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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI
207,223
1. — Çorum Milletvekili Mustafa Ke
mal Biberoğlu'nun, İçtüzük Geçici Karma Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önerge
si. ^4/92)
'
207
2. — İçel Milletvekili İbrahim Gök tepe
ve 15 arkadaşının, Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumunu Anayasa ve 359 sayılı Kanu
nun tayin ettiği yayın esaslarından uzaklaş
tırdığı iddiasıyla Başbakan Bülent Eeevit hak
kında kurulmuş bulunan Soruşturma Hazır
lık Komisyonuna yeniden 30 gün süre veril
mesine dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi.
(9/3'8, 3/197)
207:208
3. — Tekirdağ Milletvekili Nihan İl'gün'
ün, ayçiçeği taban fiyatı tespitinde siyasal ne
denlerle üretici ve tüketici aleyhine hareket
ederek görevlerini kötüye kullandıkları iddia
sıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler ve

Sayfa
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp hak
larında kurulmuş bulunan Soruşturma Hazır
lık Komisyonuna yeniden 30 gün süre veril
mesine dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi.
(9/221, 3/198)
208
4. — Görev bölümü yapmadan çalışma
süreleri sona eren Soruşturma Hazırlık ko
misyonlarına yeniden 30'ar günlük süre ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (9/21, 9/59,
1, 2, 3, 4, 3/199)
208:222,223
5. — Muğla Milletvekili Ahmet iBuldanlı'
nın; güreş sporuna gereken önemi vermeye
rek görevini kötüye kullandığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Gençlik ve Spor Bakanı
Yüksel Çakmur hakkında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi. (9/259)
223:224
6. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmak
çının, yaptığı tayin ve nakillerde partizan
bir tutum izleyerek görevini ihmal ve kötüye
kullandığı ve bu eylemini Türk Ceza Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id-
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diasıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı
Ali Topuz hakkında Anayasanın 90ı ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca hir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi. (9/260)
225
7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nın; DİSK'in yasa dışı faaliyetlerine göz yu
marak görevlerini kötüye
kullandıkları ve
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240»
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan
Bülent Ecevit ve İçişleri İBakanı Hasan Fehmi
Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir M'eclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/261)
225:226
8. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve C. Senatosu Van Üyesi Ferid Melen'in;
sosyal güvenlik fonlarının kanuni usuller dı
şında kullanılmasına göz yumarak görevini
ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyla Sosyal Güvenlik
Balkanı Hilmi İşgüzar hakkında Anayasanın
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/262)

226:
232

9. —• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'
ün; muhtar maaşlarının ödenmesinde yetkile
rini kullanmayarak görevini ihmal ve kötüye
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/263)
10. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın,
üreticinin akaryakıt ihtiyacı konusunda gerek
li önlemleri almayarak görevini ihmal ve kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza
'Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uy
duğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Deniz Baykal hakkında Anayasanın
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/264)
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11. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sanoğlu'nun; tutum ve davranışlarıyla Çay ıKür'daki yolsuzluklara neden olarak görevi
ni kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
i d d ^ ı y l a Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay
Mataracı hakkında Anayasanın;90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/265)
233:234
12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın; Anayasa ve Dernekler
Kanununun
bazı maddelerini ihlal ederek görevini kötüye
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıy
la Başbakan Bülent Ecevit hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/266)
.
234:235
13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'
ün; Ant Birlik Tarım Satış Kooperatifine par
tizanca tayinler yaptığı ve yolsuzluklara göz
yumarak görevini kötüye kulandığı 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. (9/267)
235:236
14. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi
Osman Albayrak ve 2 arkadaşının; Emniyet
mensuplarınca, vatandaşlara işkence yapılma
sına göz yumarak görevini kötüye kullandığı
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İçişleri Ba
kanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/268)
236:237
V. — SEÇİMLER

232:
233

1. — Çorum Milletvekili Mehmet İrmak'
in, tütün ihraç yolsuzluğu olayında gerekli ön
lemleri almayarak görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 211, 226 vs 240 ncı maddelerine uy
duğu idd'asıyla Başbakan Bülent Ecevit ile
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı
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Sayfa I
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
kin önergesini incelemek üzere kurulan Soleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddele
I ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi.
ri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kuru
(9/226)
240:241
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye
5. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi
seçimi. <9/222)
237:238 I Cahit Dalokay ve 3 arkadaşının; Malatya'da
I meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri
2. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncualmayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve
oğlu'nun, yabancı iki aşiret tarafından Doğu
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240
illerimizde meydana getirilen olayları önle
mede görevlerini ihmal ve kötüye kullandık
I ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan
ları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
I Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı İrfan Öznun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
I aydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM
diasıyla (9/223) Ankara Milletvekilli Hayret
I Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madtin Turgut Toker ve 2 arkadaşının, yabancı
I deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıliki aşiret tarafından Doğu illerimizde meyda
I masına ilişkin önergesini incelemek üzere ku
na getirilen olayları önlemede görevlerini kö
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk
seçimi. (9/227)
241.-242
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
I
6. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yü
iddiasıyla (9/225) Barbakan Bülent Ecevit ve
cel
ve Manisa Milletvekili Sümer Oral'ın, yapİçişleri eski Bakanı İrfan Özaydınlı hakla
j
tığı
tayin ve nakillerde partizan bir tutum
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik
I
izleyerek
görevini kötüye kullandığı ve bu
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
I
eyleminin
Türk Ceza Kanununun 240i ncı
rınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına
maddesine
uyduğu iddiasıyla (9/228); Muğla
ilişk'n önergelerini incelemek üzere kurulan
Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 4 arkadaşının;
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
I
yaptığı
tayin ve nakillerde partizan bir tumi. <9/223, 9/225)
238:239
I tunı izleyerek görevini kötüye kullandığı ve
I bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı
3. — Ankara Milletvekili Hayrettin Tur
I maddesine uyduğu iddiasıyla (9/233); Köyişgut Toker ve 13 arkadaşının; i Mayıs olayla
I leri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hakrına seyirci kalarak görevlerini yapmadıkları
I kında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
I Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başba
I rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı İrfan
I kin önergelerini incelemek üzere kurulan
Özaydınlı
haklarında Anayasanın
90 ncı,
I Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
çimi. (9/228, 9/233)
242:243
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üze
I
7. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkre kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
I men ve 9 arkadaşının; Fisköbirlik Yönetim
nuna üye seçimi. (9/224)
239:240
I Kurulunun görevden alınmasında partizan
4. — Ankara Milletvekili Hayrettin Tur
I davranarak görevlerini kötüye kullandıkları
gut Toker ve C. Senatosu Eskişehir Üyesi
I ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
Ömer Ucuzal'ın; anarşi 'konusunda gerekli
I 228 nci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbaönlemleri almayarak görevlerini ihmal ve kö
I kan Bülent Ecevit ve Ticaret Bakanı Teoman
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk
I Köprülüler haklarında Anayasanın 90 ncı,
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine
I TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
uyduğu iddiasıyla Başbakan
Bülent Ecevit
I maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı hakla
I açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik
I kurulan Soruşturma Hazırlık
Komisyonuna
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyaI üye seçimi. (9/229)
243:244
205 —
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8. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi
Tahsin Türkay ve Sivas Milletvekili Tevfik
Koraitan'ın; Sivas'ta meydana gelen olaylarda
gerekli önlemleri almayarak görevlerini ih
mal ve kötüye kullandıkları ve bu eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı
maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bü
lent Ecevit ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/230)
244:245
9. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve
Sivas Milletvekili Tevfik Koraitan'ın; Ziraat
Bankası yöneticileri hakkındaki partizan tu
tumu ile görevini kötüye kullandığı Ve bu
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı
maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret Bakanı
Teoman Köprülüler hakkında Anayasamın
90 ncı, TBM'M Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık
Komisyonuna üye seçimi. (9/231)
245:246

O :1

Sayfa
10. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yü
cel ve 2 arkadaşının; toplu sözleşmeler ile
mahkeme kararlarını uygulamayarak görevini
kötüye kullandığı ve hu eyleminin Türk Ceza
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali
Topuz hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesini incelemek üzere
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna
üye seçimi. (9/232)
246:247
11. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ile Cumhuriyet İSenatosu Van Üyesi
Ferid Melen'in; Sosyal Sigortalar Kurumu
nun arsa alımlarındaki yolsuzluklarına göz
yumarak görevini kötüye kullandığı ve hu
eyleminim Türk Ceza Kanununun 240 ncı
maddesine uyduğu iddiasıyla Sosyal Güven
lik Bakanı Hilmi İşgüzar hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma
Hazırlıfc Komisyonuna üye seçimi. (9/256) 247:248
12. — Komisyonlarda açık bulunan üye
liklere seçim.
248:249

»>••«•*—•*•-

I. —» GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
30 . 5 . 1979 Çarşamba
Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığındain, birleşime saat
15.38'de son verildi.
Divan Üyesi
Rize
Yılmaz Balta

Başkan
Cahit Karâkaş
Divan Üyesi
İstanbul
Recep Özel
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II. — GELEN KÂĞITLAR
5 . 6 . 1979 Sak
1. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak ve 2 arkadaşının; Emmiyet mensup
larınca, vatandaşlara işkence yapılmasına gözyumarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıy

la İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/268)

»»•<•

••>

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : BaşkanvekiM Ali Fuat Eyüboğlu
DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaath (Bur a), İsmail Hakkı Öztorun (Adana)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 10 ncu Birleşimini açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Salonda bulunan sayın üyelerin yüksek sesle
belirtmelerini rica ederim.
Önce sayın senatörlerden başlıyoruz :

(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, Gündeme ge
çiyoruz.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
/. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biberoğlu'nun, İçtüzük Geçici Karma Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine dair önergesi (4/92)
BAŞKAN — 2/1 Esas Numaralı İçtüzük Geçici
Karma Komisyonundan bir istifa önergesi vardır,
okutup bilgilerinize sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
24 . 5 . 1978 tarihli Birleşimde seçildiğim (İçtü
züğün 14 ncü maddesinin tadili ile görevli) İçtüzük
Geçici Karma Komisyonu üyeliğinden istifa ediyo
rum Bilgilerinize sunar, gereğini arz ederim.
Saygılarımla,
Çorum
Mustafa Kemal Biberoğlu

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
2. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 15 ar
kadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunu
Anayasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın
esaslarından uzaklaştırdığı iddiasıyla Başbakan Bü
lent Ecevit hakkında kurulmuş bulunan Soruşturma
Hazırlık Komisyonuna yeniden 30 gün süre verilme
sine dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/38, 3/197)
BAŞKAN — Çalışma süreleri sona eren 9/38 ve
9/221 .Esas Numaralı Soruşturma Hazırlık komisyon
larının görev sürelerinin uzatılmasına dair tezkereler
vardır, okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
Başkanlığına
İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 15 arkada
şının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunu Ana
yasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın esasla
rından uzaklaştırdığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla, Başba
kan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öne
risini incelemek üzere kurulmuş bulunan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonumuzun 1 . 6 . 1979 tarihinde
sona erecek çalışma süresinin;
Dosya üzerindeki müzakereleri henüz tamamlan
mamış olduğundan yeniden karar tarihinden itibaren
(30) gün uzatılması hususunu emir ve müsaadelerini
ze arz ederim.
Saygılarımla.
9/38 No. lu Soruşturma Hazırlık
Komisyonu Başkanı Y.
Sözcü
C. Senatosu Adana Üyesi
Kemâl Sarıibrahimoğlu
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3. — Tekirdağ Milletvekili Nihan llgün'ün, ayçi
çeği taban fiyatı tespitinde siyasal nedenlerle üretici
ve tüketici aleyhine hareket ederek görevlerini kötü
ye kullandıkları iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman
Köprülüler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan
Alp haklarında kurulmuş bulunan Soruşturma Hazır
lık Komisyonuna yeniden 30 gün süre verilmesine
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/221, 3/198)
BAŞKAN — Bir diğer tezkereyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
Başkanlığına
Tekirdağ Miletvekili Nihan llgün'ün, ayçiçeği ta
ban fiyatı tespitinde siyasal nedenlerle üretici ve tü
ketici aleyhine hareket ederek, görevlerini kötüye
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Orhan Alp haklarında bir Meclis
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek
üzere TBMM Birleşik Toplantısının 14 . 6 * 1978 ta
rihli 8 nci Birleşiminde kurulmuş bulunan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonumuzun çalışma süresi 1.6.1979
tarihinde sona erecektin
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Başkanlık Divanını 28 . 5 . 1979 günü seçmiş bu
lunan Komisyonumuz çalışmalarına henüz başlamış
bulunmaktadır.
Bu nedenle Komisyonumuzun çalışma süresinin
karar tarihinden itibaren (3Q) gün uzatılmasının te
minini arz ederim.
Saygılarımla.
9/221 No. lu Soruşturma Hazırlık
Komisyonu Başkanı
Kırklareli Milletvekili
Gündüz Onat
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4. — Görev bölümü yapmadan çalışma süreleri
sona eren Soruşturma Hazırlık komisyonlarına yeni
den 30'ar günlük süre verilmesine dair Başkanlık tez
keresi (9/21, 9/59, 1, 2, 3, 4, 3/199)
BAŞKAN — 30 günlük çalışma süreleri, baş
kan, sözcü ve kâtip seçimini yapamadan sona eren
Soruşturma Hazırlık komisyonlarına yeniden süre
verilmesi için onayınızı alacağım.
9/21 Esas Numaralı, Çanakkale Eski Milletvekili
ve Devlet eski Bakanı Refet Sezgin hakkında bir
Meclis Soruşturması açılmasına dair Soruşturma
Hazırlık Komisyonuna karar tarihinden itibaren ye
niden 30 gün süre verilmesini onayınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir,
9/59 esas numaralı, eski Başbakan Süleyman Demirel, Maliye eski Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ti
caret eski Bakanı Halil Başol haklarında bir Meclis
Soruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazır
lık Komisyonuna karar tarihinden itibaren yeniden
30 gün süre verilmesini oylarınıza sunacağım :
ÖMER UCUZAL ( C. Senatosu Eskişehir Üye
si) — Sayın Başkan, söz istiyorum. Dün de bir yazılı
müracaatımız olmuştu, bu nedenle söz istiyorum.
BAŞKAN — Başkanlığa yazılı müracaatınız zatıâlinizin mi olmuştu efendim?
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir ÜyeSÎ)
— Evet.
BAŞKAN — Niçin söz istiyorsunuz, uSul bakı
mından mı?
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üye
si) — Efendim, yazılı olarak arz etmiştim; bunu izah
etmek için söz istiyorum.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ucuzal.
Sayın Ucuzal, yazılı müracaatınızı nereye yaptı
nız efendim?
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ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üye
si) — Meclis Başkanlığına yaptım efendim.
BAŞKAN — Bir dakika efendim.
Efendim, aleyhinde mi konuşmak istiyordunuz?..
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üye
si) — Lehinde yazdım efendim.
BAŞKAN — Lehinde yazınız var ve bu hususta
daha evvelce yapılmış müracaatınız var.
Sayın Başkanlığa yaptığınız müracaat, gereği ya
pılmak üzere Başkanlık Divanına havale edilmiş
efendim.
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üye
si) — Sayın Başkan, Başkanlık Divanı ile alakası
yok. Beni lütfen dinlerseniz, Yüce Kurul bir karar
vermek mecburiyetindedir; onu arz edeceğim efen
dim. Çünkü, «Birleşik Toplantı Başkanlığı Danışma
Kurulu» diye Birleşik Toplantı İçtüzüğünde ve baş
ka bir yerde bir madde yok efendim.
BAŞKAN — Evet, bir dakikanızı rica edeyim,
ben halledeceğim efendim.
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üye
si) — Sayın Başkan, önergenin bir sureti bende var,
isterseniz arz edeyim.
BAŞKAN — Rica edeceğim.
Sayın Ucuza!, zatıâlinizin buradaki müracaatı,
komisyonların birleştirilmesiyle ilgili efendim. Bizim
burada Başkanlığımızın teklifi, sürenin uzatılması
yönünde.,
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üye
si) — Evet ama Sayın Başkan, burada hem sürenini
uzatılmasına ve hem de komisyonların birleştirilme
sine birlikte karar verilmiş olur.
BAŞKAN — Zatıâliniz tabii böyle müracaat
edince, Başkanlık Divanına havale edilmiş, orada
görüşülüp karara bağlanacak. Buna itirazınızı o şart
larda yapmanız gerekecek Sayın Ucuzal.
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üye
si) — Sayın Bafşkan, bizim isteğimiz, halen soruştur
ma dosyaları arasında bulunan iki dosyanın, 9/59 ve
9/68 numaralı dosyaların birleştirilerek birlikte ele
alınmasıdır. Şimdi, siz burada, işlem yaptığınız dos
ya ile ilgili süreyi uzatacaksınız, öteki dosya yerinde
kalacaktır. Müsaade ederseniz Yüce Kurula bu du
rumu arz edeyim, buna göre karar verilsin.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, ben anlıyorum. Evet,
zatıâliniz usul müzakeresi açılması yolunda söz isti
yorsunuz. Usul müzakeresi istenince gayet tabii aça
cağız efendim. Yalnız, usul müzakeresinde zatıâlinizden önce üç üye lehte söz almışlar. Siz dördüncü olu
yorsunuz.
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ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üye
si) — Sayın Başkanım, takdim ettiğim önerge hak
kında bendeniz söz alacağım. Ben onun için söz isti
yorum efendim.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal; süre uzatılmasına
ilişkin Başkanlığın bu teklifi gündeme girdiği andan
itibaren, üye arkadaşlarımız söz isteklerinde buluna
bilirler ve gündeme girdiği anda da üç arkadaşımız
söz isteğinde bulunmuş efendim.
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üye
si) — Sayın Başkanım; onlar süre hakkında istiyor
lar, biz süre hakkında istemiyoruz. Bizim isteğimiz,
her iki soruşturma önergesinin bir komisyonda bir
leştirilmesi efendim.
BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdi iki hususta usul
bakımından söz isteği vardır. Birincisi, dosyaların
birleştirilmesi hususunda; ikincisi de sürenin uzatıl
ması hususunda. Ben iki hususta da müzakere aça
cağım efendim.
Sayın Ucuzal; bu konu gündeme girmemiş. Gir
mediği için, biraz önce arz ettiğim şekilde işlem yap
ma imkânını bulamadım. Başkanlığın bu husustaki
tutumu konusunda söz istiyorsanız, size söz verece
ğim.
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi)
— Hayır Sayın Başkanım; o zaman sürenin uzatıl
masının aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Tamam efendim, size aleyhinde söz
vereceğim. Ancak, Başkanlık önerisinin lehinde ve
aleyhinde söz istekleri vardır. Lehinde; Sayın Cevat
Atılgan, Sayın Recai Kocaman, Sayın Altan Öymen
söz istemişlerdir. Aleyhte; yalnız Sayın Ömer Ucuzal
söz istemiştir. Önce lehte söz veriyorum efendim.
OSMAN SALİHOĞLU (C. Senatosu Sakarya
Üyesi) — Sayın Başkan, affedersiniz ama, mevzuu
anlayamadım. Ne hakkında söz veriyorsunuz?
BAŞKAN — Haklısınız, tekrarlamakta fayda var.
Sürenin uzatılması yönünde Başkanlık önerisi gün
demde olduğu için, bunun üzerinde müzakere açıyo
rum efendim. Sürenin uzatılması yönünde.
Buyurun Sayın Cevat Atılgan. (CHP sıralarından
alkışlar)
CEVAT ATILGAN (Tokat Milletvekili) — Sayın
Başkan, sayın arkadaşlar;
Huzurunuzda bir soruşturma komisyonunun süre
sinin uzatılması önerisi var. Bu komisyonun kurulu
şunu sağlayan önerge, 129 arkadaşımla birlikte be
nim sunduğum önergedir. Önergeyi biz o zaman, 22
Ocak 1976 tarihinde vermiştik. Bunun üzerine, Tür209 —
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kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında So
ruşturma Hazırlık Komisyonu kurulması 28 Ocak
1976 günü gerçekleşti. Bu komisyona üye seçimi bir
ay sürdü. Çünkü, Adalet Partisi Komisyon için aday
göstermeyi geciktirdi. Nihayet bu adayların gösteril
mesi üzerine, Komisyon 3 Mart 1976'da üyelerini seç
ti ve çalışabilir hale geldi; ama bu da tatbikatta
bir sonuç yaratmadı. Çünkü bu defa Adalet Par
tili üyelerin engellemeleri yüzünden, Komisyon, baş
kanını seçemiyor, başkanlık divanı kurulamıyordu.
Komisyon, başkan seçimi için 32 defa toplantıya çağ
rıldı; bu toplantılarda 82 defa oylama yapıldı ve 1976
başında kurulan bu Komisyonun başkan seçimi an
cak 1976'nın sonunda, 23 Aralık tarihinde gerçekleş
tirildi.
Bundan sonra, Komisyonun bir çalışmaya girmiş
olduğunu görüyoruz. Nitekim bu çalışmalar, 1977'nin
dördüncü ayında sonuçlanmış ve 11 Mart 1976 ta
rihinde Komisyon raporu hazırlanmış, bu rapor 18
Martta Meclis gündemine gelmiştir. Ancak, bunun
Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantısında görü
şülmesi ve sonuçlandırılması için bu da yetmemiş,
Meclis beşinci ayda seçime gitmiştir.
1977 seçimlerinden sonra ise, Adalet Partisi ka
nadının engellemelerinin aynı biçimde devam ettiğini
görüyoruz. Komisyon, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu olduğu için de
vamlılık arz etmekte, yani aksine bir karar almadığı
takdirde, daha önce hazırlanmış olan raporla bağlı
bulunmaktadır.
Bu raporda ise, mobilya olayı dosyasıyla zama
nın Başbakanı Süleyman Demirel, zamanın Maliye
Bakanı Yılmaz Ergenekon, zamanın Ticaret Bakanı
Halil Başol'un mobilya olayını açıkça örtbas etmeye
çalıştığı, görevlerini kötüye kullandığı belirlenmekte
ve iddialar ciddi bulunarak bu üç eski bakan ve Baş
bakan hakkında Meclis Soruşturması açılması öngö
rülmektedir.
Bu derece önemli bir durum karşısında, bu rapo
run sahibi Komisyon, bu dönemde de 18 defa top
lantıya çağrılmış, başkanını gene seçememiştir. Bunun
nedeni, Adalet Partili ve öteki muhalefet partililerin
Komisyondaki üyelerinin, başkan seçimini devamlı
olarak engellemeleridir. Şimdi, bu Komisyonun süresi
bir kere daha uzatılmak istenirken şunu önemle belirt
mek istiyoruz : Adalet Partisi ve öteki muhalefet
partileri, Türkiye'de yolsuzluk iddialarının üzerine gi
dilmesi gereğinden söz ederken, bu sözlerinde samimi
olduklarını ispat etmek için, her şeyden önce bu Ko-
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misyonu çalıştırmak ve bu Komisyon raporunun bu
toplantıda görüşülmesini sağlamak zorundadırlar. Bu
nu yapmadıkları takdirde, başka iddialarla ilgili gi
rişimlerinin ciddiyetine ve samimiyetine inanmaya im
kân yoktur.
Mobilya dosyası, siyasi hayatımızın 3,5 yıldan be
ri işleyip duran ve bir türlü kapanmayan, kanayan
bir yarası haline gelmiştir. Konu ilk ortaya atıldığı
sırada durum şuydu : Yahya Demirel adında bir ki
şi, İsviçre'de Şellefyan adında bir başka kişi ile ihra
cat ilişkilerine girerek, kendini mobilya ihraç ediyor
muş gibi göstermiş ve o zaman uygulanan vergi iade
sinden istifade ederek Merkez Bankasından 20 mil
yon 500 küsur bin lira tahsil etmişti.
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) —
Hangi hükümet zamanında?
CEVAT ATILGAN (Devamla) — Önemli olan,
«o hükümet, bu hükümet» değil; önemli olan, lideri
nizin yeğenidir burada. Lütfen dinleyin değerli arka
daşlarım. (AP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Rica ederim.
CEVAT ATILGAN (Devamla) — Onu da görüşe
ceğiz; onun da soruşturmasını bu soruşturmadan bir
yıl sonra verdiniz.
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Atılgan.
CEVAT ATILGAN (Devamla) — Bu, olayın bir
yanıydı. Yalnız olayın, sahte belge düzenlemekten,
toplu kaçakçılıktan, usulsüz krediden tutunuz, imza
sahtekârlığına kadar daha bir çok yönleri vardır de
ğerli arkadaşlarım. Olay ortaya çıktıktan sonra, o za
manki Hükümetin üç mensubu; Demirel, Ergenekon
ve Başol, çeşitli tavırlarla, ortaya atılan iddiaların
yalan olduğunu, ihracat muamelelerinin usulüne uy
gun olduğunu, Yahya Demirel'in Şellefyan ile ilişki
sinin olmadığını, kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda
söylemişler, bunları yazan gazetelere tekzipler gönder
mişler; usulüne uygun olmayan müfettiş tahkikatları
yaptırılıp suçsuzluk belgeleri yaratmaya çalışmışlardır.
Şimdi, aradan 3,5 yıl geçtikten sonra, o zaman ya
zılan çizilen bütün bu iddiaların doğru olduğu mah
keme kararı ile anlaşılmış, yani Demirel, Ergenekon ve
Başol'un o zamanki açıklamalarının, hakikati gizle
mek, yolsuzlukları örtbas etmek niteliğini taşıdığı pek
açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.
BAŞKAN — Sayın Atılgan, iki dakikanız var
efendim.
CEVAT ATILGAN (Devamla) — Peki efendim.
Zonguldak'taki toplu kaçakçılıktan duruşması sür
dürülen Yahya Demirel, Ankara Asliye Ceza ve Ağır
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Ceza Mahkemelerince sahtekârlık suçundan toplam
2 yıl hapse mahkûm olmuş, bu cezası kesinleşmiştir.
Yahya Demirel'in, hakkındaki iddiaları neşreden ga
zeteler ve gazeteciler hakkınca açtığı tazminat da
vaları ise, bu davaların haksız olduğu, iddiaların hak
lı olduğunu belirtecek şekilde reddedilmiştir.
Nitekim hakkındaki yolsuzluk iddiaları her açı
dan doğrulanan bu şahıs da bir pasaport uydurarak
selameti, Cilvegözü Sınır Kapısından kaçıp Avrupa'da
aile dostu Şellefyan'ın yanına yerleşmekte bulmuştur.
(AP sıralarından gürültüler)
Şimdi, bu, înterpol tarafından aranmaktadır. Her
halde kısa zamanda Türkiye'ye getirileceğini de göre
ceğiz; ama ne garip tecellidir ki, bu kadar kesin bir
yolsuzluğun örtbas edilmesine çalıştıkları iddia edilen
Hükümet mensupları hakkında soruşturma hazırlığı
işlemi 3,5 yıldan beri Adalet Partili arkadaşlarımın
engellemeleriyle uykuya yatırılmıştır.
Arkadaşlar, Meclis Soruşturması için Meclisimi
zin en temel görevlerinden biri, yolsuzluk yapan, ya
da koruyan kimse eğer milletvekili, bakan değilse,
bir devlet memuru ise, onun yakasına mahkemelerce
yapışılabiliyor; ama yolsuzluk yapan, ya da yolsuzlu
ğu koruyan kimse eğer bakan koltuğuna oturuyor,
ya da oturmuş bulunuyorsa, soruşturma işlemleri iş
lemediği sürece onun yaptığı yanına kâr kalıyor. Bu
durumun artık mutlaka bir sonuca ulaştırılması la
zımdır.
Bütün partilere ve bu arada Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Başkanlığına düşen görev, Soruştur
ma Hazırlık komisyonlarının, özellikle, bu derece cid
di bir konudaki Soruşturma Hazırlık Komisyonunun
her türlü engellemelerden kurtarılarak, hızla çalıştı
rılır hale getirilmesidir.
BAŞKAN - Bağlayınız Sayın Atılgan, lütfen.
CEVAT ATILGAN (Devamla) — Parlamentomu
zun; her türlü yolsuzluk iddialarının üzerine gitmesi
gerekir; aksi halde, bir kısım yolsuzluklar korunmuş
olur. Özellikle Adalet Partisi Grubundaki arkadaşla
rımızın, mobilya yolsuzluğunu soruşturma işlemlerini
kolaylaştırmaları gerekir. Yoksa bu yolsuzluk söylen
tileri, Adalet Partisi Grubunun sırtında kalacaktır.
Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atılgan.
Sayın Recai Kocaman, buyurunuz, lehte. (AP sı
ralarından «Lehinde kaç kişiye söz veriyorsunuz» ses
leri)
İki lehte, iki aleyhte söz verilir efendim.
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ZEKÎ EFEOĞLU (tzmir Milletvekili) — Üzerin
de söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Üzerinde söz verilmez efendim. Bu
türlü görüşmelerde lehte ve aleyhte söz verilir.
RECAt KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üyesi)
— Sayın Başkan, lehte bir arkadaş konuştu, aleyhte
de bir arkadaş konuşsun, ondan sonra lütfedin efen
dim.
BAŞKAN — Haklısınız, o usulü uygulayalım.
Sayın Ucuzal, buyurun, aleyhte efendim.
Sayın Başol, aleyhte söz istemişlerdir.
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi)
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet- Meclisinin
değerli üyeleri;
Yıllardan beri kamuoyunu meşgul eden bir mobil
ya yolsuzluğu iddiasını Adalet Partisi olarak bitirmek
istiyoruz. (CHP ve AP sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar) Yıllardan beri bunu sakız yapıp çiğneyen
lerin de ağzını kapatmak istiyoruz. (CHP ve AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantı Başkanlığına bir yazı ile müracaat ettik. Yazı
mızın sebebi...
ERTOZ VAHÎT SUİÇMEZ (Trabzon Milletve
kili) — Dört yıldır neredeydiniz?
BAŞKAN — Rica ediyorum.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu mobilya yol
suzluğu iddiası Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruş
turma komisyonlarına iki önergeyle intikal ettirilmiş
tir. Birisi, benden önce konuşan kişinin bahsettiği gibi,
22 Ocak 1976 tarihinde...
HASAN CERİT (Adana Milletvekili) — Kişi de
ğil, sayın üye.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet.
İkinci önerge, 29 Mart 1976 tarihinde. Birinci
önerge Sayın Demirel hakkında, ikinci önerge ise
Ecevit hakkında...
\
HASAN CERİT (Adana Milletvekili) — Sayın
Ecevit.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi, onu söy
leyip söylememek bana ait. Siz, bana yol gösteremez
siniz. (CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli arkadaş
larım; meseleyi halledeceksek dinlemeniz gerekir. Me
seleyi halletmek istemiyor da, 3 yıldan beri bunu suiis
timal yoluna gidiyorsanız, sizi her yerde kamuoyuna
şikâyet edeceğiz. (CHP sıralarından gülüşmeler)
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Hadise, 22 Şubat 1974'de başlıyor, 26 Aralık 1976'
da bitiyor. Mobilya ihracatı bu tarihler arasında 5 de
fa yapılmıştır.
ERTOZ VAHİT SU İÇMEZ (Trabzon Milletve
kili) — Kim yaptı?
BAŞKAN — Sayın Suiçmez, rica edeceğim.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — İhracatın 5 defa
yapıldığı dönem, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar
dönemi, Ecevit'in Başbakan olduğu dönem.
Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından veri
len 129 imzalı önerge üzerine kurulan Komisyon,
tetkikatı sırasında evraklar arasında, hadisenin 12
Temmuz 1975'de kamuoyuna intikalini değil, hadi
senin 7 Temmuz 1974'te o zamanki Gümrük ve Te
kel Bakanına Karadeniz Ereğlisi'ndeki kolcu Bektaş
tarafından ihbar ediliyor. Bir yıl önce ihbar ediliyor.
İhbar tarihinde 2 ihracat yapılmış, 3 ncü parti ihraç
edilmek üzere... (CHP sıralarından, «Yapan kim?»
sesleri)
BAŞKAN — Rica ediyorum.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Gümrük ve Te
kel Bakanı masasının altına ihbarı koyuyor, 54 gün
masasında tutuyor; 55 gün sonra teftiş heyetine ve
riyor. 10 gün orası tutuyor ve bu arada bir müfettiş
de görevlendiriliyor. Müfettiş, soruşturmasını gizli yü
rütüyor. Neticede dördüncü parti ihraç ediliyor, be
şinci parti ihraç ediliyor. Biz birinci komisyon çalış
masında bu müfettişin raporunu gördük. Müfettiş ra
porunda aynen şöyle diyor :
«Teftiş Kurulu Başkanlığının 10.9.1974 günlü yazı
sı ile ek numara l'de, Karadeniz Ereğlisi Gümrük
Başmemurluğunda görevli kolcu Ökkeş Yükselci'nin
Gümrük ve Tekel Bakanına yazdığı 27.7.1974
ve
4.8.1974 günlü iki adet ihbar mektubu ve zarfları ge
reği yapılmak üzere müfettişliğimize gönderilmiştir.»
Demek ki arkadaşlar; eğer ihbar yapıldığı zaman,
zamanın Gümrük ve Tekel Bakanı, Hükümet Başkanı
meseleye el atmış olsaydı, hem dördüncü, hem be
şinci ihracat yapılmayacak, hem mesele 1 yıl sonraki
Hükümete intikal etmeyecekti.
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ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi Sayın Baş
kanım, sizin makamınızdan bizim istirhamımız; konu
su aynı, itham edilen şahısları ayrı iki dosya var.
Birisi müstakil bir komisyona verilmiş; 9/59 sa
yılı dosya.
Bir diğeri; 3 numaralı 46 dosyalı bir komisyona
verilmiş; 9/68 sayılı dosya. Şimdi, «gün verelim, za
man verelim, 30 gün çalışma müddeti verelim» dedi
ğiniz dosya 9/59 sayılı dosyadır.
Biz diyoruz ki, konusu aynı, itfham edilen şahıs
lar ayrı olan bu iki dosyayı bu Komisyonda birleştirelim. Kim görevini kötüye kullandıysa, bu Komisyon
süratle bu işi bitirsin, kamuoyunda bu durum aydın
lansın. (AP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar)
Aksi halde, Demirel hakkında açtığınız dosya için, şu
veya bu şekilde yürütülmüyor iddiasını yapamazsınız
ve Ecevit hakkında açılmış dosyayı da 3 numaralı Ko
misyonda uyutamazsınız. Her iki dosyayı bir komis
yona verecek, suçlusu kim ise gün ışığına çıkaracaksı
nız. Benim sizden istirhamım; suç varsa, Ecevilt Hü
kümeti döneminde, 1974'te işlenmiştir. Suçlu kaçtı
iddianız karşısında, suçluyu siz döneminizde kaçırdı
nız. Ama suçluyu mahkemeye veren Demirel Hükü
meti ve onun bakanlarının müfettişleridir. Biz bu ka
dar hassasiyetle meseleriin üzerine gittik, ama komis
yon çalışmıyor diyenlere cevabımız, işte komisyonun
çalışıp çalışmadığı!.. Tetkik edersiniz, burada kimin
gelip kimin gelmediğini de bulursunuz.
Adalet Partililer olarak tekrar ediyoruz, her iki
dosyayı bir komisyonda toplar, yarından itibaren bu
meseleye ciddiyetle başlar, ama komisyonun başkanı
ne Cumhuriyet Halk Partisinden, ne Adalet Partisin
den olmayacak, Komisyonun başkanı tarafsız Milli
Selâmet veya Milliyetçi Hareket Partisinden olacak.
Biz meselemizi böyle halledeceğiz. Hem İtham edecek
siniz, hem de gelip muhakeme edeceksiniz, buna hak
kınız yoktur. Ne söylerseniz söyleyin, 3,5 yıl söyledi
niz, 30 sene de söyleseniz, sizin bu adaleti, nasafeti or
tadan kaldırmaya gücünüz yetmez. (Arka sıralardan
gürültüler)
BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar.
Buyurun sayın Ucuzal.

