
Bir kamu kuruluşu olan Ankara Nükleer Araştır
ma Merkezine yöneltilen bu haksız, yersiz ve hatta
gülünç ithamların, sadece Muharrem Semsek'in suç
suz görülerek serbest bırakılması ile değil, aynı za
manda dış ülkelerden ve tnterpolden celbedilen yet
kili bomba uzmanlarının Hamit Fendoğlu'na gönde
rilen bomba vasfındaki bombaların Türkiye'de imal
edilmesinin mümkün olmadığı yolundaki, tespit ve
beyanları ile mesnetsiz kalıp, gerçek dışı olduğu an
laşılmıştır.
Ama, aradan 2,5 aya yakın bir zaman geçmesine
rağmen, gerçek meydana çıkmamış, çıkarılamamış
ve hakiki suçlular, müsebbip ve müşevvikleri yakala
nıp adalete teslim edilememiştir.
Bunun başlıca sorumluları daha bidayette olay
ların temelinde yatan, meş'um emelleri görmemezlikten gelen ve bütün bu çirkin, yıkıcı ve bölücü ha
reketlerin menşeinde beynelmilel komünizm ve marksizmin yattığı gerçeğini bir türlü kabule yanaşmayan
ve yanaşmak istemeyen Başbakan ve İçişleri Bakanı
dır.
İçişleri Bakanı, diğer anarşik hadiseler ve siyasi
cinayetlerde olduğu gibi, Hamit Fendoğlu ve ailesi
efradına karşı işlenen cinayet hadisesinde de daha bi
dayette ihmalkâr, peşin hükümlü, taraflı ve olayın
tahkikatı ile meşgul olan görevli ve yetkilileri, yanlış
istikamete sevk edici, onlara tesir edici tutum ve dav
ranış içine girmiştir.
Bütün bunlara ilaveten son derece önemli şu hu
susu da nazarı dikkate alırsak Hamit Fendoğlu, 8 ay
lık hamile gelini ve iki torununun hayatına sebep
olan şen'i olayın sorumlusu Hükümettir.
Olayın asıl sorumlusunun Hükümet olduğunu
ertesi akşam televizyonda PTT Sayın Genel Müdü
rünün açıklamasından rahatlıkla çıkarmak mümkün
dür.
— 22
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Genel Müdür açıklamasında
Hükümeti suçlamıştır.

farkına

varmadan

Çünkü, Malatya'da patlayan ve merhum Fendoğ
lu ve yakınlarını şehit eden bombanın bir eşi bir kaç
gün önce Pazarcık'ta patlamıştır. PTT Genel Müdü
rünün açıkladığına göre olayın aynı ve bir benzeri
üç gün evvel Pazarcık'ta cereyan etmiştir. Pazar
cık'ta bir şahsa, Hamit Fendoğlu'na gönderildiği gibi
bir paket gönderilmiş ve bu paket gönderilen tarafın
dan alınmayarak iade edilmiştir. İade edilen paketi
postanede açan PTT memurlarından biri oracıkta
parçalanarak ölmüş, iki PTT memuru da yaralanmış
tır.
Böylesine elim ve korkunç bir olayı Hükümet
halktan gizlemiştir. Ne radyolar, ne televizyon ha
beri vermemiş, halkı uyarmamıştır. Hükümet böyle
bir olayı görmemezlikten, bilmemezlikten gelmiş, ola
yı öttbas etmeye ve halktan gizlemeye çalışmıştır.
Halbuki böylesine feci bir olay radyo ve televiz
yon tarafından halka duyurulsaydı, gönderilen paket
ve mektuplara dikkat edilmesini izahlı bir tarzda
açıklayan bir tebliğ yayınlansaydı, çok uyanık ve ze
ki olduğunu ve her hususta, özellikle bu mevzularda
müteyakkız bulunduğunu bildiğimiz Hamit Fendoğ
lu öyle rahat rahat açmazdı. Bu yolda mutlaka ge
rekli dikkati gösterirdi.
Görülüyor ki, her yerde açık politika yürüttükle
rini, halktan hiç bir şey gizlemediklerini söyleyen
Ecevit Hükümeti, Pazarcık'taki paket bombanın se
bep olduğu korkunç faciayı halktan saklaması üze
rine bir Hamit Fendoğlu cinayeti ve bunun sonucu
feci Malatya olayları meydana gelmiştir.
Demokrasi açıklık rejimidir. Halktan bir olayı
gizlediniz ve gerekli tedbirleri almadınız mı, işte böy
le arkası korkunç tarzda devam eder. Komünist ve
anarşist elbette bomba atacak, elbette yurtta huzur
suzluk çıkaracak ve bölücülük hareketlerine kalkışa
caktır.
Hükümet ve İçişleri Bakanı alacağı tedbirlerle
bunları önlemek ve bunlara karşı çıkmakla yüküm
lüdür. Hamit Fendoğlu olayında Hükümet ve İçişleri
Bakanı ve diğer ilgili ve sorumlular bu görevlerini
yapmamış, Pazarcık'ta cereyan eden feci olayla göz
lerini açmamış ve ikinci bir hadisenin vukuuna âde
ta sebep olmuştur. Hamit Fendoğlu olayında ve bu
nun sonucu Malatya'da patlak veren elim ve müessif
hadiselerin patlak vermesinde suçlu tamamiyle Ece
vit Hükümeti, onun Başbakanı ve İçişleri Bakamdır,
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Milletvekili Sayın Sümer Oral'ın, yaptığı tayin ve
Yukarıda arz ve izah olunan gerekçe ve vaki olan
nakillerde partizan bir tutum izleyerek, görevini ko
olaylar karşısında Başbakan ve İçişleri Bakanı gerek
hadisenin olduğu bölgede gerekse Türk kamuoyun li tüye kullandığı iddiasıyla, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanı Sayın Ali Topuz hakkında bir Meclis
da yarattığı tepkiyi bir umursamazlık içerisinde kü
Araştırması
açılmasına ilişkin önergeleri var. Bu
çümseyerek savsakladıkları ve gerekse olayı takip
önergeyi de okutuyorum.
eden günlerde meydana gelen çarpışmaları önleme
yolunda ciddi tedbir almamak suretiyle vazifelerini
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
suiistimal ettikleri ve bugüne kadar da kendilerine
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz,
düşen görevi ciddiyetle yürütüp hadisenin faillerini
Bakanlık görevine başladığı günden beri Bakanlığın
yakalamadıkları ve yakalamak için de gereken ilgiyi
bütün teşkilatlarında sebepsiz, insafsız ve acımasızca,
göstermedikleri önerge tarihine kadar toplanan delil
yetişmiş elemanları görevlerinden almış ve bunların
lerle anlaşılmış bulunduğundan, Başbakan ve İçişleri
yerine ehliyet, liyakat ve tecrübesi olmayan partili
Bakanı hakkında, Türk Ceza Kanununun 240 ncı
militanlarını yerleştirmekte bir beis görmemiştir.
maddesine uyan hareketleri sebebiyle Anayasamızın
Bütün illerin YSE, Toprak - Su, Toprak İskân ve
90 ncı ve Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 12 nci mad
Kooperatif müdürleri, şefleri görevlerinden alınmış
desi gereğince soruşturma
açılmasını arz ve teklif
ve kasıtlı olarak elemanların işten ayrılmalarını sağ
ederiz.
lamak için ihtiyaç olmayan illere sürgün, toplu tayin
C. Senatosu Elazığ
C. Senatosu Eskişehir
ler yapmıştır. Bazı yerlere giden elemanlar da mili
Üyesi
Üyesi
tanlar tarafından dövülmüş, dairelerden kovulmuşCahit Dalokay
Ömer Ucuza!
tur.
Ankara Milletvekili
C. Senatosu Bolu Üyesi
Devlet hastanelerinden rapor alan elemanların
Hayrettin Turgut Toker
Orhan Çalış
raporları da gerekçe gösterilmeden kabul edilmemiş
ve yıllarca ömrünü hizmetine veren Bakanlık eleman
BAŞKAN — Sayın üyeler; okunan önerge hak
ları keyfi olarak işlerinden atılmışlar, müstafi sayıl
kında, Anayasanın 90 ncı, Türkiye
Büyük Millet
mışlardır.
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü mad
desi uyarınca; bir Meclis Soruşturması açılıp açılma
Bu arada Danıştaydan alınan yürütmeyi durdur
masının gereği olup olmadığını incelemekle görevli
ma kararları da hiçe sayılmıştır. Yüzlerce memur ve
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden oluş
müstahdemlerin tayinleri kâfi
görülmemiş, sayıları
ması hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul edenler
1 000'lere varan ve çoluk çocuğunun rızkını alınteri
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Ka
ile çıkarmadan öteye CHP li olmamanın günahını iş
bul edilmiştir.
lerinden atılmakla ödeyen işçiler, çaresizlik içerisin
dedir.
Başbakan ve ilgili Bakanın yazılı görüşlerini üye
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Komis
Bir Devlet idaresinin bu kadar keyfi, bu kadar
yona bildirmesi hususunu onayınıza sunuyorum. Ka
partizanca ve bir çiftlik idare edilir gibi sorumsuzca
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
yönetildiği görülmemiştir. Bütün bunlara sebep olan,
bir taraftan yapılacak yatırımlara eleman bulunma
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
dığı için Devletin milyonlarının heder olmasına im
den başlamasını onayınıza sunuyorum. Kabul eden
kân hazırlayan Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ali Topuz'un eylemine uyan Türk Ceza Kanununun
240 ncı maddesine göre hakkında Anayasanın 90 ncı
9. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel ve
ve TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
Manisa Milletvekili Sümer Oral'ın; yaptığı tayin ve
maddeleri
gereğince
Meclis Soruşturması açılmasını
nakillerde partizan bir tutum izleyerek görevini kötü
saygı ile arz ederiz.
13.7.1978
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle Köy İşleri
ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik
Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/228)

Gümüşhane Milletvekili
Turgut Yücel

Manisa Milletvekili
Sümer Oral

10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 4
arkadaşının; yaptığı tayin ve nakillerde partizan bir
BAŞKAN — Yine bu kısmın 8 nci sırasında, Gü
tutum izleyerek görevini kötüye kullandığı ve bu eymüşhane Milletvekili Sayın Turgut Yücel ve Manisa j teminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
— 23 —
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uyduğu iddiasıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı
Ali Topuz hakkında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Bü
yük Millet' Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 ncı maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi. (9/233)
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunmuş bu
lunan bu soruşturma önergesiyle muhatabı, konusu
ve sevk maddesi, sistem maddeleri aynı olan, yine
gündemimizin bu kısmının 13 ncü sırasındaki, Muğ
la Milletvekili Sayın Ahmet Buldanlı ve 4 arkadaşı
nın; yaptığı tayin ve nakillerde partizan bir tutum
izleyerek görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Köy
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hakkında
bir Meclis Soruşturması açılmasına dâir olan önerge
var.
Bu önergeyi de okutup, biraz evvel söylediğim
nedenlerle iki önergenin işlemini aynı zamanda yapa
cağım efendim.
önergeyi okutuyorum efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı yüksek ka
deme teşkilatında olan YSE Genel Müdürlüğüne
bağlı il YSE Müdürlüklerinden 37 ilin, işçi, teknis
yen ve mühendisleri ile, bir çok idari personelin sehepsiz ve kanunsuz doğu illerine sürgün edildikleri
ve sanki doğu illerimizi sürgün yeri kabul edip, işçi
ve memurlarımızı buralara sürmek suretiyle cezalan
dırmayı itiyat haline getirdikleri görülmektedir. Bu
davranışların 657 sayılı Personel Kanunuyla Anaya
saya aykırılık gösterdiği açıktır. Bu davranışları mey
dana getiren Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı hak
kında Türk Ceza Kanununun 240 ve Anayasanın
90 ncı maddesi gereğince Meclis Soruşturması açıl
ması hakkında tanzim ettiğimiz önergenin Yüce
Mecliste okutulmasını rica ederiz.
Saygılarımızla,
Muğla Milletvekili'
Ahmet Buldanlı
Niğde
Burdur
Hüseyin Çelik
Ahmet Sayın
Antalya
Samsun
Kaya Çakmakçı
1. Ethem Ezgü
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde olan ve Bakan
lığın belkemiği mesabesinde bulunan (YSE) Yol, Su,
Elektrik İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak il
lerde çalışan memur, işçi ve müstahdem s'on günler
de Bakanlığın emirleriyle âdeta jenosit veya tehcir
muamelesine maruz bırakılmaktadır.
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İllerin köy ve kasabaları arasında ulaştırmayı
sağlamak amacıyla kurulup çok müşkül şartlar altın
da görev yapan birçok işçi, tekniker, mühendis amir
veya memur haksız ve kasıtlı maksatlarla bu kış ve
kıyamette bulundukları yerlerden koparılarak âdeta
sürgüne muhatap tutulmaktadırlar. Hemen tamamı
nın solcu olmayan Devlet ve milletine sadık, vatan
perver, milliyetçi ve imanlı kişiler arasından seçilen
bu insanlar; açlığa ve yokluğa mahkûm edilmek is
tenmektedir.
Hiç bir suçları olmayan, sadece kendilerine veri
len görevleri yapmaya çalışan bu YSE işçi, amir ve
memurları gayri kanuni davranışlar karşısında hiç
bir kanuni merci ve makam bulamadıkları için hak
larını arayamamaktadırlar. Tespit edebildiğimize gö
re; Muğla, Balıkesir, Aydın, Denizli, Antalya, Bur
dur, Trabzon, İçel ve daha 37 ilin YSE kadroları
işçi ve teknisyenlerinin bu şekilde gayri kanuni mu
ameleye maruz kaldığı görülmektedir. Yapılan tayin
lerin ve nakillerin hemen tamamının Ağrı, Hakkâri,
Siirt, Bitlis, Tunceli illeri gibi doğu illerine yapılma
sı sanki bu yurt köşelerinin Sibirya gibi bir sürgün
mahalli olarak seçildiği ve solcu CHP Hükümetinin
doğuya hangi gözle baktığının tipik örneğini ver
mektedir. Suçsuz, sebepsiz ve gayri kanuni mütalaa
larla Devlet personelinin çalışma gayretini sabote et
mek, memurları sürgün tehdidi ile gayri kanuni iş
lere şevke çalışmak veya kendi düşünce ve fikriya
tında olmayan Devlet personelini tecziye etmek Ana
yasa ve 657 sayılı Personel Kanununa muhalefet et
mektir. Ayrıca, yekûnu binleri aşan işçi ve memur
ları bu kış ve kıyamette yurdun bir köşesinden alıp,
diğer bir köşesine savurmak, ayrıca memura şahsi
ve ailevi harcırahlar ödemek suretiyle Devleti bin
lerce liralık zarara sokan Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanı Ali Topuz'un bu tutum ve davranışları
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uymakla,
Anayasanın 90 ve Birleşik İçtüzüğün 12 nci madde
leri uyarınca Meclis Soruşturması açılmasını rica
ederiz.
BAŞKAN — Değeri arkadaşlarım, gördüğünüz
gibi, okunmuş bulunan her iki önergenin bakanları
ve önerge konuları tamamen aynıdır. Bu bakımdan,
bu iki konu için ayrı ayrı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu kurulması düşünülemez.
Bu nedenle, konuları ve ilgili bakanları aynı olan
9/228 ve 9/233 numaralı önergelerin kapsadığı ko
nuların bir hazırlık komisyonu tarafından incelenmesi
hususunda onayınızı alacağım : Kabul edenler lütfen
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işareti buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil J icaplarına uymak, kanunlara saygı göstermek, bun
ları adil ve tarafsız uygulamak, vatandaşın seçim hak
miştir.
;
kına ve seçim sonuçlarına hürmet etmek zorundadır,
Kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16
Aksi halde doğacak siyasi, hukuki ve cezai sorum
üyeden oluşmasını onayınıza sunacağım : Kabul eden
luluğun yanı sıra, hükümetin meşruiyeti üzerinde tar
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
tışmalar açılması ve bunun sürüp s gitmesi kaçınılmaz
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
hale gelir. Bugün memleket maalesef bu duruma ge
den itibaren başlamasını onayınıza sunacağım : Ka
tirilmiştir.
Hükümet ve onun Ticaret Bakanı maale
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
sef tam bir umursamazlık içinde;. Anayasayı, kanun
'Başbakan ve ilgili Bakanın yazılı görüşlerini üye
hâkimiyetini, demokratik kuralları hiçe saymakta, gö
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgili Ko
rev ve yetkilerini kötüye kullanarak alenen partizan
misyona vermesi hususunu onayınıza sunacağım. Ka
lık; yapmakta, keyfi kararları ile vatandaşa ve ülkeye
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
zarar vermektedir.
.
FiskobiıiClk Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin
haksız olarak görevden almmaları da bu iddiamızın
belirgin örneklerinden biridir.

11. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen ve
9 arkadaşının; Fiskobirlik Yönetim Kurulunun görev
den alınmasında partizanca davranarak
görevlerini
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 228 nci maddesine
uyduğu iddiasıyla,
Başbakan Bülent Ecevit ve Ticaret Bakanı Teoman
Köprülüler haklarında
Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı
İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesi. (9/229)

Göreve başlar başlamaz kooperatif birlklerinİ ele
geçirmeye ve bu yolla partisi ile mensuplarına çıkar
sağlamaya çalışan Ticaret Bakanı Teoman Köprülü
ler, önce genci müdürleri, arkasından da seçimle gel
miş Adalet Partili Yönetim Kurulu Başkan ve üyele
rini, uydurma bahanelerle görevden uzaklaştırıp yer
lerine CHP'li kişileri getirmiştir.

BAŞKAN — Yine bu sunuşların 9 ncu bölümün
Bu tasalluttan sadece 4 ay uzak kalabilen Fiskode Giresun Milletvekili Sayın Nizamettin Erkmen ve
biriik Yönetiliri Kurulu da nihayet görevden uzaklaş-^
9 arkadaşının, Fiskobirlik Yönetim Kurulunun gö
tmimıştır. Gerekçe; birlik ve bağlı kooperatiflerin ge
revden alınmasında partizanca davranarak görevlerini
nci kurullarının süresi içinde yapılmamış olmasıdır.
kötüye kullandıiklan iddiasıyla Başbakan Sayın Bü f Bakanlığa göre Yönetim Kurulu bu görevini yerine
lent Ecevit ve Ticaret Bakanı Sayın Teoman Köprü
getirmediği için İşten alınmıştır.
lüler haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına
Aslında bu gerekçe hakikatlere aykırı ve buna da
ilişkin önerge var, bu önergeyi de okutuyorum efen
yanılarak yapılan fiil haksız, kanunsuz ve keyfidir.
dim :
Çünkü Fiskobirllk'in 23 - 24.6.1976 tarihli top
25.8.1978
lantısında seçilen Yönetim Kurulu, süre dolar dolmaz toplantı kararı almış ve bunu Ticaret Bakanlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
nın onayına sunmuştur. Ancak, zamanın Hükümeti
•Başkanlığına
genel seçimler dolayısıyla toplantıyı ertelemiş, bu yüz
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1 nci madde
den de Birlik Genel Kurulu süresi içinde yapılama
sinde devletin şekli, Cumhuriyet olarak tanımlan
mıştır.
mış, 2 nci madde ile de Cumhuriyetin nitelikleri be
lirlenmiştir. Bu maddeye göre «Türkiye Cumhuriyeti,
insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel 'ilke
lere dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hu
kuk deVletidir.»ı
8 nci maddenin amir hükmüne göre Anayasa hü
kümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare
makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kural
larıdır,
'Görülüyor ki hükümetler de, Anayasa ve Anayasa
da ifadesini bulan Cumhuriyetin niteliklerine bağ
lı kalmakla yükümlüdür. Hukuk -devleti olmanın {

Hal böyle olunca, Yönetim Kurulunu suçlu veya
kusurlu saymak v e ' bu gerekçe ile görevden almak
mümkün değildir.
Seçimlerden sonra da Yönetim Kurulu resen ha
rekete geçmiş, iş şartlarını da dikkate alarak ertelenen
Birlik- Genel Kurulunun
20.4.1978'de
yapılmasını
23.9.1977 tarih 864 - 2 sayı ile Bakanlığa önermiştir.
Bakanlık da kararın uygun görüldüğünü 5.1.1978 ta
rih ve 308 - 5 sayılı yazısı ile bildirince toplantı günü .
kesinleşmiştir. Ancak o sıralarda kurulan CHP Hükümeti bir gün sonra, gnöderdiği 6.1.1978 gün ve 4278
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«ayılı emri-'ite.Birlik've bağlı kooperatifler genel ku
rularını ikinci bir talimata kadar durdurmuştur.
Daha önce ertelendiği için süresi içinde yapılama
yan Genel Kurul, erteleme sebebiyle 'ikindi defa yapı
lamaz hale getirilmiştir.
(
Bunun da suç veya kusurunu Yönetim Kurulun
da aramaya bu nedenle kurulu işten ©1 çektirmeye
'keza imkân yoktur.
Yaklaşık 2,5 ay süren hu erteleme Bakanlıkça 15
Mart 1978'de kaldırılmış, aynı tarih ve 15 - 7/331 sa
yılı yazı ile, Birlik ve bağlı kooperatiflerin geçmiş
yıllar genel kurullarının yapılması için hazırlıklara
başlanması, toplantıların hangi tarihlerde yapılabilece
ğine ilişkin temrin planının gönderilmesi FiskobMik'
ten istenmiştir. İstek Yönetim Kurulunda derhal gö
rüşülerek, Birlik Genel Kurulunun 10.5.1978'de ve
bağlı kooperatiflerin ise 15.6.1978'e kadar ıtamamlanması ıkarariaştırılmış ve keyfiyet Bakanlığın onayına
sunulmuştur. Ancak, bu toplantılarla ilgili hazırlıkla
rın sürdürüldüğü ve kararın Bakanlıkça onaylanması
beklendiği bir sırada ilginç bir durum ortaya çıkmış,
geçmiş yıllar genel kurullarının yapılması için emir
vermiş olan Bakanlık: hu defa 3.5.1978 gün ve 15 7/308 - 5 sayılı, acele ve önemlidir, gizidir işareti ta
şıyan talimatı ile tam tersi bir tutuma girmiş, genel
kurulları yeniden ve üçüncü defa durdurmuştur. Böy
lece, toplantıların süresi içinde yapılmasını önleyen
halkaya bir yenisi 'eklenmiştir.
Olaylar bu şekilde sürüp giderken, çok daha ilginç
bir gelişme olmuş, Bakanlık, erteleme talimatı verdi
ği tarihten tam iki gün sonra, 5.5.1978'de genel ku
rulları süresi içinde yapmadığı bahanesiyle, Yönetim
Kuruluna işten el çektirerek hem emsali görülmemiş
bir çelişkiye düşmüş, hem de sorumsuz davranışlarına
bir örnek daha ilave etmiştir.
«Bu ve emsali olaylar ile hükümet programında
yer alan karar ve uygulamalarda bir partinin veya
'beli düşüncedeki bazı çevrelerin değil, tümüyle
milletin yararları gözönünde tutulacaktır,» «Memurluk
ve iş kapısının parti rozetine göre açılıp kapanmasına
son verilecektir.» «Hükümetimiz, bakanlık ve kuruluş
ların parsellenerek militanlarca işgal edilmesini... kab
bul edemez» tarzındaki taahhütler ve Başbakan Ece
vit'e ait olan «Biz, kimsenin, kimler tarafından o mev
kilere getirildiğine veya düşüncelerine göre ayrım yap
mayacağı» yolundaki beyanlar ve ak günlerde «Devlet
asla kooperatiflerin, yönetimine karışmayacaktır v^
katılmayacaktır. Hiçbir kooperatif yöneticisi Devlete^
atanmayacaktır» şeklindeki vaadler arasındaki ilişki ve
CHP'nin gerçek maksadı ortaya çıkmıştır. Hükümet
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I programının tam bir yutturmaca olduğundan kimse
nin şüphesi kalmamıştır, artık.
Netice olarak, Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkan
ve üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları kanunsuz,
keyfi ve kasti bir fiildir. Bu fiil görevte ilgili olup
görev sırasında işlenmiştir.
Fiil kanunsuzdur. Çünkü genel kurul toplantıları
Ticaret Bakanlığının müsaadesine bağlı olduğundan
yönetim kurulları bu toplantıları kendiliğinden yapa
maz. Hal böyle olunca, Bakanlık tarafından izin ve
rilmemesi, durdurulması veya ertelenmesi sebebiyle
I yapılamayan genel kurul toplantılarının sorumluluğu"
Yönetim Kuruluna yüklenemez.
I
Fiil keyfidir. Çünkü hiçbir kanuni dayanağı yok
tur. Mevzuata, olaylara, resmi belgelere ve gerçekI lere ters düşmektedir.
Fiilde kast unsuru mevcuttur. Maksat, Adalet
I Partililerden oluşan Birlik yönetim kurullarını, süratI le tasfiye ve müesseseyi CHP'sine teslim etmektir. Bü
tün birlikler gibi Fiskobirlik'de bu yolla CHP'lileştirilm'ştir. Biri CHP İlçe Başkanı olmak üzere Yönetim
Kurulu kamilen CHP'lilerden kurulmuş, hatta 2834
I sayılı Kanuna, anamukaveleye aykırı olarak fındık
I t;careti yapan kimselere görev verilmiştir. Böylece
birlikler ortakların seçmediği, fakat Ticaret Bakanının
I keyfi atamalarla donattığı CHP organları haline soI kulmuştur. Müessese kontrol altına alınmak, mensupI barına maddi ve manevi imkân sağlamak suretiyle siI vasi çıkar hesapları gerçekleştirilmiştir.
Bu fiil ve hareketi ile Ticaret Bakanı Teoman
I Köprülüler memuriyet ve mevki nüfuzunu kötüye kulI 'anarak, kanun ve nizamın tayin ettiği ahvalden başka
I surette keyfi bir muameleye tevessül etmiş, suç işle
miştir. Hareketi Türk Ceza Kanununun 228 nci madI desinc uygundur.
I
I
I
I
I
I
j
j
I
I
I
I
I
I
I