MALİK YILMAN (Hatay Milletvekili) — Hırsı
zın kabahati hiç mi yok?..
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Burada hırsızın
kabahatini konuşacak yetkide değilsiniz, Anayasanın
132 nci maddesi ortada. Burada cezai sorumluluğu
olan yetkililerin durumunu görüşmek mecburiyetinde
yiz.
BAŞKAN — Rica ediyorum, karşılıklı görüşme
yelim.
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ÖMER UCUZAL (Devamla) — O söyleyedursun istediğini Sayın Başkan. (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Ateş, Sayın Ateş, rica ediyo
rum.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkannrm, eğer adil yol seçmek istiyorsanız, eğer meseleyi
dürüstçe götürmek işitiyorsanız, »iz mecbursunuz her
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iki dosyayı birleştirmeye. Ama bu talebimizi, işi oya
lama yönünden ele alırsanız haksızsınız. Sizi haklılı
ğa ve hukuka davet ediyoruz. Burada keyfi hareket
yoktur. Biz falan dosyayla filan dosyanın birleştiril
mesini istemiyoruz; sadece mobilya yolsuzluğu iddia
edilen iki dosyayı bir araya getirmek istiyoruz. Ama
Sayın Altan Öymen dün diyorlar ki: «Dün Mahir
Ablum hakkında açılmış soru önergeleri var, bugün
İşgüzar hakkında var, o halde bu ikisi nasıl birleşmez
se, o ikisi de öyle birleşmez.»
Hayır arkadaş, konu bir zaman belli, hadise belli,
tahkikat devam etmiş 10 tane müfettiş tarafından,
siz mecbursunuz bir komisyonda bu işi görüşmeye.
Eğer meseleler ayrı ayrı olsaydı, hadiseler ayrı ayrı
zamanda cereyan etseydi, belki haklıydınız. Hadisenin
beş parti ihracatının hepsi Ecevit Hükümeti döne
minde yapılmış. Yolsuzluk varsa, görevini yapmayan
lar hesap verecek.
Değerli arkadaşlarım, bir yerde yangın yakacak
sınız, yangını söndürmeye gelene «sen suçlusun» di
yeceksiniz, yok böyle şey.

Komisyonun devamı müddetince de bunları o zaman
dile getirdik. O dönem bitmiştir. Şimdi yeni bir ko
misyon seçilmiştir. Yeni komisyona her iki dosyayı
bir arada tevdi eder inceletirseniz hak, hukuk, ada
let tecelli eder. Ayrı ayrı harakete geçerseniz, bu
mümkün değil sevg'ili arkadaşlarım. Çünkü, Ecevit
Hükümetinin dosyası 3 Numaralı Komisyonda uyuya
cak, Demirel hakkındaki dosya süratle neticeye va
racak. Bu kimseyi tatmin etmez. Bunda ısrar eder
seniz sizi günahlarınızla başbaşa bırakıyoruz.
Sayın Başkanım; bu nedenle s'izden istirhamım; her
iki komisyonda bulunan dosya bir araya getirilir tek
komisyona verilirse, müddeti uzatmak için alacağınız
karara Adalet Partisi olarak iştirak edeceğiz; ama
Ecevit hakkındaki dosya orada uyusun (Çünkü ora
nın nasıl olsa başkanı seçilmiyor; seçilse dahi 46 dos
ya var, ona ne zaman sıra geleceği belli değil) o ora
da dursun, bu da burada yürüsün demeye hakkınız
yok. Aksi halde bu kararınıza karşı çıkacağız.
Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. (AP sıra
larından alkışlar)

MALİK YILMAN (Hatay Milletvekili) — Hır
sız kim?..
ALt KIRCA (Malatya Milletvekili) — Hırsız
kim?.. (Gürültüler)
BAŞKAN ,— Rica ediyorum sayın arkadaşlar, bı
rakınız hatip konuşabilsin, çok rica ediyorum. Sev
meyebilirsiniz, ama konuşmasına mani olamazsMiız.
Rica ediyorum.
Buyurun Sayın Ucuzal.

ALt KIRCA (Malatya Milletvekili) — Niçin ne
ticelenmesinden endişeleniyorsunuz?
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal.
ALTAN ÖYMEN (Ankara Milletvekili) — Sa
yın Başkan..
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Sayın Başkan usule ait, usulsüzlük hakkında söz
istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Öymen, bir dakika efendim.
Buyurun Sayın Uysal.

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yangını yakan
la, yangını söndüren bir arada olmaz.
Sayın Başkanım, kararları önceden belli, belli ama,
hakkın, hukukun, adaletin yolundan ayrılanlar hak
sızlığa maruz kalır sevgili başkanım.
Efendim, o Komisyon rapor vermiş, ne zaman?..
30 Mart 1977'de. Nerede o Komisyonun 16 üyesi?..
Beşi seçilip gelmemiş. Yeniden kurulan Komisyonun
16 üyesinden 12'si yeniden gelmiş, e bu 12 üye bu
dosyayı açıp eğer satır satır, sayfa sayfa okuyup in
celemeden, eski Komisyonun raporuna ittifoa ederim
derse, itibar kazanmazsınız.
Komisyon değiştiğine göre, Komisyonun üyeleri
nin dörtte üçü değiştiğine göre, eski rapora itibar et
mek mümkün değil; ama eski rapor üzerinde de bi
zim söyleyecek sözlerim'iz var. O Komisyon kurul
duğu zaman, o dönemin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına, gereken Anaya
saya ve içtüzüklere aykırı hareketleri dile getirdik.

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Sayın Başkan,
Usule ait, usulsüzlük aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Ne usulü?.. Usulsüzlüğün aleyhinde
yapılan nedir?..
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Şu müzakerenin aleyhinde söz istiyorum Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Bu müzakerenin aleyhinde mi?
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
İki kişiye söz verdiniz, şimdi de bir kimiye söz vere
ceksiniz...
BAŞKAN — İki kişi lehte, iki kişi aleyhte söz is
teyen var. Aleyhte iki kişi var, siz üçüncüsünüz.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Aleyhte söz istiyorum. Sayın Başkan.
BAŞKAN — Tabii efendim.
Sayın Öymen, zatıâliniz mi konuşacaksınız?..
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ALTAN ÖYMEN (Ankara Milletvekili) — Evet |
Sayın Başkan.
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Öymen.
ALTAN ÖYMEN (Ankara Milletvekili) — Sayın
Başkan, sayın arkadaşlar;
I
Cumhuriyet Halk Parteisı Grubu, Türkiye Büyük
Millet Meclisi komisyonlarında ne kadar soruşturma I
konusu varsa hepsinin en kısa zamanda sonuçlandı
rılmasını istemektedir.
I
Bu komisyonların çalışmamasının sebebi de, işte
burada konuşulan Yahya Demirci'm, mobilya dosya
sı denilen dosyada düğümlenmektedir. Çünkü daha
önce bu Mecliste, daha Cumhuriyetin başlangıcından I
itibaren Meclis Soruşturması diye bir yol, bir usul,
bir müessese vardı. Bu, 1961'den sonraki bir dönem- I
de de devam etmiştir, ama bu Yahya Demirel mese
lesi ortaya çıktığından beri bu müessese, Meclis So
ruşturması müessesesi, bilerek, taammüden dejenere I
edilmiştir. Bu komisyon çalışmalarının yozlaştır iknası,
aynı zamanda öteki komisyonlara da sirayet ettiril- I
mistir. Binaenaleyh, burada Sayın Ömer Ucuzal; «3
Numaralı Komisyonda Ecevit dosyası uyuyacak» fa
lan derken, aynı zamanda o komisyonun çalışmaması
na işaret ederek, o çalışmamanın sebebinin de kendi- I
leri olduğunu bilmez gözükmektedir. O Komisyonda,
- 3 Numaralı Komisyon dediği - bu mobilya olayına,
Ecevit'in ve bakanının sonradan karıştırılmak amacıy
la, karıştırılması amacıyla verilmiş olan önergeyi de
görüşecek olan Komisyonda, sadece Ecevit'te alaka
lı o önerge yoktur. Demirel'le alakalı da 20-25 ta
ne Soruşturma önergesi vardır ve o Komisyonu Cum
huriyet Halk Partililer yahut başkaları değil, gene
Adalet Partililer çalıştırmamaktadır. Yoklama cetvel
lerine bakarsınız, daha geçenki bir toplantıda Cumhu
riyet Halk Partisi üyelerinin büyük bir çoğunluğu gel
diği halde; Adalet Partililer gene gelmemektedir.
Şimdi, bu nasıl böyle oldüda bu Soruşturma mü- I
essesesi bu hale geldi; ki bu soruşturma müessesesi..
(AP sıralarımdan gürültüler)
BAŞKAN — Rica ediyorum sayın arkadaşlarım.
hatibe müdahale etmeyiniz. Beğenmeyebilirsiniz efen- I
dim, dinleyeceğiz.
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Soruşturma mü
essesesi Cumhuriyet tarihinde her zaman şerefli bir I
şekilde işletilmiştir. «Yavuz havuz» meselesi, Bahri- I
ye Nazırı İhsan Paşanın Yüce Divana kadar götürül- I
mesi, aynı zamanda Suat Hayri Ürgüplü'nün de Yüce I
Divana götürülmesi ve oradan şerefle beraat etmesi ha- I
disesi de soruşturma müessesesinin tarihi arasında- I
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1971 yılında buraya, eski Başbakan Demirel'in
kardeşleriyle ilgili bir Soruşturma Önergesi geldi. Bu
Soruşturma Önergesinin Hazırlık Komisyonu top
landı, çalıştı ve bir rapor getirdi. Bu rapor üzerinde
münakaşalar oldu ve> rapor buradaki Heyetinizce
reddedildi. Reddedildi ve arkadan, bu Demokratik
Parti hadiseleri falan ortaya çıktı, yani zamanın ikti
darı biraz sıkışıklığa düştü ve bu soruşturma mesele
sinden kendisini nasıl uzaklaştırırım, ondan sonra onu
düşünmeye başladı; Yahya Demirel olayı çıkınca, da
bu, önce komisyon başkanının seçilmemesi suretiyle,
komisyonun çalıştırılmaması suretiyle bugüne kadar
getirildi.
Sayın arkadaşlarım; yeniden dikkatinize sunuyo
rum. (AP sıralarından «Allah'tan kork» sesleri) Bu
komisyonun kuruluşu 28 . 1 . 1976 dır, bundan 3,5
sene önce. Adalet Partisinin bu komisyona üye bildi
rişi 27 . 2 . 1976 dır. Komisyona üye seçim'i 3.3.1976'
da yapılmış, ancak bu tarihten itibaren bu ko
misyon 32 toplantı yaptığı ve 82 tur oylama yaptığı
hakle başkanını seçemıemiştiır. Bir yıl süre bu şekil
de geçiştirilmiş, arkasından, nihayet o zamanki den
ge içinde, bazı arkadaşların rey vermesi sonucunda
23 . 11 . 1976'da komisyon, başkanını seçmiş ve bir
rapor hazırlayabilmiştir. Raporun hazırlandığı tarih
11 . 4 . 1977'dir, Meclis gündemine geldiği tarih
18 . 4 . 1977'dir; ama araya seçimler girmiştir.
* Şimdi o rapor 18 . 4 . 1977'den itibaren görüşül
meyi bekliyor. Şu rapor şu kadar sayfadır. Bu rapor
da denilenler şunlardır: Hadisenin lehinde, aleyhinde,
şu Hükümet zamanında olmuş, bu hükümet zamanın
da olmuş değil, ortada bir rapor var; bunun görüşül
mesi bahis konusu. Ömer Ucuzal'ın söylediği öteki
şeyler iddialar, 220 tane soruşturma önergesinin ko
nusu olan iddialardan bir tanesi. Burada rapor var.
Rapor diyor ki, «Sayın Başbakan'ın, yani Sayın De
mirel'in..
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — Si
yaset yapıyorsunuz.

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Konu ile ilgili
diğer kendi bakanlıklarına soruşturma yapılması için
talimat verirken, koalisyon ortağı, fakat başka bir
partiye mensup bakanın bulunduğu ve yolsuzluk ile
çok yakından ilgili olan Gümrük ve Tekel Bakanlığı
na araştırma yapılması için talimat vermemiş olması
dikkati çekicidir. Bu, Sayın Başbakanın yeğeni ile
ilgili bir soruşturmanın tam olarak yapılmasını iste
mediğini göstermektedir. (AP sıralarından gürültü
I ler)
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Ve devam ediyor: «'Başbakan, bu görevini yerine
getirmemiştir. Araştırma ve soruşturma talep eder
ken, sözde.. (AP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Rica ediyorum. Sayın Atığı rica
ediyorum.
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — .. Araştırma ve
soruşturma talep etmiştir.» Devam ediyor. «Olayı
açıkça örtbas "-etmek istemiştir.» Devam
ediyor:
«Araştırma yapanları etki altında bırakacak şekilde
görevini suiistimal etmiştir.»
'BAŞKAN — Bir dakika Sayın Öymen.
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi)
— Sayın Başkan, biz Komisyon raporunu görüşmü
yoruz burada, genel esasları tartışıyoruz.
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, benim sayın
üyelerin ne söylediğini anlamama imkân vermiyorsu
nuz ki.
"*
ETBM EKEN (Çorum Milleetvekili) — Sayın
Başkan, hatip konuşurken niye sözü kesiliyor?
BAŞKAN — Efendim, bu aradaki yapılan müda
halenin yersizliğini belirtebilmek için elbette bir nok
tada arkadaşımı dinlemek gerekiyor. Yani, mütema
diyen gürültü içerisinde, ne söylendiği anlaşılmadan
devam etmesi hoş mu?
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Ve böyle de
vam ekliyor. «Araştırma..»
BAŞKAN — Sayın Öymen, sürenizi tuttum; sü
reniz mahfuz efendim.
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Devam ediyor
efendim: «Araştırma sonuçlandırılmadan..»
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi)
— Burada Komisyon raporunu görüşmüyoruz. Ko
misyon raporu üzerinde konuşulursa, müzakere usu
lünü açmış olursunuz, bize de söz hakkı düşer.
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — «Olayın özünü
ret ve inkâr yoluna sapmıştır. Maliye ve Ticaret Ba
kanları, gerçeklere aykırı şekilde, yolsuzluğu gizle
mek için basın toplantıları yapmışlardır. Bu haksız ve
yasalara aykırı tutumlara da Sayın Başbakan seyirci
kalmıştır. Başbakan, Mal'iye, Ticaret Bakanları, sapta
nan gerçeklerden ve yolsuzluklardan sonra da, görev
lerinin ve sorumluluklarının»
GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — Vic
dansızlar!
BAŞKAN — Sayın Hun, nasıl izah etmem lâzım?
Lütfen, rica ediyorum.
Devam edan Sayın Öymen.
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — «Gereklerini ye
rine getirmemekte ısrar etmişlerdir»
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GALİP ÇETİN (Uşak Milletvekili) — Siz yap
tırmışsınız.
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — Mec
bur muyuz sana oy vermeye?
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Sayın arkadaş
larım; bu ve buna benzer şekillerde, daha da ağır
saptamalarla bu rapor devam ediyor ve sonun'da di
yor ki: «Sayın eski Başbakan Süleyman Demirel, Ti
caret Bakanı Halil Başol ve Maliye Bakanı Yılmaz
Ergenekon hakkında ileri sürülen bu iddialar ciddi
dir. Bu bakımdan soruşturma açılması gereklidir:»
Şimdi önemli olan, bu raporun burada görüşül
mesi. Ucuzal'ın dün aklına bir taktik gelmiş, ne yapa
cak? Biraz daha nasıl bunu uyutabilirim, biraz daha
ipe nasıl un serebilirim? 1976 yılında bu önerge ve
rildiği sırada hazırladıkları bir önerge var, o aklına
gelmiş onu almış, bunu birleştirelim diyor.
Bir kere ne içtüzükte ne Anaya!sada böyle bir
birleştirme müessesesi yok. Önergeler ayrı ayrı veri
liyor, ayrı ayrı şahıslar hakkında veriliyor ve ayrı ko
misyonlara havale edilip görüşülüyor ve burada da
hazır bir rapor var, ötekilerde hazır r*por yok, yani
hazır olmayan bir takım iddiaları bu raporla birlikte
hal hamur edecek, görüşecek. Yani bir sene daha, iki
sene daha vakit kazanacak aklı sıra, ama yok.
Bu mugalatadır ve bu mugalata ile kimse aldatıla
nla/, bu mugalata ile üçbuçuk yıldan beri mobilya
meselesinin hasıraltı edilmek istendiğini ve bunu ya
parken de Meilis Soruşturması gibi çok ciddi bir mü
esseseyi dejenere ettiğinizi kamuoyunun gözünden saklayamazsınız.
GALİP ÇETİN (Uşak Milletevekili) — Siz yap
tırmıştınız, onu da söylesene,
'BAŞKAN — Sayın Çetin, çok rica ediyorum.
Bir dakikanız var, Sayın Öymen.
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Hay hay efen
dim.
Sayın arkadaşlarım, şimdi bu Komisyonun gö
rev süresi uzatılacak, bilmem kaçıncı defa. Yapılan
şey şu: Yarın Komisyon toplanıyor. Sekiz üye bir
yandan, sekiz üye öteki partilerden var (muhalefet partilerirtden)
SEYFİ ÖZTÜRK
(Eskişehir Milletvekili) —
Mecbur mu sana oy vermeye?
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Aslında, Anaya
samız bu soruşturma komisyonu üyelerinin partilerin
den müstakil olarak bir hâkim bağımsızlığı içinde ve
sadece vicdanlarının sesine kulak vererek oy verme-
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lerini öngörmüş. Bunun için grup kararı alınmasına
mani olmuş, grup kararı alınamaz, grup görüşmeleri
yapılamaz soruşturma konuları üzerinde. Ama, üçbuçuk yıldan beri bir hâkimin tarafsızlığı ile çalışma
sı gereken komisyon üyeleri bir partinin militanları
haline getirilmiştir. (AP sıralarından gürültüler ve
sıralara vurmalar) «İçeri gir, içeri girme, Şuna oy
ver, buna oy verme» (CHP sıralarından alkışlar)
Yarın bu komisyon gene toplanacak, gene Adalet
Partili ve (ben yandaşı partiler dddiğiıh zaman kızı
yorlar) Adalet Partisiyle birlikte hareket eden öteki
partilerin üyeleri ya komisyon toplantısına gelmeye
cekler, ya da bir ikisi gelip boş rey verecekler, yani bu
Komisyonun Başkan seçmesini yine kilitleyecekler
ve ondan sonra da, ne yapalım Başkan seçilemiyor
diyecekler.
BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Öymen.
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim.
Bu taktik artık çok bayatladı arkadaşlar; 3,5 yıl
dan beri ve bu taktikler içinde, sizin bazı bakanlar
yahut bazı kimseler hakkında yolsuzluk iddialarınızda
samimi olduğunuza kimseyi inan'dlramazlsmız. Sami
mi iseniz bugün bu Soruşturma Komisyonunu da, öte
ki Bakan arkadaşımız hakkında verilen soruşturma
önergesiyle ilgili Komisyonu da, gelir Komisyona ça
lışırsınız. Raporlar buraya iner, burada görüşülür ve
Anayasamızın ve İçtüzüğümüzün gereği ne ise o olur.
Aksi takdirde yaptığınız iş sadece kendinizi güya yol
suzluklara karşı gibi göstermek; aslında yolsuzluk
ların taammüden himayesini yapmaktır.
BAŞKAN — Bağlayınız.
ALTAN ÖYMEN (Devamla) Hepinizi saygıla
rımla selamlarım arkadaşlar. (CHP sıralarından alkış
lar, AP sıralarından anlaşılmayan müdahaleler)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Dalkıran.. Sayın Dalkıran, rica ediyorum.
Sayın Aykurt, yerinize oturunuz lütfen.
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üye
si) — Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Dinleyeceğim.
Sayın Aykurt, yerinize oturunuz, lütfen. Rica edi
yorum, rica ediyorum.
Sayın Ucuzal..
Sayın Aykurt, rica ediyorum. Efendim, ne söy
leyeyim? Çok rica ediyorum, ne hakkınız var ayağa
kalkıp şey yapmağa, rica ediyorum.
Buyurunuz efendim.
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ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi)
— Sayın Başkan, Sayın Öymen benim konuşmamı
mugalata olarak beyan ettiler. Ben bunu bir sataşma
olarak kabul ediyorum, söz istiyorum.
BAŞKAN Sayın Ucuzal; «Mugalata olarak ifade
etti» beyan ettiniz, değil mii efendim?
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi)
— Evet.
BAŞKAN — Ben o kısmı getirttireyim, bakayım
da müsaade ederseniz bilelim.
Bu «Mugalata» olarak ifade ettikleri şeyi biraz
açıkça izah ederseniz belki hatırlamam mümkün olur
efendim.
ÖMER UCUZAL (C. Senatoso Eskişehir Üyesi)
— Ben mugalata yapmadım. 5 Sayılı Hazırlık Ko
misyonunun resmi evraklarına dayanarak meseleyi di
le getirdim.
BAŞKAN — Tamam, bu hususu zaten zapta ge
çirmiş oldunuz Sayın Ucuzal.
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi)
— Olur mu Sayın Başkan? Daha fazla söyleyecek
sözlerim var onun konuşmasına.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, şimdi sataşmaya yeni
bir sataşma ile cevap verip uzatmaya gerek görmü
yorum. Bu bakımdan, ben, ifadenizi yerinizden kul
landığınızı kabul ediyorum. (AP sıralarından gürültü
ler) Rica ediyorum.
Sayın arkadaşlarım, hiçbirinizin..
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi)
— Sataşma dolayısı ile söz istiyorum ve direniyorum
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Tamam Sayın Ucuzal, zabıtları getir
teyim, bakacağım o takdirde efendim.
HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de Milletvkili) — Sayın Başkan niye söz vermiyorsu
nuz.?
BAŞKAN — Çok rica ediyorum, elinizi sallayıp
bu şekilde hitap ettme hakkınız yok. Başkanlık sizi
temsil ediyor, biraz hareketimizi kontrol edersek her
halde iyi olacak.
HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde
milletvekili) — Evvela kendi hareketinizi düşünün.
BAŞKAN — Sayın Kavurmacı, ben ifade etetim,
ama siz bana bu hareket yakışıyor diye devam edi
yorsanız, ben bir şey söylemiyorum efendim. (CHP
sıralarından «Bravo» sesleri)
Sayın Baş,ol, aleyhte zatıâliniz de konuştuktan
sonra gereğini yapacağım efendim.
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ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Efen
dim, hakkında soruşturma istenen adam aleyhte na
sıl konuşur?
BAŞKAN — Bırakın da onu ben kullanayım de
ğil mi?
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Sayın
Başol hakkında soruşturma istömi yok mu?
•BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar.
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Efen
dim, ken'di hakkında soruşturma isteniyor, aleyhinde..
BAŞKAN — Efendim, ne diyorsunuz siz Sayın
Birgit?. Neyi söylemek istiyorsunuz siz?
ORHAN BİRGİT (istanlbul Milletvekili) — Efen
dim, Sayın Başol hakkında bir Soruşturma Hazırlık
Komisyonu var, onun süresinin uzatılması isteniyor,
kendisi aleyhinde mi yani? Komisyon uzatılmasın,
kapatılsın mı isteniyor?
BAŞKAN — Böyle bir ifade yok efendim, zatıâlinizin de bu şekildeki.. (AP ve CHP sıralarından
gürültüler)
Her üye, isterse kendi hakkında araştırma açıl
masını istemiş olsun, burada lehte aleyhte konuşma
hakkı mahfuzdur.
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Aleyh
te değil mi?
BAŞKAN — Aleyhte efendim.
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — An
ladım efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başol.
HALİL BAŞOL (Tekİrdaş Milletvekili) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; Sayın Demirel, Maliye Ba
kanı Sayın Ergenekon - eski Maliye Bakanı - ve be
nim hakkımda açılmış bir Meclis Soruşturması var.
Bu Meclis Soruşturması bizim hükümete gelmediği
miz dönemlerde yapılan bir ihracatta yolsuzluk oldu
ğu iddiasını taşıyor ve bu yolsuzluğun bizim tara
fımızdan örtıbas edilmek istendiği iddiasını taşıyor.
Şimdi bu iki iddianın ne dereceye kadar gerçek
olduğuna karar verecek durumda değilim, iddiaların
ciddiyetine karar verme durumundayız.
Bir defa iddiaların ciddiyetine karar verebilmek
için, olayın nereden başladığını ve nerede bittiğini
araştırıyoruz, tespit ediyoruz. Olay 1974 Şuıbat'ında
başlamış 1974'ün Kasım'ında bitmiş. Bütün ödemeler,
vergi iadeleri, ihracat için izin vermeler, Ticaret Ba
kanlığı tarafından izin vermeler - ihracatın tetkiki ve
son olarak yüklemelerin yapılmış olması taîmamiyle
1974 yılına ait. Yani o yılda Sayın Ecevit Başbakan,
Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Türkmenoğlu, Mali
ye Bakanı Sayın Deniz Baykal.

6 . 6 , 1979

O :1

MALİK YILMAN (Hatay Milletvekili) — Ve
hırsız Yahya Demirel.
BAŞKAN — Rica ederim, müdahale
etmeyin
efendim.
HALİL BAŞOL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım; şimdi, bu ilk araştırma hususunda bizim ihmal
gösterdiğimiz meselesi orta yere atılıyor. Ticaret Ba
kanlığı tarafından mensele teftiş edilmiştir. Maliye Ba
kanlığı tarafından teftiş kuruluna verilmiştir. Ayrıca,
daha önce 1974 yılında Gümrük ve Tekel Bakanlığı
müfettişlerine mesele havale edilmiştir. 3 tane teftiş
raporu bizim zamanımızda sonuçlanmıştır.
Yalnız, bu meseleyi başından sonuna doğru elden
geçirirken bir başka durum orta yere çıkıyor: M'obilya
ihracatı için 1973 yılında % 75 oranında vergi iadesi
öngören bir kararname çıkarılmış. Bu kararname çık
tıktan sonra bunun tatbikatını..
İSMET ANG1 (Eskişehir Milletvekili) — Kim
çıkarmış kararnameyi?..
HALİL BAŞOL (Devamla) — Kararname 1973
yılında, Ecevjt Hükümete gelmeden evvel çıkmış, Ece
vit bunu uygulamış. % 75 vergi iadesi kararnamesini
uygulamış. Bu kararnameye göre ihracat izni vermiş.
Yapılan ihracatta vergi ia'desini % 75 ödeme emrini
vermiş.
Biz;m zamanımızda böylesine yüksek vergi iade
si her zaman birtakım.. Suiistimallerin iddiasına mü
sait olacağı düşüncesiyle değiştirilmiş. Bizim zamanı
mızda vergi iadesi c/r 75'den % 40*a indirilmiş.
MEVLÜT ÖN AL (Hatay Milletvekili) — Hırsızı
nasıl korudunuz?..
HALİL BAŞOL (Devamla) — Şimdi, meselenin
en önemli noktasına geliyorum. Bu şüphe, Ticaret
Bakanlığında uyanmış. 1974 yılında Ticaret Bakanlı
ğı, Gümrük ve Tekel Bakanlığına hitaben, «İhraç edi
len malların talimatlara ve nizamlara uygun mallar ol
duğunu dikkatle inceleyiniz» denilmiş ve Gümrük ve
Tekel Bakanı, Cumhuriyet Halk Partisinin Gümrük ve
Tekel Bakanı, «İhraç edilen malları dikkatle incele
tiyoruz» diye Ticaret Bakanlığına yazı yazmış. (Bun
ların hepsi dosyada var) Yalnız, bu «Dikkatle incele
niyor» diye yazı geldiği sıralarda bir de ihbar gelmiş,
Denilmiş ki ihbarda: «Buradan ihracat yapılıyor. Mo
bilya ihracatı. Bu mobilya ihracatı değildir, sunta ih
racatıdır.»
Gümrük ve Tekel Bakanlığına bu talep geldiğin
den tHafızamda tam kalmadı ama) 20-25 gün sonra
Teftiş Kuruluna gidiyor.
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BAŞKAN — Aslında siz aleyhte konuşmaktan zi
t. ETBM EZGÜ (Samsun Milletvekili) — O za
yade, dosyaların birleştirilmesi üzeriride devam edi
man da kimdi Bakan?..
yorsunuz, buyurunuz.
HALİL BAŞOL (Devamla) — Sayın Türkmenoğ
lu Bakan. O anda 20-25.. (GürüMüler)
HALİL BAŞOL (Devamla) — Adalet Partisi ve
Müsaade buyurun efendim. 20-25 gün sonra..
Yüce Büyük Millet Meclisinde, bu konunun çok kısa
NİYAZİ UNSAL (C. Senatosu Erzincan Üyesi)
zamanda halledilmesini ben şahsen ayrıca istirham
— İhracatı yapan kim?
ediyorum, diliyorum; bir an evivel halledilmelidir. Yal
HÜSEYİN KALELİ (Konya Milletvekili) — Hır
nız, buraya gelip konuşan Cumhuriyet Halk Partisi
sız kim onu söyle..
sözcüleri, Komisyonu toplamamak ve Komisyona
NİYAZİ UNSAL (C. Senatosu Erzincan Üyesi)
Başkan seçmemek hususunda benim Grubumu suçlu
— İhracatı yapan kim?
!
görüyorlar. (CHP sıralarından gürültüler) Bizzat al
BAŞKAN — Sayın Unsal, size bir uyarı cezası
dım, toplantıda kimlerin imzası var, kimlerin imzası
veriyorum efendim. Tabii siz, uyarı cezasını eğer ha
yok, tetkik ettim; gelmeyenler Cumhuriyet Halk Par
fif görüyorsanız mesele yok, devam edersiniz.
tililerdir. (AP sıraların'dan «Bravo» sesleri, CHP sı
HALİL BAŞOL (Devamla) — Gümrük ve Tekel
ralarından gürültüler) Demek bu işi uzatmak sizin
Bakanlığından Teftiş Kuruluna gidiyor. Teftiş Ku
işinize yarıyor, siyasi çıkar sağlamak istiyorsunuz.
rulundan 15-20 gün sonra, Teftiş Kurulundan müfet
(CHP sıralarından gürültüler, anlaşılmayan müdaha
tişe intikali de bir o kadar sürüyor ve ondan sonra
leler) Eğer siyasi çıkar sağlamak istemiyorsanız, bu
da o parti dahil üç defa ihracat yapılıyor, vergi iade
meseleyi bitirmek işitiyorsanız iki dosyayı cesaret edin
si ödeniyor, İşte bizim bu soruşturmayla birleştiril
de lütfen birleştiriniz ve Yüce Divana derhal gönderi
mesini istediğimiz soruşturmanın konusu buradan çı
niz.
kıyor.
Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP sıralarından
BAŞKAN — 1 dakikanız var Sayın Başol.
«Bravo» sesleri, alkışlar)
HALİL BAŞOL (Devamla) — Aynı vaka içe
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
risinde siz, gerektiği gibi soruşturma yapılmadı, araş
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir Milletve-.
tırma yapılmadı Demirel Hükümetleri tarafından di
kili) — Sayın Başkan, ismimden bahsettiler, sataşma
ye iddia ediyorsunuz, biz de bu suiistimali bile bile
var, söz rica ediyorum.
Ecevit Hükümetleri yaratmıştır diye iddia ediyoruz.
BAŞKAN — Bu Mecliste artık isimden bahset
(AP sıralarından «Bravo» sesleri; CHP sıralarından
meyi de sataşma olarak her arkadaşımız kabul etti..
gürültüler) İki tane iddia. İki iddi'anm faili 5 tane
(CHP sıralarından gürültüler)
siyasi adam, 6 tane siyasi adam; ötekiler vatandaş.
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir Milletve
MEVLÜT ÖN AL (Hatay Milletvekili) — Fail
kili) — Ama ithamları var, ithamlar var.
kim?
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; siz biraz rahat
HÜSEYİN KALELİ (Konya Milletvekili) — Deoturunuz efendim, ben hallöderiim meseleyi, rahatsız
mirel'in yeğeni değil mi?
'
olmayınız, lütfen.
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum Sayın
Sayın Türkmenoğlu, müracaatınızı aldım efendim.
Kaleli,
Buyurun oturun, ben gereğini yaparım.
HALİL BAŞOL (Devamla) — Bunun soyadının
Sayın Esat Kıratlıoğlu, Sayın Ucuzal, Sayın Turgut
Demirel olması, Demirel'in yeğeni olması durumu de
Toker imzalı bir önergeyi aldım efendim.
ğiştirmez, durumu değiştirmemiştir. Bizim zamanımız
Sayın Ucuzal, takdir edersiniz ki, Genel Kurulda
da, bizim tespit ettiğimiz raporlarla mahkûm olmuş
ki müzakereler, gündeme giren konular üzerinde
tur. Bizim verdiğimiz raporlarla, bizim araştırmamız
mümküridür. Bu bahsettiğiniz husus gündeme girmedi
la. Ve aynı kişi sizin zamanınızda hudutlardan dışa
ği için müzakere açmam elbetteki mümkün değildir.
rıya çıkarılmıştır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri,
CHP sıralarından gürültüler) Siyasi birtakım fayda
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir MüetvekiM)
lar sağlamak ve bu meseleyi uzatmak için. (Gürültü
— Sayın Başkan, katılmıyoruz, Tüzük bakımından ka
ler)
tılmıyoruz. Müsaade buyurur musunuz?
BAŞKAN — Sayın Başol, bağlayınız.
BAŞKAN — Tüzük bakımından katılmadığınız
HALİL BAŞOL (Devamla) — Bağlıyorum.
husus Tüzüğün hangi maddesine aykırı?..
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ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili)
— Müsaade buyurun Sayın Başkan..
BAŞKAN — Hayır efendim, ben müzakere aç
mış olurum o takdirde.
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili)
— Sayın Başkan, «Gündemde yok» diyorsunuz. Hal
buki bu iki komisyonun da gündemde olduğunu şim
di siz ispat ediyorsunuz. Neden?.. Süre uzatılmasını
teklif ediyorsunuz. Gündemde bulunmayan bir mese
lenin süresinin uzatılması mümkün mü?
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, o takdir'de anlata
madım. Tekrar ifade edeyim efendim.
Genel Kurulda müzakere ettiğimiz 9/59 esas nu
maralı Komisyonun çalışmasıdır ef eridim. Siz 9/59
numaralı Komisyonla birlikte 9/68 numaralı dosyanın
birleştirilmesini istiyorsunuz.
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekilli)
— O da var gündemde beyefendi. O yok mu gündem
de?..
BAŞKAN — Hayır efendim..
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletevekili)
— Onun uzatılmasını şimdi teklif etmeyecek misiniz?..
O da var gündemde.
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, yalnız önergeniz
de istediğiniz şekilde birleştirilerek Sayın Genel Ku
rula takdim edilmiş bir husus olmadığı için, ben mü
zakere açamıyorum bu hususta; ama, eğer aynı Ko
misyonun süresinin uzatılması teklifi Genel Kurula
takdim edildiği zaman yeniden müzakere isterseniz,
o zaman müzakere hususunda..
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili)
— Sayın' Başkan, tutumunuz biraz evvelki konuşma
nıza uymuyor maalesef. Uymamasının sebebi de şu:
Demin ifade buyurdunuz ki, «Gündemde olmadığı
için birleştirme önergesini muameleye koyamayaca
ğız» ama, şimdi, gündemde olduğunu kabul buyuru
yorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu haklısınız, belki
ifademden öyle bir netice çıkarttınız. Ben, birleştiri
lerek gündeme girmediği için bu hususta bir müzake
re açmanın imkânı olmadığını söylüyorum. Siz bu
hususta teklifte bulunuyorsunuz Sayın Kıratlıoğlu.
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili)
— Sayın Başkanım, değerli Başkanım, bu mesele gün
demde, ikisi de...
BAŞKAN — Mümkün değil efendim, hiç itiraz et
meyiniz. Bu konuda müzakere açmam mümkün de
ğil, ifade ettim.
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ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili)
— Neden mümkün değil Sayın Başkan? Müzakere
açılması için bizim bir önergemiz var, önergemizi ni
ye okutmuyorsunuz?
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, önergenizi oku
yorum ve önergenize işlemimi kanaatimle belirtiyo
rum. Birleştirilmeleri sonunda müzakere için herhangi
bir imkân vermem mümkün değil. Çünkü öyle bir tek
lif gelmiş değil. Ben burada ancak Genel Kurula ge
len konu üzerinde müzakere açarım.
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili)
— Bu ne efendim? Bu konu Genel Kurulda değil mi?
BAŞKAN — Rica ederim, ayrı ayrı süre uzatıl
ması efendim. Birinin birleştirilmesi için bir teklif ge
tirdiğimiz söylenemez, ama sürelerin uzatılması için
teklif getirdiğimiz zaman arzunuz olursa elbette mü
zakere konusunda gereken değerlendirmeyi yaparım
efendim.
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi)
— Sayın Başkan, o halde fikrinizde ısrar ediyorsu
nuz, lütfen meseleyi Başkanlık Divanına götürüp tet
kik edin.
BAŞKAN — Sizin bu konunun Başkanlık Divanı
na götürülüp birleştirme teklifinizi yazılı olarak yap
tığınız.
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi)
— 59 ve 68 sayılı dosyayı lütfen götürün birleştirin
efendim.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal bu yazılı teklifinizi
tekrarlıyorsunuz, bu zaten işlem görmüş efendim.
Teşekkür ederim.
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili)
— Hayır efendim, oylamadan evvel, bu muameleyi
uygulamaya koymadan evvel birleşime ara verin ve
bu muameleyi bitirin lütfen. (CHP sıralarından gü
rültüler, Başkanın tokmağa vurması)
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, rica ediyorum
efendim; arkadaşlarımın da meselesini halletmek zo
rundayım gayet tabii.
RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üyesi)
— Sayın Başkan, lütfen..
BAŞKAN — Sayın Kocaman, arkadaşlarım da
müzakerenin bir neticeye bağlanmasını sağlamak zo
runda.
RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üyesi)
— Sayın Başkan, söz konusu önergeyi Başkanlık Diva
nına havale buyurduğunuzu daha önce söylediniz.
BAŞKAN — Anlatıyorum efendim.
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RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üyesi)
— O halde, birleştirmenin ısrarlı anlamı nedir?
BAŞKAN — Anlatıyorum efendim; ben rica ediyorum arkadaşımdan; zaten arkadaşım o konuda karadarını, bildirdiler.
ÖMıER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi)
— Sayın Başkan, o zaman 9/59 numaralı dosyayı oylayamaZsınız, onu arz eetmek istiyorum. Götürün Başkanlık Divanına; birleştiriri, getirin; oylamaya git
meyin diyoruz.
'BAŞKAN — Oylamadan önce Sayın Yılmaz Ergenekon Beyin sataşma nedeniyle bir söz istemi var.
isminizden bahsedildi; buyurun efendim. (CHP sı
ralarından gürültüler)
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I
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — İftiraya
I lütfen tenezzül etmeyin; iftiradan başka malzeme bu
I lun kendinize. Bulmanız mümkün değil..
I
Şimdi, nereye kaçıldığını söyleyeceğim, kaçanın
I kim olduğunu da söyleyeceğim.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
3,5 sene oldu, 3,5 sene.
I
BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar..
ı
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Bulma
nız mümkün değil.
Kurduğunuz hükümeti yaşatmak için başvurdu
ğunuz yollar, sizin nelere tevessül edebileceğinizi ga
yet açık bir şekilde gösteriyor. (CHP sıralarından gü
rültüler; AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
RAHMİ ERDEM (C. Senatosu İstanbul Üyesi)
— Sayın Başkan, sataşmayla, konuştuklarının ne ilgi
si var? Sataşma konusu dışında konuşuyorlar.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.

RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üyesi)
— Sayın Başkanım, yanlış uyguluyorsunuz. Soruştur
ma önergesiyle itham edilen insan, sataşmaya mah
kûmdur; yapmayın efendim: Soruşturmayla
itham
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
edilen her insana, ağzını açan her insan buna sata
Dinleyin Sayın Başkan, sataşmayla ilgili mi konuşu
şır.
yor?
BAKSAN — Buyurunuz Sayın. Ergenekon. (AP
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Bu konu,
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; CHP sıraların- j
bundan .3,5 sene evvel burada Gensoru mevzuu yapıl
dan gürültülere)
I
dı, Gensoru mevzuu yapıldı.. (AP ve CHP sırala
Rica ediyorum, Türkmenoğlu için de aynı şey va
rından gürültüler «Ses anlaşılmıyor» sesleri).
rit, aynı şey varit Sayın Kocaman.
BAŞKAN — Sizin susmanız sesi getirmeye kâfi
Sataşma kabul ettim efendim artık.
olur, ses kâfi gelir efendim.
RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üyesi)
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Değerli
— Her soruşturma açılması istenen kişiye söz söy
arkadaşlarım,
lenir; bu sataşma olmaz ki.
I
Bu konu Gensoru mevzuu yapıldı; bundan üç se
YILMAZ ERGENEKON (Bursa Milletvekili) —
ne evvel Gensoru mevzuu yapıldı; Yüce Meclise, ya
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
pılan muamele enine boyuna burada anlatıldı, izah
ğerli üyeleri:
edildi.
Cumhuriyet Halk Partisinin başlıca malzemesinin,
. Bir fiil var, bir Türk vatandaşının yapmış olduğu
muhalefette iken, ne diye sadece iftira olduğunu me
bir ihracaat fiili var. Bu ihracaat fiili doğru olur,
rak ederim; bu mesele açıklanıyor şimdi: Cumhuri
yanlış olur. içinde suiistimal olur; bunların
hepsi
yet Halk Partisi, kendi iktidarı zamanında yapacağı
mümkün; «Olmaz» denemez, hepsi «mümkün. Fiili
suiistimallere iftira yoluyla ortak arıyor. (Gürültü
kim yaptıysa, bu fiile kim iştirak ettiyse, Devletin
ler)
yargı makamları bunun peşine elbette düşecektir.
Şimdi hadiseye bakmak lazım: Fiil, 1974 yılının
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
6 Şubatında Devletle irtibat haline geliyor; Sayın EceRapor burada, rapor burada, elimde.
vit'in kurduğu birinci Hükümetin burada güven oyu
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Kendi
aldığı gün. O gün, Hükümete müracaat edilerek, ih
sine, başkalarının da benzediğini söylemek istiyor.
racat yapılmak istendiği söyleniyor.
Değerli arkadaşlarım, bu kürsüye ancak fazilet ge
Yine, aynı ayın içinde muamelenin tescili yapılı
tirilebilir. Buraya millet bizi seçerek gönderdi; çalın
yor, ihracata müsaade ediliyor; ihracat partileri, beş
sın çarpılsın diye değil, birbirine iftira atılsın diye de
defa arka arkaya aynı muamele tekrar edilerek yapı
ğil. (AP ve CHP sıralarından gürültüler)
lıyor; tümü 1974 yılı içinde. Başbakan, Sayın Ecevit;
HÜSEYİN KALELİ (Konya Milletvekili) — As
müsadeyi veren merci, Ticaret Bakanlığı; vergi iadesiker kaçağından bahset.
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ni ödeyen merci Merkez Bankası; Maliye Bakanlığın
da Sayın Deniz Baykal var; Gümrük ve Tekel Ba
kanlığında Sayın Türkmenoğlu var. Bu muameleler
Devletin resmi mercilerinden geçiyor. Bu muamele
lerin sahte olup olmadığı, Devletin resmi mercileri o
zaman dikkat etseydi anlaşılır mıydı, anlaşılamaz mıy
dı?.. (CHP sıralarından gürültüler) Elbette ki, Dev
letin resmi mercileri dikkat etseydi; belki de bu mua
melelerin yapılmasına engel olunabilirdi.

YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Bunu
yapan hükümete, bu tahkikatı yapan bakanlara Yüce
Meclisten takdir beklemiyorum.
AVNİ GÜRSOY
(Zonguldak Milletvekili) —
Sataşmayla ne ilgisi var Sayın Başkan?
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Çok ri
ca ederim..
BAŞKAN — Sayın Ergenekon, Sayın Ergenekon,
Sayın Ergenekon..
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Ancak,
bu yapılan muantelenin, şimdiye kadar Yüce Mecliste
yapılan muamelelerin en dikkatlisi olduğunu iddia
ediyorum, en dürüstü olduğunu iddia ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Ergenekon..

HÜSEYİN KALELİ (Konya Milletvekili) — Mah
kemelere yansıdı.
YILMAZ ERG ENEK ON (Devamla) — Devle
tin resmi mercileri eğer yeteri kadar itina göstermediyse, bunun sorumlusu kim? Muamelenin yapıldığı
zamanın hükümeti; muamelenin yapıldığı zamanın
bakanı. (CHP sıralarından gürültüler) Ecevit Hükü
meti zamanında
bütün ihracat
muameleleri bi
tiyor değerli arkadaşlarım, vergi iadeleri ödeni
yor. Sayın Demirel Hükümeti kurulduğu zaman, o
tarihten itibaren ihraç edilmiş 1 gram mobilya yok,
ödenmiş 1 kuruş vergi iadesi yok; ama bir ihbar va
ki oluyor. Bu ihbar vaki olur olmaz, Demirel Hükü
meti zamanında tahkikat yapılıyor.

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — En doğ
rusu olduğunu iddia ediyorum; aksini iddia edemez
siniz.
BAŞKAN — Sayın Ergenekon, beni dinler misi
niz?
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Hepiniz..
(Başkan hatibin sözünü kesti)
BAŞKAN — Sözünüzü kestim, beni dinleyin bir
dakika; size hitap ediyorum.
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Sayın
Başkan, kesemezsiniz. (AP sıralarından «Kesemezsi
niz» sesleri)
BAŞKAN — Efendim, rica ederim, rica ederim,
sözünü kestim ve konu dışına çıktığı için de arkada
şıma söz vermiyorum.
Tamam Sayın Ergenekon, buyurun efendim.
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi)
— Sayın Başkan, saygısızlığınız karşısında salonu terk
ediyoruz. (AP'li milletvekili ve senatörlerin salonu terk
etmeleri; CHP sıralarından «Ydh!..» sesleri)
'BAŞKAN — Rica ederim..

Şimdi, bu tahkikat yapılır İken, bize yönelttiğiniz
itham, «Muamele yapıldığı zaman niye dikkat etme
diniz?» değil; bu ithamı bize yöneltem'iyorsunuz; ama«Ne diye, tahkikat yapılırken suçluyu himaye ettiniz?»
diyorsunuz; itham bu.
Ama, muamele yapılırken eğer bir ihmal varsa,
onun da sorumlusu, o muamelenin yapıldığı zamanki
hükümet; bir de bu var.
Şimdi, bu muamele, devam eden bir muamele; biz,
bunun tahkikatını yapıyoruz; burada iddia ile size ge
tiriyoruz; 108 sayfa rapor, 366 tane belge. Türkiye'de
gidilebilecek her yere gidildi diyoruz; sorulabilecek
her kişiye soruldu diyoruz; mevcut olan bütün evrak
tetkik edildi diyoruz. Bunun neticesinde, 4 konuda,
ilgiliyi ağır cezaya veriyoruz; ilgili, mahkûm oluyor;
evet, Yahya Demirel'i ağır cezaya veriyoruz, malları
nın üzerine biz haciz koyuyoruz, Hazinenin alacağı
nı tahsil için mallarının üzerine biz haciz koyuyoruz;
mahkemeye biz veriyoruz.
BAHRİ CÖMER (C. Senatosu Samsun
Üye
si) — Sayın Başkan, sataşmayla ne ilgisi var bu söyle
nenlerin?
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Bunu ya
pan Hükümet, Demirel'in Hükümeti.
AVNİ GÜRSOY (Zonguldak Milletvekili) — Sa
yın Başkan, sataşma üzerinde söz almıştı.
-
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YILMAZ- ERGENEKON (Bursa Milletvekili) —
Sayın Başkan, sataşmalara cevap vermek üzere söz al
mıştım; sözümü kesmemeniz gerekirdi efendim.
"BAŞKAN
— Buyurun efendim, teşekkür ede
rim. (CHP sıralarırtdan alkışlar)
YILMAZ ERGENEKON (Bursa Milletvekili) —
Olur mu^iayın Başkan?..
BAŞKAN — Sayın Ergenekon, ben size sataşma
konusunda söz verdim; siz bu konunun dışına çıktı
nız. Ben bunu zatıâlinize..
YILMAZ ERGENEKON (Bursa Milletvekili) —
Ben de sataşmalara cevap verdim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Ergenekon, dinler misiniz be
ni?..
221
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SABİT OSMAN AVCI (istanbul Milletvekili) —
Bir hatibin sözünü kesemezsiniz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Avcı, işlemde yanlış yapmış
olabilirim. Ben..
. ALTAN TUNA (Çanakkale Milletvekili) — Sa
yın Başkan, ÇilVegözü kapısını kapatın, kaçıyorlar.
SABİT OSMAN AVCI (İstanbul Milletvekili) —
Sözünü kesemezsiniz Sayın Başkan; önce ihtar eder
siniz, sonra kesme yoluna gidersiniz.
BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlarım, hep bir
den bağırmanıza gerek yok; arkadaşım kendisini mü
dafaa edebilir. Ben, gerekirse kendisine söz veririm.
Çok rica ederim arkadaşlarım..
Sayın Türkmenoğlu, zatıâlinizin sataşma olarak
belirttiği nedir efendim?..
M A H M U T T Ü R K M E N O Ğ L U (İzmir Milletve
kili) — İhbar mektubunu zamanında vermemek su
retiyle, geciktirmek suretiyle bizi suçluyorlar; o ba
kımdan ve aynı şekilde, ihbarı geciktirmek suretiyle
suçlandık efendim.
•BAŞKAN — O zaman, sadece, «O devirde bakan
dı» diyerek -adınızdan öyle bahsedildi Sayın Türk
menoğlu; sizin Bakan olduğunuzdan bahsedildi, sade
ce; başka türlü bir sataşma söz konusu değildir.
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ALTAN T U N A (Çanakkale Milletvekili) — Ba
zıları kaçıyorlar Sayın Başkan. (Gürültüler)
ıBAŞKAN — 9/59 Esas Numaralı Soruşturma Ko
misyonunun çalışma süresinin uzatılmasına dair gö
rüşmeler tamamlanmıştır.
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — (Aya
ğa kalkarak) Hadi kalkın ayağa, hadi hadi, kalkın.
(Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit; Sayın Bir
git, zatıâlinizin tutumu, bakanlık yapmış ve grup söz
cüsü olmuş bir arkadaşımıza hoş değil, böyle yapma
nızı uygun bulmuyorum; rica ediyorum..
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, haklısınız; ama efendim, görüyorsunuz;
bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok. İşte,
ayağa kalktılar.
BAŞKAN — Öyle söylemeye hakkınız yok Sa
yın Birgit, hakkınız yok. Hakkıdır, hakkıdır, kulla
nır efendim, hakkıdır. (Gürültüler) Hakkıdır efen
dim, ne yapalım? İçtüzüğümüz
budur;
hakkıdır.
'AP sıralarından «Çoğunluk yok» sesleri.)
(10 Milletvekili ayağa kalktı)

III. — YOKLAMA
H Ü S N Ü YILMAZ (Balikesir Milletvekili) — Sa
yın Başkan, ekseriyet kalmamıştır, yoklama yapılma
sını istiyoruz.
BAŞKAN — Sürenin uzatılmasını oylarınıza su
nacağım.. (AP sıralarından «Yokîama istiyoruz» ses
leri)
Yoklama istiyorsunuz.. (Gürültüler) (CHP sırala
rından, «Ayağa kalkın, ayağa» sesleri)
Bir dakika efendim..
Galip Çetin, Hüsnü Yılmaz, Numan Uzun..
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — İşte
efendim, Demirel'in Uşak Milletvekili..
GALİP ÇETİN (Uşak Milletvekili) — Ben, Uşak
Milletvekiliyim; ama kimsenin uşağı değilim senin
gibii.
BAŞKAN — Sayın Birgit, rica ediyorum, rica edi
yorum..
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Uşak
milletvekili, Uşaklı olduğunu söylüyorum.
G A L İ P ÇETİN (Uşak Milletvekili) — Ben Uşak
Milletvekiliyim; senin gibi uşaklık yapmıyorum.

ORHAN BİRGİT (İstanbul" Milletvekili) — Sa
yın Başkan, arkadaşları tanıtmaya çalışıyoruz. Ben
bir şey yapmıyorum, yardım ediyorum.
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Birgit. Sayın
'Birgit, siz bir arkadaşımıza çok ağır olarak haksız bir
şeyde bulunuyorsunuz.
ORHAN BİRGİT' (İstanbul Milletvekili) — Ben
bir şey yapmıyorum.
BAŞKAN — Daha ne söyleyeceksiniz efendim?
Rica ederim..
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Arka
daşın kimliğini tanıtıyorum efendim.
ıBAŞKAN — Sayın Birgit, size de istemeyerek bir
uyarı cezasını vermek zorunda kalıyorum efendim.
(Gürültüler)
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Arka
daşları tanıtıyorduk.
'BAŞKAN — Rica ediyorum, öyle tespit diye bir
şey de yok. Sizin söylediğinizi siz de beğenmediniz
zannediyorum.
Sayın arkadaşlarım; 10 arkadaşımız, oylama yapıla
cağı zaman, Tüzüğümüze göre ayağa kalkarak yokla
ma istemiştir.
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Yoklama isteyen 10 arkadaşımız, Sayın Galip Çe
tin, Sayın Hüsnü Yılmaz, Sayın Nüman Uzun, Sa
yın Et-hem Naci Altunay, Sayın Behiç Tozkoparan,
Sayın Ahmet Sayın, Sayın Adil Demir, Sayın Cemalettin Köklü, Sayın Halil Yurtseven, Sayın Mustafa
Kemal Aykurt.
Sayın senatörlerden yoklamaya başlıyoruz efen
dim. (İstanbul Milletvekili Orhan Birgit ile Uşak Mil
letvekili Galip Çetin arasında karşılıklı tartışmalar)
Bir dakikanızı rica ediyorum..
Sayın arkadaşlarım, bir hususu rica edeceğim; eğer
gerçekten Meclisi çalıştırmak istiyorsak, bu davranı
şımızın, hiçbir taraf için hoş olmadığını Başkanınız
olarak belirtmek istiyorum.
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Sayın Birgit, münakaşayı uzatmayalım; yoklamayı
yapmaya imkân verelim; arkadaşlarımız haklarını kul
lanmışlardır; bu hususta da ısrar etmeyelim.
Yoklamaya, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Başka oyunu almadığım sayın üye?..
Yok.
Yoklama işlemi bitmiştir.
Sayın üyeler, salonda görüşmeler, için gereken ço-gunluğumuz vardır.
Görüşmelere devam ediyoruz. (CHP sıralarından
alkışlar).
Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyo
ruz efendim.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
4, — Görev bölümü yapmadan çalışma süreleri
sona eren Soruşturma Hazırlık Komisyonlarına yeni
den 30'ar günlük süre verilmesine dair Başkanlık tez
keresi. (9/21, 9/59, 1, 2, 3, 4,
3/199)'(Devam)
BAŞKAN — 9/59 esas numaralı, Eski Başbakan
Süleyman Demire!, Maliye eski Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret eski Bakanı Halil Başol hakla
rında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna karar
tarihinden
itibaren yeniden 30 gün süre verilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı
sı Genel Kurulunun 19 . 4 . 1978 tarihli, 4 No. lu
Birleşiminde alınan karar gereğince, 45 adet Meclis
Soruşturması önergesini incelemek üzere kurulan
1 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna karar
tarihinden itibaren yeniden 30 gün süre verilmesini
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı
sı Genel Kurulunun 19 . 4 . 1978 tarihli 4 ncü ve
24 . 5 . 1978 tarihli 7 nci Birleşimlerinde alınan ka
rarlar gereğince, 45 adet Meclis Soruşturması öner
gesini incelemek üzere kurulan 2 numaralı Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna karar tarihinden itibaren
yeniden 30 gün süre verilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı
sı Genel Kurulunun 19 . 4 . 1978 tarih, 4 ncü Bir
leşiminde alınan 'karar gereğince 46 adet Meclis So-

ruşturması önergesini incelemek üzere kurulan 3 nu
maralı" Soruşturma Hazırlık Komisyonuna karar ta
rihinden itibaren, yeniden 30 gün süre verilmesini
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı- ,
sı Genel Kurulunun 19 . 4 . 1978 tarih, 4 ncü ve
24 . 5 . 1978 tarihli 7 nci Birleşimlerinde alınan ka
rarlar gereğince 46 adet Meclis Soruşturması önerge
sini incelemek üzere kurulan 4 numaralı Soruşturma
Hazırlık Komisyonuna, karar tarihinden itibaren ye
niden 30 gün süre verilmesini oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın; gü
reş sporuna gereken önemi vermeyerek görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyla Gençlik
ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı
İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi. (9/259)
BAŞKAN — Gündemimizin, «Başkanlık Divanı
nın Sunuşları», kısmında 2 nci sıradan itibaren yer
alan Meclis Soruşturması önergelerini sırasıyla oku
tacağım.
Gündemimizin 2 nci sırasında yer alan 9/259
esas numaralı, Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nın, güreş sporuna gereken önemi vermeyerek göre
vini kötüye kullandığı
iddiasıyla Gençlik ve Spor
Bakanı Yüksel Çakmur hakkında bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini okutacağım.
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Önergelerin fazla olması ve uzun olması nede
niyle Sayın Divan Üyesinin yerinde oturarak okuma
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun okuyun efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
2 4 . 4 . 1979
Sporumuzun Beden Terbiyesi Mükellefiyeti Kanu
nu ile Devlet himayesine alındığı malumdur. Ama
tör veya profesyonel sporların Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğüne bağlı federaisyonlarca yürütüldüğü
bilinmektedir.
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Bulgar göçmenlerinden, medet umacak kadar acze
düşen, hayatında hiç güreş tutmamış bir antrenörden
medet uman, güreşi esnaflık haline getirip sırtta zembil, yağlı kispetle pazar pazar, panayır panayır dolaşan güreşçilere milli forma giydirilmez, 15 aydır çer
çöp milletlerin güreşçilerine bile yenilen, oyun bilme
yen, parat bilmeyen veya komdüsyon
verilemeyen,
dayanıksız, korkak bir güreş nesli yaratan bugünkü
spor idarecileri, Bakandan Federasyon Sekreterine kadar herkes, suçludur. Hiç kimsenin sporda da olsa
Türk milli haysiyetini rencide etmeye, güreşiimizi alay
mevzuu olmaya, bıyık altından gülünmeye
sebep
olacak davranışlara kimsenin salahiyeti yoktur. Bu
gün Türk güreşi yıkım devri içine itilmiş bulunmak
tadır. İdare acizdir, federasyonlar carı il ve mesuliyet siz kişilerin elindedir. İyi güreşçi olmak, iyi antrenör
olmaya kâfi gelmez, Güreşçimize yenici oyunları bil
mesi kadar, fizik kondüisyon cevvaliyet, süpleks cesa
ret, sureti intikal kabiliyeti vermek ve onları süratli
bir hal alan modern güreş tekniğine uydurmak mec
buriyeti vardır. Bugünkü Gençlik ve Spor Bakanlığı
ile Güreş Federasyonu yetkilileri başta Bakan olmak
üzere Türk güreşine gereken önemi vermem işi erdir.
Güreşimizin ölmesine, milli haysiyetimizin rencide
edilmesine sebep olmuşlardır. Bu sebepten görevle
rini götüye kullanıp güreş sporunu bitiren Gençlik ve
Spor Bakanı Yüksel Çalkmur haikkında Anayasamı
zın 90 ncı maddesiyle, Türk Ceza Kanununun 240 ncı
maddesi ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddesi gereğince Meclis soruşturması açılmaisını rica ederim.

Mil'letimiizin spor denince akla gelen ilk branş gü
reş olduğu da, bir vakıadır. Sporda İngiliz için futbol,
AmerikaHı için lugbl veya golf, kriket neyse Türk için
de güreş odur. Anadolu insanı; doğumlarımda, dü
ğünlerde, şenliklerde güreş müisaîbakaları düzenler. Yüz
yıldır KırJkpınar Meydanı bütün Anadolu yiğitlerinin
güreşle harman olduğu yerdir. Şiirimize kadar giren
«Demir kuşaklı cihan pehlivanları yetiştirdik» mıs
raını ebediıleştirein gür eşlilerimiz dünyaya «Türk gi
bi kuvvetli» meselini, yerleştirmişleridir.
Halikımızın
alafranga dediği güreş tarzını bilmeden mindere ci
fen Filiz Nurulîah, Kara Ahmet, Adalı Halil, Koca
Yusuf gibi yiğitler Alvrupa ve Amerika
Kıtasında
yenmedik güreşçi, bükmedik kol bırakmamışlardır.
Bunların ardından yetişen Yaşar Erkan'lar, Celâl
Atik'ler, Nalsuh Akar'lar, Gazanfer'ler, Dağıstanlı'iar
güreşte Türklüğün hamaset destanlarını yazmışlardır.
Ama solcu CHP Hükümetlinin iktidara gelmesi ile beAhmet Buldan Vb
raiber her sahada oCduğu gibi güreşte de yozlaşma ve
Muğla
Milletvekili
'boizulmıa başlamış, 15 aydır Türk güreşçilerinin gir
diği her müsabakada mağlubiyetleri mukadder ol I
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
muştur. Artık Türk güreşçileri mindere çıktıklarında
nın 90 mcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
kelle kulak yerinde olmasnna rağmen bunların birer
Toplantısı İçtüzüğümün 14 ncü maddesi uyarınca bir
pehlivan değil, halkımızın dediği gl'bi «somun pehli
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma
vanı» oldukları görülmüştür. Bir oturuşta bir kuzu
dığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet. Mec
yiyen, 50 şişe birayı deviren, ama mindere çıktığı
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden
vakit serçe kuşu giıbi hasmının önünde mindere seri
kurulrnasını, oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
len bu adamlara güreşçi denemez, Güreşi ve güreşçi
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
yi üç dakika ayakta duramaz, el ense çekemez, sal
Komisyon çalışma süresinin üye seçimi tarihin
ta atamaz, köprü kuramaz hale getiren zihniyet ve
den
başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
düşünce suçludur. Mayosunun üzerimdeki ay yıldızın
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
haysiyetini koruyamayan, Moskof'un, Bulgar'ın, Polonya'lıniın önünde diz çöken, sırtı yere gelip deniz
İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
anası gibi yayılan güreşçi olamaz, Türk güreşçileri
den; itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesini oy
olimpiyatlarda, Alvrupa şampiyonlarında 45 saniyelik
larınıza sunuyorum: Kaibul edenler... Kabul etmeyen
tuşlarla müsabaka kazanan
yiğitler idiler. Bugün
ler... Kabul edilmiştir.
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6. — Antalya Milletvekili
Kaya
Çakmakçı'nm; |
Bu tayin edilen memurların yerine CHP'li kişi
yaptığı tayin ve nakillerde partizan bir tutum izle
ler Bakanlık Hukuk Müşavirliğine
memur olarak
yerek görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyle
adanmışlardır.
minin \Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı madde
-Bu misal dahi sözünde durması gereken şerefli
lerine uyduğu iddiasıyla Köy İşleri ve Kooperatifler
'bir kişinin Bakanlıktan istif alsını
gerektirecek nite
Bakanı Ali Topuz hakkında
Anayasanın 90 ncı,
liktedir.
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ncı mad
Verdiğimiz
örnekleri çok daha zenginleştirmek
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına
mümkündür...
ilişkin önergesi. (9/260)
Devlet memurlarını keyfi ve partizanca amaçlarla
usulsüz tayinlerle sürgüne tabi tutmak Türk Ceza Ka
BAŞKAN — Antalya Milletvekili Kaya Çakmak
nununun 230' ve 240 ncı maddelerine uymaktadır. Bu
çının; yaptığı tayin ve nakillerde partizan bir tutum
nedenle Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali To
izleyerek görevini ihmal ve kötüye kullandığı iddia
puz hakkında Anayasanın 90 ncı ve Birleşik İçtüzüğün
sıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz
12 nci maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açıl
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkiin
masını arz ve talep ederim.
önergesini okutuyorum:
Saygılarımla.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kaya Çakmakçı
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un;
Antalya M'i'Mıdtvek ili
Balkan olduğu günden it'i'baren memur ve işçi kıyı
mı yaptığı herkesçe bilinen bir gerçektir.
BAŞKAN — Okunmuş bulunan Soruşturma öner
gesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru
lunun 20.12.1978 tarihli 3 ncü Birleşiminde okuna
rak, Soruşturma Hazırlık Komisyonu kurulması ka
bul edilen 9/228 ve 9/223 esas numaralı soruştur
ma önergeleriyle, ilgili bakanı ve konusu aynı oldu
ğundan, okunan bu soruşturma önergesinin de kurul
muş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonunda gö
rüşülmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
«

Ali Topuz'un Bakanlığı sırasında Köy İşleri ve
Kooperatifler Bakanlığının icraatı evvelki dönemlere
oranla fevkalade düşük olmuş, KUP, KİP gibi slo
ganlarla Türk köylüsünü aldatmaya çalışmıştır.
Köylümüzü hizmetlerden mahrum bırakan bu zih
niyet; namuslu, şerefli ve cefakâr memur ve işçileri
mize eziyet etmekte, onları çoluk çocuğu ile açlığa ve
perişanlığa mahkûm etmekte fevkalade başarılı ol
muştur.