'Başbakan, Bakanlar Kurulunun genel siyasetinden
sorumlu olduğu gibi, Ticaret Bakanının kanunlara aykırı, şahsi ve keyfi icraatını bilerek desteklemesi sebebiyle de Ticaret Bakanının işlediği suça iştirak etm'iştir. Bu sebeple Br.şbakan Bülent Ecevit hakkında da
Türk Ceza Kanununun 64 ncü maddesi delaletiyle
328 nci maddesinin uygulanması gerekir.
Anayasanın 90 nci ve TBMM Birleşik Toplantısı
içtüzüğünün 12 ve müteakip maddeleri gereğince Başbakan Bülent Ecevit ile Ticaret Bakanı Teoman Köp'-ütüler hakkında Meclis Soruşturması açılmasına dealetlerinizi arz ve rica ederiz.
Saygılarımızla.
Giresun Milletvekili
C S. Giresun Üyesi
Nizamettin Erkmen
Hayrettin Erkmen
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Aydın Milletvekili
Na'hit Menteşe
Adana Milletvekili
Selâhattin Kılıç
Bursa Milletvekili
Cemal Külahlı
Adana Milletvekili
Mehmet Halit Dağlı

B :3

20 . 12 . 1978

Ankara Milletvekili
Turgut Toker
Nevşehir Milletvekili
Esat Kıratlıoğlu
Yozgat Milletvekili
Ömer Lütfi Erzurumluoğlu
Ordu Milletvekili
Kemal Şensoy

BAŞKAN — Okuttuğum bu önerge hakkında Ana
yasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden
oluşmasını onayınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler kabul edilmiştir...
Başbakan ve ilgili Bakanın yazılı görüşlerini, üye
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Komisyo
na bildirmesi hususunu onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Tahsin
Türkay ve Sivas Milletvekili Tevfik Koraltari'iri; Sivas'
ta meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri'alma-'
yarak görevlerini ihmal ve kötüye kullandıkları ve bu
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı
maddelerine tı\'duğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydirili haklarında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 1/2 nci 'maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/230)
'BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet
Senatosu Sivas Üyesi Sayın Tahsin Türkay ve Sivas
Milletvekili Saym Tevfik Koraltan'ın; Sivas'ta mey
dana gelen olaylarda gerekli önlemleri almadıkları id
diasıyla Başbakan Sayın Bülnet Ecevit ve İçişleri Ba
kanı İrfan Özaydınlı haklarında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin bir önerge vardır, okutuyorum:
Değerli arkadaşlarım, önergeler çok uzun olduğu
için, Divan Üyesi arkadaşımızın oturarak okuması hu
susunu onayınıza sunuyorum : Kabul edenler lütfen
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Mec'JM Başkanlığına
Bugünkü soku Ecevİt Hükümetinin iş başına gel
diği sekiz ayı mütecaviz bir zamandan beri ülke, gaf
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let, acz ve hatta 'tahrikler içerisinde bulunan Hüküme
tin tutum ve davranışları sonucu, asayişsizlik ve gü
vensizliğin hâkim olduğu vatandaşların mal ve can
derdine düştüğü çok tehlikeli bir duruma getirilmiş
tir.
Bir takım bölücü mihrakların ve tedhiş örgütle
rinin yardım ve himayesi altında milli birliğimizi boz
maya, yurdun bütünlüğünü parçalamaya,- kardeş kav
gası yaratmaya matuf fiili eylem ve terör hareketleri
had safhaya varmıştır.
Bütün bu olaylar ve alçakça işlenen cinayetler ve
milli varlığımıza karşı girişilen tahribat karşısında Hümet ve O'nun Başkanı ve İçişleri Balkanı olayları tevil
ve tahrife kaçan bir tutum ve davranış 'içine girmek
te, beceriksizlik ve ihmalin tam bir perişanlığı içine
i