7. — Muğla Milletvekili
Ahmet
Buldanlı'nm;
DİSK'in yasa dışı faaliyetlerine göz yumarak görev
lerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıy
la Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı Hasan
Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/261)

Odacısından şantiye işçisine kadar her pozisyon
da işçiyi toplu sözleşme ve iş 'kanunlarına
aykırı
olarak tayin eden ve buna gerekçe olarak da KUP'u
gösteren Ali Topuz'un Bitlis'ten Tunceli'ye işçi ta
yinine ne gerekçe göstereceği merak konusudur. Çün
kü, bu illerin ikisi de KUP bölgesi içindedir.
(Bakanlar Kurulunda; «Bir tek partizan tayinimi
gösterin Bakanlıktan istifa ederim» dediği basında yer
almıştır.
•Partizan tayinlerine en son misal olarak 3C.3.1979
tarihinde Bakanlık Hukuk Müşavirliğinde memur
olarak çalışan:;
1. iskender Alemdarı Kars YSE Müdürlüğü
ne,
2. Bünyamin Erol'u Mardin YSE Müdürlüğü
ne,
3. Ali Danış'ı Tunceli YSE
Müdürlüğüne
tayin etmesini gösterebiliriz. Gene aynı yerde işçi
olarak çalışan Namık Bozkuıt'unda iş akdi gerek
I
çesiz olarak feshedilmiştir.

BAŞKAN — Gündemin 4 ncü sırasında yer alan
•9/261 esas numaralı, Muğla Milletvekili Ahmet Bul
danlı'nm, DİSK'in yasa dışı faaliyetlerine göz yuma
rak görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla Başba
kan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı Hasan Fehmi
Güneş haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Anayasamıza göre Türk Devleti; hürriyetçi de
mokratik nizam içinde yaşayan bir Cumhuriyettir.
Cumhuriyetin icabı olan her türlü hürriyetler ve hak-
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lar, Anayasamızın saydığı bir çok hükümlerle teminat
altına alınmıştır.
Ancak; 1968 yılında
beynelmilel komünizmin;
dünyaya saldığı terör ve ajitasyon olayları, yurdumuz
da talebe eylemleri halinde başlamış ve o devrin mu
halefet partisi lideri İsmet Paşa ve yandaşlarınca hi
maye görmüştür. Merhum Paşanın ve yandaşlarının
ortanın solu sloganı ile başlatıp sürdürdükleri sol
düşünce; bugün yurdumuzda bölücülük, komünistlik,
mezhepçilik şeklinde fitnesini sürdürmektedir. Bugün
dahi iktidarı elinde tutan solcu CHP ve ona vücut
veren bilcümle «Pembeden kızıla kadar» sol kuruluş
lar gemi azıya almış bulunmaktadırlar. Bunların ba
şında DİSK denen marksist işçi
konfederasyonu,
TÖB - DER denen marksist öğretmen kuruluşu İGD,
İKD, TİKP, TKP gibi legal, illegal teşekküller de
mokratik Cumhuriyete, hürriyetlerimize ve milletimi
ze düşman kesilmişlerdir. 1976'dan beri İstanbul Tak
sim Meydanını Moskova'nın Kızıl Meydanı haline ge
tiren DİSK, Anayasanın ve Dernekler Kanunu ile
Sendikalar Kanununun kabul etmeyeceği bir davranış
la, komünizmi ve anarşizmi sendikalizme alet ederek
yaymaya çalışmaktadır. Kanunların yasakladığı her
fiili pervasızca işleyen bu teşekkül, gayri kanuniliğin
ve anarşinin sembolü haline gelmiştir. Hiçbir hak ve
hukuk kaidesi tanımadan tecavüzlerini Ordumuza ka
dar uzatabilen bu teşekkülün bütün faaliyetlerinin in
celenerek haklarında müeyyide tatbiki icabederken,
Hükümet Başkanı ve ona vücut veren Bakanlar Ku
rulu dahi; bu gayri kanuni davranışların sahiplerine
taviz üstüne taviz vermek ve önlerinde eğilmek su
retiyle onların cüret ve cesaretlerini artırmaktadır.
Örfi idareye rağmen 1 Mayıs Bayramınm
Taksim'de kutlayacağız diyerek «Bizim için 100 bin
kişilik hapisane hazırlayınız, biz Ecevit'ten daha az
cesur değiliz» diyecek kadar şaşıran DİSK yöneti
cilerine el oğuşturup aman Allahaşkına mitinginizi İz
mir'de yapınız diyecek kadar geri çekilen Hükümet
Başkanı, Devlet ve Hükümet mehabetini ihlal etmiş
tir. Bu yüzdendir ki, İzmir şehri 1 Mayıs günü Rus
işgaline uğramış bir işgal şehri gibi baştan aşağı kı
zıl sloganlara bulanmıştır. Kahraman Türk İzmir; Yu
nan işgalinde bile maviye bugünkü kızıl kadar boyan
mamıştır. Yunanın İzmir'de denize döküldüğü Kordonboylarında, komünist eşkiyaların naralarını duyan
şehit ve şüheda Ecevit'ten tedbir almadığı, bunları
susturmadığı için şekvacıdır. Yukarıdan beri izah edil
diği gibi DİSK'in alâmein-nâs marksizm propaganda
sı yapmasına diğer komünist fraksiyonların
halka
dehşet saçmasına göz yuman görevini savsaklayan ve
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onlara karşı Devlet güçlerini kullanmayan Başbakan
Ecevit ile İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hak
larında Anayasanın 90 ve Birleşik İçtüzüğün 12 nci
maddesi ile TC Kanununun 240 ncı maddeleri gere
ğince Meclis Soruşturması açılmasını rica ederim.
Saygılarımla.
Muğla Milletvekili
Ahmet Buldanlı
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü top
lantısının 14 ncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasının gerekli olup olmadığını incele
mekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruş
turma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden oluşmasını
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Komisyon çalışma süresinin üye seçimi tarihinden
başlamasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içerisinde komisyona vermesini
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
8. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu
ve
C. Senatosu Van Üyesi Ferid Melen'in; sosyal gü
venlik fonlarının kanuni usuller dışında kullanılma
sına göz yumarak görevini ihmal ve kötüye kullandı
ğı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Sosyal Gü
venlik Bakanı Hilmi İşgüzar hakkında
Anayasanın
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/262)
BAŞKAN — Gündemin 5 nci sırasında yer alan,
Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve C. Senato
su Van Üyesi Ferid Melen'in; sosyal güvenlik fon
larının kanuni usuller dışında kullanılmasına göz yu
marak görevini ihmal ve kötüye kullandığı iddiası
ile Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar hakkında
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi :
TBMM Başkanlığına
Özü : Sosyal güvenlik fonlarının kanuni
usuller dışında kullanılması ile ilgili ola
rak, Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgü
zar hakkında Meclis Soruşturması açıl
ması talebi.
Önergemizi iki anabölüm halinde sunacağız :
Birinci bölümde, sosyal güvenlik fonlarının kulla
nışı ile ilgili olarak zihinlerde beliren soruları ortaya
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koyacağız. Bu konuda, bizzat Bakanlar Kurulu üye
leri, SSK Müdürler Kurulu üyeleri tarafından ortaya
konan ciddi suçlamaları hatırlatacağız.
İkinci bölümde ise, kanun hükümlerini ve son
günlerde elde edebildiğimiz bazı yazılı belgeleri su
nacağız. Bu kanun hükümlerinin ve belgelerin birlikte
incelenmesi, Sosyal Güvenlik Bakanının (ve Sosyal Si
gortalar Kurumunun başına getirdiği Genel Müdürün)
sosyal güvenlik fonlarının kullanışı konusunda kanun
ları nasıl zorladıklarını, ihlal ettiklerini ortaya koya
caktır.

rı ile ilgili yaygın şikâyetler yeni değildir. Sayın Baş
bakan Yardımcısının Nisan 1979'da bu yazılan bir
defa daha yazmaya lüzum duyması, yolsuzlukların
Parlamentoda, kamuoyunda, hatta Hükümet içinde
yoğun tarzda tartışılması ile ilgili olabilir.
Biz, SSK fonları açısından, bazı önemli belgeleri
son günlerde öğrenmek imkânını bulduk ve bu bel
gelere muttali olunca, bütün gerçeklerin ve sorumlu
lukların aydınlanması için, Bakanlık müfettişleri yanın
da, TBMM'nin olaya elkoymasının zorunlu olduğu
sonucuna vardık.

Bu açık kanunsuzluklara rağmen, Bakan İşgüzar
işbaşında tutulursa ve sadece «konuların Bakanlık mü
fettişlerine havale edildiği» söylenmekle yetinilirse, bu
tutumun bir tek izahı olabilir : Acı gerçekleri örtme
çabası...
Biz, TBMM'nin buna izin vermeyeceği inancında
yız. Bu nedenle, soruşturmanın doğrudan doğruya
TBMM'ce ele alınması zorunluğunun doğduğu kanaa
tine varmış bulunuyoruz.

Türk basınında, bir süreden beri, özellikle sosyal
fonlarla bağlantılı olarak «yerli DÇM» deyimi ısrarla
kullanılmaktadır. İktidarı genellikle desteklediği bili
nen bir sayın yazar :

Zihinlerde beliren sorular ve kuşkular
Başbakan Yardımcısı Sükan'ın ve Müdürler Ku
rulu Üyesi R. Baydur'un kamuoyuna yaptıkları açık
lamalar.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Sü
kan'ın iki gün önce, 6 Mayıs 1979'da yolsuzluk olay
ları ile ilgili olarak yaptığı açıklama bile, bu önerge
mizde talep ettiğimiz Meclis Soruşturmasının açılmasındaki zarureti gsötermeye yeterlidir.
Devlet Bakanı,
Başbakan Yardımcısı
Sükan,
22.12.1978'de; sosyal güvenlik fonlarının kullanılışı
ile ilgili olarak şöyle demişti :
«Sosyal güvenlik fonları bankalara yatırılırken ba
zı tercihlerin yapıldığı, yatırılan bu fonlara ait para
ların bazı şahıs ve firmalara kredi kaynağı olarak kul
landırıldığı anlaşılmıştır. Bu suretle sosyal güvenlik
fonlarının kullanılmasında istismarlar olmuştur. Sos
yal güvenlik fonlarının istismarına vesile olan ve bu
yoldan şahsi çıkar sağlayanların yakalarına yapışmak,
bunlardan yaptıklarının hesabını sormak lazımdır.»
Sayın Sükan, hem yöneticileri, hem de bazı iş ale
mi mensuplarını açıkça suçlayan bu sözlerini, iki gün
önce, 6 Mayıs 1979 tarihli açıklamasında tekrarla
mıştır.
Sayın Sükan, SSK fonlarının bazı firmalara kredi
kaynağı sağlamak suretiyle menfaat temini için kulla
nılması konusunun tahkikini 17 Nisan 1979 ve 24 Ni
san 1979 tarihlerinde Maliye Bakanlığından talep et
tiğini de açıklamaktadır. Söz konusu fonların istisma— 227

«İşçinin, esnafın, serbest meslek sahibinin sigor
ta primlerini... belirli kişilere peşkeş çekilmesinden»
şikâyet etmiş ve bu konunun, Bakanla ilişkileri de da
hil olmak üzere, tam bir soruşturmaya tabi tutulması
gereğini belirtmiştir.
Takdir olunacaktır ki, sonunda bir Bakanı ilgilen
direbilecek bir soruşturma, Bakanlık müfettişleriyle
değil, TBMM tarafından yapılmak gerekir.
Sayın Sükan bile, 6 Mayıs 1979 tarihli açıklama
sında dikkate değer bir beyanda bulunuyor. Hükü
met içinde yolsuzlukların tespit ve takibi ile ilgili
çalışmaların koordinasyonu görevinin uhdesine veril
diğini hatırlattıktan sonra aynen şöyle diyor :
«Türlü engellere ve engellemelere rağmen, mahdut
ve fakat bilgili, seviyeli bir ekiple birlikte, bu göre
vimle ilgili çalışmalarımı sürdürmekteyim.»
Sayın Başbakan Yardımcısının görevini yaparken
«türlü engellere ve engellemelere» uğradığını açıkla
ması çok dikkat çekicidir. Bir Başbakan Yardımcısı
görevini yaparken engellerle ve engellemelerle karşı
laştığını itiraf ederse, Bakanlık müfettişlerinin ne ka
dar büyük engellemeler ve güçlüklerle karşılaşacakla
rını tahmin etmek güç olmaz.
Bir Bakanla ilgili olan hiçbir soruşturmanın, o
Bakan görevinde otururken, Bakanlık müfettişleri ta
rafından rahatlıkla yapılması kolay değildir.
Bir Müdürler Kurulu üyesinin ilginç açıklama ve
uyarıları.
Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun bir
üyesi, 20 Şubat 1979'da, ilgili makamlara Kurum fon
larının kullanışı ile ilgili iki sayfalık önemli bir açık
lama göndermiştir. Ayni tarihte kamuoyuna da açık
lanan ve fotokopisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na takdim edilecek olan belgede, Müdürler Kurulu-
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nun sayın üyesi, Yönetim Kurulu üyelerinin değil,
ilgili Bakanın tutumu üzerinde durulması gerektiğini
ima ediyor ve Kurumun bütün yöneticileri gibi, il
gili Bakanın da Maliyeye mal beyanı vermesini iste
yecek kadar açık sözlü davranıyor.
Kurumun bir yönetim kurulu üyesinin imzasıyla
yayınlanan ve bütün ilgili mercilere 20 Şubat 1979'
da ulaştırıldığı anlaşılan bu yazının incelenmesi göste
riyor ki, Bakan ve onun yakın arkadaşı Genel Müdür,
bazan Müdürler Kurulunca verilmiş bir ret kararını
(veto hakkı kisvesi altında) hiçe sayarak; bazan da
SSK Kanununun «500 bin lirayı aşan sözleşme ve iş
ler hakkında Yönetim Kurulundan karar almayı» em
reden hükmünü ihlal ederek, Kurumun 1 milyar lira
yı aşan paralarını, kendi istedikleri bankalara yatır
mışlardır. Bir süreden beri basınımızda yer alan «yer
li DÇM» deyiminin kaynağı da, işte bu kanunsuz iş
lemlerdir.
Söz konusu belgede, Yönetim Kurulunun bir ban
kaya para yatırılmasıyla ilgili açık «ret» kararını
tam tersine çevirerek uygulatan Sosyal Güvenlik Ba
kanından «Yönetim Kurulunun kararını tanımak is
temeyen Sosyal Güvenlik Bakanı» diye bahsedilmek
tedir.
Aynı belgede, açıkça, bir bankaya «mevduat ver
meye Kurumun zorlandığı» belirtiliyor ve şöyle de
niyor :
«Ayrıca iki özel bankaya, yine Kurum Yönetim
Kuruluna sorulmadan Genel Müdürlüğümüzce para
yatırılmış, Yönetim Kurulumuzun bu tasarruftan bir
kaç ay sonra haberi olmuş,... bundan böyle Yönetim
Kurulundan geçmeden hiçbir bankaya mevduat ve
rilmemesi kesin olarak karara bağlanmıştır.»
Sayın Yönetim Kurulu üyesi, Başbakan Yardım
cısının «sosyal güvenlik fonlarının istismarına vesile
olan ve bu yoldan şahsi çıkar sağlayanların yaka
sına yapışmak, bunlardan yaptıklarının hesabını sor
mak lâzımdır» tarzındaki sözlerini hatırlatarak, hiç
kimsenin yakasına yapışılmadığını hatırlatıyor ve «bir
veto hakkının gereksiz yere kullanılmasına» seyirci
kalınmasından şikâyet ediyor, Hükümetin önce «ken
di içindekilere» güç yetirmesi gerektirdiğini belirti
yor. Açıklamasının sonunda, sayın Müdürler Ku
rulu üyesi, Bakan dahil, yöneticilerin mal beyanı
vermesini istiyor.
Müdürler Kurulu üyesinin bu önemli açıklaması,
yerli DÇM ile ilgili yayınlar, bizzat Başbakan Yar
dımcısı Sayın Sükan'ın 22.12.1978 tarihli ve 6.5.1979
tarihli açıklamaları, sosyal güvenlik fonlarının kulla
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nılışı konusunda zihinlerde önemli tereddütler, soru
lar ve-kuşkular uyandırmak için yeterlidir.
Acaba bu kuşkuları teyit edecek kanunsuz işlem
ler var mıdır? Sorusuna, önergemizin bundan sonraki
bölümünde, kanun hükümleri ve belgeler başlığı altın
da cevap vermeye çalışacağız.
Kanun hükümleri ve belgeler.
4792 sayılı SSK Kanununun 11 nci maddesinin
(G) bendi, Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerin
den birini aynen şöyle belirlemiştir :
«Madde 11 (Bent G) — Kurumca 500 bin liradan
fazla olmak üzere aktedilecek sözleşmeler veya ya
pılacak işler hususunda karar vermek.»
Bu maddenin ışığı altında, 7 Nisan 1978 tarihi
ile 6 Temmuz 1978 tarihi arasında SSK paralarından
1 milyar 200 milyon lirasının, çeşitli bankalara Mü
dürler Kurulu kararı alınmadan yatırıldığını tespit et
miş bulunuyoruz.
Sonunda Müdürler Kurulunun (Yönetim Kurulu
nun) farkına vardığı bu işlemler, Bakanın bir yazılı
emri ile başlamıştır.
SSK'nın bağımsız olduğunu ve Kurumun işlerine
karışmadığını, Kurumda bütün kararların Yönetim
Kurulunca
alındığını iddia eden
Bakan İşgüzar,
7.4.1978 tarihli, 4.1.4/5419 sayılı bir yazı ile bir ban
kaya 50 milyon lira yatırılmasını Genel Müdürlük
ten istemiştir.
Yazının pek dikkati çeken bir özelliği de, Bakan
İşgüzar'ın yalnız bankanın adını değil, 50 milyonun
yatırılacağı şubenin adını da yazısında belirtmesidir.
Bu yazının altında Genel Müdürün el yazısı ile
aşağıdaki şerh verilmiş bulunmaktadır :
«Genel Muhasebe Müdürlüğüne,
4 yıl ve % 20 faizli vadeli hesap açılması (Müdür
ler Kuruluna götürülmesine mahal yoktur) uygundur.
7.4.1978
Genel Müdür Enginsu'nun imzası»
Muhasebe «Müdürler Kurulu kararı» aradığı için,
bu ibare ekleniyor.
Yine 7 Nisan 1978 tarihinde bir Yönetim Kurulu
kararı görüyoruz. Bu karar, Bakan ve Genel Müdür
ikilisi tarafından, zorlanarak amacı dışında kullanıl
mıştır. Bu karar, Kurumun o zamana kadar yakın
işbirliği halinde çalıştığı, «mevduat getiren krediyi
alır» oyunlarına alet edilmesi mümkün olmayan, Ku
rumun ödediği emekli aylıklarının dağıtılmasında Ku
rumla anlaşma yapmış bankalardaki mevduatın, faiz
hadlerini yükselten kararname hükümlerine göre, ayni
bankalarda değerlendirilmesi, yani bulundukları ban-
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kalarda bırakılması, ancak yeni faiz oranlarının bu
bankalara kabul ettirilmesi hakkındadır.
7.4.1978 tarihli, K. III - 1626 sayılı Yönetim Ku
rulu kararının hüküm kısmı aynen şöyledir :
«...Devlet Yatırım Bankası tahvil faizlerinin, Ku
rum faiz kaybını karşılayacak seviyeye çıkarılıncaya
kadar, halen mevduatımız bulunan bankalardaki va
deli ve vadesiz hesabımızın 8.2.1978 gün ve 16214
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7/14687 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararı ile öngörülen faiz oranlarını - ve
ihtiyaç dolayısıyla hesabın çözülmesi halinde hesapta
kalış süresine göre faiz oranı tatbik edilmesini - ka
bul eden bankalarda faiz oranları da dikkate alınmak
suretiyle bırakılması hususunda Genel Müdürlüğe yet
ki verilmesine».
Bu karara göre TC Ziraat Bankasındaki veya İş
Bankasındaki mevduatın, yeni faiz oranlarını kabu'
etmeleri için teşebbüs yapılarak aynı bankalarda bı
rakılması söz konusudur.
Bu bankalar böyle bir isteği reddederlerse ne ya
pılacağı, mevduatın buralardan çekilip çekilmeyeceği,
çekilirse hangi bankaya yatırılacağı konusunda Mü
dürler Kurulunca alınmış bir karar yoktur.
Müdürler Kurulunun, kendisinden habersiz 1 mil
yar liradan fazla paranın çeşitli bankalara garip usul
lerle yatırılmasından haberdar olunca, «Yönetim Ku
rulundan geçmeden hiçbir bankaya mevduat verilme
mesi yolunda» bir karar alması da, kanunun 11 nci
maddesinin (G) bendinden doğan yetkisini kimseye
devretmediğini teyit eden bir belgedir.
Yönetim Kurulu kararında sözü geçen «halen mev
duat bulunan bankalardaki vadeli ve vadesiz hesap
ların» o bankalarda bırakılmasına imkân olmazsa, ya
ni 7 Nisan 1978 tarihli karardaki şartlar gerçekleşe
mez ve karar uygulanamazsa, 4792 sayılı Kanunun 11
nci maddesinin açık hükmüne göre yapılması gereken
iş durumundan Yönetim Kurulunu haberdar edip, ne
reye ne miktarda, hangi şartlarla mevduat yatırılacağı
konusunda yetkili kurulun karar almasını istemek
idi. Bu yapılmamıştır.
«Bırakılması» diye biten bir karar «Bakanın ve
Genel Müdürün istediği bankalara aktarılması» tar
zında keyfi bir yoruma tabi tutularak çok dikkati çe
kici işlemler yapılmıştır.
Bu işlemlerden birincisini yukarıda arz ettik. Yö
netim Kurulunun 7.4.1978 tarihli kararı aldığı gün,
Bakan imzası ile Genel Müdürlüğe bir yazı gönderili
yor, aynı gün Genel Müdür bu yazının altına şerh
vererek 50 milyon lirayı, Müdürler Kuruluna sorma
dan bir başka bankaya aktarıyor.
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Bir kaç Ayda Bir Milyarlık Mevduat Aktarması :
Bakanın emri ile 7 . 4 . 1978'de 50 milyon lira
aktarılan Banka, 5 . 5 . 1978'de 75 milyon lira taleb ediyor. Müdürler Kuruluna sorulmadan -hatta
ilgili daire ve servislerin mütalaasına bile başvurulmaden- aynı gün, Bankadan gelen yazının altına
«uygundur» diye yazılarak Genel Muhasebe Müdür
lüğüne 75 milyonu aktarma emri veriliyor ve aynı
gün para bankaya yatırılıyor.
31 Mayıs 1978'de ise, «Müdürler Kuruluna Arz
Edilmesine Lüzum Yoktur» şerhi ile Genel Müdür
yeni emirler veriyor.
Yukarıda sözü geçen resmi bankaya yeniden 50
milyon, iki özel bankaya da 150 milyon lira ayın
gün (31 . 5 . 1978) yatırılıyor.
Bundan bir hafta sonra, 7 Haziran 1978'de, ru
özel bankalardan birine 50 milyon, diğerine 200
milyon lira daha yatırılıyor. Yine Müdürler Kuru
luna bilgi verilmiyor, kanunen zorunlu olan Kurul
kararı aranmıyor.
31 Mayıs 1978 ile 7 Haziran 1978 arasındaki haf
ta zarfında 300 milyon lira yatırılan özel bankaya,
16 Taziranda yeniden 100 milyon lira, 23 Haziranda
100 milyon lira daha, nihayet 28 Haziranda tekrar
100 milyon lira yatırılıyor.
Böylece bir aydan daha kısa bir süre içinde, bir
tek özel bankaya (Müdürler Kurulunun bilgisi ve
kararı olmadan) aktarılan para 600 milyon lirayı bul
muştur.
Bu arada, Müdürler Kurulu Kararı alınmadan
Bakan emri ile 7 . 4 . 1978'de para yatırılan ban
kaya, 23 Haziran 1978'de yeniden 125 milyon lira
aktarıldığını görüyoruz.
6 Temmuz 1978'de ise bir başka özel bankaya
100 milyon lira aktarılıyor.
Bu aktarmaların cereyan tarzı da son derecede
ilginçtir. Bununla ilgili belgeler şu gerçeği ortaya ko
yuyor :
Bir ayda 600 milyon liradan fazla para aktarılan
özel bankanın 21 Haziran 1978 tarihli bir yazısı var:
Ankara'da ve İstanbul'daki bazı şubelerinin adını
belirterek, bu şubelere para yatırılması isteniyor. Bu
yazı servislere gönderilip araştırma ve incelemeye ta
bi tutulmuyor. Müdürler Kuruluna hiç sunulmuyor.
Bankanın antetli müracaat kâğıdının altına, 23 Hazi
ran 1978'de, Genel Müdürün el yazısı ile şu emir
yazılıyor :»
«Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığına.
İstanbul
şubesine, 4 yıl ve % 22 faiz
229 —
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ile 100 000 000 (yüz milyon) vadeli mevduat yapıl
ması uygundur.»
Bundan bir gün sonra, 24 Haziran 1978'de aynı
bankanın Ankara'daki bir şubesi için yeni bir mü
racaat geliyor. Bunun altına da o şubeye 100 milyon
lira yatırılması emri yazılıyor. Muhasebenin haklı te
reddüdünü aşabilmek için, her defasında «Müdürler
Kuruluna arzına lüzum yoktur» ibaresi Genel Mü
dürce yazılıp imzalanıyor.
Yukarıda metnini verdiğimiz 11 nci maddenin^ (G)
fıkrasının açıklığı karşısında bu tutum son derecede
ilginçtir.
Bütün bu işlemlerde, Müdürler
Kurulunun
7 . 4 . 1978 tarihli ve prensip kararına dayanılmak
istendiği anlaşılıyor. Bu prensip kararı, vadeli mev
duatta faiz oranlarını artıran 28 Şubat 1978 tarihli
Bakanlar Kurulu kararından sonra, Kurumun
faiz
kaybını önlemek gerekçesiyle alınmıştır. Söz konu
su Müdürler Kurulu Kararı, her hangi bir yolsuzluğa
imkân bırakmayacak açıklıktadır.
Kararın amacı bellidir : SSK'nın o güne kadar
çalıştığı, emeklilik işlemlerinde yardım gördüğü, «mev
duat getiren krediyi alır» tarzında işlemler yapma
sı mümkün olmayan TC Ziraat Bankası ve îş Ban
kası gibi bankalardaki mevduatı için, Bakanlar Ku
rulunun tespit ettiği yeni kanuni faiz oranları talep
edilecek... Bakanlar
Kurulu Kararı ile öngörülen
yeni faiz oranlarını kabul ederlerse (ve ihtiyaç do
layısıyla hesabın çözülmesi halinde,
hesapta kalış
süresine göre fai zoranı tatbik
edilmesini kabul
ederlerse) mevduat, o bankalarda bırakılacaktır.
•Tekrar edelim ki, bu kararın sonundaki «bırakıl
ması» sözü açıktır. Bu karar, Kurum mevduatının,
yeni faiz koşulları kabul ettirilerek bulunduğu ban
kalarda bırakılmasını amaçlamaktadır. Verilen yetki
bu yoldadır.
Kararda, hiç bir yeni banka adı yoktur. Müdür
ler Kurulu kararları ile daha önce hesap açılmış ban
kalar dışında, herhangi bir bankaya kaynak aktarıl
masına dair tek kelime yoktur.
Nitekim, kararın bu anlama gelmediği, aktarma
lardan haberdar olan Müdürler Kurulunda açıkça
ifade edilmiştir.
Usulsüz işlemlerin düzeltilmesi yolunda bugüne
kadar sonuç vermeyen çabalar gösterilmiştir.
Bir Başka Kanunsuzluk :
«Veto yetkisi» denilen icrayı durdurma yetkisi,
Müdürler Kurulu yerine karar verme yetkisi şeklin
de yorumlanarak, Müdürler Kurulunun açık «ret»
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kararına rağmen, Bankanın, 7 . 4 . 1978 tarihli ya
zılı emri ile mevduat aktarması yapılan banka ile bir
protokol imzalanmıştır. SSK primlerinin toplanma
sında haklar tanıyan bu protokol, Kurumun kuruluş
kanununa göre Müdürler Kurulunun (Yönetim Ku
rulunun) onayına sunulmuştur.
20 Temmuz 1978'de, K. XXI-3920 sayılı Kararla,
Kurumun yıllardan beri işbirliği yaptığı iki büyük
milli banka dışında üçüncü bir banka ile benzeri bir
anlaşma imzalamasına gerek olmadığı sonucuna va
rılmıştır. Genel Müdürlük teklifi ve bu teklife bağ
lı anlaşma taslağı yetkili kurul tarafından oy çokluğu
ile reddedilmiştir.
Genel Müdür bu karara muhalif kalmış ve 23
sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince işlem ya
pılmasını isteyerek Bakanlığa başvurmuştur. Bakan
«Genel Müdürün vetosu uygundur» yazısını yazarak
4 . 8 . 1978'de imzalamıştır.
Bundan sonra, Bakan ve Genel Müdür ikilisisinin !«veto» su sanki icrai ve olumlu bir Yönetim
Kurulu Kararı imiş gibi, bir bankayla imzalanan
anlaşma taslağı, Yönetim Kurulu tarafından redde
dilmiş olmasına rağmen yürürlüğe konmuş ve işletil
miştir.
Bakanın imzasını taşıyan şerhin yazılı bulundu
ğu belgenin tarihi 4 Ağustos 1978 ve
numarası
687450'dir.
Şimdi sözü geçen kanun maddesine bakalım :
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin idare ve muraka
beleri hakkındaki kanuna ek kanun adı ile, 20 Tem
muz 1960'da yayınlanan 23 sayılı Kanunun 7 nci
maddesi aynen şöyledir :
«Madde 7. — Kurul Başkanı Kurul kararlarının
icrasını tehir yetkisini haizdir. Bu gibi hallerde ih
tilaf derhal nezaret ve murakabe merciine intikal
ettirilir. Nezaret ve murakabe mercii Kurul kararını
tasvib eylediği veya kararın ittihazı tarihinden itibaren
20 gün zarfında iptal veya talikini tebliğ etmediği
takdirde karar yürürlüğe girer.»
Görülüyor ki burada bir kararın icrasının dur
durulması söz konusudur. İlgili Bakan kararı veto
eden Müdürün görüşüne katılmazsa ve Yönetim Ku
rulu kararını iptal etmezse, Yönetim Kurulu kararı
yürürlüğe girecektir.
Veto kararına Bakan katılırsa, Müdürler Kurulu
nun kararı iptal edilmiş olacaktır. Ama, bir kararı
iptal etmek, onun yerine yeni bir karar almak anla
mına gelmez.
230 —
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Cumhurbaşkanı bir kanunu veto edebilir. Ama
kendi kararını TBMM'nin iradesi yerine geçirmesi
düşünülemez. Veto yetkisi ile, bir heyetin yerine ge
çip o heyetin yetkilerini bizzat kullanmak arasında
büyük fark vardır.
Bahsettiğimiz olayda ise, Yönetim Kurulunun
onaylamadığı, reddettiği bir teklif, Genel Müdürün
muhalefeti Bakan tarafından uygun görülünce, san
ki Bakan ve Genel Müdür ikilisi Müdürler Kurulu
yerine geçerek icrai bir karar almışlar gibi uygulan
maya konmuştur.
Veto hakkının bu tarzda uygulanması, işçi -. 'işve
ren, hükümet ve emekliler ile Kurumda çalışan per
sonel temsilcilerinden oluşan bir kurulun bütün yet
kilerini, diledikleri zaman Bakanla Genel Müdürün
el ele verip kullanmaları anlamına gelir.
Aynı yoldan, kanunsuz tayin de yapılmıştır. Mü
dürler Kurulunun reddettiği bir üst kademe tayini,
Genel Müdürle Bakanın veto yetkisini kullanmasıy
la gerçekleştirilmiştir.
İcrayı durdurma, Kurulun çoğunlukla aldığı bir
kararı iptal etme yetkisi başka şeydir. Kurulun yeri
ne geçerek karar vermek başka şeydir.
Bakanın
icraatını, Bakanın usulsüz olarak ve
mevzuatı açı'kça çiğneyerek tayin
ettiği müfettişler
denetleyeni ez.
Bakan İşgüzar, bir taraftan hakkındaki iddiaları
kendi Bakanlığının müfettişleri tarafından teftiş et
tirdiğini söylerken, bir taraftan da, «Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğini») açıkça ihlal
ederek ve hiçe sayarak, keyfi müfettiş tayinleri yap
makta, sonra da müfettişlik sıfatını mevzuata göre
elde etmemiş bir kişiyi Malatya alışverişi, İstanbul'
daki Karacaahmet yanındaki imar durumu kesinleş
memiş arsanın alımı ve benzeri konularda teftişe me
mur etmektedir.
Yolsuzlukları teftişe başlattım diyen Bakan, ara
lık sonunda sözüm ona teftişe başlatırken, ocak ba
şında teftişi gereken işlemde Kurumla sözleşme im
zalayan ve müvekkili adına para tahsil eden kişiyi
Genel Müdür Yardımcısı yapması yetmiyormuş gibi,
şimdi de, Yönetmeliğe aykırı olarak tayin ettiği ve
yetkili Teftiş Heyeti Başkanının bu tayinin usulsüz
olduğunu belirtmesine rağmen tayinde ısrar ettiği, sı
nav geçirmeden müfettiş nasbettiği kişiyi, kendisi ile
ilgili iddiaların teftişine memur etmektedir!...
Yalnız bu olay bile, denetimin Bakan İşgüzar'a
ve emrindeki kişilere bırakılamayacağını göstermeye
yeter.
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Yalnız bu olay bile yüce Meclisin siyasi, hukuki
ve cezai denetim mekanizmasını hemen işletmesi için
yeterli nedendir.
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönet
meliği 7 Temmuz 1976 tarih ve 15639 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu
yönetmeliğin 5 nci maddesi Teftiş
Kuruluna müfettiş yardımcısı olarak girileceğini, mü
fettişlik nitelik ve unvanının yeterlik sınavı verilerek
kazanılacağını, her sınıftan müfettişliğe ancak bu ni
telik ve unvanı kazanmış olanların atanabileceğini be
lirtiyor.
Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yazılı ve sözlü sınav
lar kazanılmadan müfettiş yardımcısı olunamayaca
ğını hükme bağlıyor. Sınavların en az bir ay önce
gazetelerle ilanı lüzumunu belirtiyor.
Müfettiş yardımcılığından müfettişliğe, 3 yıl yar
dımcı olarak çalışıp yeterlik notu almış olanlar ara
sında açılacak müfettişlik sınavı ile geç ilebileceği,
yönetmeliğin 23 ve 24 ncü maddelerinde kesin hük
me bağlanıyor.
Yönetmeliğin yürürlüğe girişini belirten 68 noi
maddesi, bütün maddelerinin yayımı tarihinde, mü
fettiş yardımcılığına alınma ile ilgili 5 nci maddenin,
aralık 1976 başında yürürlüğe gireceğini anlatıyor.
Bu durumda imtihansız, tepeden inme, ilansız ve
duyumsuz, yeterlik notu almadan, imtihan jürisi ta
rafından not verilmeden ve Teftiş Kurulu Başkanı ta
rafından inha edilmeden, Bakanın nasbi ile müfettiş
tayini kanunsuzdur.
Hele böyle tayin edilmiş bir müfettişe bundan ön
ceki soruşturma önergemizde bahsettiğimiz arsa alı
mı yolsuzluklarının teftişi görevinin bizzat Baıkan ta
rafından verilmesi, herkesin gözünü açmağa ve vic
dani Zanaatları pekiştirmeye yeterli, ibret verici bir
olaydır. Yalnız bu tayin başlı başına
sorumluluğu
muciptir.
TBMM dosyalara hemen el koyarsa bu garip ta
yini ve görevlendirmeyi bütün belgeleriyle tespit im
kânını bulacaktır.
Bu olay bile, sigorta fonları ile ilgili ve hükümet
üyelerince bile dile getirilmiş yolsuzlukların teftişinin
ve tespitinin Bakanlar emrindeki kimselerle değil, bir
Meclis soruşturması ile yapılması zorunluğunu orta
ya koymaktadır.
Yukarıdaki nedenlerle, Bakan İşgüzar'ın
fiilleri
ve davranışları, soruşturma sonunda daha ağır başka
maddeleri ilgilendirmesi hali saklı kalmak
üzere,
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerinin
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'kapsamına girdiği cihetle, hakkında Anayasanın 90
ncı ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılmasını
saygılarımızda arz ve teklif ederiz.
Kayseri Milletvekili
Van Senatörü
Turhan Feyzioğlu
Fer id Melen
BAŞKAN — Sayın üyeler; okunmuş bulunan So
ruşturma önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulunun 2 . 5 . 1979 tarihli 8 nci Birleşimin
de okunarak, Soruşturma Hazırlık Komisyonu kurul
ması kabul edilmiş olan 9/256 esas numaralı Soruş
turma önergesiyle ilgili bakanı aynı ve konulan ben
zer olduğundan, okunan Soruşturma önergesinin bu
Komisyonda görüşülmesini oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün; muh
tar maaşlarının ödenmesinde yetkilerini
kullanmaya
rak görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyla
Yerel Yönetim
Bakam
Mahmut Ozdemir
hakkında
Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına
ilişkin önergesi. (9/263)
BAŞKAN — Gündemimizin 6 ncı sırasında yer
alan, Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün; muhtar
maaşlarının ödenmesinde yetkilerini kullanmayarak
görevini ihmal ve 'kötüye kullandığı iddiasıyla Yerel
Yönetim Bakanı
Mahmut Ozdemir hakkında bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini oku
tuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yurdumuzda yönetimin en önemli kademesi olup
her türlü mesuliyeti kendisine yüklediğimiz bölgesi
nin hizmetlerinden sorumlu tuttuğumuz, her an va
tandaşlarla haşir neşir olan Türk mahalle ve köy
muhtarları devletten kanunen alacağı olan maaşla
rını alamamakta, buna rağmen şerefle ve sükûnetle
görevlerine devam etmektedirler. Devleti bölmek,
milleti parçalamak, hizmetleri durdurmak gibi çirkin
yollara saparak sokağa dökülmemektedirler.
Dev
letin diğer memurları maaşlarını aylarca değil bir
gün geç alsalar zannederim muhtarlarımız kadar sa
bırlı olamazlar.
Hayatın alabildiğine pahahlandığı zaruri ihtiyaç
maddelerine her gün hudutsuz zamların konduğu,
yokların, kuyrukların alabildiğine arttığı bugünkü
Hükümet devrinde
asayiş ve ekonomik kararların
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uygulanmasından dahi sorumlu tuttuğumuz muhtar
larımızın ne yiyip ne içtiğini nasıl geçindiğini soran
bir yetkili bulunmamaktadır.
Müteaddit ikazlarımıza
rağmen Yerel Yönetim
Bakanı avutucu ve aldatıcı beyanatlar
vermekten
öteye gitmemekte ve görevi yapmamaktadır. Vatan
daştan alacağı her kuruş .için anında bütün yetkileri
ni kullanan Devlet böylece vatandaşın kanuni hak
kını dahi vermemekte direnmektedir.
'Bu nedenlerle mahalle ve köy muhtarlarının esasen
tatminkâr olmayan ve geçimlerine yetmeyen cüzi
maaşlarını da vermeyerek onları açlık ve sefalete, gö
revini yapamayacak hale getirmeye sebep olan, bu
suretle görevini kötüye kullanarak ihmal eden Yerel
Yönetim Bakanı Mahmut Ozdemir hakkında Anaya
sanın 90 ncı Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı
ve TBMM Birleşik Toplantısı
İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sını saygıyla arz ve teklif ederim.
Antalya Milletvekili
İhsan Ataöv
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı, Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden
oluşmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
'Komisyonun üye seçimi tarihinden itibaren ça
lışma süresinin başlamasını
oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içerisinde bildirmesini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
10. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayının, üreti
cinin akaryakıt ihtiyacı konusunda gerekli önlemleri
almayarak görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu
eyleminin Türk Ceza
Kanununun 230 ve 240 ncı
maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Deniz Bay kal hakkında
Anayasanın
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/264)
BAŞKAN — Gündemimizin 7 nci sırasında yer
alan, Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın; üreticinin
akaryakıt ihtiyacı konusunda gerekli önlemleri al
mayarak görevini ihmal ve kötüye kullandığı iddia-
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sıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ecevit Hükümetinin işgal ettiği günden itibaren
memleketimiz, yokluklar, kıtlıklar, kuyruklar ülkesi
olmuştur.
Bu meyanda bilhasa motorin yokluğu ülkemizi
ızdıraba, çileye, eleme garketmiştir. Bilhassa köylü
müz motorin yokluğundan çok yerde pancarını ekememiştir. Üretilen turfanda sebzeler tüketim merkez
lerine nakledil'ememekte,
tarlalarda
çürümektedir.
Çok yerde tarlalar nadas edilememiştir. Hasat mev
simi başlamak üzeredir. Köylümüz endişe içinde ka
ra kara istikbalini düşünmektedir. Bütün sene dişi ile,
tırnağı ile çalışıp senelik geçimini istikbalini başla
dığı ürününü alamama korkusu ve üzüntüsü köylü
müzü çiftçimizi için için yakmaktadır.
Bu durum, sadece köylümüz ve çiftçimiz için be
liren fevkalade hal yanında, tüm memleketimiz için
de büyük tehlike arz etmektedir. Allah korusun ül
kemiz açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalmak üzere
dir.
Zamanında gerekli tedbirleri almayıp, köylümü
zün, çiftçimizin velhâsıl ülkemizin ihtiyacı olan mo
torini zamanında temin etmeyerek görevini ihmal
eden, kötüye kullanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanının bu hareketi Türk Ceza Kanununun 230 ve
240 ncı maddelerine uymaktadır.
Bu nedenle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı De
niz Bay kal hakkında, Anayasanın 90 ncı ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açıl
masını arz ve talep ederim. 1 1 . 5 . 1979
Saygılarımla.
Burdur Milletvekili
Ahmet Sayın
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında da Ana
yasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca
bir Meclis Soruşturması açılmasına gerek olup olma
dığı hakkında incelemede bulunmak için görevli Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun 16 üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Komisyon çalışma süresinin üye seçimi tarihinden
başlamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
— 233
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İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içerisinde bildirmesini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
11. —' Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun;
tutum ve lavranışlarıyla Çay - Kurdaki
yolsuzluklara
neden olarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyla
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay
Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/265)
BAŞKAN — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarı
oğlu'nun; tutum ve davranışlarıyla Çay - Kur'daki
yolsuzluklara neden olarak görevini kötüye kullan
dığı iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Ma
taracı hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türk milleti, ismi bakan olan ve fakat bugün tüm
ağırlığını ve itibarını kaybeden, sanki menfaat tez
gâhı haline gelmiş başı ve sonu belli olmayan aşiret
ler topluluğu ile idare edilecek bir millet değildir.
Bakanların kararlarından Hükümet Başkanı so
rumludur.
Bakan Türk milletinin iktisadi alım ve satım gü
cünü hesap ederek tüketim mallarına Bakanlar Ku
rulu kararıyla fiyat tespit ettirir.
Fakat bugün maalesef Gümrük ve Tekel Baka
nı, Bakanlığını sanki sorumsuz bir kişiymiş gibi ve
tıpkı bir aşiret reisi cüreti ile idare etmektedir.
Rize'de kendi yakınlarına paravan dernek ve ku
ruluşlara Gümrük ve Tekel Bakanı kendi menfaat ar
zularına bağlı olarak piyasa fiyatı ICO - 150 lira olan
çayları 10 - 12 liradan satarak Devleti soydurmak
tadır.
1. 1978 yılı başında Rize basın birliğine 10 lira
dan 50 ton çay satıldı. Birlik bir haftada 1,5 milyon
lira kazanınca yeni teklifler gelmeye başladı. Bu bü
yük menfaat çarkının, Devleti soydurtma bahasına
Bakanın kardeşi tarafından idare edildiği hakkında
rivayetler dolaşmaktadır.
2. 1978 yılı sonlarında ise Bakanın çok yakın
ları olan Vural Kaymaz ve Nihat Karadereli'ye peşin
para alınmadan vadeli çekle 100 ton çay satıldı. Bu
çekin karşılığı yoktu ve 6 aydır ertelenen bu 1 milyon
liralık çek hâlâ ödenmemiştir ve cezai tedbir de uygu
lanmamıştır, Çayı alan bu kişiler çaydan milyonlar
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İşin en acıklı yanı, bir Hükümet Başkanı ile Ba
vururken, Çay - Kur ise bu çay için bilançosunda za I
kanının bu kadar büyük vurgunları, yolsuzlukları,
rar beyan etmiştir.
kaçakçılıkları, hırsızlıkları büyük bir pişkinlikle karBöyle bir yolsuzluktan Bakanın haberi olmama
şılamasıdır.
sını akıl ve mantıkla bağdaştırmak mümkün değildir.
Bu kadar büyük suiistimallere bir Hükümetin so
Devlet tekelinin vadeli satılması ile ilgili herhangi
rumsuz bakmasını dünyada hayretle seyretmeyen tek
bir yönetmelik ve kanun maddesi de yoktur.
devlet kalmamıştır.
3. İstanbul Çay Paketleme
Fabrikası ihalesini
ıBu tip olayların önlenmesi ve Çay - Kur'un Cep Bakanın dünürleri almıştır. İşe başlamadan demir ve
Kur olmaktan çıkarılması şarttır.
çimento tahsisi alınmış, ayrıca ihalenin % 50 mik
tarı da avans olarak verilmiştir. Alman avansla demir
Menfaat gruplarına büyük imkânlar sağlayan, üre
ve çimento alınıp karaborsa piyasasında değerlendi
ticinin alın terini istismar ederek tam bir vurdum
rilmiştir. Hedef işi •bırakmaktır. Türkiye'de böyle bir
duymazlıkla koltukta oturan ve işi savsaklatan, ilgi
ihale kanunu yoktur. Devlet soyuluyor, millet malı
siz davranan, Devletin zararına sebep olan Gümrük
yağma ediliyor. Hükümette susuyor.
ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakkında Anaya
4. Kurumun iştirakiyle kurulu bulunan ambalaj
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
fabrikası tüm ihtiyaçları karşılamaktadır.
12 ve Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddeleri
Buna rağmen Bakanın çok yakını olan Hüseyin
gereğince bir Meclis Soruşturması açılmasını arz ede
Meydan firmasına iki yıl sonra teslim edilmek kay
rim.
dıyla 85 milyon liralık hayal ambalaj fabrikası iha
Saygılarımla.
lesi usulsüz olarak verilmiştir.
Kocaeli Milletvekili
Hiçbir eksperlisi ve projesi olmayan bu hayali
Adem Ali Sarıoğlu
fabrika için 1978 başında 15 milyon liralık avans
I
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
verilmiştir.
nın 90 ncı, Türkiye B'üyük
Millet Medisi Birleşik
Tek - Gıda - İş Sendikası Başkanı ve Kurumun
I
Toplantısı
İçtüzüğünün
14
ncü
maddesi uyarınca bir
Yönetim Kurulu Üyesi olan kişi bütün direnmelerine
Meclis
Soruşturmaısı
açılıp
açılmaması
hususunda in
rağmen Bakanın («Üzülme sana da bir ihale veririz»
celemede
bulunmak
için
Türkiye
Büyük
Millet Mec
şeklinde söz söylediği ve ihaleyi engeUeyemediği ri
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden
vayet edilmektedir.
teşekkül etmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
5. Kurumun elinde 40 000 tona yakın kaliteli
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
dökme çay bulunmaktadır. Bu çaylar paketlenip ih
Komi'îyon çalışmasına üye seçimi tarihinden baş
raç edilse piyasa değeri 150 - 190 TL. etmesine rağ
lamasının süre olarak kabul edilmesini oylarınıza su
men, Bakan dökme olarak çaylarım Ali Şan isimli
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
bir tücara, il2 TL.'dan satılması için büyük bir se
edilmiştir.
ferberlik içine girmiştir. Bu çayın mutlaka paketle
İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
nip Çay - Kur tarafından satılması şarttır.
den
itibaren 15 gün içerisinde bildlrmeısıini oylarınıza
6. 1978 yılı, Yüksek Denetleme Kurulu teftiş
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
leri bitmiştir.
bul
edilmiştir.
Çay - Kur'daki yolsuzluklarla ilgili Bakana 27
milyon liralık zimmet çıkmıştır. Bu dosya ise hâlâ su
men altında bekletilmektedir.
Menfaat grupları Çay - Kur'dan elini çekmelidir.
Bu Hükümet üreticinin alın teri üzerinde menfaat ve
cep hesapları yapmamalıdır. 1978 yılında Çay - Kur'
un hesapları incelendiği zaman, üreticiden 14 liraya
alınıp piyasaya 120 - 200 liradan satılan çaydan 1 mil
yara yakın devlet zararı olduğunu görünce insan üzü
lüyordu.
Fakat hadiseler kamu önünde açıklığa kavuşunca
işin gerçek çehresi ortaya çıkmış oldu. Üreticiye hâlâ
borcu bulunan Bakanın kulakları çınlasın.
I