düşmektedirler.
İşte seri halde vukubulan ve yurdun her köşesinde
cereyan eden bu şiddet hareketlerinin ve dnayeflerim
ve tahrip olaylarının en çok dikkate şayan, en çok
düşündürücü ve üzerinde dikkatle eğilmeyi gerekti
ren tipik bir örneği de Sivas olaylarıdır.
Basında ve 'kamuoyunda çocuk kavgası yüzünden
çıktığı ilan edilen, 9 kişinin ölümü, 105 kişinin yara
lanması ve yüzlerce ticarethanenin tahribi ile netice
lenen 3.9.1978 günlü Sivas olaylarının gerçek sebebi
üzerinde durmanın ve sorumlularının ortaya çıkarıl
masının zaruretine inanmaktayız.
Olayların çıktığı Sivas'ın Alübaba Mahallesinde
alevi ve sünnli. vatandaşlarımız 'ikamet etmektedirler.
Yapılan bütün seçimlerde Cumhuriyet Halk Parti
si tarafından oy sağlamak gayesiyle mezhep 'bölücülü
ğü ve tahrikçiliği yapıldığı bilinen gerçeklerden biri
dir,
Asırlarca bir arada yaşayan vatanın ve (milletin
ıstırabını ve mutluluğunu müştereken paylaşan aynı
mliüetin çocukları ne acıdır ki Cumhuriyet Halk Par
tisi tarafından kendi hasis menfaatlerine alet edilerek
düşman kamplara bölünmüşlerdir.
Türkiye'nin her tarafında çıkan anarşik olayların
Sivas'ta da tesirini göstermesi bu tutum ve davranışla
rın eseridir.
AÜbaba Mahallesi Cumhuriyet Halk Partisi İkti
darının kurulmasından sonra bizzat bu İktidarın sa
kat icraatı neticesi kendi tabirleriyle «kurtarılmış böl
ge» durumuna getirilmek istenmiştir.
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti Türkiye'nin
her tarafında olduğu gibi Sivas'ta da eğitim enstitüleri
ne bütün gücüyle yüklenmiş ve bu müessesenin mil
liyetçi öğretmen, öğrenci ve yöneticilerini dağıtmış,
yerlerine aşırı solcu militanları yerleştirmişfcrdir.
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Bu kadro ile dahi tatmin olmayan Cumhuriyet
Halk Partisi Hükümeti bizzat okulda öğrenim gören
öğrendiler arasına nifak sokmakla, orayı bir anarşi
yuvası halline getirmişlerdir. Bu gayesine Tunceli, Bin
göl gibi Doğu illerimizden yüzlerce aşırı «olcu öğ
rendi getirerek, kayıt, öğrenime başlama gibi forma
liteleri nazara almadan Sivas Eğitim Enstitüsüne yer
leştirerek ulaşmış ve zihniyeti belli TÖB - DER'in
eğiittiği ve yönettiği bu militanlar Sivas Eğitim Ens
titüsüne geldikten sonra adıgeçen okulda kavgalar
başlamış ve sokak olaylarına dönüşerek halka kadar
intikal etmiştir.
Sivas'ın dışından getirilen bu aşırı solcu militanla
ra herhangi bir yurt binası tahsis edilmediğinden bu
gençler Alibaba Mahallesinin en hassas bölgesine yer
leştirilmişlerdir.
Beynelmilel komünizmin gayesine erişmek ' için
(kullandığı en kolay propaganda ve tahrik vasıtası din
ve mezhep gibi kutsal inançların farklılıklarının düş
manlığa çevrilmesi faaliyetleridir.
Bu propaganda CHP'si iktidarının kurulması ve
solcu militan gençlerin Alibaba Mahallesine yerleşti
rilmesiyle büyük 'bir hız kazanmıştır. 5 - 6 aydan be
ri Sivas'ta yaşayan Sivas'la ilgisi bulunmayan her in
san dahi Alibaba Mahallesinin bu hassasiyetini hisse
der hale gelmiştir.
Nitekim bilinen acı olaylardan sonra CHP'si ikti
darının tayin ettiği Sivas Valisi Sayın Fikret Koçak
görüşmelerimizde bu mahalleye ve adıgeçen alevi va
tandaşlarımızın içerisinde militan öğrencilerin misafir
edilmelerini ve Alibaiba'daki durumu endişe ile izle
diklerini itiraf etmişlerdir.
Bir silah deposu ve tahrik yuvası haline getirilen,
durumu açıkça belli olan mahallede 'ancak 16 polis
kadrolu bir karakol kurulmuş, 15 bin nüfusun yaşa
dığı bu yerde Pol - Der'li polisler asayiş ve sükûnetin
değil gelecek fırtınanın kuvvet kaynağı olmuşlardır.
Görüşmelerimizde Sayın Vali, elinde fazla kuvvet
'bulunmadığını, bunun için gerekli önlemlerin zayıf
kaldığını bildirmiş ise de, bir askeri merkez olan Si
vas'ta niçin bir silah aramasına gidilmediği, 105 ki• siyi yaralayıp, 9 kişiyi öldüren otomatik silahların ay
lardan beri Alibaba Mahallesine sokulduğu izah edil
diği zaman Sayın Vali, «Toplu arama yapamazdık,
bunu gerçekleştirecek kuvvetim olmadığı gîbi, yetkili
de deği'Jim. Bakanlar Kurulu karar almadı» demiştir.
Bu izah yetki yönünden hatalı olduğu gibi, kuv
vet temin edilememesi yönünden İse mevcut iktida
rın yanlı, sola karşı borçlu durumunun sağladığı bir
zaafın eseridir.
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3.9.1978 günü olaylar saat 9.45'te çıkmıştır. O gün
Alibaba Mahallesinde pazar vardır, arife günü oluşu
nedeniyle çok sayıda dar gelirli vatandaş ihtiyaçlarını
temin için buraya gelmiştir. Ani olarak pazarda bulu
nan ve mallarını sergileyen bilhassa alevi yurttaşları
mız sergilerini toplamışlar ve pazar meydanından çekiimişlerdi'r. Onların çekilmesiyle her taraftan silahlar
atılmaya başlamıştır. Bu ateş esnasında Gülsüm Kek
lik, M üşüme Gülmez isimli yurttaşlarımız hayatlarını
kaybetmişler ve 43 vatandaşımız da bu sırada ağır
yaralanmışlardır.
içişleri Bakanı Sayın İrfan Özaydınlı hadisenin
şu cereyan tarzına rağmen büyük bir sorumsuzluk ve
ciddiyetsizlik İçerisinde 150 000 nüfusun yaşadığı Si
vas halkının gözünün 'içine baka baka olayın sebebi
ni çocuk kavgasına isfcina ettirmek istemiştir. Sayın Ba
kanın bu tutumunu bugünkü iktidarı ve onun felse
fesini iyi bilen Türk vatandaşı yadırgamamaktadır.
Halbuki olaydan 1 5 - 2 0 gün evvel Ramazan dola
yısıyla mütemadiyen tahkir ve tezyif edilen Alibaba'lı
sünni yurttaşlarımızın sızlanmaları üzerine Sivas'ın
CH'P'li Belediye Başkanı Sayın Süleyman Çanga, Si
vas Müftüsünün huzuru ile mahalle sakinlerinin ileri
gelenlerini toplayarak yapılan baskıları kınamış, oruç
tutan insanların yüzüne kasıtlı sigara dumanı savuran,
oruç tuttunuz size bayram yaptırmayacağız diyen mü
tecavizleri ikaz etmeye çalışmıştır.
Belediye Başkanının bu teşebbüsünü dahi nazara
almadan olayı basit bir çocuk kavgasına indirmeye
çalışan içişleri Bakanının !bu durumuna ve tutumuna
çok üzülen, gerek Bakanın ziyaret ettiği yaralılar ve
gerekse ziyareti izleyenler kendisini ibret ve üzüntü
ile takip etmişlerdir.
Dürüst ve namuslu bir Cumhuriyet Savcı Yardım
cısı, Sayın Bakana alenen «Alibaba Mahallesinin bir
silah deposu ve anarşi yuvası haline getirildiğinin ta
rafsız sade vatandaşlar tarafından dahi bilindiğini»!
söylemiştir.
Saat 9.45 da (başlayan olaylar ög'iciieın. sonra da
devam eDm'ş ve namazdan çıkan 'bıir kısım yurttaşla
rımız 'maruz kaldıkları 'oto:mı?jt3k barıların, ateş'ın
nd-iccai hayatiaı^m !ku/üıolmi:ç1jer va çoŞ'a da ağır
yara almiişjirdır. Şe'hn'n taihıübi, yaralı . adiddOniin. yCi'2JÜ aşması, ölü aldeiJnl/n dokuzu bulması 'a|:gıri 10 sa~
sıtLuic Ibir ımaüaıdefeyii ûçkıs almaktadır.
Sayın Balkanın çöculk kavgası dediği 'bu katliamda
Dövleiiin recmfı bdlcçi'si, Devkan policfıni vurmuştur.
9 -.10, 'yaşlarımda ilki kız çoouğu bel'ediıyenûn zaib:iüa
memuru tarafından vurulmuştur.
28 —
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•Eiz önerge sahiplerıi olaralk bütün Sıvas'lıların bil- ı des'i uiyarınca bir Meclis Somşt'urması açıîmasmın
diği ibir gerçeği açılkramalkla illimize ve onrJn, cefakâr
genekiıi olup olmadığını incelemekle görevli Tüıikiye
taamlarınla borcumuzu ödüyoruz.
| Büyölk Millet Meclisi Soru^u'ı'ma Hazırlık KomisyoÇeşitli şelkirkrde yoraırnılanan bu olayda 9 ölü- | ıry.ınun 16 üyeden oluşmasını, onayınıza sunıuıyonumı:
mün saklizi siüınni ibüü alevi vatandaşımızdır. Sayıları
Kabul 'C'imısyeniiıor... 'Kabul eiikrJ'ştir.
3 - 4 ü adımlayan, taş ve sopa ire yaralanımış kişilerin.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
dışıında silah yarası almış bir tak alevi yurttaşımız
den ütibanen baş'laımasım oniayınıza suınıuyorum: Ka-!
yoktur. Şayanla dükfkaitıliir ikıi lCıO'e yakM sıünmi yurttaş
bui edenler... Kabul etrnieyenkr.. Kabul edıiîm'lşî&r,
ısii'lah yarası almıştır ve bunfrann çoğu ağır yaralıdır.
Başbakan ve 'ilgili bakanın görüşler kri üye seçimi
tarihlinden
itibaren 15 gün içersinde Komisyona bilOlayın bu cereyan tarzı ve metıicaii gösteriyor ki
dlrmed 'hususunu onayımıza sunıuyorum': KaJbuil eden
hazırlıklı olan, silahlı olan bir gruptur.
ler.
Kalbisi etaeyenfjjr... Kabuî edilmiştir.
Sayın Sivas Valisi oilaylarım 9.45 de başladığını
'kaJbul eimiş'ler, elinde mevcut güvenlik kuvvetleninin
azlığı 'sebebiyle askeri gülçkndeoı yardım isıtedMerimd,
bu yardımın (küçük parçalar halünde kif ayeMz ve geç
geldiğimi söylemek suretiyle Hükümetin acz, ihmal ve
t'aikistktJnıi iil'iı'af dimişlerdiir.

13. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve Sivas
Milletvekili Tevfik Komitanın; Ziraat Bankası yöne
ticileri hakkındaki partizan tutumu ile görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret Bakanı
Çarşının tahribi sırasında heyecanını yenıemeyen ı Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı- İçtüzüğünün 12 nci mad
bir Sayın Ağır Ceza Malhlkemaai Başkanını'nı gayet iç
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
tenlikle belirtiği gilhi «Sivas'ta Hükümet de, icra gü
ilişkin önergesi. (9/231)
cü 'de, (güvenlik Ikuivve'ti de yoktu».