12. — Muğla Milletvekili
Ahmet
Buldanlı'mn;
Anayasa ve Dernekler Kanununun bazı maddelerini
ihlal ederek görevini kötüye kullandığı ve hu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyla Başbakan
Bülent Ecevit hakkında
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/266)
BAŞKAN — 9 ncu sırada, Muğla Milletvekili
Ahmet Buldanlı'nın, Anayasa ve Dernekler Kanununun bazı maddelerini ihlal ederek, görevini kötüye
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kullandığı iddiasıyla; Başbakan Bülent Ecevit Hak- I makla görevli Millet Meclisinde konuşulan Devlet
Güvenlik Mahkemeleri Kanununa hayır,
kunda bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini okutuyorum:
I
2. Örfi idareye haıyır,
MiJlet Meclisi Başkanlığına
3. Örfi idare mahkemelerince tutuklanan DİSK'li
Elli beş yıldır demokratik ve hürriyetçi Anayasa I sendikacılara ser'best bırakma kampanyalarına katı
nizamı ile idare edilen Türkiye Cumhuriyetinde, va- I lan ve yüzde yüz Anayasa ve ceza kanunları ihlali
tandaşlar Anayasanın teminatı altında bulunan halk I içinde bulunan DİSK, TÖB-DER, POL-DER, Baro
ve hürriyetlerini korkusuzca kullanırlarken 1968 yi-' I lar Birliği gibi derneklerin işledikleri suçları himaye
İradan bu yana beynelmilel komünizmin taarruzu ile I veya en azından görmezlikten gelirken, TÜSİAD'm
miilletmiz ihsanlarını demokratik hak ve hürriyetler- I kanuni hakkını kullanmasına karşı sınıf mücadelesi
den, teşebbüs hürriyetinden iş tutma, meslek seçme, I yapılıyor safsatasına sığınarak iş çevreleri üzerinde
okuma Ve Büyük Allanın yaşama hak ve hürriyetin- I terör yaratmak ve iş adamlarınm evlerini yakıp yı
den mahrum edilme durumuma düşürülmüştür.
I karak korku yaratmak yolunu açmak; hukukun ve
hakkın çiğnenmesine göz yummak dernektir. Sayın
16 aydan beri iktidara gelişi ve iktidardaki tasar- I
'Başbakan Ecevit; Gönen Meydanındaki konuşmasıyla
rufları endişe veren ve şüphe ile karşılanan solcu I
15.5.1979 televizyon 20,30 haberlerindeki beyanatı ile
CHP Hükümeti vatandaşın hak ve hürriyetlerin s, ya- I
Anayasanın 4, 11 ve 40 nci maddeleriyle 1630, 5590
şamasına, iş tutmasına, okumasına engel her türlü I
sayılı kanunlara bilerek veya bilmeyerek tecavüzde
taarruz ve tecavüzü men etmek icap ederken, aksine I
bulunmuştur. Bu suretle Türk Ceza Kanuınunun 240
Hükümet Başkanının, bazı bakanlarım ve Hükümete I
nci maddesindeki fiillere uygun hareket ettiği görül
ortak bazı marksıist derneklerin, bu hak ve hürriyet- I
mektedir. Anayasanın 90 ve TBMM Birleşik Toplan
leri ortadan kaldırma teşebbüslerinde bulundukları I
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddesine uyarak Başbakan
ve bu suretle Anayasa ihlali içinde oldukları görül- I
hakkında Meclis Soruşturması açılmasını rica ederim.
mdktedir. Bü kerre Türk Maliye Hazinesine 200 mil- I
Saygılarımla.
yarlık vergi ödemek; yüzbinlerce işçiye istihdam im- I
Muğla Milletvekili
kânı vermek, milli gelire üretim, yoluyla milyarlarca I
Ahmet Büldamlı
değer kaıtaak suretiyle, Anayasal bir hak kullanan I
özel teşebbüs erbabının 5590 sayılı Kanunla kuru- I
BAŞKAN — okunan önerge hakkında Anayasa
lian meslek ve oda teşekküllerinden meydana gelen
«TÜSİAD» 'in solcu CHP Hükümetinin davranışları
neticesinde özel teşebbüs kesimimin iflasa sürükLndiği, Hükümetm ekonomide markslıst bir tatbikat isıtikametinde yöneldiği, özel teşebbüsün Hükümetin bu
yanlış tutumuyla iflasa sürüklendiği yollu iddiaları ve
talepleri üzerine, Başbakan Ecevit'in Anayasanın 4 vo
11 nci maddeleriyle 5590 sayılı Kanunun 5 nci maddesti gereğince faaliyet gösteren ve bu maddelere dayanarak beyanatta bulunan, iş adamlarının bu beyanı
üzerine1; Başbakanın tehdit yolu ile iş adamlarını baski altına aldığı, Anayaisanın iş tutma ve meslek seçme
hürriyeti ile kanunların hak olarak verdiği hususları
kiBitÜliama yoluna giderek Anayasa ve kanunları ihlal
etodk durumuna düştüğü görülmektedir.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

nın 90, Tütkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddeci uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığım
incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden oluş
masını oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.

Hiç kimse Başbakanda olsa; beğenmediği bir fikrim yayılması halinde Cumhuriyet savcılarını özel dedektif bürosu kaibul edip tehdit vası'taisı kabul etmesi
'devlet adamlığı sıfatıyla kabili telif değildıir.
1. 1630 sayılı Kanunla kurulmuş memur dernekbri olan markisüsıt DİSK ve TÖB-DER'in kanun yap-

I
I
I
I
j
|

13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün; AntBirlik Tarım Satış Kooperatifine partizanca tayinler
yaptığı ve yolsuzluklara göz yumarak görevini kötüye
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun
240 nci maddesine uyduğu
iddiasıyla Ticaret Ba
kanı Teoman Köprülüler
hakkında Anayasanın 90
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Komisıyon çalışma süresinin üye seçimi tarihinden
başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İlgili Bakanım yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den başlamak suretiyle 15 gün içerisinde bild'irmesıini
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.)
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ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/267)
BAŞKAN — Antalya Milletvekili İhsan Atöv'ün;
Ant-Birlik Tarım Satış Kooperatifine partizanca ta
yinler yaptığı ve yolsuzluklara göz yumarak görevini
kötüye kullandığı iddiasıyla Ticaret Bakanı Teomian
Köprülüler hakkımda bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Antalya And Birlik Tarım Satış Kooperatifi yö
neticileri partizan bir tutumla Ticaret Bakanınca 1,5
yıl önce görevden alınmışlardır. Memur vasfında olan
lar yanında, seçilmiş olan idarecilerin de işlerine son
verilip yerlerine CHP'li vatandaşların tayin edildiği
görülmüştür. 1,5 yıldır bu kuruluşun Kooperatif ve
Birlik Kongreleri üyelerin iradesinden
korkularak
yağmaya devam edebilmek için yaptırılmamaktadır.
Genel Müdürlüğe CHP'li Kurul Üyesi olup öm
ründe pamuğu yatakta gören bir Avukat tayin edil
miştir. And Birlikte çalışan işçiler solcu olmadığı
için keyfi olarak kitlevari tasfiyeye tabi tutulmuşlardır. 480 işçi böylece kıdem tazminatlarını bile ala
madan açlığa ve sefalete terk edilmişlerdir. Müessese
CHP'li militanların işgaline tabi tutulmuştur. Aynı
anda 5 ambarda çıkarılan yangınla bazı suistimallerin
kapatıldığı iddiası yaygınlaşmıştır. Ticaret Bakanlığı
yağ fiyatlarına zam yapılmadan 2 gün önce küllüyetli
bir parti yağı Adana'lı bir iş adamına satmıştır. Sa
tıştan 2 gün sonra yağa yapılan zamla da, ilgili fir
maya büyük çapta gayri meşru kâr sağlayarak And
Birlik ve Ortaklarının hakları yenerek mağdur edil
miştir.
And Birliğe yüksek ücretle alınan militanlar yü
zünden Birlik büyük çapta zarara girmiştir. Birliğin
hesapları Genel Kurullarınca incelenip tasfiye edilme
sine fırsat verilmemiştir; Böylece Kanunlar çiğnen
miş, solcu bir azınlık Grubu için Antalya Çiftçisinin
alınteri ve emeği yok edilmiştir.
Yüce Mecliste müteaddit ısrarlı ikazlarımıza rağ
men Kongreler toplanmamıştır. Yazılı sorularımızla
yaptığımız uyarılar değerlendirilerek Yönetim doğru
yola sevkedilememiştir.
Bütün bu nedenlerle Antalya And Birlik Çiftçisi
nin mağduriyetine, işçilerin Kanuni haklarının verdirilmeyerek mağdur edilmesine, suistimallerin örtül
mesine, partizanlığın bu raddeye gelmesine, Birlik
mallarından çıkar çevrelerine menfaat sağlanmasına
ve Kooperatiflerle And Birlik Kongresinin zamanın-

6 . 6 , 1979

O :1

II da yapılmamasına neden olan, böylece görevini kötüye
I kullanan Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkın
da Anayasanın 90 ncı ve Birleşik Toplantı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri gereğince Meclis Soruşturması
açılmasını arz ve teklif ederim.
I
Antalya Milletvekili
I
İhsan Ataöv
I
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında da AnaI yasanın 90'nıncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik Toplantısı
İçtüzüğünün 14 ncü maddesi
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına <?eıek
olup olmadığı hususunda görevli Türkiye Büyük MilI let Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyom ?v.:n 16
I üyeden oluşmasını oylarınıza
sunuyorum : Kabul
I edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyon çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

II
II

İlgili Bakanın görüşünü, üye seçimi tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde bildirmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
14. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak ve 2 arkadaşının; Emniyet mensupla
rınca, vatandaşlara işkence yapılmasına
gözyumarak
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla
İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi (9/268)

J

BAŞKAN — 11 nci sırada, Cumhuriyet Senato
su Kütahya Üyesi Osman Albayrak ve 2 arka
daşının; Emniyet mensuplarınca, vatandaşlara işken
ce yapılmasına gözyumarak görevini kötüye kullan
dığı iddiasıyla İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesini okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
Başkanlığına
Özü : İçişleri Bakanı Sayın Hasan Fehmi Gü
neş hakkında 19 . 5 . 1979 gününü takip eden gün
lerde vatandaşlara yapılan zulüm, işkence ve kanunsuz
işlemler sebebiyle Meclis Soruşturması açılması hak
kında.
Gerekçe :
Memleket sathında zulüm ve işkencelere kanunj| suz hareketlere bir yenisi daha eklenmiştir.
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İçişleri Bakanlığının her geçen gün bu kanunsuz
luklara göz yumması suçu teşvik ve suçluları himaye
etmesine, bunun yanında da birçok masum insanları
suçlu gibi göstermek hareketine yönelik kasıtlı bir
harekettir.
Balıkesir'de emniyet
mensuplarınca suçlu veya
suçsuz olduğu henüz belli omayan bir çok kişinin iş
kenceye tabi tutulmaları ve hekim raporu ile bunun
sabit oluşu, İçişleri Bakanınca bu emniyet mensup
larına hiç bir kovuşturma açtırmayışı açıkça bir hi
maye ve teşvik örneğidir.
19 . 5 . 1979 günü Balıkesir'de Kemal Türker
adında bir kişi yakalanarak emniyet binası üçüncü
katında, yani yerden 12 metre yükseklikteki bir ne
zarethaneye kapatılıyor, ifadesi almıyor. Fakat her
nasıl oluyorsa yetkililerce yapılan ikinci kontrolda
adı geçen Kemal Türker konulduğu odada buluna
mıyor.
Sanığın babası, oğlunun emniyet mensuplarınca döğülerek öldürüldüğünü ve cesedinin de yok edildiğini
ifade etmesine rağmen, görevliler sanığın emniyette
konulduğu odanın, üçüncü katındaki penceresinden
atlayıp kaçmış olduğunu iddia ediyorlar.
10-12 metre yükseklikten bir kişi sokağa, sert
yere atlarsa komaya girmesi, hiç olmazsa bir yerinin
kırılması ve yere düşen bu kişinin bazı kişilerce gö
rülmesi gerekir.
Oda kapısını kırıp emniyet mensupları içinden
kaçması ise akla gelecek bir yol olmadığına göre,
ister istemez insan mantığı babanın evladı hakkındaki
görüşüne katılıyor.
Bunun dışında : olaydan üç-beş gün önce emniyet
görevlisi Zeki Kaman yönetiminde Balıkesir'e özel
bir «TİM» in İçişleri Bakanının emriyle gönderildiği
bilinmektedir. Esasen İçişleri Bakanınca da hazırlan
mış ve eğitilmiş bazı «TİM» 1er kurulduğu, bunlar
vasıtasıyla da suçluların yakalanmaya çalışılacağı ken
di ifadeleriyle beyan edilmiştir.
Bu olaydan sonra Balıkesir'de emniyetçe uygula
nan usuller, bu olaydan daha da çok ibret vericidir.
Zira emniyet Balıkesir de bu olayı bahane ederek pek
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lerinde hiç bir delil olmadan gözaltına almış ve on
lara insanlık dışı işkenceler uygulanmıştır. Vücutla
rına ve tenasül uzuvlarına cereyan vererek yanıklar
meydana gelmesine sebep olmuştur.
Daha sonra bu işkencelerin vak'a yerine giden mil
letvekillerinin yetkililerle uzun ve sıkı teması sonucu
hekimlerce muayenelerine imkân hazırlanmış ve ra
porları tanzim edilmiştir.
İş bununla da bitmemiş ve yara - beresi rapor
larla ortaya konan kimselere bu defa da yeni işken
celer uygulanarak bu yaraları bizzat kendilerinin ken
di vücutlarında sigara söndürerek yaktıkları ve böyle
ce bu yanıkların ortaya çıktıklarını itiraf ettiren zabıt
lar tanzim edilmiştir.
Bütün bu olup bitenlerden ve insanlık dışı işken
celer rastgele vatandaşlara uygulanmamasına sebep
olan özel eğitilmiş «TİM» 1er aracı ile yaptıran İçişle
ri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakkında TCK'nun 240
ncı Anayasanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Meclis
Araştırması açılmasına delaletlerinizi saygılarımızla arz
ederiz.
Kütahya Senatörü
Sivas Milletvekili
Osman Albayrak
Ali Gürbüz
Gaziantep Milletvekili
Cengiz Gökçek
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında da Ana
yasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca,
bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup ol
madığı hususunu incelemekle, görevli Türkiye Büyük
Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun
16 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyon çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içerisinde bildirmesini oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

çok milli görüşle belirlenmiş belli gençleri derhal el
V. — SEÇİMLER
if. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, tü
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
tün ihraç yolsuzluğu olayında gerekli önlemleri al
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca bir
mayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 211, 226 ve 240 ncı
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Eceyonuna üye seçimi. (91222)
vit ile Gümrük

ve Tekel Bakanı

Tuncay

Mataracı
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BAŞKAN — Gündemimizin «Seçimler» kısmının
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 31 nci sıralarında yer
alan Soruşturma Hazırlık Komisyonlarına adaylar
bildirilmiş olup, listeler basılıp sayın üyelere dağıtıl
mıştır.
Listeleri ayrı ayrı okutup onayınıza sunacağım.
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Seçimler kısmının 1 nci sırasında bulunan, Çorum
Milletvekili Mehmet Irmak'in, Başbakan Bülent Ecevit ve Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı
hakkında kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
üyeleri aday listesini okutuyorum :

Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'in; Tülün lihraç yolsuziluğu olayında
gerekli önlemleri almayarak görevlerini kötüye kullandıkları İddiasıyla
Barbakan Bülent Ecevit ile Gümrük ve Tekel Bakam Tuncay Mataracı
haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesini incelemek
üzere kurulan TBMM Soruşturma Hazırlık Komisyonu
Aday Listesi. (9/222)

(m
Adı ve soyadı

Seçimi Bölgesi
CHP

Sadettin! Demirayak
Rıza Akgün
Mukbil Abay
Mehmet Tevfik Elmasyazar
A. İsmet Çanakça
Selâmi Gürgüç
Nail Atlı
Hasan Ali Dağlı
Şerafeddin Paker
Akın Özdemir
Şaban Demirdağ
Erol H. Yeşilpınar
Halil Yurtseven
Galip Çetin
Süleyman Ertuğrul Ergin
Ali Gürbüz

(8)
C S Aydın Üyesi
C S Kahramanmaraş Üyesi
C S Konya Üyesi
C S Manisa Üyesi
Ankara Milletvekili
Aydın Milletvekili
ttursa Milletvekili
Manisa Milletvekili
AP (6)
C S Antalya Üyesi
C S İzmir Üyesi
O S Samsun Üyesi
hmir Milletvekili
Manisa Milletvekili
Uşak Milletvekili
MSP (1)
C S Yozgat Üye&i
MHP (1)
r.ıvas Milletvekili

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler.../ Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2. — Niğde Milletvekili Sadi
Somuncuoğlu'nun,
yabancı iki aşiret tarafından Doğu illerimizde mey
dana getirilen olayları önlemede görevlerini ihmal ve
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 'id
diasıyla (9/223) Ankara Milletvekili Hayrettin Tur
gut Toker ve 2 arkadaşının, yabancı iki aşiret tara
fından Doğu illerimizde meydana getirilen olayları

önlemede görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla (9/225) Başbakan Bülent Ecevit ve
İçişleri eski Bakanı İrfan Özaydınlı haklarında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergelerini incelemek üzere
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/223, 9/225)
BAŞKAN — Diğer listeyi okuıtuyorum :
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Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun; Yabancı iki aşiret tarafından
Doğu inerimizde meydana getirilen olayları önlemede görevlerini ihmal ve
kötüye kullandıkları (9/223) ve Ankanı Milletvekili Hayrettin Turgut Toker
ve 2 arkadaşının; Yabancı iki aşiret tarafından Doğu illerimizde meydana
getirilen olayları önlemede görevlerini kötüyej kullandıkları (9/225)
iddialarıyla Başbakan Bülent Ecevît iic İçişleri eski Bakanı İrfan Özaydınlı
haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergelerini incelemek
üzere kurulan TBMM Soruşturma Hazırlık 'Komisyonu
Aday Listem (9/223, 9/225)
Adı ve soyadı

m

Seçim; Bölgesi

CHP
Yusuf Çetin
Selâhattin Çolakoğlu
Süleyman Efe
Abdülgani Demirkol
Celâl Paydaş
M. Nebil Oktay
Rahmi Kumaş
Burhan Karaçelik

(8)
C S Adıyaman Üyesi
C S Gaziantep Üyesi
C S Malatya Üyesi
C S Urfa Üyesi
Urfa Milletvekili
Siirt Milletvekili
Trabzon Milletvekili
Zonguldak Milletvekili
AP (6)

Adnan Karaküçük
Ata Bodur
Hasan Oral
Muhammet Kelleci
Mustafa Bulut
İ. Etem Ezgü

O S Kahramanmaraş Üyesi
C S Ordu Üyesi
C S Urfa Üyesi
Amasya Milletvekili
Edirne Milletvekili
Samsun Milletvekili
MSP

Ahmet Remzi Hatip
Mehmet Irmak

(1)
C S Konya Üyesi
MHP (1)
Corum Milletvekili

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edUmliştir.
3. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut To
ker ve 13 arkadaşının; l 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 Özaydınlı
haklarında Anayasanın
90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/224)
BAŞKAN — Diğer listeyi okuituyorum :.
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Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut Toker ve 13 arkadaşının; 1 Mayıs
olaylarına seyirci kalarak görevlerini yapmadıkları iddiasıyla Başbakan
Bülent Ecevit ve İçSşleıl eski Balkanı trfan özaydınlı haklarında bir Meclis
Soruşturması açılmasına dair (önergesini (incelemek üzere kurulan TBMM
Soruşturma Hazırlık Komisyonu; Aday Listesi. (9/224)
(116)

Adı ve soyadı

Sadettin Demirayak
Süleyman Sırrı Ergun
Erdoğan Bakkalbaşı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
Sabri Öztürk
İlhan Biber
Mehmet Gümüşçü
M. Selâhattin Yüksel
İhsan Sabri Çağlayangil
Lütfi Tokoğlu
Ahmet İhsan Birincioğlu
Mehmet' Özutku
Sadık Erdem
Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu
Ali Oğuz
Faruk Demirtola

Seçîmj Bölgesi
CHP (8)
C S Aydın Üyesi
C S Edirne Üyesi
C S Konya Üyesi
C S Manisa Üyesi
Hatay Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Kayseri Milletvekili
Uşak Milletvekili
AP (6)
C S Bursa Üyesi
C S Kocaeli Üyesi
C S Trabzon Üyesi
Afyonkarahisar Milletvekili
Antalya Milletvekili
Niğde Milletvekili
MSP (1)
C S İstanbul Üyesi
MHP 1(1)
Tokat Milletvekili

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut To
ker ve C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın;
anarşi konusunda gerekli önlemleri almayarak görev
lerini ihmal ve kötüye kullandıkları ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı madde
lerin? uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve

İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 mci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi.
(9/226)
BAŞKAN — Diğer listeyi okultuyorum :
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Ankara Milletvekilli IHayreHiin JTurgıit Toker İve € . Senatosu Eskişehir
Üyesi lömer fUcuzal'ın anarşi konusunda gerekli önlemleri almayarak
görevlerini ihmal Ve kötüye kullandıkları iddiasıyla Başbakan Bülent
Ecevit ve İçişleri eski Bakanı trfan Özaydınlı haklarında bir Meclis
Soruşturması açılmasına dair önergesini incelemek üzere kurulan TBMM
Soruşturma Hazırlık Komisyonu Aday Listesi (9/226)
(16)
Adı ve soyadı
Seçtfml Bölgesi
CHP
ismail Çataloğlu
Şeref Bakşı'k
Idris Gürsoy
Abdullah Vehbi Uğur
ilhan Özbay
Akın Simav
Ahmet Çobanoğlu
Ahmet Melik
Haldun Menteşeoğlu
Ragıp Üner
Refet Rendeci
Behiç Tozkoparan
Nilüfer Gürsoy
Yahya Uslu

(8)
C S içel Üyesi
C S izmir Üyesi
C S Ordu Üyesi
C S Sinop Üyesi
istanbul Milletvekili
izmir Milletvekili
Konya Milletvekili
Urfa Milletvekili
AP (6)
C S Muğla Üyesi
C S Nevşehir Üyesi
C S Samsun Üyesi
Aydın Milletvekili
istanbul Milletvekili
Manisa Milletvekili

MSP

Lütfi Doğan
Turan Kocal

(1)
C S Erzurum Üyesi
MHP (1)
istanbul Milletvekili

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler..-, Kabul etmeyenler.^ Kabul edilmiştir.
5. — Cumhuriyet Senatosu
Elazığ Üyesi Cahit
Dalokay ve 3 arkadaşının; Malatya'da meydana ge
len olaylarda gerekli önlemleri almayarak görevle
rini kötüye
kullandıkları ve bu eylemlerinin
Türk
Ceza Kanununun 240 ;MC/ maddesine uyduğu iddia

sıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı İrfan
Özaydınlı
haklarında
Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik
Toplantısı
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/227)
BAŞKAN — Diğer listeyi okumuyorum :
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C. Senatosu Elazığ Üyesi Cahit Dalokay ive 3 arkadaşının; Malatya'da
meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri almayarak görevlerini kötüye
kullandıkları İddiasıyla Başbakan OBülenlt Ecevit ve İçişleri eski Bakanı
İrfan Özaydınlı haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair
önergesini incelemek üzere kurulan TBMM Soruşturma Hazırlık
Komisyonu Aday Listesi. (9/227)

tm

Adı ve soyadı

CHP
Kâmran Erkmenoğlu
Hamdi Özer
Süleyman Efe
Bahri Cömert
Lütfi Şahin
Zeki Eroğlu
Mehmet Gümüşçü
Turan Fırat

Seçim; Bölgesi

(8)
O S îzmir Üyesi
C S Malatya Üyesi
C S Malatya Üyesi
C- S Samsun Üyesi
Erzincan Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Kayseri Milletvekili
Malatya Milletvekili

AP

Vefa Poyraz
Mehmet Münir Daldal
Ali Münif İslâmoğlu
Mehmet Halit Dağlı
Halit Evliya
Mehmet Şerefoğlu
Ali Oğuz
Mehmet Tahir Şaşmaz

(6)
C S İstanbul Üyesi
C S İzmir Üyesi
C S Kastamonu Üyesi
Adana Milletvekili
Kahramanmaraş Milletvekili
Kahramanmaraş Milletvekili
MSP (1)
C S İstanbul Üyesi
MHP (1)
Elazığ Milletvekili

BAŞKAN — Onayınızla sunuyorum : Kabul eden
ler. M Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel ve
Manisa Milletvekili Sümer Oral'ın, yaptığı tayin ve
nakillerde partizan bir tutum izleyerek görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla (9/228);
Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 4 arkadaşının,
yaptığı tayin ve nakillerde partizan bir tutum izleye

-

rek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla (9/233); Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali
Topuz hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergelerini
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/228, 9/233)
BAŞKAN — Öteki listeyi okutuyorum :
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Gümüşhane MfHetvefclü Turgut Yücel ve Manisa MiUetveköt Sümeı
Oral'ın; yaptığı tayin ve nakillerde parffean Wr «utan izleyerek görevini
kötüye kuHandığı (9/228) ve Magh Mfletvekffi Ahmet Bududı ve 4
arkadaşının; yaptığı layin ve nafcüîerde paıüzan Wr tutum İzleyerek
görevini kötüye kullandığı (9/233) üdi danyla Köy İşleri ve KooperaÖfter
Bakanı Ali Topuz (hakkında <bSr Meclis Soruşturması açılmasına dair
önergelerini İncelemek üzere kurulan TBMM Sorutturma Hazırlık
Komisyonu Aday Listeci. (9/228. 9/233)
»
Adı ve soyadı

Akıp Aksaç
Mustafa Fahri Dayı
Fevzi Özer
Behiç Soribay
Hasan Akkuş
Selârrii Gürgüç
Orhan Yağcı
Ali Kırca
Raif Eriş
Baha Akşit
Ahmet Demir Yüce *
Emin Atıfl Şohoğlu
Bilâl Taranoğlu
Nihan îlgün
Süleyman Ertuğrul Ergin
İhsan Kabadayı

Seçki Bölgesi
CHP (8)
C S Kırşehir Üyesi
C S Manisa Üyesi
C S Muğla Üyesi
C S Zonguldak Üyesi
Afyonkarahisar Milletvekili
Aydın Milletvekili
Bilecik Milletvekili
Malatya Milletvekili
AP (6)
C S Balıkesir Üyesi
C S Denizli Üyesi
C S Zonguldak Üyesi
Denizli Milletvekili
Ordu Milletvekili
Tekirdağ Milletvekili
MSP (1)
C S Yozgat Üyesi
MHP (1)
Konya Milletvekili

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kalbini etmeyenler.., Kabul edilmiştir.
7. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen ve
9 arkadaşının; Fiskobirlik Yönetim Kurulunun gö
revden alınmasında partizan davranarak görevlerini
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 228 nci maddesine uyduğu iddiasıyla

Başbakan Bülent Ecevit ve Ticaret Bakanı Teoman
Köprülüler haklarında Anayasanın 90 nci, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık
Komisyonuna üye seçimi. (9/229)
BAŞKAN — Diğer listeyi okutuyorum :
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Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen ve 9 arkadaşının; Fiskobirhk
Yönetim Kurulunun görevden , alınmasında partizanca davranarak
görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve
Ticaret Bakam Teoman Köprülüler haklarında bir Meclis Soruşturması
açılmasına dair önergesini incelemek üzere kurulan TBMM Soruşturma
Hazırlık Komisyonu Aday üstesi. (9/229)

W
Seçin? Bölgesi

Adı ve soyadı

Kernâl Sarıibrahimoğlu
Abdullah Ercan
Süleyman Sırrı Ergun
Selahattin Çolakoğlu
Temel Ateş
Muzaffer Önder
Tevfik Fikret Övet
Rahmi Kumaş
Şeref Kayalar
Orhan Çalış
İbrahim Kirazoğlu
Mehmet Çatalbaş
Halil Başol
Kemal Cevher
Sabahattin Savcı
Cengiz Gökçek.

CHP (8)
C S Adana Üyesi
C S Çorum Üyesi
C S Edirne Üyesi
C S Gaziantep Üyesi
Ordu Milletvekili
Samsun Milletvekili
Sinop Milletvekili
Trabzon Milletvekili
AP (6)
C S Bursa Üyesi
C S Bolu Üyesi
C S Kayseri Üyesi
Gümüşhane Milletvekili
Tekirdağ Milletvekili
Trabzon Milletvekili
MSP (1)
C S Diyarbakır Üyesi
MHP (1)
Gaziantep Milletvekili

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler. .< Kabuî etmeyenler... Kabul edilmiştir.
8. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Tahsin
Türkay ve 'Sivas Milletvekili Tevfik Koraitan'ın; Sıvasta meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri al
mayarak görevlerini ihmal ve kötüye kullandıkları
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bü

lent Ecevit ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydmlı hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye
seçimi (9/230)
BAŞKAN — Diğer listeyi okuttuyorum :

_ 244 —

TBM Meclisi

B : 10

6 . 6 . 1979

O :1

C. Senatosu Sivas Üyesi Tahsin Tıirkay ve Sivas Milletvekili Tevfik
Koraltan'ın; Sivas'ta meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri almayarak
görevlerini ihmal ve 'kötüye kullandıktan iddiasıyla Başbakan Bülent
Ecevit ve İçişleri «siki Bakam İrfan Özaydınb {halklarında (bîr Meclis
Soruşturması Açılmasına dair önergesini İncelemek üzere {kurudan TBMM
Soruşturma Hazırlık Komisyonu; Aday Listesi. (9/230)

im
Adı ve soyadı

İbrahim Öztürk
Selahattin Çolakoğlu
Temel Kitapçı
Hüseyin Öztürk
Yaşar Kemal Yüksekli
Burhan Ecemiş
Orhan Akbulut
Mevlüt Güngör Erdinç
Mustafa Deliveli
Mustafa Gülcügil
Oral Karaosmanoğlu
Cemalettin Köklü
Kemal Şensoy
S. Orhan Uluçay
Ahmet Remzi Hatip
Ali Gürbüz

SeçÜm| Bölgesi
CHP (8)
C S Ankara Üyesi
C S Gaziantep Üyesi
C S Sivas Üyesi
C S Sivas Üyesi
Nevşehir Milletvekili
Niğde Milletvekili
Sivas Milletvekili
Yozgat Milletvekili
AP (6)
C S Hatay Üyesi
C S İsparta Üyesi
C S Manisa Üyesi
Bilecik Milletvekili
Ordu Milletvekili
Samsun Milletvekili
MSP (1)
C S Konya Üyesi
MHP (1)
Sivas Milletvekili

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler...» Kabul etmeyenler.^ Kabul ediilmıiştir.
9. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve Sivas Mil
letvekili Tevfik Koraltan'ın; Ziraat Bankası yönetici
leri hakkındaki partizan tutumu ile görevini kötüye
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret Bakanı
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Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/231)
BAŞKAN — Diğer listeyi okultuyorum :
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Bursa Milletvekili özer Yılmaz ve Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın;
Ziraat Bankası yöneticileri hakkındaki partizan tutumu lile görevini kötüye
kullandığı iddiasıyla Ticaret Bakam Teoman Köprülüler hakkında bir
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesirii lincdemek Üzere kurulan
TBMM Soruşturma Hazırlık Komisyonu Aday Listesi. (9/231)
(İte)
Secini Bölgesi
Adı ve soyadı

Sadettin Demirayak
Akıp Aksaç
Mustafa Fahri Dayı
Abdülgani Demifkol
Mehmet Balta
Ömer İhsan Paköz
Hüseyin Şükrü Özsüt
Mustafa Öztin
Ahmet Karayiğit
Safa Yalçuk
Hayrettin Erkmen
Mustafa Başoğlu
Galip Kaya
Erol H. Yeşilpınar
Ali Oğuz
Sadi Somuncuoğlu

CHP <8)
C S Aydın Üyesi
C S Kırşehir Üyesi
C S Manisa Üyesi
C S Urfa Üyesi
Artvin Milletvekili
Denizli Milletvekili
İsparta Milletvekili
İzmir Milletvekili
AP (6)
C S Afyonkarahisar Üyesi
C S Çorum Üyesi
C S Giresun Üyesi
Ankara Milletvekili
Antalya Milletvekili
izmir Milletvekili
MSP <1)
C S İstanbul Üyesi
MHP (1)
Niğde Milletvekili

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler..* Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
10. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel ve
2 arkadaşının; toplu sözleşmeler \ile mahkeme karar
larını uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyla Köy İşleri ve Kooperatifler

Bakanı Ali Topuz hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık
Komisyonuna üye seçimi (9/232)

— 246 —

BAŞKAN — Diğer bir listeyi okutuyorum :

TBM Meclisi

B : 10

6 . 6 . 1979

0:1

Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel ive 2 arkadaşının; Toplu sözleşmeler
ile mahkeme kararlarını uygulamayarak görevimi kötüye kullandığı
iddiasıyla Köy İşleri ye Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hakkmda bir
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesini incelemek üzere kurulan
TBMM Sorutturma Hazırlık Komisyonu Aday Listesi. (9/232)
(U6)
Adı ve soyadı
Seçim Bölgesi
CHP
Sadettin Demirayak
Selahattin Çolakoğlu
Akıp Aksaç
Mustafa Fahri Dayı
Abdurrahman Oğultürk
Cemal Aktaş
Emin Altınbaş
Doğan Onur

(8)
C S Aydın Üyesi
C S Gaziantep Üyesi
C S Kırşehir Üyesi
C S Manisa Üyesi
Ankara Milletvekili
Burdur Milletvekili
Gaziantep Milletvekili
İstanbul Milletvekili
AP (6)
C S Balıkesir Üyesi
C S Trabzon Üyesi
C S Zonguldak Üyesi
Erzincan Milletvekili
îstanbul Milletvekili
Samsun Milletvekili

Raif Eriş
Ahmet Cemil Kara
Ahmet Demir Yüce
Timuçin Turan
Nihat Kaya
I. Ete m Ezgü
MSP

Süleyman Ertuğrul Ergin
Nevzat Kösoğlu

(1)
C S Yozgat Üyesi
MHP <1>
Erzurum Milletvekili

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmliştJir.
11. ı— Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ile
Cumhuriyet Senatosu
Van Üyesi Ferid Melen'in;
Sosyal Sigortalar Kurumunun arsa alımlarındaki yol
suzluklarına göz yumarak görevini kötüye kullandığı
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad

desine uyduğu iddiasıyla Sosyal Güvenlik Bakanı
Hilmi İşgüzar hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik
Toplantısı
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi (91256)
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Kayseri Milletvekili Turhan FeysSoğu ile C. iSenatosu Van Üyesi Ferid
Melen'in; Sosyal Sigortalar Kurumunun arsa alımlarındaki yolsuzluklarına
göz yumarak görevini kötüye kullandığı İddiasıyla Sosyal güvenlik Bakanı
Hilmli tşgüzar hakkında Ibir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesini
incelemek üzere kurulan TBMM Soruşturma Hazırlık Komisyonu
Aday Dstesi. (9/256)
(16)
Adı ve soyadı

Seçiın; Bölgesi
CHP

Sadettin Demirayak
Abdullah Ercan
Ali Cüceoğlu
Beyti Arda
Oğuz Yazıcıoğlu
Sabri Öztürk
Enver Karabeyoğlu
Kılıç Sorgucu

(8)
C S Aydın Üyesi
C S Çorum Üyesi
C S Giresun Üyesi
C S Kırklareli Üyesi
Adana Milletvekili
Hatay Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Kırşehir Milletvekili

AP

Şeref Kayalar
Baha Akşit
İbrahim Kirazoğlu
Mustafa Başoğlu
Behiç Tozkoparan
î. Etem Ezgü
Ahmet Remzi Hatip
Ömer Çakıroğlıı

(6)
C S Bursa Üyesi
C S Denizli Üyesi
C S Kayseri Üyesi
Ankara Milletvekili
Aydın Milletvekili
Samsun Milletvekili
MSP (1)
C S Konya Üyesi.
MHP (1)
Trabzon Milletvekili

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.. v Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Mutlu aday gösterilmiştir. Onayınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir,

Gündemimizin seçimler kısmında yer alan diğer
Soruşturma Hazırlık komisyonlarına üye seçimi siyasi
parti gruplarınca aday gösterme işlemi henüz tamam
lanmadığından yapılamamıştır.
12. — Komisyonlarda
çim.

9/38 Esas Numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonundaki açık üyeliğe Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bunca Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nurhan Artemiz aday gösterilmiştir. Onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

açık bulunan üyeliklere se

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi
Recai Kocaman'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin
değiştirilmesine ilişkin İçtüzük teklifini
incelemek
üzere kurulan 2/1 Esas Numaralı İçtüzük Geçici
Karma Komisyonundaki açık üyeliğe Milli Selamet
Partisi Grubunca Bitlis Milletvekili Sayın Muhyettin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
Genel Kurulunun 19 . 4 . 1978 tarihli 4 ncü Birleşi
minde alınan karar gereğince 45 adet Meclis Soruş
turması önergesini incelemek üzere kurulan 1 Numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık üye
liğe Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca Cumhuriyet
Senatosu Kastamonu Üyesi Sayın Mehmet Seydibey-

— 240

TBM Meclisi

B : 10

oğlu aday gösterilmiştir. Onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9/221 Esas Numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonundaki açık üyeliğe Adalet Partisi Grubunca
İçel Milletvekili Sayın Fevzi Arıcı aday gösterilmiş

6 . 6 , 1979

O :1

tir. Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısını
kapatıyorum.
Kapanma saati : 18.54

-..>...
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
10 NCU BİRLEŞÎM
6 . 6 . 1979 Çarşamba
Saat : 15.00
1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI

I
I
1. — Çalışma süreleri sona eren soruşturma ha
j
zırlık komisyonlarına yeniden süre verilmesine ilişkin,
i
Başkanlık önerileri ile Soruşturma Hazırlık Komis
yonu Başkanlığı tezkereleri:
2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın; gü
reş sporuna gereken önemi vermeyerek görevini
kötüye kuUıartdığı ve bu eylemlinin Türik Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gençlik
ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur hakkında Anayasanın
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/259)
I
3. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı'nın;
yaptığı tayin ve nakillerde partizan bir tutum izle I
yerek görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyle I
minin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı madde
I
lerine uyduğu iddiasıyla Köy İşleri ve Kooperatifler
Bakanı Ali Topuz hakkında Anayasanın 90 ncı,
I
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesi. (9/260)
4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın;
Disk'in yasa dışı faaliyetlerine göz yumarak görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı
Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesi. (9/261)
5. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve
C. Senatosu Van Üyesi Ferid Melen'in; sosyal gü
venlik fonlarının kanuni usuller dışında kullanıl
masına, göz yumarak- görevini ifama! ve köleye kul
landığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Sosyal
Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi. (9/262)
6.— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün; muhtar
maaşlarınm ödenmesinde yetkilerini kullanmayarak

görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine
uyduğu iddiasıyla Yerel Yönetim Bakanı Mahmut
Özdemir hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/263)
7. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın; üreti
cinin akaryakıt ihtiyacı konusunda gerekli önlemleri
almayarak görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu
eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı
maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal hakkında Anayasanın
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/264)
8. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun;
tutum ve davranışlarıyla Çay - Kur'dakj. yolsuzluklara
neden olarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay
Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/265).
9. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın;
Anayasa ve Dernekler Kanununun bazı maddelerini
ihlal ederek görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/266)
10. — Anitaîya MöletvelkdlÜ İhsan Ataöv'ün; Ant
Birlik Tarım Satış Kooperatifine partizanca tayinler
yaptığı ve yolsuzluklara göz yumarak görevini kötüye
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret Ba
kanı Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi, (9/267)

11. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrafc ve 2 arkadaşının; Emniyet mensupilarınca, vatandaşilara işkence yapılmiasına gözyumarafc
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla
îçişleri Balkanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açülmasına ilişkin önergesi. (9/268)
2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR
3. — SEÇİMLER
1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, tü
tün ihraç yolsuzluğu olayında gerekli önlemleri almıayaraik görevlerimi ıkötlüye 'kollandıktan ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 211, 226 ve 240 ncı
maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent
Ecevit ile Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mata
racı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/222)
2. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun,
yabancı iki aşiret tarafından Doğu illerimizde mey
dana getirilen olayları önlemede görevlerini ihmal ve
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla (9/223) Ankara Milletvekili Hayrettin Tur
gut Toker ve 2 arkadaşının, yabancı'iki aşiret tara
fından Doğu ilîöriimizlde mlöydamıa götürülen olayları
önlemede görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla (9/225) Başbakan Bülent Ecevit ve
İçişleri eski Bakanı İrfan Özaydınlı haklarında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına üişkin önergelerini incelemek üzere
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/223, 9/225)
3. — Ankara Milletveküi Hayrettin Turgut To
ker ve 13 arkadaşının; 1 Mayıs olaylarına seyirci ka
larak görevlerini yapmadıkları ve bu eylemlerinin
Türk Ceza Kanununun 240 ncı madesine uyduğu
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı
İrfan Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/224)

4. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut To
ker ve C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın;
anarşi konusunda gerekli önlemleri almayarak gö
revlerini ihmal ve kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyla Başbakan" Bülent Ecevit
ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı haklarında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye-seçi
mi. (9/226)
5. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit
Dalokay ve 3 arkadaşının; Malatya'da meydana ge
len olaylarda gerekli önlemleri almayarak görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı İrfan
Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına üişkin
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/227)
6. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel ve
Manisa Milletvekili Sümer Oral'ın, yaptığı tayin ve
nakillerde partizan bir tutum izleyerek görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla (9/228);
Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 4 arkadaşının,
yaptığı tayin ve nakillerde partizan bir tutum izleye
rek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla (9/233); Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali
Topuz hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergelerini
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/228, 9/233)
7. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen ve
9 arkadaşının; Fiskobirlik Yönetim Kurulunun gö
revden alınmasında partizan davranarak görevlerini
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 228 nci maddesine uyduğu iddiasıyla
Başbakan Bülent Ecevit ve Ticaret Bakanı Teoman
Köprülüler haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/229)

8. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Tahsin
Türîcay ve Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın; Si
vas'ta meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri al
mayarak görevlerini ihmal ve kötüye kullandıkları
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve
240 nci maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bü
lent Ecevit ve içişleri Bakanı irfan Özaydınlı hakla
rında Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik Toplantısı
içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna
üye seçimi. (9/230)
9. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve Sivas
Milletvekili Tevfik Koraltan'ın; Ziı>at Bankası yöne
ticileri hakkındaki partizan tutumu ile görevini kö
tüye kulandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret Ba
kanı Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 90
nci, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/231)
10. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel ve
2 arkadaşının; toplu sözleşmeler ile mahkeme karar
larını uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 nci madde
sine uyduğu iddiasıyla Köyişleri ve Kooperatifler Ba
kanı Ali Topuz hakkında Anayasanın 90 nci, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/232)
11. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şerefoğlu ve Halit Evliya'nın; milli bütünlüğümüzü bö
lücü olaylar karşısında görevini ihmal ve kötüye kul
lanarak Kahramanmaraş olaylarına neden olduğu ve
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 nci
maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ece
vit hakkında (9/234); Niğde Milletvekili 'Sadi Somuncuoğlu ve 2 arkadaşının, mülli bütünlüğümüzü
bölücü olaylar karşısında görevlerini ihmal ve kötü
ye kullanarak Kahramanmaraş olaylarına neden ol
dukları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
141, 142, 163, 230, 240, 311 ve 312 nci maddelerine
uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, içişleri es
ki Bakanı irfan Özaydınlı, Milli Eğitim Bakanı Nec
det Uğur, Köy işleri ve Kooperatifler Bakanı Ali
Topuz ve Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında
(9/235) Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik Toplan
tısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec

lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergelerini ince
lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/234, 9/235)
12. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve Tokat
Milletvekili Faruk Demirtola'nın; Anayasanın bazı
maddelerini ihlal ederek görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
141, 142 ve 240 nci maddelerine uyduğu iddiasıyla
Başbakan Bülent Ecevit, Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Orhan Eyüboğlu, Adalet Bakanı Mehmet
Can ve içişleri eski Bakanı İrfan Özaydınlı hakla
rında (9/236); Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın,
Anayasanın bazı maddelerimi ihlal ederek görevlerini
kötüye kullandıMan ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 141, 142, 146, 230 ve 240 nci maddeleri
ne uyduğu iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hak
larında (9/246) Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik
Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergelerini
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/236, 9/246)
13. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Topuz ve 4 ar
kadaşının; yasalara aykırı olarak işçi tayin etmek su
retiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin
Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu
iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Matara
cı hakkında Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Soruşturması açıtamsma ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/237)
14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve Si
vas Milletvekili Ali Gürbüz'ün; anarşik olaylar kar
şısında gerekli önlemleri almayarak görevlerini ihmal
ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 125, 146, 179, 230 ve 240 nci madde
lerine uyduğu iddiasıyla, Başbakan Bülent Ecevit,
Adalet Bakanı Mehmet Can, içişleri eski Bakanı ir
fan Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 nci, TBMM
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlılk Komisyonuna üye seçimli. (9/238)
15. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve Sivas
Milletvekili Ali Gürbüz'ün; yaptığı tayin ve nakiller
de partizanca bir tutum izleyerek görevini kötüye
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun
240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret Bakanı
Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 90 nci,
TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad-

deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/239)
16. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve İstanbul
Milletvekili Turan Koçal'ın; yaptığı tayin ve nakil
lerde partizanca bir tutum izleyerek görevini kötüye
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim
Bakanı Necdet Uğur hakkında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesini İncelemek üzere (kurulan Soruştur
ma Hazırlık 'Komisyonuna üye seçimi. (9/240)
17. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 7 ar
kadaşının; yetkilerini kötüye kullanarak bir olayda
görevli emniyet mensuplarının tutuklanmalarına ve
dövülüp yaralanmalarına sebebiyet vererek görevleri
ni ihmal ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin
Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 308 nci maddele
rine uyduğu iddiasıyla, İçişleri Bakanı Hasan Fehmi
Güneş, Adalet Bakanı Mehmet Can ile Gümrük ve
Tekel Bakanı Tuncay Mataracı haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesln'i incelemek üzere kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi.
(9/241)
18. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Os
man Nuri Canpolat ve 2 arkadaşının; mevki ve nü
fuzunu kullanıp yakınlarına menfaat sağlayarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakkın
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
Soruşturması açılmasına ilişfkin önergesini incelemek
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye
seçimi. (9/242)
19. — Antalya milletvekilleri, İhsan Altaöv ve Galip
Kaya'nın; tapulu araziler üzerindeki turistik tesisleri
yıktırarak, Hazineyi zarara uğrattıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı madde
lerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit,
İçişleri eski Bakanı İrfan özaydinli, Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Alev Coşkun, İmar ve İskan Bakanı
Ahmet Karaaslan, Bayındırlık Bakanı Şerafettin El
çi, Orman Bakanı Vecdi İlhan, Köyişleri ve Koope
ratifler Bakanı Ali Topuz haklarında Anayasanın 90
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci

maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/243)
20. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve Ço
rum Milletvekili Mehmet Irmak'ın; yaptığı tayin ve
nakillerde partizanca bir tutum izleyerek görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 201, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/244)
21. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut Toker ve 4 arkadaşının; ihracat ürünlerimizin bir kısmı
nı yabancı bankalara rehin ederek ekonomimizi za
rara uğratan tutumlarıyla görevlerini ihmal ve kötü
ye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla
Başbakan Bülent Ecevit, Maliye Bakanı Ziya Müez-zinoğlu, Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye
seçimi. (9/245)
22. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın; em
niyet mensuplarınca sanıklara yapılan işkence ve ka
nunsuz işlemlere göz yumarak görevini ihmal ve kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla
İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/247)
23. — Gümüşhane Milletvekilleri Turgut Yücel ve
Mehmet Çatalbaş'ın; Mareşal Çakmak Eğitim Enstitüsündekİ bir kısım öğrencilerin okuldan uzaklaş
tırılmalarına sebep olmak suretiyle görevini kötüye
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli
Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anayasanın
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/248)

24. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun; Manisa Akhisar ilçesinde meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri almayarak görevini ihmal ve kötüye
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişle
ri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi.
(9/249)
25. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşı
nın; DSİ Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi
amaçlı toplantı ve diğer faaliyetlere gözyumarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal hak
kında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na üye seçimi. (9/250)
26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının; bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz
sağlamak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit
ve Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi.
(9/251)
27. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Standartları Enstitüsünde keyfi tasar
ruflarda bulunmak suretiyle görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı
maddesine uyduğu İddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/252)
28. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 5 ar
kadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık Makamında mey
dana gelen olaydan sonra yasal işlemleri yapmayarak
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Devlet Bakanı
Lütfi Doğan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM

11 Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
1 rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık
Komisyonuna üye seçimi. (9/253)
l
29. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün; Anı
I talya - Gazipaşa'da tarihi eserler üzerinde kanunsuz
yapılan inşaatlara gözyumarak görevlerini ihmal ve
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, Yerel
Yönetim Bakam Mahmut Özdemir ve İçişleri Bakanı
Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/254)
30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının; Köy - Koop'larda yapılan yolsuzlukları
denetletmeyerek görevlerini kötüye kullandıklarj ve
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hakII larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik ToplanII tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na üye seçimi. (9/255)
31. — Kayseri Milletvekili Turhan Eeyzioğlu ile
Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferid Melen'in;
Sosyal Sigortalar Kurumunun arsa alımlarındaki yol
suzluklarına göz yumarak görevini kötüye kullandı
ğı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı
maddesine uyduğu iddiasıyla Sosyal Güvenlik Bakanı
Hilmi İşgüzar hakkında Anayasamn 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
I
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/256)

j
II
'\
\i
J
J

İ

32. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 2 ar
kadaşının; Polisi modern silah, araç ve gereçlerle
donatmamak, özel güvenceye kavuşturmamak ve
Emniyet Kuvvetlerine yapılan tecavüzlerde gerekli
önlemleri almamak suretiyle görevlerini ihmal ettikleri ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile İçişleri Bakanı
Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad-
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deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/257)
33. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'
nun; Kaçak olarak yurda getirilen ve yakalanarak
müsadere edilen makine yedek parçalarına ait işlem
leri geciktirerek görevini kötüye kullandığı ve bu
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay
Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık
Komisyonuna üye seçimi. (9/258)
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GEREĞİNCE
BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ
SORULAR

5. __ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ
6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ
7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE
DİVANA SEVK İLE ILGÎLİ KONULAR
1. —• Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 ar
kadaşının, memuriyet mevkii ve nüfuzunu kötüye
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 228, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla eski Başbakan Süleyman Demirel, Maliye eski
Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret eski Bakanı
Halil Başol haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesi ile 59 numaralı TBMM Soruşturma Hazır
lık Komisyonu Raporu ve ekleri. (9/59) (S. Sayısı :
106) (Dağıtma tarihi : 11 4 . 1977)

(Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 ncu Birleşim)