Neüce : Yukarıda tafsilatı ile arz ve izaha çalış
tığımız olayların cereyan tarzına göre;
II. Solcu militanların diğer 'illerden getirilip has
sas 'ha bölgeye yeaü'eışltıidlerek tahriki ve tecavüzü
aıürrmfJarı,
2. 'Bir silah deposu haline gelen, tevali edeni
olaylaria büyüLk felaketlerim, habercisi oiiduğu malûm
olalı hu bölgede aratma ve ysiarli sair 'güvenlik tedbir-:
lerinin alınmadığı valilikçe de kabul edildiğine göre
bir çclk şilkâycitlene raŞmen kabinenin bünye^ünden
gelen zaafın da mıeûicesi bu felâkeitterin doğmasında
Ikusıur ve iıhmialii sıabût olan ve 8 .ayı aşkın, bir süreden
beni acz, kararsız tuıtıuımju ve başarısız, icraatı ile Tüı'kiye'ye vs Türk Milifâî!ine'~fe3lak©ilfcen başka tür şey geItirmieyen, hiçare'liğimıi geçmiş ilkDidarran kötüleyerek;
gi'zBsmeye çahşıan 'Başbakan Sayın Bülent Ecevît ve
Olııum, içişleri Bakamı Sayın irfan Özaydınlı'nın TüıCc
Ceza Kan/ununum 230 - 240 maddeleri içerisinde suçllu oldukları bir gprçıeÜJİır.
13. HakûârMiıdıa Tüıik Ceza Kanununun 230 - 240ı
nıcı, Anayasamın 90. ncı ve Bhfeşik Toplai.T-i İçtüzüğürılün 12 mıci «raddesi gereğince Soruşturma açılmasını
arz ve ılcıkıl'if ederiz.
Suvas Senatörlü!
Sivas Milteivakiûi
Tahsin, Tüılkay
Tavfik Koraltan
ıBAŞKAN — Değerli aılkadaşlarıım, oikuman cn.erıga hakkımda Anayasanın 90 ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü mad-

ıBAŞKAN — Yi'ms bu bölümün 11 mıci kısmında,
Bursa. Mrl'klÜve'klJli Sayın Özer Yıilmaz ve Sivas Mil.I'üLvdkilii Sayım, Tavuk. Koraiian'ım,, Ziraat Bankası
yönıeıtiüilerıi halklkımdaiki paıtüizanı tutumu ile görevimi
kötüye kullandığı iddiasıyla Ticaret Bakanı SayıLi
Teoman Köprülüler halikımda bir Meölıiis Soruşturma)-'
sı açılmasına ilişikin önergesi var; bu önergeyi de
okutuyorum:
TBMM Birleşik Toplantısı Başkanlığına
31 Ekim 1978 tarihli Dünya Gazetesinde Ticaret
Bakam Teoman Köprülülerim beyanatım okuyan her
hukuk adamı herhalde iliklerine kadar titremiştin
Ankara CHP. İl Başkanlığı sırasında; duvarlara
I afiş asarken üzerlerinde ruhsatsız tabanca ile yaikala,I nıantarın başında olmasına rağmen; Teoman KöprüI lüler'in, hiç olmazsa Bakan olduktan sonra böyle
sine mantık ve hukuk dışı bir konuşma yapacağım
I düşünmek istemedik. Günlerce aynı sütunlarda Ba
kanın tekzibini beklememiz rejime olan inancımızın
I bir neticesi idi. Fakat anladık ki, «Demokrasinin,
Zaafı» rejimi Komünist ülkelerdeki davranışlara dö
nüştürmüştür.
Dünya Gazetesi muhabiri Ticaret Babanına TC
Ziraat Bankası Genel Müdürünün istifa nedenini
sorduğunda, diğer sebeplerin yanında aynen «Ayrıca
I parti içinden, gruptan büyük tepki geldi bu arka
| daşlarımıza» demiştir.
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Bu ifadeyi ne lafzan, rie de ruhen yanlış anlamak
mümkün değildir. Nitekim Bankanın Genel Müdür
Muavini Erdem Yürükoğlu'da Balkana 1 Kasım 1978
tarihi Dünya Gazetesinde cevap verinken «Ben gru
bun memuru değilim, Devletlin memuruyum» demiş
tir.
Anayasanın 119 ncu maddesi «Memurların ve
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim ve denetim
işlerinde çalışanların, siyasi partilere üye olamaya
caklarını ve görevlerimi yerine getirirken, vatandaş
lar arasında siyasi kanaatlaırından dolayı herhangi
bir ayırım yapamayacağını»; sarahaten hükme bağla
mıştır.
Fakat Ticaret Bakanı : Bir Kamu İktisadi Devlet
Teşebbüsü olan TC Ziraat Bankası yöneticilerini,
CHP görüş, düşünce ve arzularına göre hareket eden
ve «siyasi kanaatlere göre» ayırım yapan kimseler
olanak gerek kendisinin gerekse partisinin kabul etti
ğini demecinde; hiç bir tefsire mahal bırakmayacak
şekilde ifade etmiştir.
Gerek Bankanın Genel Müdürünü, gerekse Ge
nel Müdür Muavinini, Ticaret Bakanı, yukarıdaki
espriye dayanarak istifaya davet etmiştir. Nitekim
bu baskıya dayanamayan Genel Müdür istifa etmiş
tir. Genel Müdür Muavininin kararnamesinin de
•hazırlandığı söylenmektedir.,
Bu davranışlarla Anayasanın 119 ncu maddesine
ters düşen Sayın Teoman Köprülüler aynı zamanda
Banka yetkililerine baskılar yaparak bazı şahıs ve
şirketlere kredi temini için çalıştığı, TC Ziraat Ban
kası Genel Müdürü Erdoğan SoraTın, 2 Kasım 1978
tarihli Hürriyet Gazetesine verdiği beyanatla sabit
olmuştur.
Bilindiği gibi, TC Ziraat Banikıası 3202 sayılı
Kanunla kurulmuş olup, 440 sayılı İktisadi Devlet
Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakleri Hakkın
daki Kanunun 2 ne/i maddesine göre Muhtar (Özerk)
bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Bankanın Ticaret
Bakam ile ilişkisi Kanunun 9 ncu maddesi ve ilgili
Tüzüğün 95 nci maddesinde sarahaten belirtilmiştir.
Kanunun 9 ncu maddesi aynen «Teşekkülün ilgili Ba
kanlık; teşekkül çalışmalarının kanun ve tüzük hü
kümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmekle gö
revlidir.
Bu maksatla ilgili Bakanlıklar, gerekli hallerde
teşökküUierin hesaplarını ve işlemlerini teftişe, icabın
da tahkike tabi tutmaya ve bunlar nezdinde iktisadi
ve mali durum tespitleri yaptırmağa yetkilidirler.»
şeklindedir.
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Bütün bu kanun ve tüzüklere aykırı hareketleri
ile Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi şümulüne
giren suçları sabit olan Ticaret Bakanı Teoman Köp
rülüler hakkında Anayasanın 90 ncı ve TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi ge
reğince Meclis Soruşturması açılmasını saygılarımızla
arz ve teklif ederiz.
Bursa Milletvekili
Sivas Milletvekili
Özer Kenan Yılmaz
Tevfik Koraltan
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okuman bu
önerge hakkında Anayasanın 90 ve Birleşik Toplantı
İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir Meclis
Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığım in
celemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden oluşman
sim onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren başlamasını onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İlgili Bakanın, yazılı görüşlerini üye seçimi ta
rihinden itibaren 15 gün içinde Komisyona bildirme
si hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
14 .— Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel ve
2 arkadaşının; toplu sözleşmeler ile mahkeme kararla
rını uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Baka
nı Ali Topuz hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplatısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/232)
BAŞKAN — 12 nci kısımda, Gümüşhane Mil
letvekili Sayın Turgut Yücel ve 2 arkadaşının, toplu
sözleşmeler ile mahkeme kararlarını uyguüamayarak
görevimi kötüye kuSamdığı Sdıdlîasııyîa Köy İşleri ve
Kocperatif2er Balkanı Ali Topuz hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına iüîşkıin bir başka önerge
var, onu da okutuyorum efendim:
21 . 11 . 1978
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz,
Bakanlıkta 10 aydan beri kanunlara, toplu sözleşme
lere ve mahkeme kararlarına, Danıştay kararlarına
uymamak suretiyle işçi ve memurların ekmeğiyle oy
namaktadır. Köy YSE - İŞ ile Yol İş Sendikaları
arasındaki mücadelede taraf olmak suretiyle, işyer
lerinde iş barışı yerine işçilere baskı ve zulüm yap30 —
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maktadır. Bu kışta ve kıyamette 4 000 işçi sürgüne
tabi tutulmuştur. Ankara îş Mahkemesinin kararla
rı ve Maliye Bakanlığının emirleri de dinlenmemek
tedir.
Ayrıca, tayin edilen memurlarla ilgili olarak Danıştaya sahte bilgiler verilmek suretiyle Yüce Da
nıştay da yanıltılmaktadır.
Bu sebeple adı geçen Bakan hakkında Türk Ceza
Kanununun 240 ncı, Anayasanın 90 ncı ve Birleşik
İçtüzüğün 12 nci maddesine göre Meclis Soruşturma
sı açılmasını arz ve teklif ederiz.
Gümüşhane Milletvekili
Antalya Milletvekili
Turgut Yücel
Kaya Çakmakçı
Burdur Milletvekili
Ahmet Sayın
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BAŞKAN — Sayın üyeler bu okuttuğum önerge
nin, Anayasanın 90 ncı ve TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığını
incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden oluş
masını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tari
hinden itibaren başlamasını onayınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
İlgili Bakanın görüşlerini üye seçimi tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde Komisyona bildirmesi hu
susunu onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.

— SEÇİMLER
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı Genel Kurulunun 19 . 4 .1978 tarihli 4 ncü
Birleşiminde alınan karar gereğince, 9/37, 39, 43,
45, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75,
77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103,
105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125,
127, ve 129 numaralı. (45 adet) Meclis Soruştur-

ması önergesini incelemekle görevli 1 numaralı So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi.
BAŞKAN — İlgili Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimine ilişkin aday listesi gelmiş olup,
liste basılıp sayın üyelere dağıtılmıştır.
Listeyi okutup, onayınıza sunacağım efendim.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BİRLEŞİK TOPLANTISI GE
NEL KURULUNUN 19.'. 4 . 1978 TARİHLİ 4 NCÜ BİRLEŞİMİNDE
ALINAN KARAR GEREĞİNCE; 9/37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57,
61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99,101,
103, 105, 107, 109, İ l i , 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127 VE 129
ESAS NUMARALI (45 ADET) MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGE
SİNİ İNCELEMEK ÜZERE KURUIİAN 1 NUMARALI TBMM SO
RUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU
ADAY LİSTESİ
(16)
Adı ve Soyadı

Seçim Bölgesi
CHP (S)
C. S. Adıyaman Üyesi
C. S. Ankara Üyesi
C. S. Bolu Üyesi
C S. Çorum Üyesi
C. S. Edirne Üyesi
Kahramanmaraş Milletvekili
Kırklareli Milletvekili
Konya Milletvekili

Yusuf Çeltin
İbrahim Öztürk
Neş'et Akmandor
Abdullah Ercan
Süleyman Sırrı Ergun
Orhan Sezai
Gündüz Onat
Hüseyin Kaleli

AP (6)
C. S. Balıkesir Üyesi
C S. Gümüşhane Üyesi
C. S. Mardin Üyesi
Afyonkarahisar Milletvekili
Antalya Milletvekili
Baükesir Milletvekili

Sıtkı Yırcalı
Ömer Naci Bozkurt
Sait Mehmetoğlu
Ali İhsan Ulubahşi
Galip Kaya
Hüsnü Yılmaz

MSP (1)
Trabzon Milletvekili

Lütfi Göktaş

MHP (1)
Sivas Milletvekili

Ali Gürbüz
BAŞKAN — Okuttuğum listeyi onayınıza sunu
yorum. Kabul edenler...' Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.'
2: — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik TopI

lantısı Genel Kurulunun 19 . 4 . 1978 'tarihli 4 ncü
ve 24 . 5 . 1978 tarihli 7 nci birleşimlerde alınan ka
rarlar gereğince, 9/131, 133, 135, 137, 139, 141, 143,
145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 1611, 163, 165,
167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187,

189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 107, 209,
211, 213, 215, 217 ve 219 esas numaralı (45 adet)
Meclis Soruşturması önergesini incelemekle görevli 2
numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi.
BAŞKAN
mıştır.
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Liste basılıp sayın üyelere dağıtıl-

Listeyi okutup onayınıza sunacağım.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BİRLEŞİK TOPLANTISI
GENEL KURULUNUN 19 . 4 . 1978, TARİHLİ 4 NCÜ YE 24.5.1978
TARİHLİ 7 NCİ BİRLEŞİMLERİNDE ALINDAN KARARLAR GERE
ĞİNCE; 9/131, 133, 135, 137, 139^ 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155,
157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185,
187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 2Q5, 207, 209,} 211, 213, 215,
217 VE 219 ESAS NUMARALI (45 ADET) MEÇLİŞ SORUŞTURMA
SI ÖNERGESİNİ İNCELEMEK; ÜZERE KURULAN 2 NUMARALI
TBMM SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU
ADAY LİSTESİ
(16)
Adı ve Soyadı

Seçim Bölgesi
CHP (8)

Ali Cüceoğlu
İsmail Çataloğlu
Şeref Bakşık
Rıza Akgün
Mehmet Seydibeyoğlu
Sami Gökmen
Burhan Garip Şavlı
Ertuğrul Günay

C. S. Giresun Üyesi
C. S. İçel Üyesi
C. S. İzmir Üyesi
C. S. Kahramanmaraş Üyesi
C. S. Kastamonu Üyesi
Muğla Milletvekili
Muş Milletvekili
Ordu Milletvekili
AP (6)

Orhan Çalış
Gürhan Titrek
Mehmet Münir Daldal
Ali Köymen
Ali Ak
İbrahim Topuz

C. S. Bolu Üyesi
C. S. Çankırı Üyesi
C. S. İzmir Üyesi
Giresun Milletvekili
İçel Milletvekili
Kocaeli Milletvekili
MSP (1)

Şener Battal

Konya Milletvekili
MHP (1)

Mehmet Yusuf Özbaş

Kahramanmaraş Milletvekili

BAŞKAN — Okunan listeyi onayınıza sunuyo t 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124,
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
126 ve 128 esas numaralı (46 adet) Meclis Soruştur
miştir.
ması önergesini incelemekle görevli 3 numaralı So
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
ruşturma
Hazırlık Komisyonu üye seçimi.
lantısı Genel Kurulunun 19 . 4 . 1978 tarihli 4 ncü
Birleşiminde alınan karar gereğince, 9/30, 40, 42, 44,
BAŞKAN — Aday listesi Başkanlığımıza gelip,
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70, 72, 74, sayın üyelerimize dağıtılmıştır. Aday isimlerini ve se
çim bölgelerini okutup onayınıza sunacağım.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BİRLEŞİK TOPLANTISI
GENEL KURULUNUN 19.4.1978 TARİHLİ 4 NCÜ BİRLEŞİMİNDE
ALINAN KARAR GEREĞİNCE; 9/30, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92,
94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124,
126 ve 128 ESAS NUMARALI (46 ADET) MECLlS SORUŞTURMASI
ÖNERGESİNİ İNCELEMEK ÜZERE KURULAN 3 NUMARALI
TBMM SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU
ADAY LİSTESİ
(16)
Adı ve Soyadı

Seçim Bölgesi
CHP (8)
C. S. Kırklareli Üyesi
C. S. Malatya Üyesi
C. S. Manisa Üyesi
C. S. Muğla Üyesi
Edirne Milletvekili
îçel Milletvekili
Sinop Milletvekili
Yozgat Milletvekili

Beyti Arda
Süleyman Efe
Mehmet Tevfik Elmasyazar
Fevzi Özer
Cavittin Yenal
Ali Haydar Eyüboğlu
Alâettin Şahin
Mevlüt Güngör Erdinç

AP (6)
C. S. Kastamonu Üyesi
C. S. Konya Üyesi
C. S. Tokat Üyesi
Manisa Milletvekili
Nevşehir Milletvekili
Sakarya Milletvekili

Ali Münif Islâmoğlu
Muzaffer Demirtaş
Cevdet Aykan
Halil Yurtseven
İbrahim Ethem Boz
Selahattin Gürdrama

MSP (1)
Ahmet Remzi Hatip

C. S. Konya Üyesi
MHP (1)

İhsan Karaçam
BAŞKAN — Okunan listeyi onayınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

Ankara Milletvekili
190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210,
212, 214, 216, 218 ve 220 esas numaralı (46) adet)
Meclis Soruşturması önergesini incelemekle görevli
4 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye
seçimi

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı Genel Kurulunun 19 . 4 . 1978 tarihli 4 ncü ve
BAŞKAN — İlgili Soruşturma Hazırlık Komis
24 . 5 1978 tarihli 7 nci birleşimlerinde alınan karar
lar gereğince, 9/130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, yonuna üye seçimine ilişkin aday isimleri Başkanlığı
146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, mıza gelmiş olup, sayın üyelere dağıtılmış idi. Bu lis
168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, teyi de yeniden okutuyorum efendim.
34 —
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TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BİRLEŞİK TOPLANTISI
GENEL KURULUNUN 19.4.1978 TARİHLİ 4 NCÜ VE 24.5.1978
TARİHLİ 7 NCl BİRLEŞİMLERİNDE ALINAN KARARLAR GERE
ĞİNCE; 9/130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154,
156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184,
186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214,
216, 218 VE 220 ESAS NUMARALI (46 ADET) MECLÎS SORUŞTUR
MASI ÖNERGESİNİ İNCELEMEK ÜZERE KURULAN 4 NUMARA
LI TBMM SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU
ADAY LİSTESİ
(16)
Adı ve Soyadı

Orhan Vural
Abdullah Vehbi Uğur
Hüseyin öztürk
Naim Taşan
Yaşar Ceyhan
Abdurrahman Oğultürk
Selâhattin öcal
Altan Tuna

Seçim Bölgesi
CHP (8)
C. S. Ordu Üyesi
C. S. Sinop Üyesi
C. S. Sivas Üyesi
C. S. Tunceli Üyesi
Ankara Milletvekili
Ankara Milletvekili
Ankara Milletvekili
Çanakkale Milletvekili
AP (6)

Kâzım Karaağaçlıoğlu
Atıf Benderlioğlu
Ahmet Metin Taş
Mehmet Halit Dağlı
Hidayet Çelebi
Kemal Doğan

C. S. Afyonkarahisar Üyesi
C. S. Ankara Üyesi
C. S. Aydın Üyesi
Adana Milletvekili
Kars Milletvekili
Kayseri Milletvekili
MSP (1)

Ali Oğuz

C. S. tstanbul Üyesi
MHP (1)

Turan Kocal

İstanbul Milletvekili

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okuttuğum lis
teyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret
buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5. — Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün; ayçi
çeği taban fiyatı tespitinde siyasal nedenlerle üretici
ve tiiketici aleyhine hareket ederek görevlerini kötüye
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler ve Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Orhan Alp haklarında, Anayasanın 90

ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması
na ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/221)
BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili Sayın Nihan
İlgün'ün; ayçiçeği taban fiyatı tespitinde siyasal ne
denlerle üretici ve tüketici aleyhine hareket ederek
görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla Ticaret
Bakanı Sayın Teoman Köprülüler ve Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Sayın Orhan Alp haklarında bir MeC'
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Komisyonu için aday listesi Başkanlığımıza gelmiş
olup, sayın üyelere dağıtılmıştır.
Listeyi okutup onayınıza sunacağım efendim.

Tekirdağ Milletvekili Nilıaıı llgün'ün; ayçiçeği taban fiyatı tespitinde si
1
yasal nedenlerle üretici ve tüketici aleyhine hareket ederek görevlerini
kötüye kullandıktan iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler ve
Sanayi ve Teknoîoji Bakanı Orhan Alp haklarında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemek üzere kurulan TBMM Soruş
turma Hazırlık Komisyonu aday listesi. (9/221)
-

(16)
Seçim bölgesi

Adı soyadı

CHP (8)
C. S. Aydın Üyesi
C. S. Çorum Üyesi
C. S. İzmir Üyesi
C. S. Kırşehir Üyesi
C. S. Zonguldak Üyesi
Edirne Milletvekili
Kırklareli Milletvekili
Tekirdağ Milletvekili

Sadettin Demiray?:k
Abdullah Ercan
Nurhan Artemiz
Akıp Aksaç
Behiç Sonbay
Cavittin Yenal
Gündüz Onat
Ömer Kahraman

AP (6)
C. S. Aydın Üyesi
C. S. Gaziantep Üyesi
C. S. İzmir Üyesi
Kırklareli Milletvekili
Kütahya Milletvekili
Niğde Milletvekili

İskender Cenap Ege
Mehmet Kılıç
Mehmet Münir Daldal
Hasan Korkut
Ali İrfan Haznedar
Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu

MSP (1)
' Siirt Milletvekili

Abdulkadir Kaya

MHP (1)
İstanbul Milletvekili

Turan Kocal
: BAŞKAN — Okunan listeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilm'iştir.
Değerli arkadaşlarım, bu suretle, Türkiye Büyük
Millet Meclisi gündeminde görüşülecek başka bir ko-

...,__—
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nu kalmadığından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısını kapatıyorum.
'
Kapanma saati : 17.36

-

«
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
3 NCÜ BİRLEŞİM
20 . 12 . 1978 Çarşamba
Saat : 15.00
1. — BAŞKANLIK DİVANİNİN SUNUŞLARI
1. — Çalışma süreleri sona eren soruşturma hazır
lık komisyonlarına yeniden süre verilmesine il'işkin,
Başkanlık önerileri ile Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresi.
2. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın; tü
tün ihraç yolsuzluğu olayında gerekli önlemleri al
mayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 211, 226 ve 240
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent
Ecevit ile Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mata
racı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi.
(9/222)
3. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun;
yabancı iki aşiret tarafından doğu illerimizde mey
dana getirilen olayları önlemede görevlerini ihmal ve
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı
İrfan Özaydınlı haklarında Anayasanın- 90 ncı,"
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesi. (9/223)
4. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut Toker ve 13 arkadaşının 1 Mayıs olaylarına seyirci ka
larak görevlerim* yapmadıkları ve bu eylemlerinin
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı
İrfan Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesi. (9/224)
5. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut Toker
ve 2 arkadaşının; yabancı iki aşiret tarafından doğu
illerimizde meydana getirilen olayları önlemede gö
revlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı
İrfan Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesi. (9/225)

6. —• Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut Toker
ve C. Senatosu ' Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın;
'anarşi konusunda gerekli önlemleri almayarak gö
revlerini ihmal ve kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit
ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı haklarında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün, 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/226)
7. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit
Dalökay ve 3 arkadaşının; Malatya'da meydana ge
len olaylarda gerekli önlemleri almayarak görevleri
ni kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla
Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı İrfan Öz
aydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/227)
8. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel ve
Manisa Milletvekili Sümer Oral'ın; yaptığı tayin ve
nakillerde partizan bir tutum izleyerek görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Köy İşleri
ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/228)
9. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen ve
9 arkadaşının; Fiskobirlik Yönetim Kurulunun gö
revden alınmasında partizanca davranarak görevleri
ni kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 228 nci maddesine uyduğu iddiasıyla
Başbakan Bülent Ecevit ve Ticaret Bakanı Teoman
Köprülüler haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesi. (9/229)
10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Tahsin
Türkay ve Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın; Si
vas'ta meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri al
mayarak görevlerini ihmal ve kötüye kullandıkları ve
(Devamı arkada)

bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı
maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydmlı haklarında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/230)
11. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve Sivas
Milletvekili Tevfik Koraltan'ın; Ziraat Bankası yöne
ticileri hakkındaki partizan tutumu ile görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret Bakanı
Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesi. (9/231)
12. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel ve 2
arkadaşının; toplu sözleşmeler ile mahkeme kararla
rını uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Baka
nı Ali Topuz hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/232)
13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 4
arkadaşının; yaptığı tayin ve nakillerde partizan bir
tutum izleyerek görevini kötüye kullandığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı
Ali Topuz hakkında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi. (9/233)
2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR
3. — SEÇİMLER
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı Genel Kurulunun 1 9 . 4 . 1978 tarilıli 4 ncü
Birleşiminde alınan karar gereğince, 9/37, 39, 41, 43,
45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75,
77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103,
105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125,
127 ve 129 esas numaralı (45 adet) Meclis Soruştur
ması önergesini incelemekle görevli 1 numaralı So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi.
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top-.
lantısı Genel Kurulunun 19 . 4 . 1978 tarihli 4 ncü
ve 24 5 . 1978 tarihli 7 nci birleşimlerinde alınan ka
rarlar gereğince, 9/131, 133, 135, 137, 139, 141, 143,

145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165,
167, 169, 171, 173, 175, 177, 179,-181-, 183, 185, 187,
189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209,
211, 213, 215, 217 ve 219 esas numaralı (45 adet)
Meclis Soruşturması önergesini incelemekle görevli 2
numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi.
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı Genel Kurulunun 19 . 4 . 1978 tarihli 4 ncü
Birleşiminde alman karar gereğince, 9/30, 40, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74,
76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124,
126 ve 128 esas numaralı (46 adet) Meclis Soruştur
ması önergesini incelemekle görevli 3 numaralı So
ruşturma Hazırlık Komisyonu üye seçimi.
4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı Genel Kurulunun 19 . 4 . 1978 tarihli 4 ncü ve
24 . 5 . 1978 tarihli 7 nci birleşimlerinde alınan ka
rarlar gereğince, 9/130, 132, 134, 136, 138, 140 142,
144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164,
166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186,
188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208,
210, 212, 214, 216, 218 ve 220 esas numaralı (46 adet)
Meclis Soruşturması önergesini incelemekle görevli
4 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye
seçimi.
5. — Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün; ay
çiçeği taban fiyatı tespitinde siyasal nedenlerle üre
tici ve tüketici aleyhine hareket ederek görevlerini
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler ve Sana
yi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp haklarında, Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/221)
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GEREĞİNCE
BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ SORULAR
5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK K A N U N
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK
TEKLİFLERİ
6. — K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİ İLE
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ
7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR

