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1. — Adana Milletvekili İsmail Hakkı Öz-
torun'un, 9 Ocak 1980 günü geçici statüsü so
na. erecek olan Amerikan üs ve tesislerinin ye
ni bir anlaşma ile varlıklarının sürdürülmesi 
konusunda gündem dışı 'konuşması. 617:619 

2. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğ-
lu'nun, Kuvvet Komutcnlarının Cumhurbaş
kanına sundukları mektup hakkında gündem 
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3. — Trabzon Milletvekili Rahmi Ku-
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B) Tezkereler ve Önergeler. 621 
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rını geri aldığına dair önergesi. (4/298) 621 

2. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş' 
m, Televizyonda Seçim Propagandasının Ya
pılmasının Sağlanmasına İlişkin Kanun Tek
lifinin geri aldığına dair önergesi. (2/575, 
4/297) 

3. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'ya, 
mazereti nedeniyle 16 gün izin verilmesine dar 
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10 arkadaşının; Bazı Bakanların Yakınlarının 
Gümrüklerdeki Yolsuzluk Olaylarına Karıştı
ğı İddialarını Saptamak Amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştır
ması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis 
Araştırması Komisyonu Raporu. (10/20) (S. 
Sayısı : 376) 622:632 
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alımları konusunda Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca Genel Kurulun 2.1.1980 tarihli 
24 ncü Birleşimde açılması kabul edilen Genel 
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çı ve 9 arkadaşının, Antalya Belediye Başka
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ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10j/42) 

2. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe 
ve 15 arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa 
dışı uygulamalar yapıldığı iddiasını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
Adana Milletvekili Muslihittin Yılmaz Mete'nin 

Milli Savunma Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Danışma Kurulunun : 
Hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun

daki Genel Görüşme önergesinin (8/10), gündemin 
«Özel gündemde yer alacak işler» kısmında yer ala
rak 9 . 1 . 1980 Çarşamba günkü birleşimde görü
şülmesine dair önerisi kabul edildi. 

Komisyonlarda açılk bulunan üyeliklere 
Grubunca gösterilen adaylar seçildiler. 

CHP 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İliş
kin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunla
ra Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısının (1/203) (S. Sayısı : 375) maddeleri üzerindeki 
görüşmelere devam olundu. 

9 Ocak 1980 Çarşamba günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 18,58'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kütahya 

Memduh Ekşi Nizamettin Çoban 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 

No. : 16 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

9 . 1 . 1980 
Teklifler I 

1. — Ankara Milletvekili Selâhattin Ööal ve 64 
arkadaşının, 775 sayılı Gecekondu Yasasına 5 Ek 
Madde Eklenmesine ve Bazı Maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına ilişkin Yasa teklifi. (2/836) (Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan komis
yonlarına) 

2. — C. S. Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğlu 
ve 7 arkadaşının, Adana'nın Karaisalı İlçesine bağlı 

Çarşamba 

Garsantı Nahiyesinde Garsantı adı ile bir ilçe kurul
masına dair Kanun Teklifi. (2/837) (İçişleri ve Plan 
komisyonlarına) 

3. — Ankara Milletvekili Kemal Kayacan ve 2 
arkadaşının, 5434 sayılı TG Emekli Sandığı Kanunu
na Ek 1101 sayılı Kanuna bir fıkra ile 1782 sayılı Ka
nunun geçici maddesinin değiştirilmesine ve bir ge
çici madde eklenmesine dair Kanun Teklifi. (2/838) 
(Milli Savunma ve Plan komisyonlarına) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açı?ma Saati : 15.00 

BAŞKAN : >Ba&aawkiSL Mennduh Ekşi 

DÎVAN ÜYELERİ : İrfan Bimay (Çanakkale) Niznteıttrâı Çoban (KtiÜhaya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 27 nci Birleşimim' açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmıa'k suretiyle yoklama ya-
pilacaktiir. Genel Kurul salonunda bulunan sayın üye
lerin «burada» dernek suretiyle yoklamaya katılıma-
larıını rica ediyorum. 

Adana İlinden, başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI 

I. — Adana Milletvekili İsmail Hakkı Öztorun 
un, 9 Ocak 1980 günü geçici statüsü sona erecek olan 
Amerikan üs ve tesislerinin yeni bir anlaşma ile var
lıklarının sürdürülmesi konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istemleri var. 
9 Ocak 1980 günü geçici statüsü sona erecek olan 

Amerikan üs ve tesislerinin yend bir anlaşma ile ye
niden varlıklarının sürdürülmesiyle ilgili olarak Ada
na Milletvekili Sayın İsmail HaJkkı Öztorun söz isite-
miiştir. Buyurunuz Sayın Öztorun. 

Sünenizi anımsatıyorum: 5 dakika. 

ÎSMAÎL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Sayın 
Başkan, Yüce Kurulun saygıdeğer üyeleri; sözlerime 
başlamadan önce tümünüzü saygıyla selamlarım. 

Bildiğiniz gibi, Dışişleri Bakanlığımız yetkilileriyle 
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardım
cısı Nimetz, Amerika Birleşik Devletleri Savunma 
Bakan Yardımcısı James Dien'o arasındaki savunma 
'işbirliği görüşmeleri, Ankaralda sürdürülmektedir. Ge
çici statünün sona ereceği bugün 9 Oca!k Çarşamba 
günü de, görüşmelerin sonucunu kamuoyuna yanisıtan 
ortak bir deklarasyon yayınlanacağı bildirilimıiş'tir. 

Ekim 1978*de Sayın Ecevit Hükümetinin aldığı bir 
kaırarla Amerika Birleşik Devletleri üslerinden bazı
larının geçici statü ile çalışmalarına tizin verilmiş, yine 
8 Ekim 1979'da 1 yıllık çalışma süreleri sona eren bu 

BAŞKAN — Değerli aradaşlarım, çoğunluğumuz 
vardır. 

Sonradan Genle! Kurulu onurlandıran değerli üye
lerin Başkanlığa birer tezkere göndermelerini rica edi
yorum. 

üslerin faaliyetleri Bakanlar Kurulu kararı ile üç ay 
daha uzatılmıştı. İşte bugün 9 Ocak 1980'de geçici 
statü gününü doldurmuş 'bulunacaktır. 

Sayın Demdrel Hükümeti, bu durumda ABD ile 
ya kesin savunıma işbirliği anlaşması imzalayacak, ya 
da geçici statü ile ABD üslerinin faaliyötlerini devam 
ettirecektir. 

Sayın Ecevit Hükümeti dönemimde, üslerin yasal 
bir statüye kavuşturulamayışının nedeni', kurullar ara
sında sürdürülen görüşmelerde önemli görüş ayrılık-* 
larının bulunduğunu ve her iki tarafın kemdi görüşle
rinde ısrarlı olduklarını basından iileömiıştik. Şimdi ise, 
yine basından öğrendiğimize göre, taraflar arasında 
önemli sayılacak görüş aynılığı yoktur. Amerika Bir
leşik Devletlerinin Türkiye'deki üslerin yalnızca NATO 
amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması yolundaki Sa
yın Ecevit Hükümetinin tutumunun değiştirilmesıi yö
nünde glrişiimde bulunduğu ve Sayın Demirdi Hükü
metinden de bu ödünü aldığı, Türkiye'nin çıkarına ol
ması ve Türkiye'nin izni koşuluyla NATO amaçları 
dışında da kullanılabileceği hususunun attlaşıma met
nine konul'duğu sızan haberler arasındadır. 

Amerika Birleşik Devletlerinin Efeenlhovver Dokt
rini, dün yürürlükte idi, bugün de yürürlliüktedir. Sa
yın Dışişleri Bakanımız Erkmen, o günlerin içinde 
yaşadı, içinden geldi. Amerika'nın Ürdün'e müdaha
lesini, İncirlik Hava Üssü kanalıyla Lübnan'a, IraJkV 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ONUŞMALAR 

— 617 — 
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müdahalesini iyi anımsarlar. Irak'ta ihtilal olduğu za
man Menderes Hükümeti, Amerika Bir'laşuk Dövküle 
rinin dümen suyunda bu olayı, «Uluslararası haydut
luk» olarak niteledi. Hatta, Amerika Birleşik Der/Iat-
leri desteğinde Irak'a bir askeri müdahale yapılacağı
nı, bugünün Dışişleri Bakanı Sayın Erfcmen, Yassıada 
duruşmalarında itiraf etmiştir. 

Demokrat Partinin Dışişleri Bakanı Zorlu'nun 
ağzından şu ilginç açıklamaya balkınız: «'Bağımsız iki 
küçük devlet, dolaylı bir saldırı karşısındadırlar. Sı
nırlarında sivil kıyafete bürünmüş askerler, silahlar 
Sokulmaktadır. Yaibancı radyolar devamlı halkı 
devlet adamlarını öldürmeye teşvik etmektedirler. 
Bu devletler bütün darbelere rağmen aya'kta kalma 
olanağını bulabilen meşru hükümetlere yardım iste 
ğinde bulunuyorlar. Bu yardım yapılacak mı, yapıl-
mayaoaik mı? Bütün dünyanın ka'fasındaki soırun bu
dur. Hatta-daha açığı bu yardım yapılmayacak mı 
Bu durum karşısında kaygıyla bclkieniyor. Bu yardım 
isiteği karşılanacak mı? Müttefikimiz Birlaşlik Ameri 
ka mertçe bir davranışla dünya çapında sorumîulu 
ğunu, yükümlülüğünü kavramış bir celadetle derhal 
harekete geçiyor ve böylece bizlim inancımız, yani kü
çük devl'atllerin bağımsızlığına ve güvenliğine ve on
ların ne biçimde olursa olsun, kışkırtmalar, dolaylı sal
dırılar. karşısında savunuculuğuna dair inancımız bir 
anda en üst noktasını buluyor. Bu davranış karşısında 
Türkiye'ye düşen ödev neydi? Bllbattaki bu civanmar-
dane hareketi ve belki 'bizim de teşvik ettiğimiz bu 
civanımerdane hareketi desteklemekti.» diyor Sayın 
Zorlu. 

(Demokrat Partinin her alanda mirasçısı olduğunu 
«avunan ve göğüs gere gere bununla öviinzn. Adale?;; 
Partisi ve onun Hükümeiti acaiba Demokrat Partinin 
'bu uydurueu, teslimiyetçi, ileri karakol!ulk politika
sının da mlirauçısı mıdır Eğer böyleyse yüzyıllık 
komşumuz kardeş ve dost İran'ın bugünkü anti em
peryalist politikasını hazmedemeyen Amerika Birleşik 
Devletlerinin İran'a müdahalesi daha da kolaylaşa
caktır. 

AHMET SAYIN (Bundur) — Afganistan işgal 
edildi, ondan da biraz balh'setsene. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Devamla) — Za
ten Amerika Birleşik Devle'üleri Başkanı Carter, 
Tahran Büyükelçiliğinde relnin tutulan 49 görevlinin 
casusluk suçundan yargılanmaları halinde Eirliaşmiş 
Milletler Yasasının 51 nCİ maddesine göre, kendileri
ne tanınan meşru müdafaa hakikini kullanarak İran'a 
müdahale edebil'ecskierinli açıklamış; Amerika'da bu

lunan 82 nci Hava İndirme Tümeniyle, İncirlik Hava 
Üssünde bulunan Amerikan Hava Birliğine «hazır ol» 
emri vermiştir. 

Bu gelişmeler üzerine bir gazetecinin .Başbakan 
Süleyman Derniirel'e, Amerika Birleşik Devletlerinin 
İran'a bir müdahale giriş/iminde bukwsnrası halinde 
İncirlik Üssünü kullanmalarına izin verilip verilmeye
ceği şdk'l'indıe sorusuna Sayın Barbakan, «Henüz öyle 
bir istek olmadı, olursa konuyu Hükümetle görü
şür ye gereken yapılır» biçiminde yanıtlamıştır. 
Açıkça görülüyor ki, dün Dernıakrat Partinin uydu-
cu, teslliımiyetçi, Amıerikancı politikası ne idiyse, bu
günkü AP Hükümetinin izlediği politikada odur. 
Hiçbir NATO üyesini'n kalbul etaadiğli Dolaylı Mü
dahale Antlaşmasını da Amerika Birleşik Devletle-
riyile 5 Mart 1'959'da Demokrat Partililer imzala
mışlar, 9 Mayıs 1959'da Mecliste oylarıyla kabul et
mişlerdi. 

Türkiye'ye karşı tecavüz vukuunda ABD Hükü
meti, talebi üzerine Türkiye Hükümetine yardım et
mek için karşılıklı olarak üzerinde anllaşmaya varı'la-
'bilecek şekilde ve Ortadoğu'da sulh ve istikrarı ida-
md istihdaf öden müşterek karar suretinde derpiş 
edildiği veçhiyle silahlı kuvvetlerin de kullanılması da
hil olmak üzere Amerikan Anayasasına uygun ge
rekli her türlü harekeet giriışecekltir. 

'BAŞKAN — Sayın Özlborun, bitiriniz lütfen. 
İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Davamla) — Biti

riyorum Sayın Başkan. 
Şu metne bakınız, tıpkı Amerika Birleşik Devlet

lerinin kenldi güdümündeki Ürdün Kralı Hüseyin'in, 
Başlbakan Nablûsi'nin Nasıır'cı politifcaisından ürküp, 
Amerikan yardımını talep etîtiği giıbi. 

Yine Lübnan'da Devlet Başşkanı Kâmtil Şamun'un 
karşısındaki ileri bir demokrat hareketi kendi gücüyle 
yök edemeyeceğini anlayınca, bu muhalefeti beynel
milel komünizmin sızması olarak gösitermiış ve bilva
sıta tecavüz gerekçesiyle, Amerikan Askeri kuvvet
lerini Lübnan'ın içişlerine karışmaya çağırdığı gibi. 

Irak'taki darbeyi uluslararası haydutluk olanak 
kalbul edip müdahaleyi düşündükleri gilbi. 

Türkiye'de de Amerikancı bir hükümet, ileri de
mokrat, antiemperyalist, ya da anti Amerikancı bir 
siyasi parti hükümete ve iktidara tırmandığında, ulus
lararası komünizmin sızması vardır, NATO ülkelerine 
karşı yapılmış dolaylı saldırıdır, gerekçesiyle Ame
rika Birleşik Devletlerinin işgali sağlanabilecektir. 
Yıllar yılı mill'iyaatçilik naraları atarak Pentagon reçe
telerini... 

— 618 — 
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BAŞKAN — Sayın Öztorun, geçirdiniz sürenizi 
efendim, birazca. Rica ediyorum, bağlayın lütfen. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Devamla) — Kiti-
yor Sayın başkanım. 

Yıllar yılı milliyetçiMk naradan atarak Pentagon 
reçetelerini halkımıza yedirenler, Amerikan askeri mü
dahalelerine alkış tutanlar, olsa olsa anca'k sahte milli
yetçiler olabilirler, Halkımızın isteklerli ve özlem
leri doğrultusunda oluşturulmayan bir dış politikayı 
ve verilecek her ödünü bu Yüce Meclis teslimiyetçi
lere geri iade edecektir. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özborun. 

2. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu'-
nun, Kuvvet Komutanlarının Cumhurbaşkanına sun
dukları mektup hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Yozgat Milletvekili Sayın Ali Fuat 
Eyüböğlu, Kuvvet Komutanlarının Sayın Curnihurbaş-
'kanına sundukları mektupla ilgili olaraik söz istedin'iz, 
buyurunuz efendim. 

ALÎ FUAT EYÜBÖĞLU (Yozgat) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Genelkurmay Başkanımızın, ve Kuvvet Ko
mutanlarının Sayın Cumhurbaşkanına sunduğu mektu
bun her zeminde tartışıldığı bir dönemde Parlamento
da da görüşülmö&i gerektiği kanaatına vardığım için 
söz almış bulunuyorum. 

Beş dakikalık bir zaman içerisinde konuyu arz et
meye çalışırken üzerinde duracağım ve vurgulayaca
ğım noktayı zamanlama ve meçhulde kalan mektu
bun adresi olaraik belirlemeye çalışacağim. 

Bana göre verilen bu mektup ister adına «muhtı
ra» denilsin, ister «uyarı mektubu» denirsin, ne deni
lirse denilsin, zamanlama baJkımından son derece yan
lıştır. Bir ayını henüz doldurmamış bir Hükümet dö
nemine rastlaması, rastlaitılma'sı hem Hükümet için, 
hem de Sayın Komutanlar için büyük bir şanssızlıktır. 
Bu bakımdan Türkiye'de, gerekse Ortadoğu'da cere
yan öden olayları, son Afganistan işgali ile birleşti
rilerek, hassas bölge durumunu artırdığı gerekçesi içe
risinde dahi verilmiş olsa bile, bu zamanlamayı son 
derecede yanlış buluyorum ve halkın sokakta söyle
diğini ben de burada tekrarlayarak, sayın milletve
killerinin ve Yüce Parlamentonun huzurunda söylü-
yorum< 

Dün DiskMn Baskette hayatı felce uğrattığı zaman, 
bu Sayın Komutanlar neredeydiler? Yine bir meslek 
teşekkülünde Rusçuluk, Çindlik oyunları oynandığı 

zaman ve anarşinin azami tırmanışını gösterdiği za
man neredeydiler, diye vatandaş sormaıktadır. 

Bu türlü bir zamanlama bakımından yanlı ifadeye 
gelecek ve yanlı bir görünüm arz edecek şekilde bu 
mektubun verilmesini hiçbir surette tasvip etmek 
mümkün değildir. (CHP sıralarından «Adresini buldu» 
sesle ri)H 

Değerli arkadaşım, ben burada demokrasinin aldı
ğı bir yarayı ifade etmek istiyorum; ama zatıalinizin 
tutumu br militanca davranışı parlamenterlik saymak-
sa, buna diyeceğim bir şey yok. 

Elbette Rusya'nın sıcak denizlere iniş hareketini, 
Afganistan'ı işgal ediş emperyalizmi ordumuzun yenî 
bilgisi içerisinde değil, meşhulü de değildir. Bu mek> 
tırbun adresi, bu bakımdan bir aylık Hükümet ola
maz, 

Parlamento içinde zaman zaman tatsız çatışmala
rın oMuğu ve çeşitli müzakerelerin burada yanıldığı, 
bu müzakerelerde parlamenter arkadaşların ve par
tilerin birbirlerine hoş olmayan tutumları da olduğu 
gerçektir. Ama, bütün müzakereler Parlamento için
de demokratik kurallara uygun olarak yapılmıştır ve 
demokratik kuralların, demokratik rej;m'n gereği ola
rak yapılmıştır. Bu bakımdan bu mektubun adresi 
de Parlamento olamaz. 

tkt'dar muhalefet çekişmelerinin zaman zaman 
^rtleşmesi, hatta bu çekişmelerin bir ölçüde salt par
ti açısından ele alınarak değerlendirilmesi, bir ölçüde 
bu türlü muhtıraların veya mektupların verilmesi için 
b^nce b'r cesaret kaynağı olabilir. Ama bu Parlamen
to hiçbir zaman mücadeleyi sokağa çekmemiş, sokağa 
taşımamış, kendi kuralları içerisinde müzakerelerini 
sürdürmüştür. Bu bakımdan bugün tartışılan bir mev
zu olarak Parlamento da mektubun hedefi olma duru
munda değildir. 

O halde adres nedir? Adres bize göre, can ve mal 
güvenliğini ortadan kaldıran, milletin bütünlüğünü teh
dit eden, devletin bekasını tehlikeye sokan, meslek 
haysiyetini sokaklara seren, kurumun varlığım keyfi
liğe ve yanlılığa vasıta kılan hareket ve müesseseler
d i 

Bir ölçüde de bugünkü mektuba sebebiyet veren, 
anarşinin devamıdır. Anarşinin devamının içerisinde 
de ordunun kendisidir, muhtıranın hedefi ve doğru
dan doğruya verilmesi gerekeni. Komünist Manifes-

- tosunu iddia makamının gerekçesi olarak sunan sıkı
yönetim savcısına karşı verilmesi gereken bir muhtıra 
veya uyarı mektubudur bu mektup. 
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BAŞKAN — Sayın Eyülboğlu, süre doluyor efen-
dıim< 

ALÎ FUAT EYÜBOĞLU (Devamla) — Tamamlı-
yorum< 

Biz daima ordunun haysiyetinin korunması, Türk 
Milletinin nezdinde sevgi ve sempatisinin artarak yük
selmesinden yana olan bir zihniyetin mensubuyuz; 
böyle olmakta da devam edeceğiz. Bizini inditmizde 
Türk ordusu ve paşaisı, Merzifonlu Kara Mustafa 
Paşanın vakarını taşır. Viyana önlerindeki bozgunda 
kendisine saraydan gidildiği zaman, «'Bizim için azil 
var mı? Demiş, «iBeli», «Katil de var mı?» «'Beli»; 
«O halde tez infaz ediniz, olur ki, can kaygusuyla 
devlete baş kaldırırım» diyen vakarı istiyoruz biz Or
du'da. Bu bakımdan Türk Ordusunun ve Türk paşası
nın vakarına, haysiyetine de zerre kadar halel geîme-
siidi istemiyoruz. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Ülkeyi bu 
hale get'ren ordu mensupları mı, yoiksa bir partinin 
mensupları mı? 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim Sayın Ço-
banoğlu. 

ALÎ FUAT EYÜBOĞLU (Devamla) — Bunun 
için b'z demokratik rejimin meselelerinin yine demok
ratik rejim içersimde hallolmasını, 27 Mayıstan 12 
Marfa, Şubatlara ve bu uyarı mektuplarına ka'dar her 
şeyin devletin ve milli menfa aitlerin aleyhinde işledi
ği kanısı içerisinde bir parlamenter olarak buradia 
gorev'rrt'zi yapıyor, demokrasinin gittikçe güçlenerek 
yaşayacağı kanaatini taşıyor, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Eyüboğlu. 

3. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'en, bası
nın içinde bulunduğu kâğıt darlığı konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Sayın Rahmi 
Kumaş; basının içinde bulunduğu kâğıt darlığıyla il
gili olarak söz istediniz, buyurun efendim. Beş daki
kayı aşmamanızı sizden de istirham ediyorum. 

RAHMt KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Türkiye'de kâğıt sanayii de bir çıkmazın içinde
dir ve kâğıt sanayiinde de, genel anlamda sanayide 
gördüğümüz çarpıklığı yine görmekteyiz. Dışa bağlı, 
çarpık sanayileşmenin savunmasını yapanlar, acaba 
bugün içinde bulunduğumuz durumu görüp, uyanabi
liyorlar mı? Kâğıt fabrikalarında fuel - oil, mazot, 
yedekparça yok ve döviz bulamıyorlar. Üstelik, kâ
ğıdın mal oluşu da çok pahalı ve kâğıda zam yapmak

la çözüm bulabileceğini sanan bir Hükümet var. Alı
nan haberlere göre kâğıda zam yapılacak. Kâğıda zam 
olunca, gazeteye de zam gelecek, gazeteye de zam ge
lince gazetelerin satışı da zorlaşacak; istedikleri so
nunda gazetelerin satılmasının önlenmesi herhalde. 
Bir balkıma, bugün basının içinde bulunduğu kâğıt sı-
kıntısunı Hükümet gi'dermenıekle bunu da sağlamış 
olmaktadır. 

Gerçekte, Türkiye'de üretilen, tüketilen kâğıt belli
dir. Aradaki açık da, dışalım yoluyla giderilmekte-^ 
-"ir. Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde tamamlan
ması öngörülen kuruluşlar devreye girerse, dışalım
da % 23,9 oranında bir azalma görülecektir. Bu bile, 
kâğıt konusunda içinde bulunduğumuz güçlüğü gös
termektedir. Ancak, kâğıt, Devlet eliyle üretilmekte-
i ;r ve Devlet eliyle dağıtılmaktadır. O halde, bu ko
nuda Devletin üstüne düşen görevi yapıp yapmadığı
nı tartışmamız gerekir ve Hükümeü'n Balsın ilan Ku
lumu ölçülerine göre adaletli bir dağıtım yapıp yap
madığını da araştırmak gerekir. 

Bugün Türioye^de basına adaletli bir dağıtım uy
gulanmadığını söylemek durumundayız, hatta ortada 
kâğıt karaborsası tam anlamıyla büyük bir gerçek ola
rak durmaktadır. Buna Sayın Demirerin azınlık Hü
kümetli ancak bu akşam ses çıkarabilmiş. Sayın Baş
bakan ve Sanayi Bakanı birer demeçle bu işi geçişti
receklerini sanıyorlar. Naylon faturalarla kâğıt alınıp 
verilmektedir ve Devlet olanaklarıyla, Devlet eliyle 
basında da kişiler zengin edilmektedir. Bu yolu önle
mek zorundayız. 

Ancak, bu arada basının da üzerinde önemle du
rulması gerekiyor ve basın da kendi kendini denet
leyip, bir bakıma kendi kendini denetlemenin sonun
da Türkiye'de kâğıt sanayiinden ötürü ve halka ne 
verdiğini düşünerek, ne ölçüde kâğıt kullanabileceğini 
':vi hesap etmelidir. Basın kes'iminde de kapitalist eko
nominin kuralları acımasızca işlemektedir. Basına yön 
"erenler, büyük basın çok kâğıt tüketmektedir. Basın
çtaki tekel ortadan kaldırılmadığı müddetçe fallarla, 
seks yayınlarıyla, gazino reklamları yla, fotoroman
larla, televizyon programlarına bir sayfa ayırmayla 
basın görevi yapılmış olmaz; bu bir savurganlıktır, bu 
bir günahtır. Basın'tüketimini bu anlamda kısmalıdır, 
sayfalarını Türk halkının çağdaşlaşmasına yardım ede-
oek b'ç'mde düzenlemelidir. Bugün basın, kâğıt bula
madığından sayfalarını kısmaktadır; ama kâğıt var
ken bu kuralı uygulamalıydı ve bu aşırı, lüks, gerek
siz tüketimin bizi bu duruma getireceğini de önceden 
görmeliydi. Bu durum böyle giderse, basın sanayiin
de geniş bir işsizlik ortaya çıkacaktır. 
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Basın İlan Kurumunun iki ay önceki rakamları 
ölçü alarak kâğıt vermesi de kötüye kıülanılmakta-
dır. Çünkü, Basın tlan Kurumu Yönetmeliğine göre, 
küçük gazeteler 3 000 satış gösteriyorlar ve bu tür 
gazeteler kuruluyor ve bu yollardan kâğıt alınıyor. 
Aslında, 300 - 500 satan gazeteler 3 000 satmış gös-
teriliyorlar. Meclis Kitaplığında, Ulusal Kitaplıkta 
görünen gazeteler gerçekte yurt düzeyinde yoktur. 
Ama gazete üretiminde görülen bu başıbozukluk sona 
er>diriîmemiştir. Yalnız az satan, ama düşünce savu
nan gazeteler ezilmektedir bu arada. Bu konuda Tür
kiye'nin ünlü güldürü dergisi Mizah, «iPazar günleri 
çıkar» yerine «Kâğıt buldukça çıkar» diye bir düzelt
me yapmış, herhalde içinde bulunduğumuz durumu 
çok güzel özetlemiş „ 

B'zim Hükümet döneminde elbette kâğıt konusu 
tam bir çözüme kavuşturulamadı, süre bakımından 
da olanağı yoktu. Ama basın hiçbir zaman kâğıt bu
lamama sıkıntısına .düşürülmemiştir .Ama DemireTinı 
azınlık Hükümeti günlük gazete gereksinimini dahi 
karşılayamamaktadır ve Sayın Demirel gazete yazar
larını kuyruğa sokmuş, yazarlar nöbetleşe yazmak 
durumunda kalmışlardır. Gazeteler yurt çapında ka

raborsa satılmaktadır. Bunu, bugünkü Hükümete gü
venoyu vermeyen bir milletvekilinin ağzından çıkan 
bir söz olarak değerlendirmek yanlıştır. arkadaşlarım. 
Türkiye'yi Ankara olarak da göremeyiz. Gerçekten 
Türkiye'de gazeteler karaborsa satılmaya başlamıştır. 
Bu bakımdan, Demircl'in ölçeğini kullanarak, «De
mire demek gazetenin de karaborsa satılması demek
tir» diyebiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, süreniz doldu efen
dim, 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Gazete kâğıdı ve gazeteler bunun son örneğidir. 
TRT, radyo, televizyon anarşiyi vermiyor, gazeteler 
'de satılmıyor ve böylece anarşi önlenmiş oluyor. Her
halde Demirerin ölçüsü bu olacak; çünkü bu konuda 
'bir eleştiriye bir karşılık verse, gelecek burada, «30 
günlük Hükümet» diyecek. Oysa Hükümet iki gün 
Sonra iki ayı doldurup üçüncü ayına girecek. Rakam
lar da değişiyor. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 
Gündeme geçiyoruz, 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, 61340 ve 
6/344 esas numaralı sözü sorularını geri aldığına dair 
önergesi. (4/298) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sözlü sorulara 
tiOigkSn geri aîma tezkereleri vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Guddemde bulunan 6/340 ve 6/344 esas numaralı 
Sözlü soru önergelerime yazılı cevap aldığımdan gün
demden çıkarılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Rize Milletvekili 
îzzet Akçal . 

BAŞKAN — Soru önergemi geri verilmiştir. 
2. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'in, Te

levizyonda Seçim Propagandasının Yapılmasının Sağ
lanmasına İlişkin Kanun Tekliflerini geri aldığına 
dair önergesi (2/575,4/297) 

BAŞKAN — 'Bir yasa önerisinin geri-alınmasına 
ilişkin bir önerge var, onu da okutuyorum, efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 2/575 olan televizyonda seçim propa

gandasının yapılmasının sağlanmasına ilişkin yasa 
önerimi geri aldım. 

Saygılarımla. 9 . 1 . 1980 
Trabzon Milletvekili 

RaJhmi Kumaş 
BAŞKAN — Önerge geri veilmiştir efendim, 
3. — İzmir Miletvekili Kaya Bengisu'ya, mazereti 

nedeniyle 16 gün hin verilmesine dair Başkanlık tez
keresi. (3/906) 

BAŞKAN — Bir izin istemi var, okutup onayınızı 
alacağım. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun mazereti ne

deniyle 8 . 1 . 1980 tarihinden geçerli olmak üzere 
16 gün izinli sayılması, Millet Meclisi Başkanlık Diva
nının 4 . 1 . 1980 tarihli toplantısında uygun görül-
müştüı\ 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul iödilmiştir, 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 ar
kadaşının; Bazı Bakanların Yakınlarının Gümrükler
deki Yolsuzluk Olaylarına Karıştığı İddialarını Sap
tamak Amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve 
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. (10/20) (S. 
Sayısı : 376) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizin «özel 
Gündem» kısmının 1 ncü sırasında yer alan, Artvin 
Milletvekili Sayın Hasan Ekinci ve 10 -arkadaşının; 
Bazı Bakanların Yakınlarının Gümrüklerdeki Yolsuz
luk Olaylarına Karıştığı iddialarını Saptamak Ama
cıyla kurulan (10/20) Esas Numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonunun (376) Sıra Sayılı Raporu üzerin
deki Genel Görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 
Hükümeti temsilen Sayını Çakmak, buyurunuz 

efendim. Hükümet yerinde. 
Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümüze göre Meclis 

Araştırması Komisyonunun raporu üzerinde Genel 
Görüşme açılınca ilk söz, imza sahibi veya yetki ve
receği bir milletvekilinin; daha sonra İçtüzüğümüzün 
73 ncü maddesi uyarınca siyasi parti gruplarıyla iki 
savın üyeve ve isterlerse koıriîsvona söz veriyoruz. 
tik defa Hükümet konuşacak, daha sonra da Meclis 
Araştırma Komisyonu raporu üzerindeki görüşmelere 
geçeceğiz. 

önerge sahiplerinden söz isteyen var mı efendim, 
Sayın Ekinci veya yetki vereceği bir arkadaşımız?.. 
Yok, 

Rapor daha önce Genel Kurul üyelerine tek tek su
nuldu. Raporun okunup okunmaması hususunda ona
yınızı alacağım : Raporun okunmasını kabul eden. 
ler lütfen işaret buyursunlar... Okunmamasını kabul 
edenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Siyasi parti gruplarımızdan söz isteyen siyasi parti 
grubumuz var mı efendim?.. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Grubumuz adı
na İstanbul Milletvekili Sayın Turan Kocal kanuşa-
cak4 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına Sayın Turan Koça! konuşacak. 

IBuyurunuz efendim, 

fi) 376 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (is
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Milli
yetçi Hareket Partisi Grubu adına hepinizi saygı ile 
selamlıyorum, 

Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 arkadaşı
nın; bazı bakanların yakınlarının gümrüklerdeki yol
suzluk olaylarına karıştığı iddialarını saptamak ama
cıyla Anayasamızın 88 ve Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması talebi vardı. Bu talep Mecliste görüşülmüş, 
komisyon kurulmuş ve komisyon da raporunu sun
muş bulunuyor. Simidi Milliyetçi' Hareket Partisi 
Grubu adına bu rapor hakkındaki görüşlerimizi ifa
de etmek istiyorum. 

Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 arakadaşı-
nın Meclis Araştırma isteklerini tetkik ettiğimizde ba
kıyoruz ki, Cumhuriyet Halk Partisi ileri gelenlerinin 
veya Cumhuriyet Halk Partisine destek olanların ya
kınlarını yüksek mevkilere yerleştirme yolunda gös
terdiği partizanlıkla kalmamış; diğer taraftan bir çe
şit şaibeli işlere yine Cumhuriyet Halk Partili ve Cum
huriyet Halk Partisine destek olan yakınlarının karış
masına seyirci kalmak şöyle dursun, âdeta yardımcı 
olduğu ifade edilmekte ve yine Cumhuriyet Halk Par
tili hatırı sayılır bir milletvekilinin öz kardeşinin taş
radan süratle getirilip, Sağlık ve Sosval Yardım Ba
kanlığı Müsteşar Muavinliğine getirilmiş olrnaı<:ı ve 
yine seçimleri kazanmamış eski Cumhurivet Halk Par
tisi milletvekillerinin Başbakanlık Müsteşarlığına, ö^el 
Kalem Müdürlüğüne, danışmanlıklara ve çesit'ıi yük
sek dereceli kadrolara daha ilk günden yerleştirilmesi 
Dartizanlık örneği olarak iddia edilmekte ve yine, 
Türkiye'de pervasızca girmeye başladığı sövlenen ka
çak eşva yüklü TIR kamyonlarına ve Bo^az'da yan
makta olan kaçak eşya dolu Yunan bandıralı Bölere 
gemisine adı karışan Gümrük ve Tekel Bakanı Mata-
racı'nın çok yakın bir arkadaşının konu ile ne dere
ceye kadar ve niçin ilgili olduğu yolundaki esrar per
desi henüz aralanmamış iken; birkaç günden beri ve 
bir başka gümrük kaçakçılığı konusunda bu defa Ma
liye Bakanı Müezzinoğlu*nun kardeşinin adının ka
rıştığı söylentileri ve bu hususta bir araştırma talebi. 

TIR kamyonları ile ilgili vokurluk iddiaları ayyu
ka çıkmış. Hükümetin ve ilgili bakanların bu iddialar 
karşısında susmayı tercih etmiş olmaları bu ve buna 
benzer nedenlerle bir Meclis Araştırması istenmiş. 
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Meclis Araştırmasını, Komisyon gerekli şekliyle in
celemiş ve bir rapor sunmuş bulunuyor. Bu raporu 
tetkik ettiğimizde görüyoruz ki, Alman plakah bir 
TIR kamyonu diğer bir Türk TIR kamyonu Orta
doğu ülkelerine transit geçiş için Kapıkule Gümrük 
Müdürlüğüne müracaatta bulunmuşlar, daha önce 
Trakya Gümrük Başmüdürlüğü görevini yürüten Ba
kanlık Müfettişi Necati Can, Başmüldürlüğü sırasında 
transit rejimi suiistimali suretiyle Türkiye'ye çok mik
tarda kaçak eşyanın ithal edildiğini tespit etmiş ve 
cinsi tespit edilen eşyaların bazılarının transit geçişi 
için müracaat olduğundan Başmüdürlüğe bilgi veril
mesi hususunda bütün gümrük kapılarına şifahi emir 
vermiş ve yine Müfettiş Necati Can, Başmüdürlük 
görevinden 10 . 1 . 1978 günü ayrılmış ve Bakanlık 
Müfettişliği görevini yürütmek üzere İstanbul'a dön
müş. Bu arada vine bir TIR kamvonu, vüklü olarak, 
eşyası da elektrik malzemesi olduğu halde, Kamkule 
Nöbetçi Gümrük Muavinliğine ve kendilerine Müfet
tiş Necati Çan'ın Başmüdürlüğü sırasında vermiş ol
duğu şifahi emri hatırlatarak, önce telefonla bu kam
yonun geldiğini Müfettiş Çan'a bildirmiş ve bir gün 
sonra da Nöbetçi Müdür Muavini Yüksel Sönmez 
kamvona a;t evrakı İstanbul'da bulunan müfettişliğe 
getirmiştir. Müfettiş Necati Can. kamvona ait evrakı 
tefkik etmiş ve bilhassa Ate(?o isimli naklivec' b'r fir
ma adına tanzim edilen İngilizce yazının resmi bir 
nitelik taşımadığını ve bu yazının-Türk cümrük yet
kililerini vanOtmak 'cin hazırlandı&ını belin-erelk kam
vona. ait evrakın KanrkııîeMe bnlıımn Pa>aniı'.1c nvi-
feftîslennce tetkikini temin îcin R ĉTV '̂VrKigre bir 
müzekkere yazılması da tavsiyede bulunmuş. 

t̂ıı "a sıçmalar ve hu inc^nv^er riwnm e^i^or. 
R-'çmn'^r^iiSün bu RÖn'isü ü^er^ne her iki kamyonun 
- ikî hini Türk nla'kah. biri Alman rfluk^h - Habur'-
f^nn vıırt. Hnsı eHilmelpri irin H a ç a n Aprr v e A'i ^Ofa 

Platin isimli muhafaza memurları. Muhafaza Pasmii--
dıirTüğü tarafından çöreviend'-rilm'sler ve bu muha
faza memurlarına İstanbul'da müfettiş Necati Çan'a 
gitmeleri ve kamvonlara ait evrakı ibraz ekmeleri ta
limatı verilmiş. Adı geçen muhafaza memurlarından 
Ali Bora Plaltin, beraberlerinde kamyon şoförleri ol
duğu halde, kamyonlara ait evrakı Müfettiş Necati 
Çan'a ibraz etmiş, Müfetiş Necati Can gavet munta
zam tanzim edilmiş bu belgeler karşısında transit ha
limde bulunan kamyonlar için müfettişlikçe yapılacak 
her hangi bir muamele bulunmadığını belirterek, adı 
geçen muhafaza memuruna kamyonların Türkiye'de 
boşaltılma ihtimalinin yüksek olduğunu, çok dikkatli 
olmaları gerektiği talimatını verdikten sonra; ayrıca 
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İstanbul Kaçak Takibat Şube Müdürlüğünde görevli 
Salim Ardıç'a da bu kamyonların sivil ekip tarafın
dan takip edilmesini istemiş. Takip edilmiş. Yapılan 
soruşturma neticesinde TIR kamyonlarının İstanbul'
dan ayrıldıktan sonra İzmit yakınında Gülistan Otel 
isimli bir yerde park ettikleri, Ali Hikmet Müezzin-
oğlu, Erhan Tuncel ve ismi Erkan olarak söylenen bir 
şahsın otele girip, muhafaza memurlarıyla, kamyon
ların Türkiye'de boşaltılması için pazarlık yaptıkları 
ve 350 bin lira para aldıkları tespit edilmiş rapora 
göre. 

Muhafaza memurlarının, her iki kamyonun yurt 
dışı edilmesi yerine Türkiye'de boşaltılması için 350 
bin lirayı kabul etmelerimden sonra Ali Hikmet Müiez-
z'noğlu, Erhan Tuncel ve Ali Bora Platin, kamyon
ların Habur'dan yurt dışı edilmiş gibi sahte kayıtla
rının yaptırılması için birlikte Diyarbakır'a, Habur'a 
gitmişler ve orada da postaneden bazı telgraflar çek
mek sureciyle, ki o sonradan tespit edilmiş bu çekilen 
telgrafların da o gün çekilen telgraflar değil, posta 
memurunu da yanıltarak, daha doğrusu iğfal ederek 
yapmış oldukları meydana çıkıyor. 

iBunu yapan TIR kamyonlarından bir tanesi Al
man kamyonu idi demiştik. Alman şoförü konuyu 
çok iyi bildiği halde ki, Ali Bora Platlin'in ifadesine 
göre, bu şoför Ali Hikmet Müezzinoğlu ile tanışmak
ta ve G/ülistan Otelde Ali Hikmet Müezzinoğlu'nun 
bu şoförle ayrıca Almanca konuştuğu da tespit edil
miştir. 

Alman plakalı HD - MN - 891 /B - PM - 686 pla
kalı Alman kamyonunun yakalanmasından sonra ka
çakçılığı organize eden Ali Hikmet Müezzinoğlu, Ah-
mdt Çekibi ve Erhan Tuncel, Ahmet Çelebi'nin Kadı
köy'de bulunan bürosunda toplanarak, yeni bir du
rum değ^rlen'dıirmesi yaparak, jandarmayı da yanılt
mak ve kamyonu kurtarmak için yeni bir plan tespit 
etmişlerdir, ki bu kamyon, malum, İzmit Köseköy'de 
yakalanmıştı, jandarmalar tarafından. 

Kaçakçı organizatörlerin düşünceleri ve uygula
mak ve istedikleri plan jandarma tarafından bozul
muştur. 19936 sayılı 7.3.1978 günlü telgrafı gösteren 
ve 10.3.1978 günü Habur'dan çektiği anlaşılan telgra
fın Bakanlık müfettişlerince ele geçirildiğini öğrenen 
kaçakçılık organizatörleri, bu telgrafın Alman pla
kalı kamyon yakalandıktan sonra çekildiğinin açıkça 
anlaşılmasını önlemek için yine faaliyete geçmişler 
va Habur Gümrük Müdürlüğü adına tanzim edilen 
bir tel metni yazısını sanki bu tel 7.3.1978 günü çe
kilmiş gibi Habur PTTsioe 7.3.1978 günlü tel yazı-
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larının saklandığı dosya arasına yerleştirmişlerdir. 
Halbuki bu telgrafın kamyon yakalandıktan sonra 
çekildiği açıkça anlaşılmakla birlikte; kaçakçılık or
ganizatörünün paniğe kapılarak ilk telgrafı çok acele 
çektiklerini, bu hususta tahkikata başlanınca da ilk 
telgrafın yazı metnini bile aynen yazmayarak, deği
şik bir yazıyla PTT İdaresi ile anlaşıp 7.3.1978 günlü 
yazılar arasına yerleştirdikleri Kapıkule PTT Müdür
lüğünden alınan yazı, Kapıkule TIR Müdürlüğüne 
ulaşan telgraf ve Silop'i PTT'sünden mahkeme kara
rıyla alınan yazı metinlerinin karşılaştırılmasından 
anlaşılmıştır. 

Bu uzun raporun incelenmesinde görülüyor ki bir 
kaçakçılık vardır ve kaçakçıları koruyanlar da vardır. 
Komisyon, Maliye Bakanı Ziya Müezinoğlu'nun aşa
ğıdaki nedenlerle siyasi sorumluluk taşıdığını ifade 
etmektedir. Bu nedenler içerislinde Komisyon diyor 
ki : «Yakalanan TIR kamyonlarında Ali Hikmet 
Müezzinoğlu'na ait olduğu görevlilerce tespit edilen 
elektronik kaçak eşya yurda 1 Mart 1978 tarihlinde 
sokulmuş.!» 

Bu eşyalar genellikle Amerikan pazarlarında sa
tılmakta. Amerikan pazarlarıysa 15 Şubat 1978 tari-
'hinda bir kararnameyle kapatılmıştır. Maliye Ba
kanlığınca tasfiyeleri için 28 Şubat 1978 gününe ka
dar süre tanınmıştır. Her nedense, Maliye Bakanlığı 
tarafından yeniden bir kararname çıkartılarak bu sü
re .1 Marttan 31 Mart tarihine uzatılmıştır. Neden? 
Çünkü o kaçakçılığın müddeti içerisiine girdiğinden 
ve korumanın kendiliğinden meydana çıkmış olması. 
S^bdb'i bu. 

Ayrıca bu kaçakçılığı tespit eden, yakalayan ve 
haklarında soruşturma açan İzmit'te ihbar sonucu 
yakalanan Ali Hikmet Müezzünoğlu'na ait elektro
nik eşya yüklü TIR, gümrüğüne teslim edilmiş, bu 
TIR'ları yakalayan Jandarma Yüzbaşısı ve İzmit 
Jandarma Alay Komutanı kısa süre sonra «sus» den
mesi 'çıin olsa gerek - ama susmamıştır o da - İs
tanbul'a tayin edilmiştir. 

Yine İzmit'te ilk tahkikatı yapan savcı, suç or
taklarını ağır ceza mahkemesine sevk ederek, Ali 
Hikmet Müezziinoğlu'nu her nedense, ek iddianamey
le ağır ceza mahkemesine sevk eden savcı, İstanbul'a 
savcı olarak tayin ediliyor. Söbebi bellıi değil. 

Görevlilerin tümünün bir anda aynı Komisyonca 
bu şekilde tespit edilmesi biraz dikkati çekiyor ve 
acaba bu görevliler, bu kaçakçılık suiistimali üzerin
de titizlikle duran bu görevliler, hemen anında ne
den görevlerinden alınıp . başka yerlere tayin edilebi-" 

liyoriar? Yine Ali Hikmet Müezzinoğlu'na ait Türk pla
kalı ikinci TJR kamyonunu yakalayan bu kaçakçılık 
''hbarının görevlisi Gümrük Muhafaza Müdürü Re-
f k Özköse'niin de 20 gün içerisinde görevinden alın
ması manidar değil midir? Neden alınmıştır? Bir 
kaçakçılığı meydana çıkarmış, taltif edilmesi lazım, 
bilakis görevinden alınıyor. Söbebi? 

SübM belli : Ortaklık. Evet, Ali Hükmet Müez
zinoğlu Maliye Bakanının kardeşidir, nüfus kâğıt
larıyla sa'bit. Mahkemeye talep ediliyor. Hikmet 
Müezzin oğlu, ertesi günü «pasaport getirmesi lazım
dır» gerekçesiyle serbest bırakılıyor. Diğerleri tevkif 
olunduğu halde; Ali Hikmet Müezzinoğlu serbest bı
rakılıyor ve o gidiş, hâlâ gidiyor, gider. 

Ali Hikmet Müezzinoğlu bu arada Ankara'da ve 
Diyarbakır'da bulunduğu halde sahte evrak tanzimliy
le kendisimi yurt dışında gösterme gayretine düşmüş, 
yakalanan ve müsadere edilen TIR kamyonlarının 
Kuveyt'e gittiğine dair Habur Gümrük Kapısından 
sahte evraklar tanzim ettiriyor ve sahte telgraflar 
çektiriyor. Nihayet konunun tahkiki için gümrük mü
fettişi Necati Can ve Müfettiş Nazım Birican görev-
lendiriiliyor; her nedense birkaç gün sonra bu müfet
tişler görevlerinden yine almıyor. 

İzmit Ağır Ceza duruşmalarında Mıaliye Bakanlı-
ğnnn temsilen duruşmaya giren Hazine avukatının de
vamlı, bu büyük kaçakçılık dosyasını incelemeden 
susması manidar. Neden manidar? Çünkü davacı Ma
liye Bakanı adına Ziya Müezzinoğlu, diğer tarafta' 
da kardeşi Hikmet Müezzinoğlu. Haliyle susacak. 
Ve buradan da eski Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğ-
lu'nun vazifesini kötüye kullandığı, kardeşini korudu
ğu meydana çıkmaktadır. 

Gümrük müfettişlerince 28 . 8 .1978 gün ve 3 sa
yılı raporlu Kapıkule polisliğinde 6 . 3 .1978 tarihli 
çıkış, 9.3.1978 tarihli giriş damgalarıyla Habur ka
pısında yakalanan TIR'ların sahte çıkışlarını gösteren 
zabıt ve telgrafları çeken memurların, tahkikat rapo
ru sonucu görevden alınması teklifini, İçişleri Bakan
lığı yerine getirmeyerek, sahte evrak tanzim eden 
memurların, müfettiş rapor ve teklifine rağmen, ay
nı görevde tutmaya devam ettirilmesi çok ciddi, üze
rinde durulması icap eden bir husustur. Bu da koru-
nulduğunun, kaçakçılarla bazı bakanların da müşte
rek olduğunun bir ifadesidir. 

Yakalanan TIR'lara refakat memuru olarak veri
len Hasan Ağır'ın Ziya Müezzinoğlu ve kardeşi Hik
met Müezzinoğlu'nun, hepsinin müştereken' Kayseri' 
nin Tavlusun köyünden oluşu da, kaçakçılıkta ortak
lıkların oluşunda diğer bir değer taşımaktadır. 
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Ali Hikmet Müezzinoğlu için gerek Türkiye'de 
gerekse yurt dışına yazılan yazılara cevap verilmiyor, 
geciktiriliyor, gayri ciddi cevaplar veriliyor. Dış An
laşmalar Genel Müdürlüğünce yazılan 28 .4 .1978 ta
rih ve sayı numaraları da beü olan yazıya, bu kadar 
önemli bir kaçakçılık mevzuundaki bu talep yazısı
na maalesef 8 ay sonra cevap veriliyor, birçok zor
lamalar, birçok sıkıştırmalardan sonra. Neden; koru
mak için. 

Biz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak eski 
Maliye Vekilli Ziya Müezzinoğlu'nun kardeşinin yap
mış olduğu bu kaçakçılıkla ilgisi olduğunu şu rapo
run da ışığı allıtında kabul ediyoruz ve Ziya Müezzin
oğlu'nun da bu kaçakçılıkta ortak olduğuna inanıyo
ruz. Bu inanç içerisinde Komisyonun yapmış olduğu 
ciddi çalışmalardan dolayı, bütün Komisyon üyeleri
ne canı gönülden teşekkür ediyoruz ve raporda da 
belirtildiği gibi gerekli işlemin yapılması doğrultusun
da Mıülliyetçii Hareket Partisi Grubunun oy kullana
cağını Yüce Meclise arz ediyoruz ve hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 

Adalet Partisi Grulbu adına Sayın Feti Acar, bu
yurun. 

AP GRUBU ADINA FETİ ACAR (Kastamo
nu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Anayasamızın 88 nci ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 
103 ncü maddelerine göre kurulan 10/20 No. lu Araş
tırma Komisyonu Raporu üzerindeki görüşlerimizi 
bildirirken Adalet Partisi Grubu adına Yüce Meclisi 
saygıyla* selamlıyorum. 

Sayın üyeler, toplumları özellikle coğrafyada kri
tik yerlerde olan devletleri bugünkü asırda sarsan 
konulardan biri de uluslararası kaçakçılık sorunu
dur. Türkiyemizde maalesef bu sorunla karşı karşı
yadır. Şu anda konu olan rapor da bunlardan birimi 
tespit etmiş bulunmaktadır. Devletin tüm organları
nın çalışıp her yönüyle bu ve buna benzer tehlikele
rin üzerine gitmesi en büyük dileğimizdir. Bugünkü 
Cumhuriyet Hükümetinin programında özellikle bu 
konuya da ağırlık vererek, çetin mücadele edeceğinin 
yer alması sevindiricidir. Çabalarında mutlak başarı
lı olmalarını diliyoruz. Şu anda konu olan rapor ve 
dosyalar tetkik edildiğinde, Ali Hikmet Müezzinoğ
lu'nun gümrük arşivlerinde •• gerçekten raporda da 
bahsedildiği şekilde - kalınlaşmış bir durumu vardır. 
Bu konuyla ilgili olarak biz şunu söylüyoruz: Uzun 
yıllar evvel bu işe başlayan zatın, ağabeyi Sayın Mü

ezzinoğlu Bakan olduktan sonra bu işleri çok daha 
akıcı, süratli ve büyük ölçülere vardırmış olduğunu 
söylüyoruz. 

Alt sınıflarda iken devamlı sınıfı geçtiğini ve en 
üst sınıflara kadar yükseldiğinıi de raporların tetki
kinden anlıyoruz. Bunu nelere dayanak söylüyorsu
nuz derseniz, bakınız önemli olan bölümlerini yüce 
huzurlarımzda arza çalışıyoruz. 

Konu yine devletin ilgili resmi ünitelerinden, ilgili 
evrak ye görevlilerden, yine Yüce Meclisin görevlen
dirdiği komisyonca araştırılmıştır. Bu bilgililere inan
mazsak, güvenmezsek başka inanacak yer bulamayız. 
Komisyonda bulunan Sayın Cumhuriyet Halk Partili 
arkadaşlarımız da, adı geçen A. Hikmet Müezzinoğ
lu'nun bir kaçakçı olduğu kanaatine vardıklarını mü
teaddit defalar ifade etmişlerdir. Ancak, raporda da 
itiraz ettikleri gibi, ağabeyi Sayın Müezzinoğlu'nun 
bu işle bir ilgisi olamayacağını iddia etmektedirler. 
Ben ise, aşağıdaki kanaatimizi maddeler hallinde su
narak, bu bilgilerden sonra, ağabeyinin bu konuda 
işe yarayıp yaramadığım, yaramamışsa Maliye Baka
nı iken adı geçenin ne kadar zarara uğradığını siz 
sayın üyeler anlayacaksınız. 

Yakalanan TIR 'kamyonlarında A. Hikmet Müez-
zmoğlu'na ait olduğu görevlilerce tespit edilen elekt
ronik kaçak eşya, yurda 1 Mart 1978 tarihinde so
kulmuştur. Bu eşyalar genellikle Amerikan pazarla
rında satılmaktadır. Amerikan pazarları 15 Şubat 
1978 tarihinde bir kararname ile kapatılmıştır. Mali* 
yo Bakanlığınca tasfiyeleri için 28, Şubat 1978 günü
ne kadar süre tanınmıştır. Her nedense Maliye Ba
kanlığı tarafından yeniden bir kararname çıkarılarak 
bu süre 1 Mart'tan 31 Mart'a kadar uzatılmıştır. Mü-
ezzinoğlu'na ait olduğu ilgililerce tespit edilen ka
çak elektronik eşyaların tekraren uzatılan tarihte Tür
kiye'ye girişi bir raslantı sayılabilir mi? 

A. Hikmet Müezzinoğlu'na ait Türk plakalı ikin
ci TIR'ı yakalayan, bu kaçakçılık ihbar inin görevlisi 
Gümrük Muhafaza Müdürü Refik Özköse'nin 20 gün 
sonra telle görevden alınması anlaşılamamıştır. Ha
len emekli Gümrük Muhafaza Müdürü Refik Özkö
se'nin komisyona verdiği ifadede, 5 yıl Gümrük Mu
hafaza Müdürlüğü yaptığını, Müezzinoğlu ile ilgili 

• TIR'ları yakaladıktan 20 gün sonra, gümrüklerde 
usul olmadığı halde telle görevden alındığını, görev
den alınması sebebinin kesinlikle bu TIR'ları yakala
madan olduğunu bu tayinin başkaca ciddi sebebe 
bağlaniamadığını söylemek elbette mümkündür. 
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A. Hikmet Müezzinoğlu, Maliye Bakanının kar
deşi olması nedeniyle, bütün devlet dairelerinde özel 
muamele görmüştür ve açıkça korunmuştur. Şöyle 
ki: Gümrük Bakanlığı müfettişlerine ifadesi alınmak 
üzere beraber getirilen suçlulardan A. Hikmet Müez
zinoğlu, Maliye Bakanının kardeşi olması nedeniyle 
ertesi günü pasaport getirme gerekçesiyle serbest bı
rakılmıştır ve bir daha gelmemiştir. Halen de sanki 
aranmaktadır. Kendisini mahkeme ararken ve bula
mazken, komisyona kendisinin dinlenmesi için ısrar
la da müracaatta bulunmuştur. Kayıp olan kişinin 
komisyona ifade vermek istediği de hâlâ anlaşılama
maktadır; ama suç ortağı ve beraber gelen Murat 
Vural îzmit İl Savcılığınca mevcutlu olarak tutuk
lanmıştır. 

A. Hikmet Müezzinoğlu, bu anada Ankara'da, 
Diyarbakır'da bulunduğu halde, sahte evrak tanzi
mliyle kendisini yurt dışında gösterme gayretine düş
müştür. Bununla ilgili evraklar dosyada mevcuttur. 
Yakalanan ve müsadere edilen TIR kamyonlarının 
Kuveyt'e gittiğine dair Habur Gümrük Kapısından 
sahte evraklar tanzim ettirip ve sahte telgraflar çek
tirmiştir ve nihayet konunun tahkiki için, Gümrük 
Müfettişi Necati Can ve Müfettiş Nazım Birican gö
revlendirilmiştir. Her nedense birkaç gün sonra Na
zım Birican görevinden alınıp yerine Fevzi Ertürk 
getirilmiştir. Bunlar bir plan sonucu hazırlanmış du
rumlar değil midir? 

İzmit Ağır Ceza duruşmalarında Maliye Bakanlı
ğını temsiîen duruşmalara giren Hazine Avuıkatmın 
devamlı susması manîdir değil midir? Gümrük mü-
f ett:'şlerince 28 . 8 . 1978 gün ve 3 sayılı raporla, Ka
pıkule polisliğine© 6 Mart 1978 tarihli çıkış, 9 Mart 
1978 tarihli giriş damgalarıyla ve Habur kapısında 
yakalanan TIR'ların sahte çıkışlarını gösteren zabıt 
ve telgrafları çeken memurların tahkikat raporu so
nucu görevden alınması teklifini İçişleri Bakanlığı 
yerine getirmeyerek sahte evrak tanzim eden memur
ların müfettiş rapor ve tekliflerine rağmen aynı gö
revde tutmaya devam ettirilmesine ne denecektir? 
Yakalanan TIR'lara refakat memuru olarak verilen 
Hasan Ağır'ın Müezzinoğlu gibi Kayseri'nin Tavlu-
sun köyünden oluşunun rastlantı olduğu söylenebilir 
mi? 

Ali Hikmet Müezzinoğlu için gerek Türkiye'de 
gerekse yurt dışına yazılan yazılara cevap verilme
miştir. Cevaplar geciktirilerek gayri ciddi olarak ve
rilmiştir. tik müracaat Alman Dışişlerine 19 Nisan 
1978'de olduğu halde, cevap 17 Ocak 1979'da gelmııiş, 

t yani 9 ay gecikme ile cevap verilmiştir. Almanya' 
dan gelen resmi cevapta ise (aynen dosyada yazı 
mevcuttur) şu ifade bulunmaktadır: «ıBu konu il© 
birçok makam ilgilendiği için geciktirilmiştir.»! den
mektedir. Resmi yazışmaların bazı makamlarca bil
hassa geciktirilmesi ve yukarıdaki ifade ne ile tarif 
edilebilir? 

Dosyaların tahkikinden anlaşıldığı üzere, jandar-
ma tarafından yakalandığı zaman, jandarmanın ra
por ve tespitleri gerçek durumu ifade ettiği halde, 
savcılıkta bu durum oldukça hafifletilmiş ve ifade
ler, gerekçeler saptırılmıştır.. Ona göre de adı geçe
ne «Git, yarın gel»ı denmiş hâlâ da gelmemiştir. Ka
çakçılıkla ilgili telefon numaraları tespit edüldiktten 

I sonra bunların kime ait olduğu ivedi olarak soruldu
ğunda, diğer tahkikatlarda iki gün içinde ivedi cevap 
verildiği halde, bunda bütün tekitlere rağmen 35 gün 
içinde ancak zorla cevap alınabilmiştir. Buna benzer 
konularda tahkikat yurt dışında da sürdürüldüğü hal
de ve bu konunun 3/4'ü de dışarıda olduğu halde hiç
bir görevli bu konu için yurt dışına, müfettişlerin 
taleplerine rağmen gönderilmemiştir. 

Komisyonun istanbul'daki tetkikatmdan anlaşıl
dığı üzere Müezzinoğlu'nun tahkikatını yürüten mü
fettişler tebkikatı büyük güçlüklerle yürütmüşlerdir, 
önlerine bir yığın mania çıkmıştır, 50'den fazla tah
kikatın hiçbirinde böylesine güçlüklerle karşılaşma
dıklarını ifade etmeleri konunun vahametini ortaya 
koymaktadır. 

Sayın üyeler, bu durumlar böyle iken Bakan olan 
Ağabeyinin, adı geçene yarar sağlamadığını ifadeye 
çalışan Cumhuriyet Halik Partilıi sayın komisyon üye
lerinin de adı geçenin hiç olmazsa bu zaman içinde 
ne kadar zarara uğradığını da hesaplayıp Meclise 

. bilgi vermelerini diliyoruz. 
Kaldı ki, kendilerimin de her zaman şikâyetçi ola

bilecekleri inancımızı muhafaza ettiğimiz bu husus
lar, millet adına bu Meclislerde konuşulup, İlgililer 
burada hesap vermeye davet edilmezse ve zorlan
mazsa bu olayların önüne nasıl geçilecektir? 

©iz adı geçenin bunlardan dolayı, bu ifadeye ça
lıştığımız tepe noktalardan dolayı büyük yarar sağ
ladığını söylüyoruz. Bu arkadaşlar da fayda yerine 
zarar ettiğini söylemelidirler. Bu görüşlerimizi Yüce 
Heyetinize bildirir, Meclisin bu konuda millet ve 
memleket adına en iyi kararlar vereceği inancı için
de Türkiye Büyük Millet Meclisinde Anayasa ve İç
tüzüğün hükümleri gereğince soruşturma açılmasını 
talep ediyoruz. Bu vesile ile de hepinize saygılar su-

| nuyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Acar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Gün

düz Onat, buyurunuz. 
CHP GRUBU ADINA GÜNDÜZ ONAT (Kırk

lareli) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

Saym Ekinci ve arkadaşlarının, gümrüklerde yol
suzluk olaylarına bazı bakanların karıştığı iddiasıyla 
verdiği bir önerge var. Hepinizin bildiği gibi, ilk 
oylamada sizden önce, sizlerle beraber, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu bu tür olaylara her zaman oldu
ğu gibi duyarlılığını ortaya koydu. Aldığı Grup 
kararıyla ittifakla ve derhal araştırma komisyonu
nun teşkilini ve gerekli araştırma işlemlerinin yürü
tülmesini onayladı. 

Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, 
sadece bu konularda değil, tüm yolsuzluk, rüşvet, 
adam kayırma konularında bugünkü Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun titizliğini takdirlerinize bıra
kıyorum. Nitekim, Hasan Ekinci ve arkadaşlarının 
önergesi Mecliste oylanacağı gün de Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu tam mevcuduyla araştırmanın 
derhal açılmasını onaylamıştır. Bunun rahatlığı 
içinde sayın Araştırma Komisyonunun raporunu bazı 
noktalarından açıklamak, eksik kalan bazı noktaları 
itibariyle deşmek isterim. 

Efendim, bir kaçakçılık olayı vardır. Kaçakçılık 
olayı doğru, ama kimsenin itiraz ettiği yok. Sayın • 
komisyon üyeleri bilirler, komisyonda görüşürken de 
bu kaçakçılık olayına ve bu tür kaçakçılık oylalarına 
karşı herhangi bir düşünce serdetme durumunda de
ğildik. Bilakis, bütün çalışmalarından dolayı kendi
lerini destekledik. Hatta kendilerinin temin edeme
diği, fakat bizim temin edebileceğimiz bazı bilgileri 
de .kendilerine sunmayı görev bildik. 

Esasında, araştırma önergesinin verilmesi ve- bu 
önergenin kabulünden, sonra araştırma komisyonu
nun kurulması ve işleyişinden şunu bekliyordum: 
Gümrüklerde yıllardan beri, uzun yıllardan beri - hiç 
birimiz inkâr edemeyiz, ne Cumhuriyet Halk Par
tisi hükümetleri, ne Adalet Partisinin tek başına olan 
hükümetleri, ne de MC hükümetleri inkâr edebilir 
miyiz? - gümrüklerde bir sürü yolsuzluğun olduğunu, 
TIR kaçakçılığının olduğunu, silah kaçakçılığının ol
duğunu, döviz kaçakçılığının olduğunu inkâr edebilir 
miyiz? Şu yüce çatının altında doğru oturalım, doğ
ru konuşalım. 

Bu görüş açısından şunu ifade etmek istiyorum: 
Bu araştırma komisyonu kurulduğu zaman çok sevin-

j dim. Grubumuzun düşünceleri doğrultusunda ko
misyonda şevkle çalışmayı görev bildim ve dedim ki, 
gümrüklerde yapılan yolsuzlukların, kaçakçılıkların 

I büyük bir bölümünü ortaya çıkarabiliriz, Yüce Mec
lisin önüne getirebiliriz ve bu yolsuzluklarda kapalı 

1 kapılar ardındaki güçleri de ortaya çıkarmış oluruz. 
Bu inançla geldik ki, binlerce kaçakçılık olayının 

I içinde milyarlık kaçakçılık olaylarının, milyonluk ka-
I çakçılık olaylarının içinde gerçekten doğru olan 
I - katılıyorum - bir kaçakçılık olayı ele alınmış. Biri 
I "Alman plakalı, biri de Türk plakalı iki TIR kamyo-

nundaki elektronik eşya kaçakçılığı olayı ele alınıyor, 
doğru. Ancak, bu kaçakçılık olayı Edirne'nin Kapı-

I kule'sinden ele alınmış, Habur Kapısına kadar gö-
I türülmüş. Bütün suçlular, sanıklar, görevinde ku-
I surlu olanlar madde madde sayılmış ve Sayın Ko-
I misyon Başkanımız parantez açmış, «îşte bu olay

lardan Ziya Müezzinoğlu suçludur. Onun için Ziya 
I Müezzinoğlu'nu Yüce Divana seVk edelim, hesabını 

görelim...» Bu belki, hani bir bir berabere olmak 
i isteği için bir teklif midir, önerisi midir, onu bile

miyorum; ama, yalnız şü gerçeği ortaya koymak la-
I zım: Anayasanın ilgili maddesi ve Meclis İçtüzü-
I günün ilgili maddeleri ciddi maddelerdir. Bu madde

lere istinaden kurulan komisyonlar ciddi çalışmak 
mecburiyetinde ve ciddi kararlar almak mecburiyetin-

I dedir. 

I Şimdi, ben, kim olursa olsun, biraz evvel de be-
I lirttiğim gibi, Ziya Müezzinoğlu, isterse Sayın Ece-

vit olsun, kim olursa olsun, Genel Başkanım olsun, 
I gerçekten suçlu ise, şu Yüce Meclisin önünde hesap 
{ vermesini ve sonra da Yüce Divana gidip hesap ver

mesini isteyenlerden biriyim. Buraya da zaten hiç 
kimsenin avukatlığını yapmak için çıkmadım. Ancak, 

I ne bekliyordum ne buldum? Bu çok tuhafıma gitti, 
onu belirtmek için değerli huzurunuzu işgal ediyo
rum. 2 TIR kamyonu gelmiş, Edirne Kapıkule Güm? 

j rüğünden her zamanki gibi elini kolunu sallaya sal-
I laya geçmiş. Bu gümrükte bir zamanlar başmüdür

lük yapan ve o tarihte de müfettişliği, İstanbul'da 
! müfettişlik yürüten bir arkadaş ihbar etmiş. Fa

lanca plakalı TIR kamyonları geçerse bana haber 
I verin demiş, İstanbul'dayım ben, falanca adreste-
I yim, bana haber verin. Haber vermişler; ama, 
I TIR'lar İstanbul'dan geçmiş. Geçmiş. İzmit'e doğru 
I gitmiş, orada yakalanmış. Demek ki, birçok TIR'lar 
I geliyor, geçiyor gümrük kapılarından, bu arkadaşın 
I bilgisi dahilinde olmuiyor. Sadece bunu ihbar et-
I misler. Hayret... Ben Trakya çocuğuyum, 7 - 8 tane 
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kapı var bizim Trakya'da. Ne TIR'ların geçtiğini, 
ne sigara kaçakçılığının, silah kaçakçılığının, döviz 
kaçakçılığının yapıldığını biliyoruz. Bu , zatlar ve 
bunların arkadaşları oralarda başmüdür, gümrük 
müdürü, başmüdür muavini, müfettiş, muhafaza me
muru, bilmem ne memuru. Yakalanmıyor, bir iki 
tane arada bir yakalanıyor. Bu dikkatimi çekti. Bu
nun dibine inmek, bunun kökenine inmek istedik. 
Sayın Başkandan da bunu istedik. Bunun kökenine 
inelim. Yüzlerce, binlerce TIR'dan bir tanesi özel
likle tespit ediliyor ve yakalanıyor. Çok memnun ol
dum. Konu esasen... 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Dayısı 
olanlar yakalanmıyor, dayısı Müezzinoğlu. 

GÜNDÜZ ONAT (Devamla) — Konu esasen 
yargı organlarında. Neticeyi beraber alacağız. Suç
luların en ağır şekilde cezalanması dileğimizdir. 

Ancak, burada, komisyon çalışmalarına zaman 
zaman iştirak eden, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi 
Sözcüsü Turan Koçal'ın ve Adalet Partisi Grubu adı
na konuşan Sayın Acar'ın bazı iddialarına katılamı
yorum. Sayın Komisyon Başkanvekili de buradadır
lar, beraber çalıştık, Sayın Çetin de... Şimdi bu 
konuya el atan iki tane müfettişi Komisyonumuza 
davet ettik. Sayın Başkan bazı sorular tevcih etti
ler, bize de eksik olmasın hak tanıdı, biz de bazı 
sorular sorduk ve bu müfettişlerin, bu olayı takip 
eden, meydana çıkaran müfettişlerin konuşmaları 
komisyonda bantlara alındı. Bir sorumuz vardı: «Bu 
kaçakçılık olayıyla ilgili yaptığımız tahkikat sırasın
da, tahkikattan önce veya şu anda, Gümrük Tekel 
Bakanı, bakanlığın yetkilileri veya Maliye Bakanı 
Müezzinoğlu veya onun yardımcıları tarafından di
rekt veya endirekt yolla ikaz edildiniz mi?» «Hayır 
efendim, hiç böyle bir ikaz görmedik. Bilakis, Güm
rük ve Tekel Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanı, Tef-

*'tiş Kurulu Başkanı konunun üzerinde ciddiyetle dur
mamızı istedi» dediler. 15 gün sonra bantları ara
dık, bantlar bozulmuş. Bunu burada belirtmek iste
rim. Arkadaşlarımız dedi ki: «Baskı altında kalmış
lardır». Bilakis, o arkadaşlar komisyon huzurunda 
baskı altında kalmadıklarını söylemişlerdir. Şimdi 
konuların üzerine gidelim, elbirliğiyle gidelim. Gide
lim; ama, gerçeklere uygun bir biçimde ve ciddi ola
rak gidelim. Müfettişler baskı altında kalmadık di
yor, banta geçiyor. 15 gün sonra bantlardan bunu 
tekrar dinlemek istiyoruz, bantlar bozuluyor ve son
ra da sayın arkadaşımız burada diyor, baskı altında 
kaldıklarını söylediler. Yok. «Olay mahalline giden 

Komisyonumuz» deniyor. Buna da karşıyım. Komis
yonumuz olay mahalline gitmemiştir. 

PETÎ ACAR (Kastamonu) — İstanbul'a gel
mediniz. 

GÜNDÜZ ONAT (Devamla) — Edirne'ye, olay 
mahalline gitmemiştir. Edirne'ye olay mahalline... 

Bence bu olayda olay mahalli şudur: Edirne'den 
girmiştir. Habur kapısından çıktığı söylenmiştir. Çık
mamıştır. Edirne ayrı bir başmüdürlüktür, istanbul 
ayrı bir başmüdürlüktür. Habur kapısı ayrı bir 
bölgededir. Buralarda gerekli tahkikatı yapmadık. 

Istanlbul'da her nedense sizin döneminizde tayin 
edilen (tayin tarihi ve numarası burada) sizin dö
neminizde Diyarbakır'a tayin edilen bir arkadaşımız 
Refik Özköse, bu olaydan sonra görevden alındığını 
söylemekle belki Sayın Komisyon Başkanına ve üye
lerine gelecek için bir şeyler ima etmek istemiş ola
bilir. Ama biz tetkik ettik ki, 2 nci MC döneminde 

İstanbul'da her nedense sizin döneminizde tayin 
çıkmış. Raporla idare etmiş, bu olaydan sonra ken
di dileğiyle 27 . 7 . 1978 tarihinde «Çanakkaleye'mi 
tayin edelim, başka bir görev mi istersiniz» demesine 
karşılık «Ben emekliye ayrılıyorum» diye emeklilik 
dilekçesini vermiş, o tarihten sonra emekliye ayrıl
mış. Bunu böyle belirtmek lazımdır. 

Şimdi, İzmit'teki Hazine avukatının, adı geçen 
dava dolayısıyla Maliye Bakanını temsilen bulunan 
Hazine avukatının hiç bir müdahalede bulunmadığı 
ve gerekli savunmayı yapmadığı, sustuğu söyleniyor. 
Tabii Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu olduğu için 
o da o sebepten dolayı sustu deniyor. 

Ben şimdi soruyorum: Hazine aleyhine birçok 
davalar vardır mahkemelerde, Hazine yıllardan beri 
kemirilir, Hazine avukatları da Hazineyi korumak 
için çıkar. 

O izmit'teki Hazine avukatı şimdi hazinenin aç
tığı davalarda hangi tutum ve davranış içindir ve 
halen görevinde midir? Şu anda halen görevde mi
dir? Bunu da incelemek lazım. Görevde ise ne
den? 

Çok değerli milletvekilleri, bu raporda 8 maddede 
toplanan iddialar tamamen gerçek dışı, monte edil
me özelliği gösteren iddialardır. Komisyon çalış
malarını müşterek yürüttük. Bu olayın üzerine gide
rek daha değişik, daha başka gümrüklerdeki tüm 
yolsuzlukları içeren olayların üstüne gidelim dedik, 
onları da ortaya çıkaralım dedik. Maalesef, ona rağ
men - Komisyonumuzun çapı buymuş demek ki - an
cak böyle bir rapor ortaya getirebildik. 
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(Eten Sayın Adalet Partisi Sözcüsü Feti Acar'a 
Grubum adına şu noktadan katılıyorum: Böyle, ger
çeklere aykırı düzenlenen bir rapordan dolayı, ilgili
ler hakkında soruşturma açılmasını değil, sayın arka
daşlarımız gümrüklerdeki yolsuzluklarda bir bakanı 
suçlu bulmak isteğinde olduklarını belirttikleri için... 

TÎMUÇİN TURAN (Erzincan) — Yani siz onu 
savunuyor musunuz? 

GÜNDÜZ ONAT (Devamla) — . . .Soruştur
manın açılarak gerçeklerin ortaya çıkarılmasını ve 
- bir dileğim Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına -
bu soruşturma komisyonlarının da mutlaka çalıştı
rılmasını diliyoruz ve bir soruşturma teklifi gelirse, 
bir soruşturma kararı oylamaya sunulursa Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu olarak bu rapordan dolayı 
değil; yıllardan beri devleti ve milleti sömüren bu 
kaçakçıların ve onları destekleyen kapalı kapılar ar
dındaki güçlerin gerçek maskelerinin Yüce Meclis 
huzurunda düşürülmesi için açılacak soruşturma 
önergesine «varız» diyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onat. 
Başkaca söz isteyen?.. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına, buyurunuz 

Sayın Aksay. 

MSP GRUBU ADINA HASAN AKSAY (Ada
na) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bu yolsuzluk şayiaları, dedikoduları gittikçe bü
yümekte ve hakikaten kamuoyunu giderek çok daha 
fazla rahatsız eder noktaya gelmektedir. 

Önümüzde bunlardan bir tanesi vardır ve Ko
misyon bir çalışma yaparak huzurlarınıza gelmiştir. 
.Bu Komisyonun yaptığı çalışmada huzurlarımıza, 
Yüce Meclisin huzurlarına gelirken, Maliye Bakanı
nın şahsen bu işte bir nüfuz suiistimali olduğu da 
görülmektedir; ancak bu suiistimalde Maliye Baka
nının şahsi tutumunun ne derece olduğunu daha açık 
tespit edilmesinde fayda vardı. 

Bizim grup olarak temennimiz, şimdi mesele tam 
kesin bir noktada değildir; fakat böyle iddialar özel
likle kamuoyunu son derece rahatsız ettiği için bu 
işin devam ettirilmesi, soruşturmaya çevrilmesi ve 
kesin olarak ya aklanması veyahut da durumun tes
pitiyle gereken cezanın verilmesi noktasındadır. 

Onun için komisyonun çalışmalarının kabul edi
lerek devam edilmesini ve neticenin kesin olarak 
aydınlanmasını, dedikodularla efkârı umumiyenin ra
hatsız edilmemesini temenni ediyoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
Hükümet adına Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın 

Ahmet Çakmak, buyurunuz. 

Mezkûr kamyonun jandarma tarafından yakalan
dığının gazetelerde neşredilmesini müteakip Bakan
lığım müfettişleri görevlendirilmiş ve müfettişlerce ya
pılan tahkikatta mezkûr Alman plakalı TIR kamyo
nu hamulesinin yurt dışı edilmiş gibi gümrük çıkış 
işlemleri HaJbur Gümrüğünde halledilmiş ve bu çı
kış işlemleri yapılmış gibi telgrafların Kapıkule TIR 
Gümrük Müdürlüğüne çekilmiş bulunduğu, kamyo
nun jandarma tarafından şüphe duyulmasına sebep 
olan, uzun süre îzmit dolaylarında dolaşmasının ve 
beklemesinin Halbur Gümrüğüyle ilgili sahte çıkış iş
lemlerinin Ali Hikmet Müezzinoğlu ve Kapıkule TIR 
Gümrüğü eski müdürlerinden Erhan Tuncel tarafın
dan ve kendi emellerine âlet etmek üzere ikna etmiş 
bulundukları, refakatle görevli gümrük muhafaza me
muruyla birlikte tekemmül ettirilmesini teminen kam
yonu bırakarak, birlikte Diyarbakır ve Habur'a git
melerinden ileri geldiği ve saîıte çıkış işlemlerinin te
kemmül ettirilîşmde rol ve iştiraki olan gümrük 
görevlileri ve sorumluları tayin ve tespit edilmiş ve 
adı geçen kişiler için de toplu kaçakçılıktan' dava açıl
ması Kocaeli Savcılığına Bakanlığım müfettişleri ta
rafından düzenlenen raporun tevdii suretiyle sağlan
mıştır. 

Ayrıca, Bakanlığım müfettişlerinin yaptıkları bu 
tahkikat sırasında, Alman plakalı mezkûr TIR kam
yonunun Habur Gümrüğünden dolu olarak yurt dı
şına çıktığım bildiren sahte telgrafında plaka numa
rası kayıtlı ve keza Kuveyt'e mürettep götüren Türk 
plakalı TIR kamyonu hamulesinin de haddizatında 
yukarıda belirtilen şekilde, sahte çıkış işlemleri Ha-

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
ÇAKMAK (Bolu) — Sayın. Başkan, sayın milletve
killeri; 

1978 yılı Mart ayında Alman plakalı bir TIR kam
yonunun îzmit dolaylarında jandarma tarafından ve 
şüphe üzerine Alman şoföründen evrakının sorul
ması suretiyle girişilen soruşturma üzerine ve vası
taya ait evrakın görevlilere ibraz edilememesi sonu
cu işin intikal ettirildiği Kocaeli Cumhuriyet Savcı
lığınca yürütülen kaçakçılık tahkikatı sonunda Ka
pıkule'den yurda giren ve Kuveyte mürettep eşya yük
lü kamyon, şoförü ve kamyonun Habur Hudut Ka
pısından Irak'a çıkışını temin ile görevli refakat güm
rük muhafaza memuru hakkında kaçakçılığa teşeb
büsten dava açılmıştır. 
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bur'da tamamlattırılarak yurda boşaltılmış olduğu 
müfettişlerimce tespit edilmiş, kamyon boş olarak İz
mit civarında ele geçirilmiş ve bu kaçakçılık olayı
nın failleri hakkında da keza Kocaeli Savcılığına tev
di edilen mezkûr tahkikat raporuyla kaçakçılık da
vası açılması sağlanmıştır. 

Bu vesileyle değerli arkadaşlarımızın kaçakçılık 
konusunda ifade ettikleri hususlar cümlesinden olarak 
arz etmek isterim ki, halihazırda kaçakçılıkla ilgili, 
yolsuzluklarla ilgili elimizde külliyetli miktarda dos
ya mevcuttur. Ayrıca her gün yeni ihbarlar ve yeni 
haber almalar neticesinde bu hadiseler tetkik ve tah
kikat mevzuu yapılmaktadır. Ancak Bakanlık müfet
tişlerinin mahdut oluşu sebebiyle, şu ana kadar hepi-
sinin tamamlanarak yüce huzurunuza getirilmesi 
mümkün olamamıştır. Hatta bazı hususların tahki
katı tatmin edici olmaktan uzak bulunduğu cihetle, 
yeniden tahkikata tabi tutulması, tahkikatın genişle
tilmesi müfettişlerimden tarafımdan istenmiştir. Bu 
sebeple tahkikatın sonunda varılan neticeyle birlikte 
yüce huzurunuza getirileceğini arz eder, saygılar su
narım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Kişisel olarak Sayın Hüseyin Erkaniı, buyurun. 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; kişisel olarak söz almış bulun
maktayım. Kısaca görüşümü arz etmek istiyorum. 

Adalet Partisi adına bu kürsüde konuşan bir sayın 
arkadaşımız Komisyonda bu mesele görüşülürken 
Cumhuriyet Halk Partili üyelerin bu kaçakçılığın ol
duğunu komisyonda iddia ettiklerini ifade ettiler. Ben 
de Komisyon üyesıi olduğum için Komisyonda görü
şülen bazı hususları ve oradaki görüşlerimizi ve şu 
andaki görüşümü kısaca sizlere aktarmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyondaki görüşmeler 
çok kısa geçti. Adeta meseleyi bir oldu bittiye getir
mek için kısa bir dönem zarfında bu rapor ilk kez ha
zırlandı geldi, Komisyon üyelerinin imzalarına su
nuldu, «Komisyon üyeleri henüz tahkikat tamamlan
mamış/tır, tahkikat tamamlandıktan sonra ancak ra
por hazırlanır ve o şekilde Komisyon üyelerinin im
zası altına alınır» şeklinde yapılan iddia neticesi o 
raporda bir gecikme oldu, fakat tekrar gördük ki ba
zı incelemelerin aslında meseleyi çözüme götürecek, 
açıklığa kavuşturacak bazı incelemelerin yapılması, 
gerekliliği var iken, o anda bu rapor tekrar hazır
landı geldi. Komisyon üyeleri bu raporu imzalarken 
Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyeleri muhale
fet şerhi verdiler. Bu muhalefet şerhi veren üyeler 

arasında bendeniz de olduğum için söz almış bulun
maktayım. 

Değerli arkadaşlarım, bu mesele şu anda adalette 
incelenmektedir. Mahkeme bu konu hakkında henüz 
bir karar vermemiştir. Bir insanın sanık olduğunu, 
suçlu olduğunu söyleyebilmek için, en azından mah
kemenin o kişi hakkında karar vermesi gerekir. Bu 
genel bir kaidedir, hukuksal bir kaidedir, temel bir 
ilkedir. Durum böyle İken henüz Ali Hikmet Müez-
zinoğlu hakkında mahkemede bir karar verilmemiş 
iken, o kişinin burada kaçakçı olduğunu ilan etmek, 
kamuoyuna bu şekilde ilan etmek ve o dönemde Ma
liye Bakanı olan. Ziya Müezzinoğlu'nun da katkısı
nın bulunduğunu iddia etmek, bence doğru bir hare
ket değildir ve bu hareketin kamuoyunda bazı yan
lışlıkları ortaya koyacağına inanıyorum. Kaldıki ar
kadaşlarım, şu Mecliste geçen dönemden beri kuru
lan araştırma komisyonlarının görevlerini yapmadığı
nı, hatta mahkeme kararıyla Sayın Başbakanın yeğe
ninin kaçakçılık yaptığı konusunda kesin hüküm ol
masına rağmen değerli AP Grup sözcülerinin onu 
hiç hesaba katmadan, henüz bir suç var mıdır, yok 
mudur, tahkikat konusu olduğu bir dönemde bir ki
şiyi suçlu olarak kabul etmeleri ve şu kürsüden ilan 
etmeleri doğru değildir. 

Mesele bence tam araştırılmamıştır, genişletlilme-
miştir ve araştırma konusu olarak ele alınan kaçak
çılık meselesini, Almanya'daki konsolosluğumuza ya
zılan yazının cevabı gelmeden bir karara bağlanıp Yü
ce Meclisin huzuruna getirmenin de zararlı bir neti
ce olduğuna inanıyorum. 

Gönül isterdi ki bu mesele daha geniş, daha so
mut bir şekilde incelensin ve somut delilleriyle bu
raya getirilsin. Biraz evvel grup sözcüsü arkadaşımı
zın da iddia ettiği gibi, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu olarak biz, bu Meclis Araştırmasının yapılmasını 
istedik, o dönemde de grup sözcüsü bendim. 

Yine şunu arzu ederiz ki, şu memlekette yapılan, 
yapılmış olan tüm yolsuzluklar hakkında tüm komis
yonlar gereken araştırmayı yapsın; şu fakir fukara
nın ödemiş olduğu vergiden, kendi kursaklarına hak
sız olarak çeşitli yollarla indirdikleri o milyonlarca, 
milyarlarca kaçakçılığın, hırsızlığın hesaibı sorulsun. 
Bunu biz candan temenni ederiz. 

Bu noktada şunu belirttikten sonra sözlerimi bi
tirmek istiyorum: Henüz bu konu mahkemede neti
ceye bağlanmamıştır. Araştırma Komisyonu gereken 
incelemeyi tam manasıyla yapmamıştır, noksan ince
leme yapmıştır. Onun için bu araştırmanın sağlıklı 
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olduğuna inanmıyorum. Bu sebeple sözlerimi bitirir
ken, hepinizi saygıyla selamlarım.. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkanlı. 
Değerli arkadaşlarım, Komisyon söz istemiştir. 
Sayın Gökçek buyurunuz. 

ARAŞTIRMA KOMtSYONU BAŞKANVEKİ-
Lt CENGİZ GÖKÇEK (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri;! 

Ortada büyük bir kaçakçılık olayı var; bu kesin, 
yapanlar 'belli, mahkeme kararlarında da isimleri geç
mektedir. Ancak, Atillâ Hikmet Müezzinoğlu'nun ka
çakçı olup olmadığının tespiti değil Komisyonumuzun 
görevi; Atillâ Hikmet Müezzinoğlu'nun bu kaçakçı
lık suçunu işlerken, kaçakçılık yaparken, kardeşi Ma
liye Bakanı Sayın Ziya Müezzinoğlu'yla irtibatının 
olup olmadığının, bunu kolaylaştıracak bazı girişim
lerde bulunup bulunmadığının tespiti meselesi var
dır. Bu bakımdan konuyu Komisyon olarak bu nok
tadan ele aldık. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sa
yın Onat ve daha sonra konuşan değerli arkadaşım 
Sayın Erkanlı meseleyi bir araştırma komisyonunun 
görevleri içerisinde değil, bir soruşturma komisyonu
nun görevleri içerisinde mütalaa ettiler. Hatta Sayın 
Erkanlı bu gibi hususlarda Komisyonumuzun karar 
verebilmesi için, bir mahkemenin kesin kararını da 
arar duruma geldi. Bu bizim Komisyonumuzun gö
revi değildir. Mahkeme kararlarının uygulanması ay
rı bir meseledir. 

Biz Soruşturma Komisyonu da değiliz. Mesele
nin detaylarına girip, meseleleri ve belgeleri tek tek 
tetkik edip ortaya koymak meselesi de bizim görevi
miz değildir. Biz Araştırma Komisyonu olarak Attilâ 
Hikmet Müezzinoğlu'nun yaptığı kaçakçılıkla, Hükü
met ve Hükümetin bazı bakanlıkları, özellikle Maliye 
Bakanının destek ve yardımlarının tespiti hususunda 
ciddi emareleri tespit ettikten, böyle ihtimallerin varit 
olduğu kanaatine vardıktan sonra, bu konuda soruş
turma açılması için inceleme sonucunu Meclise getir
mek zorundaydık ve onu yaptık. 

Arkadaşlarımız tahkikat eksik demişlerdir; eğer 
bu komisyonu bir Soruşturma Komisyonu olarak 
telakki ediyorlarsa, tahkikat eksiktir; ama bu komis
yon bir Araştırma Komisyonu ise tahkikat tamam
dır. Çünkü, ciddi emareler ortaya çıkmış, belirli bel
geler ortaya çıkmıştır. Bunları değerlendirmek, Yüce 
Meclisin vereceği karara göre Soruşturma Komisyo
nunun görevidir. 

Şu konuyu da ifade etmeden geçmeyeceğim: De
ğerli CHP sözcüsü ve komisyon üyesi arkadaşlarımın 
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bu kürsüden bahsettikleri hususları muhalefet şerhle
ri muhtevası içerisinde de göremedik. Tahkikatın ek
sikliği bahis konusu ise, tamamlanması yolunda Ko
misyonumuza müracaatları da bahis konusu değil
dir; bunu da ayrıca arz etmek isterim. 

Şimdi, olayda 3 tip devlet memuru vardır: Büyük 
bir kaçakçılık yapılmış ve suçüstü yakalanmıştır. 

1. Kaçakçılığı meydana çıkaran devlet memur
ları, 

2. Kaçakçılık karşısında duyarsız ve ağır dav
ranarak gerekl hassasiyeti göstermeyen devlet me
murları, 

3. Bu büyük kaçakçılığı kapatmak, sanık Atillâ 
Hikmet Müezzinoğlu'nu kollamak için bazı kanun
suz tertiplere, tahrifata ve sahte vesika tanzim et
meye çalışan ve yapan devlet memurları var. 

Şimdi, bu devlet memurları karşısında Hüküme
tin, Hükümetin bakanlarının tavrını ortaya koyalım. 

1. Kaçakçılığı meydana çıkaran devlet memur
larının, Hükümetin ilgili bakanlıkları süratle o böl
geden tayinlerini çıkartmış, başka yerlere sürmüştür. 

Şüphenin 'birisi bu. Niçin? 
2. Kaçakçılık karşısında duyarsız ve ağır davra

narak gerekli hassasiyetti göstermeyen devlet memur
ları, daha iyi, daha imkânlı, daha büyük illere tayin 
edilmiştir. Sebep ne, niçin? 

3. Kaçakçılığı kapatmak, Sayın Aatillâ Hikmet 
Müezzinoğlu'nu kollamak, bazı kanunsuz tertiplere, 
tahrifata, sahte vesika tanzim eden ve telgraf çeken 
devlet memurları hakkında da ilgili bakanlıkların bir 
ciddi soruşturma açtığını görmedik. Üstelik bir kısmı 
hakkında tahkikat yok. Açılan tahkikatlarda da bir 
müeyyide uygulaması tespit edemedik. 

O halde, ortada bir vaka var; kaçakçılığa karşı 
çıkanlar sürülüyor, neden? Ağır davranmakla kaçak
çılığı destek ve himaye eden mülkâfatlandırılıyor; öyle 
denebilir. 

Bizatihi suç işleyen devlet memurları karşısında 
da ilgili bakanlıkların tutum ve tavrı gayet duyarsız 
ve gereken cidiyet ve hassasiyeti göstermiyor. 

Bunu temin eden güç nedir? Bunlar birer tesa
düf müdür, yoksa bu tesadüflerin arkasında Atillâ 
Hikmet Müezzinoğlu'nu himaye etmek için bir Mali
ye Bakanı ve onun ricası ile diğer bakanlık ve mües
seselerdeki yetkililer mi var? O halde bunun kapalı 
kalması mahzurludur. 

Komisyonumuzun tahkikatı, sonunda, bu tereddüt 
ve şüpheleri ortaya koymuş, bu tereddüt ve şüphele
rin gerçekten bir tesadüf mü olduğunu, yoksa ciddi, 
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tutarlı, Hükümet bünyesinde, 'bakanlık bünyesinde, 
nüfuz suiistimali tarzında bir netice ile mi meydana 
geldiğini tespit bakımından, soruşturmanın açılması 
yolunda Yüksek Meclisinize !bu komisyon raporunu 
sunmuş bulunmaktadır. 

Takdir Yüce Meclisindir. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 
Değerli arkadaşlarım, 10/20 esas numaralı Meclis 

Araştırması Komisyonunun 376 Sıra Sayılı Raporu 
üzerindeki genel görüşme tamamlanmış ve bu konu
da Meclisimiz gerekli bilgiyi edinmliş bulunmaktadır. 

2. ı— Milli Selamet Partisi Millet Meclisi Grubu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin hu
bubat fiyatları ve destekleme alımları konusunda 

1. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10142) 

BAŞKAN — Gündemimizin Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler 
kısmının 1 nci sırasında yer alan (10/42) esas numa
ralı Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 ar
kadaşının Antalya Belediye Başkanının tutum ve dav
ranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?... Yok. 
Daha evvel bir defa Hükümeti aradık; bulama

dığımız için görüşmelere devam ediyoruz. 
Önergeyi tekrar okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Şahisi tutum Ve davranışlarıyla Antalya halkını za

rara sokan, halktan ve müesseselerden yardımı adı al
tında rüşvet almayı itiyat haline getirdiği id'd'ia edilen 
Antalya Belediye Başkanının tutum ve davranışları 
hakkınlda Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gemizin Yüce Mecliste oikulbulmaisını Anayasanın 88 
ve İçtüzüğün 102 ve 103 ncü madldeleri gereğince ri
ca ederiz. 

Saygılarımızla. 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclis iîçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca Genel Kurulun 
2.1. 1980 tarihli 24 ncü Birleşimde açılması kabul 
edilen Genel Görüşme. (8/10) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Mili Selamet Partisi 
Millet Meclisi Grubu Başkanı Sayın Necmettin Er-
'bakan ve 12 arkadaşının, hububat fiyatları ve destek
leme alımları konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uya
rınca Genel Kurulun 2.1.1980 tarihli 24 ncü Birleşi
minde açılması kabul edilen Genel Görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Bu konuda Hükümeti temsil edecek sayın üye?... 
Yok. 

Bu konuyu bir defaya mahsus olmak üzere erteli
yorum efendim./ 

2 devredir Antalya İlinin Belediye Başkanlığı mev
kiini işgal elden CHP li Belediye Başkanı, Belediyeler 
Kanunu ile diğer genel .rnalhiyetli kanun, nizam ve tali
matlar .hilâfına tutum ve davranışlar içine girmek bir 
yana, «Halktan yana ve halk için» sloganlarıyla Bele
diyenin başına gelmiş, ancak halkın en tabii hakların
dan olan mesken edinme nokta'sımdan tutarak halkı 
sömürmeye başlamıştır. 

Ev edinmek gayesiyle çoluk çocuğunun nafakasın
dan kösip, yalın ayak başı kabak, aç, .bi dlaç çalışan 
Antalya halkının Belediyeye yaptığı her talep Beledi
ye Başkanının b'izzat talebiyle aleni rüşvet almak su
retiyle karşılanır hale gelmiştir. 

Belediye hizmetleri, talepte bulunan vatandaşların 
talepleri işin vüis'at, mahiyet ve icabına göre örgüte 
veya şahsen Belediye Başkanına rüşvet vermekle kar
şılanır hale gelmiştir. 

Halkımıza sağlıklı mesken, 'bol su, temiz ve yaşa
nır şehir vaad eden GHP'İİ solcu Başkan, bugıün icra 
ettiği fiil ve davranışlarıyla rüşvet alıp vermeyi âdeta 
meşrulaştırmıştır. 

Halkan yana olmayı halkı soymak kabul eden bu 
zihniyetin icraatını ve fiillerini ortaya çıkarmak, teşrii 
organın görevi haline gelmiştir. Çünkü İçişleri veya 
Yerel Yönetim Bakanlığının Teftiş Kurulları bu me
seleyi tarafsız olarak aydınlığa kavuşturacak durum
da değildir. 

CHP siyasi otoritesinin emrindeki memurların 
yapacağı herhangi bir araştırma sıhhatli ve dürüst bir 
neetice vermeyecektir. Bu noktadan hareketle : 

B) ÖNGÖRÜŞMELER 
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1. Antalya'da inşaat müteahhitliği yapan birin
den (isim ve adres mahfuzdur) inşaat ruhsatı için 
85 000 TL. lıık ve Öğretmenler Bankasına muhatap 
hâmiline bir çek bizzat Belediye Balkanına, 

2. Teoman Paşa Caddesi Yükseliş Apt.'nın bod
rum katıma (isim ve adres mahfuzdur) iskân ruhsatı 
için, bizzat Başkana elden 10 000 TL. sı, 

3. Antalya'da iş gören bir inşaat firmasına (isim 
ve adres mahfuzdur) inışaat ruhsatı verilmesi karşılı
ğı olarak, bizzat Başkana elden 240 000 TL. sı. 

4. Devlet Hastanesi karşısında bir vatandaşa in
şaat ruhsatı verilmesi için (isim ve adres mahfuzdur) 
Şubat 1978 de elden 300 000 TL. sı, 

5. Ayrıca, şahısı için bir firmadan satın aldığı 
(isim ve adres mahfuzdur) 1 adet konkasör için veri
len faturaya mal bedeli 1 100 000 TL. sı yerine 200 000 
TL. si gösterilerek vergi kaçakçılığı yapıldığı, 

6. Belediye araçlarına alınan akaryakıtın da biz
zat Belediye Başkanının bahasından alınmak suretiy
le yakınlarına menfaat temin etitiği, 

7. Boğaçay'dan satılan kum-çakıl'dan da ayrıca 
menfaaıülend'iği, 

8. 1977 yılından îmar ve İskân Bakanlığınca 
25,5 milyon liraya.istimlaki yapılmış olan 3 No. lu 
gecekondu arsaları, kooperatiflere tahmis edileceği yer
de, Belediye Başkanının 11 Aralık 1977 seçimlerinden 
sonra bu arsaları parselleyip tapusuz olarak tanıdık
larına sattığı, 

Şeklindeki 8 maddede arz olunan hususlar için 
söylenti ve iddialar mevcuttur. 

Bu sözlerin ve söylentilerin, dolayısıyla var oldu
ğu şeklinde iddia edilen hususların ne derece Antalya 
Belediye Başkanı ile yakınlığı olup -olmadığının araş
tırılmasını, ihtiyaç duyup arz etim'iış bulunmaktayız. 

ıBu suretle, Antalya halkını sömürge ahalisi ka
bul edip gayri kanuni olarak vergi tahsil etmek ve 
bunlardan hem şahsını hem de partisini faydalandır
mak giıbi iddiaların da ağırlığı tayin edilmiş olacaktır. 

Mezkur arsalar üzerinde 3 000 ortağı aşkın 25 koo
peratifin faydalanma imkânının kaldırılmış olması ye
rine varlıklıların ve zenginlenin ve 'dolayısıyla yandaş
larının menfaatine talhsis edikniış olması giıbi nedenler 
de iddialara ayrı bir yön kazandırmaktadır. Bu ne
denle, adı geçen Belediye Başkanının tutum ve davra-
nışlan hakkında Anayasanın 88 ve tçitüzüğün 102 ilâ 
103 ncü maddeleri gereğince Meclis Araştırması açıl
masını rica öderiz. 27 . 6 . 1978 

Antalya Milletvekili Tekirdağ Milletvekili 
Kaya Çakmakçı Nihan îlgün 

Kırşehir Milletvekili 
Mustafa Eşreföğlu 
Burdur Milletvekili 

Ahmet Sayın 
İçel Milletvekili 

Fevzi Arıcı 
Erzincan Milletivekili 

Timuçin Turan 

BAŞKAN — Araştırma açılıp açılmaması hususun
da Hükümete ve siyasi parti gruplarına 20'şer daki
ka, ilk imza sahibi arkadaşıma, sırasıyla 10 dakika 
söz vereceğüm. 

Hükümet olmadığına göre siyasi parti grupların
dan Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Korkut 
Özai söz istediler. 

Buyurunuz Sayın Özal. 
MSP GRUBU ADINA KORKUT ÖZAL (Erzu

rum) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

Şu anda müzakere etmekte olduğumuz Araştır
ma önergesi, aslında bazı özellikler taşıdığı için ko
nuyu 'biraz daha geniş kapsamlı olarak incelemeyi za
ruri görüyoruz. 

Anayasamıza göre Millet Meclisi ve Senato, her
hangi bir konuda araştırma yaptoa imkânına sahiptir. 
Anayasada bunun çerçevesi için bir tarif yapılmamış
tır; fakat şimdi önümüze getirilmiş olan Araştırma 
önergesi bir mahalli idare başının, yani bir belediye 
reisinin icraatının, Yüce Meclis tarafından incelenme
si teklifini getiriyor 

Biz biliyoruz ki, Türkiye'de, Anayasamıza göre, 
kuvvetler ayrılığı prensibi vardır. Anayasanın 3 önemli 
kuruluşu; Yasama, Yürütme ve Yargı bir denge için
de birbirleriyle bağlanmıştırlar. Bu belediye reisi, gö
revi itibariyle yürütmenin içine giriyor. Yürütme or
ganının bir noktasında ve gene Türkiye'nin genel 
idari yargı denetimi içinde bir görev ifa ediliyor. 

Getirilmiş olan teklif kalbul edilirse, ben Meclisin 
nasıl hareket edeceğini düşünüyorum. Bir belediye rei
sinin icraatını M'eclis olarak araştırmaya gideceğiz ve 
hiz acaba bunu kabul ederesek, ıbu Meclis aczini ifa
de etmiş olmaz mı diye düşündüm. Çünkü, bizim mu
hatabımız belediye reisi değildir; yani burda bir so
rumluluk varsa, belediye reisinin bu icraatını denet-
lemeyeni biz murakalbe ederiz; belki onun da üstünü 
murakabe etememiz lazım. Nitekim, önergenin met
nimde - eğer aklımda yanlış kalmadı ise- «İçişleri Ba
kanlığı müfettişlerinin bu meselenin üzerine gitmedi
ği» yolunda da bir ib^re var. Eğer İçişleri Bakanlığı 

Artvin Milletivekili 
Hasan Ekinci 

Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol 
Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

Antalya Milletvekili 
Galip Kaya 
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roüıfetltiışleri bunun üzerine gitmemişlerse, -belikti öner
geyi onlara tevcih etmek lazım; «'Niye görevinizi yap
madınız»? diye. Hatta dalha yukarı gidip, İçişleri Ba
kanının şahsına yöneltmek lazımdır, eğer sorumluluk 
oradaysa. Aksi takdirde, üzüntüyle ifade edeyim, 
Meclis Araştırmaları mekanizması körlenen, hiçbir 
şeyi kesmeyen, amacınım dışında gelişigüzel kullanılan 
bir araç haline gelir ve Anayaisamızın bize vermiş ol
duğu bu güzel im'kânı ortadan kaldırırız. 

Aslında bazı sorunlar var Türkiye'de Bu sorunları 
isıtersenliz ben size sorayım: Mesela bu belediye reisi 
olmasaydı da praida bir hâk'im, olsaydı, bir yargıç, 
Iböyle bir önerge verilseydi, biz bunun hakkında ne 
yapacaktık? «Filan hâlkim iyi vazife görmüyor, karar
ları zamanında vermiyor, 'bunu araştıralım» diye bir 
'karar verebilir miiydik acalba? Ben bunu Türkiye'nin 
anayasal düzeni içinde önemli bir sual addediyorum. 
Veyahut, bir önerge verilse; «Bu Danıştay geçen Hü
kümet zamanında kararları 8, 9 ayda verdi, hiç ver
medi, şimdi 3 günde karar veriyor, bunu bir araşıtıra
lım» desek, araşturabilir mü İdik acaba? Bunun gibi 
çok mesele var. Devam edebilirsek; «Falan yerdeki 
Yüksek Seçim Kurulu veya ti Seçim Kurulu, falan se
çimde şu sekilide hareketle belli bir seçimi ters tarafa 
çevirdi, reyleri yanlış saydı..» Bunu araştırabjlir . mi 
îdik? Araşitırırsak ne olurdu neticesi? 

iBu bakımdan, biz, bu meseleye bakarken, mesele
lerin üzerine gidilmesin demiyoruz, belki çok daha şid
detli g'idilmesi gerekiyor, Sayın Çakmakçı arkadaşı
mın burada söylemiş olduğu meseleleri fevkalade mü
him meseleler kabul ediyorum. Halk iradesiyle seçi
len bir belediye başkanı eğer böyle hareketler yapa
rak orada belli bir zümre hareketi doğuruyorsa, onun 
üzerine bütün müesseselerle gidilmesi lazımdır. Eğer 
Türkiye'de bu meseleyi halledecek mekaniizma yok
sa, mesela, bugün bir belediye reisi, mahalli bir idare, 
seçimle geliyor, görevini kötüye kullandıysa, bunun 
hakkında Türkiye^de ne yapılabilir? Bunun normal yo
lu, benim bilebildiğim kadar, İçişleri Bakanlığı, - bir 
ara Yerel Yönetim ıBakanlığı vardı, onun da kökü yi
ne eski İçiışieri Bakanlığı şeklimde bağlandı - buna, 
Bakanlık müfettişlerini gönderir ve bizim elimiizdeki 
yasalarda bu hüsuSlta belli bir prosedür vardır, prose
dür çalışır. 

İkinci bir yol vardır: Belediye meclisi isterse, 2/3. 
çoğunlukla reisi düşürmeye kadar gidebilir. Danıştay 
da bunu onaylarsa reis düşer. 

Eğer bu mekanazmalar da çalışmıyorsa, gelin bun
ları araştıralım. Yani, Türkiye'deki mahalHi idarelerin 

başında görevini yapmayan reisler hakkında elimizde
ki mevzuat yetmiyor, bunların hakkında bir sistem ge
tir ilmern'iş, müeyyideler konmamışsa, bunu araştıra
lım, müeyyide getirelim, yasama görevimizin gereğini 
yapalım. Yoksa, belli bir kişiyi hedef alarak, burada 
Araştırma Önergeleri koyarsak, zannediyorum, mak
sadının çok dışına taşan bir şeyler yapmış oluruz. 

'Bir hususu daha burada ifade etmek durumunda
yım: Şu anda bir hükümet değişmiştir, yeni bir İçiş
leri Bakanı gelmiştir Bu meseleyi yeni Hükümetin bir 
görev olarak alması yoluna gitmek lazım. Bunun da 
çeşitli yolları var tabiî. Eğer Hükümet bunu görev ola
rak alır, üzerine giderse, zaten bizim yapacağımız bir 
mesele kalmıyor. Eğer Hükümet bunu üzerine alıp git
miyorsa, o zaman yapacağımız şey, vazifesini yerine 
getirmeyen İçişleri Bakanının meselesi olarak buraya 
getirmemiz mümkündür. 

•Netlice olarak şöyle bağlıyorum sözlerimi Sayın 
Başkan ve değerli üyeler; Türk Anayasası bugün 19 
ncu yılını dolduruyor. Muhakkak ki Anayasamızda 
belli boşluklar olduğu, uzun tatbikat sonucu ortaya 
çıkmıştır. Bugün buraya getirilmiş olan Araştırma 
önergesiyle, zannediyorum b'iz'im Anayasal düzenimiz 
içinde .enteresan bir mesele ortaya konmuştur. Bu me
sele şudur: İdarenin, her hangi bir makamın veya ki
şi üzerimde, kişiyi veya matemi hedef alarak, idarenin 
kendisini değil, Bakanları değil, kişileri hedef alarak 
acalba böyle bir makamizmayı çalıştırmak hukuken, 
siyasetten isabetli olur mu, olmaz mı? Bence bunun 
üzerinde durulması büyük önem taşır. Eğer böyle 
olursa şu durumlar çıkabilir: Bir trafik memuru, tra
fik polisi', bir sayın miılletlvekiline ters davranırsa, o 
da onun hakkında bir Araştırma önergesini buraya ge
tirirse, acalba bunları da mı incelememiz gerekir? «Fi
lan trafik'memuru vazifesini yapmıyor, bunun hakkın
da bir araştırma yapalım desek» Yani bunlarım nere
ye gideceğine ben işaret etmek için bunları getiriyo
rum. Ondan sonra bu mekanizma tabii, fevkalade yan
lış çalışan bir mekanizma haline gelir. 

Burada ifade ediyorum; kanaatimce burada yapı
lacak şey, Sayın İçişleri Bakanımız, bu ve buna ben
zer meseleler varsa, sadece bu değil, buna benzer me
seleler varsa, yasaların kendisine verdiği yetki ve so
rumluluklar çerçevesinde bunun üzerine bir an evvel 
ıg.'îoin, meseleyi getirsin. Eğer meselede bir hukuki ya
sama boşluğu varsa, onu da araştıralım; yahut o şek
le sokalım, onun üzerinde de araştıralım; mahalli ida
relerin sağlıklı çalışması, denetimlerinin daha isabetli, 
zamanında ve sağlıklı bir şekilde yapılmasının yolla
rını araştıralım. 
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Yüce Meclise saygılar sunuyorum. ~~ 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Özal. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Do

ğan, buyurunuz efendim. 

MHP GRUBU ADINA MEHMET DOOAN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Kaya Çakmakçı ve 9 arkadaşının, Antalya Belediye 
Başkanı hakkında, Anayasamızın 88, içtüzüğün 102 
ve 103 ncü maddeleri gereğince Meclis Araştırması 
açılması hakkındaki önergeleri hakkımda söz almış bu
lunuyorum. Grubum ve şahsım adına Yüce Meclise 
saygılar sunarım. 

Sayın Çakmakçı ve arkadaşları, vermiş oldukları 
önergede, Belediye Başkanının, Belediyeler Kanununa, 
genel maıhiyetli kanun ve nizamlara muhalefet ettiğini 
iddia ederek, mesken sahibi olmak isteyen vatandaş
ların, Belediyeye yaptıkları müracaatlarda, bizzat Be
lediye Başkanının alen'en rüşvet teklifiyle karşılaştık
ları iddia edilmektedir. Vatandaş müracaatlarının ör
güte veya Başkana rüşvet vermek yoluyla gerçekleşti
ği söylenmektedir. Antalya'da müteahhitlik yapan 
bir zattan, «Öğretemenler Bankasına muhatap, 
hamiline 85 bin liralık bir rüşvetten bahsedilmektedir. 
Bir apartmanın bodrum katına ruhsat için bizzat 10 
bin TL. yine bir inşaat firmasından 240 bin TL. baş
ka bir vatandaştan 300 bin lira ve buna benzer rüşveet 
ve irtikap, olayları zikredilmektedir. 

En mühimi, 1977 yılında İmar ve İskân Bakanlı
ğınca 25,5 milyon liraya istimlâk .edilen 3 No. lu gece
kondu arsalarının, kooperatiflere tahsis edileceği yer
de Belediye Başkanının, 11 Aralık 1977 mahalli seçim
lerinden sonra, arsaları parselleyip tapusuz olarak 
•tanıdıklarına sattığı iddiaları yer almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, önerge sahibi değerli arka
daşlarımın iddia ettikleri yolsuzluk, rüşvet ve suiisti
maller, Yüce Meclisin önergeyi benimseyerek Araştır
ma açmasına yeteceği kanaatindeyiz. 

(Biz, her türlü rüşvet ve suiistimallerin karşısında 
olan b'ir parti olarak, aynı zamanlda şerefli, haysiyetli 
insanların şereflerine -ve haysiyetlerine leke sürülme
sine de karşıyız. O halde, arkadaşlarımızın iddiaları 
eğer varitise suçlu cezalandırılmalı, eğer bu iddialar iî 
pat edilemezse, delille, vesika ile sabit değilse, kendi
sine ağır ithamda bulunulan Belediye Başkanı da bu 
suçlamaların altınldan kurtulacak ve cemiyet içerisinde 
şerefli bir insan olarak yaşamına devam edecekltir. 

işte bu sebepledir ki, bu M'eclis Araştırma öner- I 
gesine olumlu oy vereceğiz. Yüce Meclisin de buna | 
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j olumlu oy vermesini ve bu Araştırmanın açılarak ger
çeklerin meydana çıkmasını arz ediyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Başkaca söz isteyen Sayın Grup?.. Yok. 
Önerge sahibi olarak Sayın Kaya Çakmakçı. 

CBMAL AKTAŞ (Burdur) — Grup adına Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, öızür dilerim Sayın Çak
makçı. 

Efendim, tabii bize ulaşmayınca böyle birtakım in-
kitalar yapma durumumda oluyoruz. Rica ediyorum. 

Sayın A'kltaş Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na zatıalünüz mi konuşacaksınız efendim? 

CEMAL AKTAŞ (Bundur) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 

adına, buyurun Sayın Cemal Aktaş. 

CHP GRUBU ADINA CEMAL AKTAŞ (Bur
dur) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Antal
ya Belediye Başkanı Sayın Selâhattin Tonguç hakkın
da Antalya Milldtvekilk Sayın Kaya Çakmakçı ve ar
kadaşlarınca verilmiş bulunan Meclis Araştırma öner
gesi hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun gö
rüşlerini açıklamak için huzurunuza çıktım. Sizlere ve 
Sayın Başkanlık Divanına saygılar sunuyorum. 

iDeğerli milletvekilleri, bu Araştırma önergesi hak
kında Milli Selamet Partisi sözcüsü Sayın Korkut Öz-
al'ın bakış açısı gerçekten çok ilgi çekici ve Meclis 
Araştırma önergelerinin bundan böyle hangi çerçeve 
İçerisinde değerlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya 
koyması bakımından da bizim de katılabileceğimiz gö
rüşleri kapsıyor. Çok gerçekçi bir değerlendirme yap
tığı için Sayın Korkut Özal'a teşekkür etmek istiyoruz. 
Ancak, biz bu görüşlerimizi Sayın Korkut Özalldan 
önce Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Anaya
sal açidan ele alıp, burada Antalya Belediye Başka
nı hakkında Araştırma açılamayacağını söyleseydik, 
yasaların gölgesine sığınıp Antalya Belediye Başkanını 
korumak istediğimiz anlamı çıkabilir, o amacı taşı
dığımız söylenebilir kuşkusunu taşıyorduk. Bizi bu 
kuşkudan kurtardığı için de ayrıca teşekkür ederiz. 

Değerli arkadaşlarım, biz Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak tutumumuzu eskiden beri ortaya koymu-

• şuzldur. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanında 
Maliye Bakanlığı yapan Sayın Müezzinöğlu hakkında 
biraz önce bir Araştırma önergesi görüşüldü. Cum
huriyet Halk Partisi bütün güdüyle bu önergeyi des
tekledi ve Araştırma önergesi sonuçlandı. 
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Sayın Genel Sekreterimiz hakkında, Sayın Musta
fa Üstüridağ hakkında bir Araştırına önergesi verildi, 
•biiz parti grubu olarak buna sarıldık, Araştırma öner
gesine olumlu oy verdik, o da açıldı. Kamuoyunda bir 
tartışma getirildi, Sayın Genel Baiş'kanımızın eşi hak
kında yağ yolsuzluğu, spekülatif bir çalışma yapıldı 
bu konuda; biz derhal Genel Yönetim Kurulu üyele-
r'inıizin imzasıyla bizzat araştırma istedik. 

©iz yolsuzluklarda gerçekten duyarlı, şimdiye ka
dar doğruluğu savunmuş ve Allah'a çok şükür bu ko
nuda da mahcup olmamış bir partinin üyeleriyiz. Şim
diye kadar araşltırmalardan ve soruşturmalardan ka
çanların kimler okluğu da belli. 

ıNBCMETTtıN CEVHERt (Urfa) — Tuncay'dan 
vazgeçmediniz? 

CEMAL AKTAŞ. (Devamla) — İlla laf atarak be
ni de bu (konuları deşmeye zorluyorsunuz. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Selâhattin Ton-
guç hakkında da ıbir Araştırma açılmasını ve kabulünü 
İsteyebilirdik; ancak Anayasal açıdan buna olanak 
göremiyoruz. Her ne olursa olsun bu önergeyi Yüce 
Meclislere sunarak Antalya'yı ve Antalya Belediyesini 
Iburada tartıştırma ve Antalya'yı ve Anitalya Belediye 
Başkanını burada bize anlama olanağını verdikleri 
için önerge sahibi arkadaşlarıma teşekkür ederim, 

Değerli arkadaşlarım, Antalya Belediye Başkanını 
çok yakından tanırım, Öğrenimimizin bir kısmı bera
ber geçmiştir, politikaya aşağı yukarı - birlikte atıl
dık; Selâhattin Tbnguç Antalya'da ben Antalya'ya 
75 kilometre mesafede Burdur'un Bucak ilçesinde be
lediye başkanlığını aynı dönemde yaptık. Birçok ko
nularda kendisi ile işbirliği yaptım. Beraber çalışmak -
tan mutluluk duyduğum ve kendisinden yararlandığım, 
(kendisi ile işbirliği kurmaktan mutluluk duyduğum 
ıbir arkadaşımdır. Tanıyabildiğim kadarıyla Selâhattin 
Tıonguç için iyi ya da kötü, her insan için söylenebile
cek sözlerin pek çoğu söylenebilir; ama bir şey söyle
nemez; «Selâhattin Tonıguç hırsızdır» denemez. Bu
nu diyenler dokunulmazlık zırhının altına bürünerek 
(birtakım haysiyetli kişileri kamuoyunda kınamak ve 
küçük düşürmek amacını taşıyorlarsa, bunu ayıpla
rım; milletvekilliği zırhının altına bürünerek, sığına
rak bunu yaptıkları için kendilerini kınarım. 

Değerli arkadaşlarım, Antalya Belediyesi 1973 yı
lında Adalet Partisinden teslim alındığı zaman halk 
'belediyeye toplandı benim de devradığım belediye de 
aynı şey olmuştu - arazJözle belediyeyi baştan aşağı yı
kadılar, sabunla; neden? Çünkü; Antalya Belediyesi 
öylesine kirlenmişti ki, öylesine dedikodularla içice 

olmuştu ki, Türkiye çapında öyle dedikodularla yoğu-
ruîmuştu ki, halk artık bir daha bu pislikler bu mer
divenden çıkmaisın diye dipten tırnağa, o merdivenler
den taa Belediye Başkanının odasına kadar belediyeyi 
yıkamış, Belediye Başkanına da bir doğrultu göster
mişti; «Bundan sonra doğru olacaksın» demişti. 

Görebildiğim kadarıyla Antalya Belediyesi yaptı
ğı çalışmalarda, sürdürdüğü bizrnet aşamalarında bun
dan hiçbir zaman sapmadı. Antalya Belediyesinin ça
lışmaları, Antalya halkının kalbinde böylece olumlu 
biçimde yer etti. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın başında söyle
dim. Belediye Başkanlığının hele bu dönemde, bugün
kü ekonomik olanaksızlıklar içerisinde ne kadar zor 
olduğunu çok iyi bilirim; tırnağımızla toprak kazdığı
mız günleri bilirim; yurt dışından vatandaşlar üç ku
ruş yabancı para hibe eetsinler, yurt içindeki zengin
ler, milyonlar kazanan, bina yapımından milyonlar ka
zananlar üç-beş kuruş belediyeye yardım etsinler de 
halka hizmet edelim, halkın rahat yürüyebileceği bir 
'kaldırım, halkın rahat gidebileceği, rahat otomobil 
sürebileceği b'ir yol yapalım, halkın rahat oturabilece
ği bir park yapalım diye çırpınırfdık. 

Antalya Belediyesi üstelik tüm belediyelerimizden 
ayrı bir konuma sahip. Doğasıyla, güneşiyle, toprağı 
ile, Antalya Türkiye'nin malı ve pırıl pırıl denizi ile 
Türkiye'nin gözbebeği bir şehir. Antalya.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Taş yığını. 
CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Taş yığınını Avni 

Tolunay yaptı. Kıonyaaltı Yoluna Çin Şeddi gibi bi
nalar dikti. 

Şimdi, Antalya'da yapılan hizmet yalnız Antalyalı
ya değil, tüm Türkiye'ye yapılmış bir hizmet. Antalya 
Türkiye'yi yurt içinde temsil ediyor, Türkiye'yi yurt 
dışında temsil ediyor. Antalya Belediyesi verdiği hiz
metlerde Türk Ulusuna layık olmanın ve Türk Ulu-

• suna değer katabilmenin, onur katabilmenin düşünce
si, çabası, aşaması içerisindedir. 

Değerli arkadaşlarım, Antalya Belediyesi yaptığı 
festivallerde uluslararası skanidalların sahnelendiği bir 
yer olmuştu. Antaıyafya gelen yabancı sanatkârlara 
yapılan muamele, işlem gazetelerde manşet olurdu. Bi
rinci sayfalarda Belediye eskli Başkanıyla yanyana 
yabancı artistleri görürdük. Simidi de Antalya Festi
vali ön plandadır; ama sanatıyla, kültürel öncülüğü ile, 
Türk Ulusuna onur veren sanatsal çalışmalarıyla ön
dedir. 

Antalya Belediye Başkanını kutlamak Antalya mil
letvekillerinin bir borcuyken, dokunulmazlık zırhına 

— 636 — 



M. Meclisi B : 27 9 . 1 . 1980 O : 1 

bürünüp onu bunu karalamak doğru değildir, yanlış
tır. 

Arkadaşlarım, simidi ben bu kürsüden indikten son
ra Adalet Partili arkadaşlar. «'Biz birtakım somut id
dialar ileri sürdük, bu somut iddiaları Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsü yanıtlamadı, birtakım polemik
ler yaptı, kürsüden in'dli» diyebilirler. O nedenle bir 
bir bu yolsuzluk iddialannı alıp, okuyup yanıtlamaya 
çalışacağım. 

Aklında önergenin o yolsuzluklar sıralandıktan 
sonraki son satırında, «Halk arasında bu sözler dolaş
maktadır» diye bir cümlecik var; o cümleyi 4>en şöy
le değerlendirdim, yanlış söylüyorsam önerge sahibi 
sayın arkadaşım çıktığı zaman burada açıklasın. Ben 
şöyle değerlendirdim: «B!iz buna pek inanamıyoruz; 
ama halk arasında söylenenleri gelip burada anlatmak 
zorundayız.» 

Şayet önerge, halk arasında söylenen birtakım 
söylentileri buraya getirmek amacıyla verilmişse, be
nim bir kuşkum daha vardır, onu da söylemek isterim; 
bu önergedeki iddialar, ya da Meclise bu önergemin 
getirilişi, siyasal bir polemik ve Antalya'da siyasal 
bir tartışma konusu yapılmak istenmeslndendir. Se
çimlerde bu malzeme olarak kullanılmak istenmekte
dir, bunu açıkça söylüyorum. 

«Türkiye Cumhuriyetinde hiçbir belediye başkanı 
hakkında Meclisler araştırma yapmamıştır, araştırma 
önergesi kabul eümemişlöir; Antalya Belediye Başkanı 
hakkında yapılmıştır» diye poletmlk yapılmak isten
mektedir. Onun için Antalya Belediye Başkanı gayet 
duyarlı davranmıştır, kendisini kutlarım. 

Antalya Belediye Başkanı bu Araştırma önerge
sinin verildiğini duyuncu Cumhuri'yet Halk Partisi Ge
nel Başkanına telgraf çekmiş, Araştırma önergesine 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun olumlu oy verme
sini isitemıiştir, 

Antalya Belediye Başkanı bu önerge verildikten 
tonra Millet Meclisi Başkanı Sayın Karakaş'a bir ya
zı göndermiş, bir an önce Araştırma önergesinin gün
deme alınarak görüşülmesini ve bu konuda kendisi
nin yardımını İstemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, biz de Sayın Korkut Özal' 
in söylediği gibi, konu, anayasal sakıncaya dayanma-
saydı buna olumlu oy vermek içlin canı yürekten ka
tılırdık. Ama Türkiye Meclisleri çok yanlış bir yola 
girebilir ve bundan sonra da Meclisler kendilerine 
ait olmayan görevleri görmek üzere seçilmiş birer si
yasal tartışma arenası olabilirler. O kuşkuyu taşıyo
ruz. 

Şimdi önergedeki konuları bir bir yanıtlamaya ça
lışacağım. Önergenin ilk bölümünde Belediye Başka
nının bizzat ve alenen rüşvet almakta olduğu söylen
mektedir. 

Arkadaşlarım, rüşvet suçu Ceza Yasamızda ta
nımlanmıştır. Böyle bir gerçek varsa ve önerge sahip
leri bunu kanıtlayaibilecdklerse hemen yasal yola baş
vurmalıdırlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ola
rak yolsuzluğu ve hırsızlığı korumayı savunmayız. 
Rüşvet iddiasının kanıtlanma yeri Yüce Meclisler de
ğildir, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleridir. Üstelik 
Antalya Belediye Başkanının yasal dokunulmazlığı 
yoktur. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya)'— Hükümet el
lerinde Sayın Aktaş. 

CEMAL AKTAŞ (Davamla) — Bugün hükümet 
ellerindedir, göndersinler müfettişi, versinler lüzumu 
muhakeme kararını, hapse soktursunlar Antalya Be
lediye Başkanını. 

DOĞAN GÜNEŞLİ (Kırşehir) — 1609'a tabi, 
doğrudan savcılığa. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Önergede, Bele
diye Başkanının şahsı için 1 200 000 liralık konkasiör 
isatın aldığı, buna karşılık 200 bin liralık fatura aldığı 
ve bunun için de vergi kaçırdığı Söylenırne'ktedir. 

Değerli arkadaş'larım, Antalya Belediye Başkanı
nın bugüne kadar konakasorü olmamıştır. Şayet kon-
kasörünün bulunduğunu % önerge sahipleri, ya da bir 
haşka şahıs ispat edebilirse o konka'Sörü kendisine he
diye etmeye razı olduğunu Belediye Başkanı bana te
lefonla bildirmiştir. Kaldıki, düşük fatura alarak vergi 
kaçırmak nasıl mümkündür, bi'lemiyoruz. Bu konika-
sör Antalya Belediyesi tarafından satın alınmıştır. 
Konka'Sörü satan şalhlsın ismini de vereceğim; ismi, Hü
seyin Ak. Hüseyin Ak, Antalya Belediyesine bu kon-
kasörü satmıştır. KonkaSör, Antalya Belediyesi adı
na Boğa çay'ında çalışmaktadır ve Antalya Belediye
sine milyonlarca lira para kazandırmaktadır. Bunu, ni
ye buraya getirdiler? Eskiden, Boğa Çayı Ocağından 
isteyen, istediği biçimde çakıl alırdı ve kullanırdı. Ora
dan Antalya Belediyesi her yıl milyonlarca lira para 
kazanıyor Ve oradan çıkar sağlayanlar, kendilerine sağ
lanan bu çıkarlar engellenmekte olduğu için, o çıkar
lar kamuya aktarıldığı için, buna tepki olarak bunu 
buraya koydular. 

Yine, önergede yer alan asılsız bir iddiaya göre, 
Antalya Belediyesi akaryakıt gereksinimini Antalya 
Belediye Başkanının bahasının istasyonundan almak
tadır. 
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Değerli arkadaşlarım, buna kargalar bile güler. An
talya Belediye Başkanının babasının benzÜn istasyonu
nu bilirim. Antalya'ya 30 km mesafededir, benim il
çeme daha yakın bir yerdedir. Türkiye'de sanki De-
mirel Hükümeti her yeri akaryakıta boğdu, Antalya 
«Belediye Başkanının balbası da akaryakıt satacak yer 
'bulamadı, Antalya Belediyesine mal satıyor!.. Buna 
kargalar bile güler.. 

Değerli arkadaşlarım, akaryakıtı siz bulun da, An
talya Belediye Başkanının balbası, akaryakıtı satacak 
yeri bulur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz niye bulama
dınız?.. 

CBMAL AK TAŞ (Devamla) — Şimdi, elimde 
Antalya Belediyesinin .şimdiye kadar aldığı akarya
kıtların tüm faturalarının fotokopileri var. Antalya 
Belediyesi 1973'e kadar akaryakıtı Adalet Partililer
den, Adalet Partililerin ileri gelen akaryakıt satıcıla
rımdan satın alırdı. O yolları sizler çok iyi bilirsiniz. 
Antalya Belediye Başkanlığını Cumhuriyet Halk Par
tisi aldıktan sonra, tüm akaryakıt gereksinimlerini, 
Antalya Petrol Ofisi Dapo Müdürlüğün den karşılar, 
doğrudan alır; sayacı vardır, deposu vardır 

<Değerli arkadaşlarım biraz insaflı olalım; şerefli 
insanları kınarken, ayıplarken biraz insaflı olalım. 

Gelelim Antalya Belediye Başkanının Boğa Çayı 
Çakıl Ocağından kişisel çıkar sağladığına. 

,Biraz önce, (konkasör) konusuna değindiğim za
man, buna değinmiştim. Boğa Çayı Çakıl İstasyonu, 
Antalya için bir değeridir ve Antalya Belediyesinin 
hunultları içerisindedir. Belediye hudutları içerisinde 
olduğu için de, belediyenin mülküdür. Şimdiye ka
dar buna hiçbir belediye - 1973'ten sonra ancak 'bele
diye sahip çıkmıştır - AP'll belediyeler sahip çıkma
mışlardır, isteyen istediği ,gibi çakılı almıştır. Çünkü, 
Antalya'da deniz kumunun kullanılma olanağı yoktur. 
Boğa Çayı'na Antalya Belediyesi el koyunca, bundan 
yararlanmıaJkta olanlar, sanıyorum önerge sahiplerini 
bilerek, ya da bilmeyerek kullanmak istemişlerdir, lüt
fetsinler, dikkatli incelesinler, Antalya Belediyesi, Bo
ğa Çayındaki kum ocağından çıkar sağlıyorsa ve bunu 
kamuya mal ediyorsa, bunu savunsunlar, bunu getir
sinler. Antalya Belediye Başkanı, elinde makbuzla,' sa-
balhtan akşama kadar kamyona kum doldurtup, sat
ma olanağına sahip değildir. Antalya Belediyesıinin 
Almanya'daki işçilerden sağladığı dövizlerle alınan 
yükleyiciler, şimdi, gelen bir araca makbuz karşılı
ğında yükleme yapmaktadırlar; başka hiçbir araç ora
da yükleme yapamaz ve tüm çakıl yükleme parası ve 

çakıl bedeli, Antalya Belediyesinin, makbuz karşılığı, 
kasasına girer. 

•BAŞKAN — Sayın Ak'taş, süreniz dolmak üzere; 
bitmedi; ama, dolmak üzere. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
(Başkanım; çok teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gelelim, 1977 yılında İmar 
ve İskân Bakanlığı tarafından kamulaştırılması yapı
lan 3 Numaralı Gecekondu Önleme Bölgesi arsaları
nın Antalya Belediye Başkanı tarafından satıldığına. 

Değerli arkadaşlarım, 3 Numaralı Gecekondu Ön
leme. Bölgesi Adalet Partisi Hükümetleri zamanında 
tesis edilmiştir. Gecekondu önleme bölgeleri biliyor
sunuz - çok uzatmayacağım, zamanım az kaldı, Sayın 
Başkanın iznine sığınarak konuşuyorum - belediyele
rin talebi olsun ya da olmasın, İmar ve İskân Bakan
lığı tarafından önerilir ve tasdik edilir. 3 Numaralı 
Gecekondu Bölgesi de İmar ve İskân Bakanlığı tara
fından tasdik edilmiştir. 3 Numaralı Gecekondu Ön
leme Bölgesinin kamulaştırılma bedeli 25 milyon kü
sur bin lira da İmar ve İskân Bakanlığı tarafından 
Antalya Belediyesine değil, bizzat İl İmar Müdürlü
ğüne gönderilmiş ve onlar tarafından kamulaştırma 
yapılmıştır. Yani, kamulaştırmayı İmar ve İskân 
(Bakanlığı yapmıştır; oradaki, 3 Numaralı Gecekondu 
Önleme Bölgesi de İmar ve İskân Bakanlığının mül
kü olmuştur. 

Şimdi İmar ve İskân Bakanlığının mülkü olan bir 
yeri Antalya Belediye Başkanının nasıl satabileceğine 
ben akıl erdi rem edim. Tapulu bir mülkü haricen sat
mak mümkün değildir. Bunu satanlar varsa, şimdi 
derhal İmar ve İskân Bakanlığı - Bakanlık da kendi-
1 erindedir - bir meni müdahale davası açar, o 3 Nu
maralı Gecekondu önleme bölgesini işgal edenleri 
çıkartır; ama ben iddia ediyorum, bu davayı İmar ve 
iskân Bakanlığına açtıramazlar; zabıtlara geçiyor, id
dia ediyorum, açîtıramazlar. Açtırıdarsa, kimin başına 
iş gelecek biliyorum, onun için açtıramazlar. İş kimin 
başına gelerek onu da açıklayayım; çünkü, bu gece
kondu önleme bölgesindeki arsaları satan bir belediye 
başkanı ve onun yardımcılarıdır; ama bu beledliye 
başkanı eski Adalet Partisi belediye başkanı, soyadı 
Tolunay olan bir belediye başkanıdır, altından o çı
kacaktır. Antalya Belediye Başkanı Selabattin Ton-
ıguç'un bununla ilgisi yoktur. 

Arkadaşlarım, iddialar bu kadar, cevapları da bu 
kadar. Daha çok cevap verilebilir; Antalya Belediye 
Başkanlığının ve Antalya'nın ' burada söyleyebile
ceği çok şey var. Antalyalı, naniği partiden olursa ol-
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sun, milletvekilli ya da senatör olan arkadaşlarımdan 
bir şey beklerdim; Antalya'yı CHP büyükçe bir köy 
olarak teslim aidi ve bir köy yönetimi.olarak teslim 
aldı; ama şimdi çağdaş bir yönetim ve çağdaş bir il 
olarak yönetiyor ve bundan sonra da öyle yönetecek. 

İddiaları varsa, seçimlere girerler, seçimlerde An
talya Belediyesini devralırlar; sabrediyorlarsa, yol
suzlukları bir bir saptarlar. Saibırsuzlarsa, hükümet 
ellerindedir; İçişleri Bakanlığının, Sayıştay'ın ve İmar 
ve İskân Başkanlığının şimdiye kadar, şu iddia edilen 
konular dahil olmak üzere, 50Men fazla denetmeni, 
müfettişi, tahkikatçısı Antalya'ya gitmişlerdir, hep
sinde de olumlu raporlar düzenlemişler, takdirname, 
teşekkürname vermişler; Antalya Belediye Başkanına, 
«çalışmak için güle güle koltuğunda otur» demişler
dir. iddiaları varsa, Antalya Belediye Başkanını açığa 
aldırmak İçişleri Bakanının yetkisindedir. 

BAŞKAN — Sayın Aktaş, süre bitti efendim. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Benim söyleyeceğim son söz şudur: Antalya Bele
diye Başkanı hakkında ve Antalya Belediyesi yönetimi 
hakkında bir araştırma, açılması olanağı anayasal ve 
yasal ve yasal açıdan mümkün olsaydı, biz buna katı
lırdık; ama bu mümkün olmadığı için, maalesef müm
kün olmadığı için, olumlu oy verememenin ezikliği 
içerisindeyiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu duy
gularla sizi saygı ile selamlıyor, teşekkür ediyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aktaş. 
İmza sahibi olarak, Sayın Çakmakçı, buyurunuz 

efendim. 
Süreniz 10 dakika. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Cumlhuriiyet Halk Partisi sayın sözcüsünün demin 
yaptığı konuşmanın tarzı bir başka türlü olsaydı, ben 
de şu anda, Milli Selâmet Partisi Sözcüsü Sayın 
Korkut Özal Beyefenldinin ileri süridüğü gerekçeye 
dayanarak ve o'nu haklı görerek konuşmamı bu yön
de kısaca sürdürüp kürsüyü terk edecektim. Ancak, 
Cumhuriyet Halk Parti'slnin sayın sözcüsü o kadar 
ithamlkâr ve ortada mevzuu almayan bir şekilde bazı 
ifadelerde 'bulundu ki ve benim şahsımı dokunulmaz
lık zırhı arkasına saklanmış bir korkak gibi ifade et
tiği için, kendisine burada teesürlerimi ve teessüfleri
mi de bildireceğim. 

Biz hiç kimseyi asılsız yere itham etmeyiz; bu zih
niyette kişiler değiliz. Verdiğimiz araştırma önergesin
de de kati bir itham ifadesi yoktur. Niçin önerge ver
dik? Niçin başka yerlere şikâyet -etmedik? Bu şikâ
yet edilecek yasal yolların nereler olduğunu biz de 
gayet iyi biliyoruz; ama niçin Meclise getirdik bunu? 
Bunu herhangi bir siyasi yatırım veyahut bir parti 
politikası yönünden yapmadık. Önerge tarihine lütfen 
dikkat edin; 27.6.1978 tarihidir; şu anda bugün için 
sıra gelmiş, görüşülüyor. 1978 tarihinde Sayın Ecevit 
Hükümeti işbaşında idi ve sadece İçişleri Bakanlığı, 
Yerel Yönetim Bakanlığı değil, tüm bakanlık müfet
tişlerinin hakikatlere uymayan tahkikatlar yaptığını, 
hakikate uymayan raporlar düzenlediğini çeşitli vesi
lelerle gördüğümüz'için... 

HALÛK KARABÖR'KLÜ (Bolu) — Simidi ya
pın efendim. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Devamla) — Müsaade bu
yurun beyefendi... İçişleri Bakanlığına ve Yerel Yöne
tim Bakanlığına bu konuları götürmeyi lüzurrtsuz bul
duk. Çünkü, yapılacak tahkikatın tamamen hakikat
lerden uzak, partizan bir görüş altında yapılacağı ka
naatinde' idik. Nitekim, bütçe görüşmeleri vesilesiyle, 
diğer bazı kanun tasarıları vesilesiyle, bu, diğer bakan
lıklarda yapılan bazı teftişlerin.de ne derece usulsüz ve 
partizanca yapıldığı, uydurma raporlar düzenlendiği 
çeşitli partilere mensup ve Adalet Partisine mensup 
kıymetli arkadaşlarımız tarafından her zaman dile ge-
tirilmişitir. 

İşte, Antalya Belediye Reisi hakkında, normal ola- ' 
rak İçişleri Bakanlığına veya Yerel Yönetim Bakan
lığına müracaat ettiğimiz zaman yine uydurma bir ra
porla karşılaşırız endişesiyle ve yapılan ithamların da 
gayet ağır ithamlar olduğu, söylentilerin gayet ağır 
mevzular olduğunu bildiğimiz içindir ki, konuyu 'bu
raya getirmiş bulunduk. 

Şimdi, Sayın CHP sözcüsü ne kadar işi saklamak 
isterse istesin, bugün Antalya'ya giden ve kulağını es
nafına, tüccarına, inşaatçısına, vatandaşına veren her
kes, bu ileri sürdüğürnıüz iddiaları ve ithamları duya
caktır sevgili arkadaşlarım. 

HASAN CERİT (Adana) — Hükümet elinizde, 
tahkik ettirin. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Devamla) — Efendim, açık
ladım niçin Meclise getirdiğimizi; ikide bir bunu tek
rarlamanın manası yok. 

Şimdi, bu yapılan ithamlar, Antalya Belediye Rei
si hakkında yapılan ithamlar, rüşvet ithamı vardır, ar-

— 639 — 



M. Meclisi B : 27 9 . 1 . 1980 O : 1 

sa sattığı itinamı vardır; burada bazı belgeler var. Ar
kadaşım diyor ki: «Arsa satılmadı.» 

Şu fotoğraf, İmar İskân Bakanlığının istimlak et
tiği arsaların oradan çekilmiş bir resmidir; bir direk, 
direğin üzerinde bir talbela, ilkel bir tabela: «Satılık 
arsalar.» Bu arsaların istimlak bedeli, yani İmar İs
kân Bakanlığının gecekondu önleme bölgesi için is
timlak ettiği arsalar içıin 1977 yılında fiyat töspit ko
misyonu kurulmuştu ve bu komisyonda 2 adet bele
diye meclis üyesi de varidi; bunlar Cumhuriyet Halk 
Partisine mensup üyelerdi; bu Komisyonda defter
ler, teknik ziraat müdürü ve bayındırlık müdürü 
de vardı. Bu komisyon 1977 yılında, 3 No.lu Gece
kondu arsaları üzerinde yaptığı tespit sırasında, 230 
addt gecekondu bulunduğunu tespit etmişti. Şu an
da aynı arsalar üzerinde 1 000 adet gecekondu bulun
maktadır ve bu gecekonduların, yani İmar ve İskân 
Bakanlığının evsiz, yurtsuz vatandaşlar için, koopera
tifler için istimlak ettiği ibu arsalarda da 230'dan 
1 000'e çıkmıştır gecekondu sayısı ve bu gecekondu
lara, usulsüz yapılan gecekondulara belediye yol gö
türmüştür, tankerlerle su taşımıştır, su depo'su yapmış
tır. Bunların her .türlü fotoğrafları var. Bu, 230'dan 
1 000e çıkan, yani 700 küsur gecekondunun, Belediye 
Reisi eski Cumhuriyet Halk Partisi İl Balkanı ve di
ğer bazı şalhısların ortaklığı ile bunlara satıldığı iddia 
edilmektedir. 

lişite biz, bu gibi söylentiler yalansa ortaya çıksın, 
doğruysa yine, suçlular kimse cezasını bulsun diye bu 
Araştırma önergesini vermiştik. 

Sayın arkadaşlarım, burada bir sürü iddialar var; 
fakat bir prensip olarak ve şu Meclisteki araştırma 
müessesesini yozlaştırmak istemedlğimiiz için, diğer id
diaları burada saymayacağım, çünkü neticede ben de 
Sayın Kbrkut Özal'ın ileriye sürdüğü fikre dayanarak 
kendi önergem aleyhinde oy kullanacağım, bu gerek
çeyle; ama bunun yanında diğer ilgili İçişleri Bakan
lığına ve diğer yerlere mevcut ithamlarımızı götüre
ceğiz; artık götürebiliriz. Bu bakımdan, diğer itham
ları burada saymak istemiyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Değerli arkadaşlarım, Meclis Araştırması önerige-

sii üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi önergeyi, yani bu hususta araştırma komis
yonu kurulup kurulmaması hususunu onayınıza su
nacağım: Kaibul edenler.. Kalbul eteımeyenler.. Reddio-
lunoıuşltur. 

Araştırma yapılmayacakltır. 

2. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 ar
kadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygulama
lar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/43) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu kısmın ikinci sıra
sında, Aydın Milletvekili Sayın Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygula
malar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103'neü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması 
önergesinin görüşmesi vardır. 

Hükümeti daha evvelce aradığımız için, Hükümeti 
aramadan görüşmelere devam ediyoruz. 

Önergeyi yeniden okutuyorum : 
27.6.1978 

Millet Meclisi Başkanlığ.na 
Barış, huzur ve güvenlik vadederek işbaşına ge

len Ecevit Hükümeti partizanlık, hırs, kin yolunu 
icraatına rehber olarak seçmiştir. 

Hükümet kamu kesiminde acımasız bir şekilde 
uyguladığı personel politikasını, kooperatiflere ve 
kooperatiflerin iştirak ettiği anonim şirketlere kadar 
sirayet ettirmiştir. 

Bu hükümetin çeşitli antidemokratik icraatları 
arasında, hür kooperatifçiliğe indirdiği darbenin özel 
bir önemi ve yeri vardır. 

Pamuk, üzüm, incir ve zeytinyağı üreticisinin ken
di aralarında birleşerek meydana getirdiği 80 bin 
ortaklı Tariş'te ve Tariş'e bağlı kooperatif ve Ta-
riş'in iştiraki bulunan şirketlerde şahsi, keyfi ve hu
kuk dışı icraat tam bir pervasızlıkla yürümektedir. 

Ecevit Hükümeti, Ticaret Bakanı Teoman Köprü
lüler vasıtasıyla, seçimle işbaşına gelmiş kooperatif
lerin, yönetim kurullarında görev yapanları bir daha 
seçilmemek kaydıyla bu görevlerinden azlettirmiş, 
yerlerine ehli olmayan bazı kişileri atamıştır. Hükü
met partizan ve kooperatifçilikle ilgisi olmayan bu 
kişileri seçimsiz olarak tayin etmiştir. Bu suretle de
mokratik usullerle seçilmiş kurulların sadece yetki
leri ellerinden alınmakla kalmamış, aynı zamanda 
da en kutsal ve medeni hak olan «seçilme hakkı» 
gaspedilmiştir. Bununla da yerinilmemiş, Tariş'in 
% 51 nispetinde ortağı olduğu Aydın Tekstil Ano
nim Şirketi ve Milli Aydın Bankası Anonim şirket
leri Mart ayında yapılan genel kurullarında hiç bir 
sebep yokken usulsüz olarak ilave edilen seçim mad
desi ile, ortakların itiraz ve feryatları arasında başa
rılı yönetim kurulları işten uzaklaştırılmışlardır. 
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Şimdiye kadar büyük atılım içinde bulunan bu 
kuruluşlar Hükümetin partizanlığı ve kanunsuzluğu 
sonucu bugün ortaklarının endişe konusu haline gel
miştir. 

Aydın Tekstil Anonim Şirketi ve Milli Aydın 
Bankası Anonim Şirketinin başına gelen, ortaklıkla 
ilgisi olmayan partizan yöneticiler, bu müesseselerde, 
yetişmiş elemanları, memur, işçi ve ustabaşılarını, te
ker teker sözleşmelerini fesh etmek suretiyle, işlerin
den uzaklaştırmakta ve yerlerine militan particiler ve 
anarşistler getirmektedirler. Pamuk, üzüm kooperati
fi birliklerinin ve Aydın Tekstil ve Milli Aydın Ban
kası Anonim şirketlerini işgal eden yöneticilerinin 
gözü dönmüş durumdadır. Akla hayale gelmeyen çir
kinlikler buralarda cereyan etmektedir. 

Hiç kimse veya organ, Anayasada olmayan bir 
devlet yetkisini kullanamaz. Anayasa hükümleri ya
sama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamla
rını ve kişilerini bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 
Cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla konulur. 

Anayasanın bu temel ilkelerine aykırı olarak adı 
geçen kooperatiflerde seçilmiş kişiler görevlerinden 
bir daha seçilmemek kaydıyla azledilmiş ve dolayı
sıyla Tariş'in iştiraki bulunan şirketlerde haksız bir 
durum meydana gelmiştir. Bu sebeple; 

1. Aydın Tekstil Anonim Şirketi ve Milli Ay
dın Bankasında meydana getirilen haksız yönetimin 
tespitine, 

2. Hükümetçe hür kooperatifçiliğe indirilen 
darbe ve antidemokratik usullerle meydana getirilen 
yönetimin kongrelerini yapmama sebebinin Tariş 
bünyesinde araştırılmasına, 

3. Tariş'e bağlı kuruluşlarda, Aydın Tekstil Fab
rikasında, Milli Aydın Bankasında yetişmiş memur, 
işçi ve ustabaşılarına uygulanan haksız tasarrufların 
ve kıyımın ve bunlardan doğan zararların mahallin
de tespitine ve yerlerine alınmaların alınma şekil ve 
usullerinin açıklığa kavuşturulmasında zaruret var
dır. Belirtilen haksız tasarruflarda Ticaret Bakanı
nın, Çalışma Bakanının ve Başbakanın doğrudan 
doğruya sorumluluğu aşikârdır. 

Bundan dolayı, konunun Yüce Meclisçe ve ka
muoyu önünde sarahate kavuşturulabilmesi için Ana
yasanın 88 nci maddesi ve İçtüzüğün 102 nci mad
desi uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Aydın Kütahya 
Nahit Menteşe İlhan Ersoy 

Ankara / 
Hayrettin Turgut Toker 

Aydın 
Behiç Tozkoparan 

Afyonkarahisar 
Mehmet Özutku 

Konya 
Aydın Menderes 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 

Balıkesir 
Emin Engin Tanrıverdi 

Aydın 
İsmet Sezgin 

Manisa 
Önol Sakar 

Afyonkarahisar 
Ali İhsan Ulubahşi 

Adana 
Selahattin Kılıç 

Bahkesir 
İlhan Aytekin 

Denizli 
Emin Atıf Şohoğlu 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu konuda 
da Hükümete, siyasi parti gruplarına ve imza sahibi 
bir arkadaşımıza söz vereceğim. 

Şu ana kadar siyasi parti gruplarından sayın 
Milli Selâmet Partisi Grubu, Sayın Korkut Özal'ın 
konuşacağını ifade etti. 

Buyurun Sayın Korkut Özal, süreniz 20 dakika
dır. 

MSP GRUBU ADİNA KORKUT ÖZAL. (Erzu
rum) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Biraz evvel müzakere edilen ve kabul edilmeyen 
bir önergenin arkasından, tekrar, ona yaklaşan bir 
konuda, belki bazı farklılıklarla verilmiş olan bir 
önerge dolayısıyla Milli Selâmet Partisi Grubu adı
na görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınıza gel
miş bulunuyoruz. 

Önce bir noktaya, Sayın Başkan ve Yüce Mecli
sin değerli üyeleri, işaret etmek istiyorum. Bunu, 
Meclisimizin çalışması bakımından, anayasal görev
lerimizin görülmesi bakımından işaret etmekle yeti
neceğim bir husus olarak arz ediyorum. Anayasa
mızda Meclis Soruşturması, Meclis Araştırması ve 
Gensoru gibi mekanizmalar bizim asli bir görevi
mizin, denetim görevimizin araçlarıdır. Zannediyo
rum, bu şimdi görüşmekte olduğumuz, Sayın Mente
şe ve arkadaşlarının verdikleri Meclis Araştırması 
önergesi takriben 17 ay veya 19 ay evvel verilmiş bir 
önergedir. Burada, bir aczin ifade edilmesi gerektiği
ni ortaya koyuyorum. 

Anayasamıza, Meclis Araştırması mekanizması 
bir ihtiyacın görülmesi üzere konulmuştur. Yüce 
Meclis, Türkiye'nin en yüksek yasama ve denetim 
organı, Türkiye'nin önemli meselelerine eğilecek, 
bunlar üzerinde Devletin bütün çerçevesi içinde araş-
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tırma yapacak ve bu araştırmaları neticesinde orta
ya çıkacak gerçeklerin ışığında memleketin yönetimi
ne, genel yönetimine ve ana politikasına yön verile
cek. Anayasa, Araştırma önergelerini bu maksatla 
ortaya koymuştur. 

Şimdi burada önümüze çıkan bir husus var; ara
dan 19 ay veya 18 ay geçtikten sonra bu mevzu şu
raya geliyor. Şimdi burada müzakere edilecek, son
ra bir komisyon kurulacak, eğer kabul edilirse; ko
misyona her ne kadar 3 ay süre öngörülmüşse de, 
bu 3 ayların 3 seneyi bulduğu halleri biliyoruz ve on
dan sonra da mesele güncelliğini kaybedecek; hatta 
hükümetler değişecek, sorumlular değişecek, her şey 
değişecek; sanki, ashabı kehf'in insanları gibi tama
men değişmiş bir dünyada, modası geçmiş bir mese
lenin bir raporu ortaya çıkacak. Buna çare bulun
ması gerektiğine işaret etmek istiyorum; «Acaba lü
zumundan fazla mı önerge veriliyor; acaba Meclis 
mi yavaş çalışıyor; acaba başka bir sorun mu var?» 
buna eğilinmesi gerektiğine bilhassa Başkanlık Di
vanı olarak dikkatlerinizi çekmeyi bir vazife biliyo
rum. Başka bir ifadeyle, bu mekanizma çalışmıyor 
bu haliyle. Acaba biz bundan razı mıyız milletvekil
leri olarak; yani huzur içinde, bu meseleyi böylece 
geçiştirecek miyiz? Bizim anayasal bir görevimizin 
bu kadar geriden ve efektif olarak gitmemesinden 
rahatsızlık duymamamız mı gerekiyor? Yoksa, duyu
yorsak çaresi nedir? Buna bilhassa burada işareti za
ruri görüyorum. Çünkü, bu önergeyi veren sayın mil
letvekilleri bir rahatsızlıkla vermişlerdir, inanıyorum 
ki, bugün, o zaman iktidar olan, bugün muhalefete 
düşmüş olan arkadaşlar da aynı önergeleri verecek
lerdir gerekirse; fakat aradan bir hükümet değiştik
ten sonra bu önergeler eğer gündeme gelirse, bunun 
bir anlamı da kalmıyor. Burada sorunu hızh hallede
cek ve kısa zamanda, eğer gerekiyorsa bunun üze
rine Meclisin eğilmesini sağlayacak bir ihtiyaç oldu
ğuna işaret ediyorum. 

Şimdi diğer hususa gelelim. TARİŞ ve buna ben
zer kuruluşlar bildiğim kadar, Ticaret Bakanlığının 
denetimindeki kuruluşlardır; zannediyorum bu araş
tırmanın hedefi de Ticaret Bakanlığının bu mesele
deki uygulamalarıdır. Bu uygulamaların, görebildi
ğim kadar iki yönü var; idari yönü var, siyasi yönü 
var. Biraz evvel, «Bir belediye reisi, bir mahalli yö
netici hakkında acaba Meclis bir araştırma açabilir 
mi?» konusunu konuştuk. Ben dilerdim ki, Sayın 
Başkan bu mevzuya ışık tutsun; çünkü burada şunu 
gördük; Halk Partisi Grubu adına konuşan değerli 

bir milletvekili arkadaşımız, önerge hakkında savun
maya geçti; yani biz burada araştırma önergesi hak
kında fiilen yan tuttuk, savunduk. Acaba, bu bizim 
usullerimizin içinde var mıdır? Genel prensipten ha
reketle, her ne kadar şu kürsüde her şeyi konuşmak 
mümkünse de, henüz gündeme alınıp alınmaması hu
susunda müzakere yapılan bir konuda «Acaba böyle 
bir önergeyi biz kabul edebilir miyiz?» suali var
dır; bu, Anayasaya uygunluk bakımından da bir 
sualdir; .misaller de verdik; bu organ, Danıştay hak
kında böyle bir araştırmaya karar verebilir mi; bir 
hâkim hakkında karar verebilir mi; bir trafik polisi 
hakkında karar verebilir mi? 

Zannediyorum, bu önergelere yön verecek bir 
hükmün burada ortaya çıkarılması lazım. Biz, Araş
tırma önergelerimizde acaba tamamen layüsel du
rumda mıyız, istediğimiz her hangi bir hususu .araş-
tırabilir miyiz; yoksa, bunun anayasal bir çerçevesi 
var mıdır? Burada da aynı rahatsızlığı duyduğum 
için bu noktaya teması zaruri gördüm. 

Şimdi, burada iki tane unsur var; biri, o zaman
ki Sayın Ticaret Bakanının uygulamalarından, onun 
siyasi sorumluluğu altındaki uygulamalardan dolayı 
doğan rahatsızlıklar varsa, bunları araştırmak bizim 
vazifemizdir; bunların araştırılması gerektiğine ina
nıyorum. Denetim, görevimizdir. Çünkü bunun neti
cesinde, önergede işaret edildiği gibi, muhatap Ti
caret Bakanıdır ve belki de Başbakandır, yine öner
gede ifade edildiği gibi. Burada eğer isabet varsa ve 
hata yapılmışsa, siyasi bir sorumluluk varsa, tespit 
edilirse, o zaman bu önerge bilahara bir soruşturma 
önergesine dönüştürülür ve denetim mekanizması ça
lışır; fakat eğer bu önergede öngörülen, idari bir uy
gulamadan dolayı ise, onun merciinin bizim olma
mızın mümkün olmadığı kanaatindeyim. 

• İdari meselelerin mercileri kanunlarda tarif edil
mişlerdir; mesela idari bir uygulama eğer yanlışsa, 
bunun mercii onun üst organlarıdır; mesela bir umum 
müdürün mercii bakandır, bir müdürün mercii umum 
müdürdür ve Hükümetin genel olarak yargı denetimi
ne tabi icraatının müracaat mercii, bizim yasal düze
nimize göre Danıştaydın Dolayısıyla, idarenin yaptığı 
işlemler siyasi bir sorumluluğa yönelmiyorsa, bizim 
burada bir araştırma yapmamızın neticesi acaba ne 
olur? Bu bence önemli bir sual olduğu için tekrar 
burada münakaşada yarar görüyorum. 

Bilfarz, biz burayı araştırdık, TARİŞ'in oradaki 
yöneticisinin, vazifesini suiistimal ettiğini tespit ettik; 
ne yapacağız? Bu, aslında bir müfettişin görevidir. 

— 642 — 



M. Meclisi B : 27 9 . 1 . 1980 O : 1 

Yüce Meclisin, koca komisyonlarıyla, bir müfettişin 
yapması gereken işi mi yapması gerekiyor? Eğer bu 
yolu açarsak, idari meseleleri çözmeye kalkarsak, o 
zaman acaba Yüce Meclis asıl görevlerini yapamaz 
hale gelmez mi? Sorum budur. 

Bu bakımdan, sayın önerge sahiplerinin bu nokta
ya eğilmelerine ve siyasi sorumluluk hedef alınıyorsa 

.burada - eğer böyle bir nokta varsa, bilmiyorum me
selenin nasıl yürüdüğünü - o zaman burada bunun 
açıklanmasına ihtiyaç vardır. «Mesele siyasi bir so
rumluluktur ve hedef burada Bakanın yanlış uygula
masıdır; bundan dolayı bu araştırmayı istiyoruz» diye 
açık bir beyan olursa, inanıyorum ki, o zaman me
sele rayına oturur. 

Son olarak arz edeceğim husus şudur : Bunun 
gibi yüzlerce mesele geliyor, gündemde daha bir sü
rü mesele var; yani Araştırma, Genel Görüşme me
selelerinin içinde bunun gibi çok şikâyetler var; ya
ni iktidar değişikliklerinden sonra birtakım hükümet 
icraatı ve onun doğurduğu neticelerden rahatsız olu
yoruz. İşte bu önergeler verildiği 2 aman, iktidarın 
anakanadı Halk Partisidir, muhalefetin anakana-
dı da Adalet Partisidir. Halk Partisi anakanadının 
Bakanı olan Ticaret Bakanı, bu kooperatifleri, üst 
b'.rliklerini belli bir - belki amiyane tabiriyle - temiz
liğe tabi tutmuş kendine göre. Bu temizliğin neticesi, 
daha evvel buralarda görev yaparı kimseler bundan 
rahatsız oluyorlar; bunda bir particilik, partizanlık 
uygulaması görülüyor ve neticede mesele, Türkiye' 
de particiliğin doğurduğu bir rahatsızlık haline geli
yor. Şimdi durum değişmiştir; o zamanki anamuha-
lefet kanadı bugün iktidar kanadı olmuştur, anaik-
tidar kanadı da bugün muhalefet olmuştur; buna 
benzer uygulamalar da, tahmin ediyorum yapılmıştır 
veya yapılacaktır.-Ne olacaktır? 

Şimdi burada tabii çok acıklı bir durum var, Yü
ce Meclise bunu işaret edeyim. Bu, yalnız TARİŞ'te 
değildir, Türkiye Cumhuriyetinin her yerindedir. Bir 
iktidar gelecek - anlıyorum bir noktaya kadar - ken
di. adamlarını getirecek, çünkü sorumluluk taşıyor; 
fakat bunu devletin bütün kademelerine, baştan aşa
ğı, hatta odacı seviyesine kadar götürürsek acaba ne 
olacak? O zaman Türkiye'de icra nereye girecek? 
Türkiye'de devlet hizmetlerinde acaba hangi görüş 
temsil edilecek : Devlet mi, yoksa siyasi bir görüş 
mü? 

Bence önemli olan sorun budur, araştırılması ge
reken sorun budur; siyasi sorumluluk burada araştı -
nlmahdır. Bu bakımdan, bu uygulama içinde ben 

' önerge sahibi arkadaşlarımızdan bilhassa bu yöne 
önem vermelerini rica ediyorum. Eğer önerge haki
katen bu ağırlık içinde ise, bu ölçüde ise, önergenin 
lehinde oy kullanacağımıza da işaret edelim. Eğer 
siyasi bir sorumluluk içinde yapılan hareket bir par
tizanlık görünümünde ise, bunun burada incelenme
sinde hakikaten yarar vardır ve buradan çıkacak ne
ticelerin Yüce Meclise ve bundan sonraki yasama ve 
denetim görevlerimize ışık tutacağında şüphe yok
tur. 

Sözlerimi şöylece bağlamak istiyorum Sayın Baş
kanım: Meclis Araştırması önergeleri bazen çok ha
yati mevzularda olmasına rağmen, aradan bakın bir-
buçuk, iki sene geçiyor, ondan sonra ancak bunun 
üzerinde Meclis gündeminde bir çalışma oluyor. Bu 
meselenin Başkanlık Divanında ve Danışma Kuru
lunda gözden geçirilip, buna bir yon verilmesi lazım. 

Bundan bir süre önce bir muhtıra verildi; ben, 
tabii muhtıranın verilmesinin diğer yönlerini konuş
muyorum; fakat Türkiye'de eğer bir muhtıra verile
biliyor ve bunun içinde, Parlamentonun yeteri dere
cede çalışmadığı ifade ediliyorsa, bu çok önemli bir 
olaydır. Bu önemli olayın içinde bizler milletvekilleri 
olarak, milletin temsilcileri olarak derhal bu mese
leye eğilmek mecburiyetindeyiz; bunu böyle gelişi
güzel geçemeyiz. Eğer Parlamentomuz Türkiye'nin 
meselelerini güçlü olarak çözemiyor, kendini her yere 
kabul ettiremiyorsa - ki, böyle bir görünüm olduğu 
endişesi vardır - o zaman bu parti marti meselesini, 
bunları hiç bir şekilde görüşmeden, bir kenara ite
rek, Türkiye'de eğer inandığımız şekilde bir mesele
nin halli gerekiyorsa, bu gibi darboğazları aşarak 
bunları çözmemiz lazım. Aksi takdirde bu mekaniz
ma ve bunun gibi mekanizmaların çalışmaması Tür
kiye'yi ve Türkiye'nin anayasama organı olan Par
lamentoyu bir nevi acz içinde gösterebilir. 

İkinci nokta; burada 'bilhassa Sayın Başkandan 
rica ediyorum, bu gibi meselelerde eğer burada bir 
yorum yapılması imkânı yoksa, bunun üzerinde du
rulması lazım. Meclis Araştırması ve Soruşturma 
önergelerinin çerçevesi yok mudur? Yani ben kalk
sam, şimdi buraya Carter'ın çalışmaları hakkında 
bir araştırma önergesi getirsem, bunu oya koyacak 
mısınız? Yani her hangi bir şeyi ben buraya verebilir 
miyim? İkinci sual budur. 

Üçüncü sualim : Bu önergeyi veren arkadaşları
mızdan önergeyi dinledik; asıl ağırlık taşıyan, mese
lenin siyasi sorumluluk kısmı mıdır; yoksa, idari me
seleler midir? Bu açıklık kazanmadığı için, bilhassa 
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bu noktaya açıklık getirsinler. Tamamen siyasi bir 
tasarruf ise ve siyasi tasarruftan doğan birtakım ra
hatsızlıklara, tabii, bunun üzerinde bir araştırma 
ve ileride soruşturma yapılması bizim asli görevi
mizdir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Sayın Özal'ın Başkanlığımıza yönelttiği sorular 

var; yöneten Başkanınız olarak bu konuda düşünce
lerimi ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisi gündemleri, 
yöneten Başkanlarca hazırlanmaz. Yöneten Başkan
lar, o günkü oturumu yönetme sorumluluğu ile yü
kümlüdürler. 

Acaba her konuda Millet Meclisi Araştırması is-
tenilebilir mi? Soru bu. 

Ben, yöneten Başkanınız olarak, milletvekili ar
kadaşlarımızın veya milletvekili bir grup arkadaşla
rımızın her konuda Meclis Araştırması önergesi ve
remeyeceği kanaatini taşıyorum. Bunun sınırının da, 
ülkenin genel sorunları ve kuvvetler ayrılığında, özel
likle yürütmeye yönelik olan çalışmalarla ilgili konu
larda Meclis Araştırması yapılabileceğini düşünüyo
rum. 

«Meclis araştırması - bugünkü elimizdeki ilkelere 
göre - belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan 
incelemedir» diyor Anayasamız. Hal böyle olunca, 
Millet Meclisi Başkanlığının konuları tek tek ayıra
rak, bu konuda araştırma önergesi veremezsiniz de
mek gibi bir yetkisi yoktur. Bir ölçü, araştırma iste
minde bulunan arkadaşlarımızın bunu düşünce süz
geçlerinden geçirmesi; ikinci ölçü de, elimizdeki İç
tüzük ve Anayasamızdır. 

Hal böyle olunca görülen odur ki, Sayın Özal'ın 
da ifade ettikleri gibi, elimizdeki ilkelerde bir boş
luk vardır. Bu boşlukların doldurulması konusunda 
elbette Millet Meclisi Genel Kurulu veya Türkiye 
Büyük Millet Meclisi gereğini düşünecektir. Bu ya
pılıncaya kadar bir konu tahdidinin yapılabileceği 
kanaatini taşımıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Bir başka siyasi parti grubumuzdan şu ana ka

dar istek... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına Sayın İhsan Kabadayı; buyurun. 

MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
gündemdeki mevzu hakkında Milliyetçi Hareket Par
tisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza çık
mış bulunuyorum. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşımla aşağı 
yukarı görüş birliğinde bulunuyoruz diyebilirim. Es
kiler bilirler, «Su görünce teyemmüm bozuldu» der-% 

ler, «Mani kalktı mı, memnu avdet eder» derler; 
bunlar güzel deyimlerdir, bir kitabın ifade ettiği ma
nayı cümlede ifade etmiş arif kişilerin sözleridir, 
içinde bulunduğumuz şartlara tam uyuyor; uzun la
fa, gerçeği şişleme ve bulutlar arkasında saklamaya 
lüzum kalmadan, realiteyi, gerçeği ifade eden eski, 
ecdadımızın sözleridir. 

Dün önergeyi verenler bugün iktidar olmuşlar
dır; mühür ellerinde, Süleyman kendileridir. CHP 
iktidarı gitti, Adalet Partisi iktidarı geldi; yolu açık, 
şansı açık olsun. Dün şikâyet ettiği mevzular hakkın
da şifalı reçeteyi yazacak imkânları ellerinde var. 
İktidarın gizlemesi, şişlemesi, bulutlar arkasında ka
ranlıkta tutması gibi bir keyfiyet kalktı. Nur, ışık 
ellerinde; karanlığı aydınlatacak, gerçekleri bulacak, 
önergede iddia ettikleri suçlar var ise, dosyalarına ha
zırlayarak kanuni mercilere sevk edip, kovuşturma 
yapma imkânları ellerinde mevcuttur. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak yukarıda, Da
nışma Kurulunda söyledim, bir asker gözü ve eski 
parlamenter olarak söylüyorum; Türkiye, bugün ta-

.rihinin en kritik günlerini yaşıyor. Bizim vaktimiz, 
bunlardan daha çok, ağırlığı olan, içinde bulunduğu
muz, millete, Devlete, vatana ait dertlere şifa bulu
cu yönlere yönelmelidir. 

Keçen kez söyledim, tarihin imhali vardır, ih
mali yoktur. Tarih, millete ve devletlere, «Kendine 
çeki düzen ver. Hastalıkların var, yatalak oluyorsun, 
gidiyorsun ha» diye ikaz eder, arifleri ikaz eder, an
layanlara; anlamayanların ne gözü görür, ne kula
ğı duyar. Mertek gelmiştir kapıya, göze yaklaşmıştır, 
mehil az kalmıştır. Bu mehili Yüce Meclis olarak de
ğerlendi menin son sınırındayız. Binaenaleyh, kalan 
vakti, dün müştekiler bugün şikâyeti önleyecek ma
kamdayken bunu geri almalıydılar veyahut da Di
vanda teklif edip, bu kabil önergeleri bir seleksiyo-
na, bir elemeye tabi tutarak, «Biz artık iktidar ol
duk. Dün şikâyetçiydik, dün şikâyet ettiklerimizi bu
gün tetkik edecek imkânlara sahibiz. Biz Meclise bil
gi vereceğiz, sunuş halinde takdim edeceğiz» deme
liydiler. Ben, arkadaşımla aynı görüşteyim; bu, tea-
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mül haline gelmeli. Gelirse, Meclisin zaman tasar
rufu olur ve iddiaları da varit olursa, biz Hareket 
Partisi olarak da ayrıca zevk ve şeref duyarız. 

Geçen söyledim mi bilmiyorum, meşhur Monta-
igne, demokrasisini yazmış olduğu kitapta, «Demok
rasi, fazilet, ahlak rejimidir. Görgü, görüşte, vazife 
anlayışında hassaslık ister. Seçilenler, mutlak ve mut
laka seçenlerden, bu meziyetleri bakımından üstün 
olmalıdır. Eşit dahi olsalar hiç bir değer ifade etmez, 
gerilik ifade eder» diyor. 

Biz bu anlayışlarda ileri hassaslığa varmış olma-, 
lıyız. Dün yapılmışsa, yapan babamın oğlu dahi olsa 
cezasını bulsun. Yürük sırtından kurban keser gibi, 
ağanın cebinden bahşiş dağıtır gibi, milletin bize 
vermiş olduğu yetkileri bu yolda setredici, onlara kı
lıf biçici kullanmamalıyız. Şunu bilesiniz ki, nasıl ki, 
iman şüphe kaldırmazsa, demokrasi de şüphe kal
dırmaz; kıldan ince, kılıçtan keskindir demokrasi, 
gülden de narindir. 20 yıllık hayatımda, yıldan yıla, 
dönemden döneme, kıldan inceliğinin kaybolduğunu, 
urgan gibi kalınlaştığını, adalet kılıçlarının kesmedi
ğini, pek çok kere, mesul makama gelen kişilerin 
vurdumduymaz olduğunu gördüm. İncelik ister, has
saslık ister; gülleri soluyor, soldu, kokuşuyor. Bunla
rı temizlemek yine bize düşüyor, kimseye değil. 

Böylece, bu anlayış içerisinde, bu iddialar varitse, 
iktidarsınız, lütfen çıkarın, görelim cezayı, ceza ver
diklerinizi; zevk duyacağım. Kimsenin tecziye edil
mesinden zevk almam; ama, memleket, millet namı 
hesabına da kimsenin gözünün yaşına bakmam; 
grubum da bu anlayıştadır; lütfen kovuşturun. Di
van da bu prosedür içerisinde bir seleksiyon kurar 
da, dün muhalefet iken bugün iktidar olanlara ait 
verilmiş önergeler varsa, Meclise sunucu bir anlayı
şın tatbiki mümkün olursa, bu yöne yöneltilmesini 
ben grubum adına arzu etmekteyim. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Nahit Mente

şe; buyurunuz. 
Efendim, aynı zamanda imza sahibi olarak da 

mı konuşacaksınız? 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, 
önerge sahibi olarak konuşacağım. 

BAŞKAN — Grup adına değil? 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Evet. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına bir ko

nuşmacı? O zaman, şu anda yok... 
Buyurunuz. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Bu önerge bir hayli zaman önce verilmişti. Bu 
önerge verildiği zaman, Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümeti, kooperatifleri ele geçirmek suretiyle si
yasi amaç güdüyordu. Nitekim, Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidara geldiği zaman, önce TARİŞ'i ele ge
çirmek istemiştir. TARİŞ, bilindiği gibi, büyük bir 
müstahsil kitlesinin, 80 bine yakın müstahsilin mey
dana getirdiği bir kooperatiftir; bu ele geçecek ve 
bütün imkânlar partinin yanında, Hükümetin yanın
da olacak. Ondan sonra, yetinilmemiştir bununla; 
ANT - BİRLİK ele geçirilmiştir, ÇUKO - BİRLİK 
ele geçirilmiştir, FİSKO - BİRLİK ele geçirilmiştir, 
Güneydoğu birlikleri ele geçirilmişıir, Marmara Zey
tin ele geçirilmiştir. 

Gayet iyi hatırlıyorum, 21 Ocak 1978'de Pamuk 
Birliği kongre yapacak; kongre yapılması geri bıra
kılmış ve ondan sonra bu birlik yöneticileri uzaklaş
tırılmışlardır. «Acaba hemen kongreye mi gidilecek? 
diye bekledik, itirazlarımız oldu; fskat maksadın 
bu olmadığını, değerli arkadaşlarım, gördük. TA
RİŞ'e bağlı olan birlikler, müddetini ikmal etmek
sizin kongreye sürüklenmişlerdir. Aydın Tekstil Ano
nim Şirketi (Ki, % 51'ine TARİŞ'in sahip olduğu ve 
müstahsilin sahip olduğu bir anonim şirkettir, çok 
güzel bir fabrikarmzdır) derhal ele geçirilmiştir; ya
ni, kongre marifetiyle heyeti umumiye yaptırmak 
suretiyle yine bunların yöneticileri değiştirilmiştir. 

Yine Milli Aydın Bankasına partizanlık sokmak 
maksadıyla (yine, Milli Aydın Bankası, gerçekten 
üzerinde titrediğimiz bir bankadır, hatta sadece Ay-
dın'a değil, yaygın bir hale getirilsin, Ege'de olsun, 
Türkiye'nin her tarafında şubeleri açılsın, hep bu 
gayretin içinde olmuşuzdur) Milli Aydın Bankası da, 
TARİŞ ele geçirildikten sonra yine ele geçirilmiştir; 
ama, bütün bunlar değerli arkadaşlarım, siyasi amaç 
için yapılmıştır. 

Ege bölgesinde Cumhuriyet Halk Partisi öyle ümit 
etmiştir ki, idarecileri, bakan arkadaşlarım da bizzat 
bunu söylemişlerdir, Halk Partisinin bakanları, «Gö
rünüz, Aydın kalesi gidecek; görünüz, Muğla gide-

Ele geçirme demokratik yolla olmamıştır; müs
tahsil tarafından seçilmiş bulunan yönetim kurulları 
feshedilmiştir; hatta öyle ki, bir tanesini üzüntüyle 
görmüşümdür, tasarrufu okumuşumdur, TARİŞ Pa
muk Birliği yöneticileri, seçilmiş yöneticiler bir daha 
seçilmemek kaydıyla uzaklaştırılmışlardır, işlerine 
son verilmiştir. 
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cek, görünüz, 14 Ekim'de Manisa gidecek...» Yani, 
Cumhuriyet Halk Partisi buralarda zafer kazanacak. 
Nasıl? Kooperatifler ele geçirildi, birtakım partizan
lar oraya buraya yerleştirildi ya, ondan sonra Cum
huriyet Halk Partisi oralarda seçim kazanacak. 

Halbuki arkadaşlarımız unutmuşlardır; 1946 se
nesinde, hani o hileli bir seçim vardır ya, münakaşa 
edilmiştir siyasi tarihimizde, 1946 seçimlerinden son
ra 4 sene Cumhuriyet Halk Partisi yuıe aynı metot
ları uygulamışlardır; ama 1950 milli iradesinin tecel
lisi yine önlenememiştir. Bunları hep söyledik, bu 
yollarla iktidara gelmek veyahut iktidarı devam et
tirmek mümkün değildir; ama tarihten, Halk Partili 
arkadaşlarımız ders almamışlardır; aynı yola acıma
sızca, insafsızca başvurmuşlardır. 

TARİŞ'in yönetim kurulları ele geçirildikten son
ra, teknisyeninden odacısına kadar, kim varsa de
ğiştirilmiştir. Karşıyaka'daki TARİŞ Fabrikasında 
yapılanlar ortadadır. Aydın Tekstil Fabrikasında hiç 
parti lafını etmeyen, sadece işinde gücünde olan 
kimse, iktidara vasıta olmadı diye işinden atılmışlar
dır. 

Hatta değerli arkadaşlarım; mutedil Cumhuriyet 
Halk Partililer, militanca hareket etmeyen Cumhuri
yet Halk Partililer dahi bu müesseselerden uzaklaştı
rılmışlardır. 

Ondan sonra, Milli Aydın Bankasında, parti baş
kanından mektup getirmek suretiyle kredi alanların 
sayısını, burada eğer bu araştırmanın görüşüleceği
ni bilseydim, teker teker zikretmek suretiyle belgeler
le huzurunuza çıkardım, - ama sümme - tedarik gel
dim, aniden görüşüldü - bunları teker teker belgele
mek suretiyle yüksek vicdanlarınıza hitap etmek im
kânına sahip olurdum; ama görüyorsunuz, 14 Ekim 
seçimleri sonucunda sonuç alınamamıştır. Çıkar yol 
değil bunlar. 

Müesseselerde, daha henüz partizanlığa son ve
rilmemiştir diye bizim arkadaşlarımız isyan halinde 
ben isyan halindeyim. Halen Cumhuriyet Halk Par
tisinin partizanlığı hüküm sürmektedir Aydın Tekstil 
Fabrikasında, halen Milli Aydın Bankasında Cumhu
riyet Halk Partisinin partizanlığı hüküm sürmekte
dir; ben isyan halindeyim. 

Çok rahatlıkla bunu ifade ediyorum, çeşitli za
man, çeşitli bakanlıklarda bulunan bir arkadaşınızım; 
ama bir tek misalle gösteremezsiniz partizanlık yap
tığımızı. 

Hep söylemişimdir, Sayın Köprülüler'e de sohbe
timiz esnasında söylemişimdir, bazı toplantılarda is

yan ederek söylemişimdir; «Bunlar çıkar yol değil
dir» diye; ama arkadaşım o kadar inançlıydı ki, 
«Göreceksiniz Aydın'da seçimi Cumhuriyet Halk 
Partisi kazanacaktır» dediler. 

Neydi? Vatandaş feryat ediyordu. Vatandaş yok
luklardan şikâyetçi, vatandaş kuyruklardan şikâyetçi, 
vatandaş Cumhuriyet Halk Partisinin her türlü icra
atından şikâyetçi; ama değerli arkadaşım güveniyor
du. Kime? Yerleştirdiği militanlara. Ama gördünüz 
ki değerli arkadaşlarım, bundan sonuç alınamadı. 

Esasen, seçimlerde şu hadiseleri müşahade ettik: 
Bazı yerlerde 15 sene, 20 sene Cumhuriyet Halk Par
tisinde bulunan, fabrikada çalışan işçiler, hatta Cum
huriyet Halk Partisinin yöneticilerinin Aydın'daki 
çok yakın akrabaları dahi isyan halinde; «Bu fabri
ka bu hale mi getirilecekti» diye. Artık partizanlığa 
isyan ediyor insan. 

Eğer bir araştırma imkânı sağlanırsa, bunlar tes
pit edilecektir değerli arkadaşlarım. Bunun sonucun
da soruşturma açılır, açılmaz; ama gelecek iktidarla
ra ders olacaktır. Belki 14 Ekimdeki siyasi sonuç bir 
örnek olamamışsa, hiç olmazsa bir rapor tanzim 
edilmek suretiyle siyasi tarihimize bir vesika da 
hediye edilmiş olacaktır. Çünkü 1946 - 1950 ara
sından ders alınmamıştır, aynı yola müracaat edil
miştir. 

Elbette 3 - 5 kişiyi besleyebilirsiniz, 3 - 5 kişiyi 
tatmin edebilirsiniz; ama milyonlar galeyana gelir 
değerli arkadaşlarım, - ki, böyle olmuştur - Cumhu
riyet Halk Partililerin çoğu sandık başına gitmemiş
lerdir, bu partizanca hareketlerden dolayı, isyan ha
line gelmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, süre bitti efendim. 
NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, eğer araştırma açılması imkânı olursa, bun
ları teker teker sergilemek imkânına sahip oluruz ve 
icap ederse tabii sorumlular hakkında da soruşturma 
açma imkânı sağlanmış olacaktır. Göreceksiniz, çok 
utanç verici hadiseler cereyan etmiştir bu müessese
lerde. 

Gerçekten değerli arkadaşlarım, bu imkânı sağ
larsanız, hepiniz de elinizi vicdanınıza koyacaksınız, 
«bizim hükümet ne yapmış» diyeceksiniz. Elbette 
Cumhuriyet Halk Partisi içinde de vicdan sahibi ar
kadaşlarımız çok. 

Onun için, yapılanlar, suiistimaller tespit edilsin. 
Bazan 10 kişi çalışacak bir yerde 50 kişi çalıştırılmış
tır, müessese tahrip edilmiştir, hepsi siyasi maksatla 
yapılmıştır; yönetim kurullarına, ortak olmayan şa
hıslar getirilmiştir, ortak olmayan şahıslar. 
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Vaktiyle bana, TARİŞ'te, TEKSTİL'de görev al-
imak isteyen bir arkadaşım gelmişti - Partimizde hiz-
»met ifa eden bir çocuk - «Ben TEKSTİL ddare he-
'yetine gireceğim» demişti. Arkadaşımızın tabii bu 
ehliyeti yoktu. «Buraya giriş şekli, seçiliş şekli var
dır» dedim ve sırtını okşadım, gönderdim. Ondan 
sonra gördüm ki değerli arkadaşlarım - gerçekten o 
arkadaşımdan utandım - yönetim kurullarında birta
kım ehil olmayan kimseler yer aldı, sırf militanlar 
oraya yerleştirilsin diye. Gerçekten üzüntü duyuyo
rum. Gerçekten böyle bir icraat karşısında vicdanım 
sızlıyor, arkadaşlarımızın da vicdanı sızlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, geliniz araştırma açalım, 
meseleler tetkik edilsin. «Siz hükümetsiziniz» diye
ceksiniz, elbette müfettiş göndereceksiniz - ki, yapa
caklardır müfettişler de, belki yapıyorlardır - ama 
/Parlamento olarak da bunun üzerine eğilelim ve 
araştırma yapmak suretiyle de değerli arkadaşlarım 
aydınlansın, icabında siyasi sorumluluk da doğsun 
bundan, icabında cezai sorumluluk da doğsun; siya
si sorumluluk doğmuştur, cezai sorumluluk da doğ
sun. Temenni ederim ki arkadaşımız da (Ki mese
leler deşildiği^ zaman çıkamayacaktır; ama mektep 
arkadaşımdır, temenni ediyorum) yüz akıyla bunun 
altından çıksın. 

Değerli arkadaşlarıma bu vesileyle saygılarımı su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Menteşe. 
Değerli arkadaşlarım, bir hususu ben bilgilerini

ze sunmak istiyorum. Neden böyle yapıldığını düşü
nebilirsiniz; onun için Sayın Menteşe'yi Adalet Par-
tiii Grubu sözcüsü olarak davet ettim. Çünkü yetki 
belgesi geldi. Fakat kendisi konuşmasına başladığı 
zaman, kişisel olarak, ilk imza sahibi olarak konu
şacağım ifade ettiler. Biz, siyasi parti gruplarına 
söz verdikten sonra imza sahibine söz verme duru
mundayız. Tabii Sayın Menteşe konuşmasına başla
dıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Grubu da ay
rıca kendi hakkını kullanmak istedi. Hal böyle olun
ca, hoşgörünüze sığınarak Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubuna da söz verme zorunluluğunu duyuyorum. 

Buyurunuz Sayın Hasan Zengin. 

CHP GRUBU ADINA HASAN ZENGÎN (Ma
nisa) — Sayın Başkan, değerli parlamenterler; görü
şülmekte olan 10/43 sayılı önergeyle Aydın Milletve
kili Sayın Nahit Menteşe ve 15 arkadaşı tarafından 
verilmiş bulunan, TARİŞ'e bağlı kuruluş yönetimin
de bazı haksız tasarrufların olması nedeniyle yetkili 
bakanların sorumlu oldukları iddia edilerek, Anaya

sanın 88 nci maddesi ve İçtüzüğün 102 nci maddesi 
uyarınca Meclis Araştırması istenmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, adına söz almış 
bulunmaktayım. Şahsım ve grubum adına, sözlerime 
başlarken Yüce Meclisin sayın üyelerini saygıyla se
lamlarım. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve bağımsızların deste
ğiyle Sayın Ecevit'in hükümeti kurduğu gün, ülkenin 
içinde bulunduğu duruma kısaca değinmekte fayda 
var. 

31 Aralık 1977'de, Sayın Demire] Hükümeti dü
şürüldüğünde, anarşi, terör, bölücülük, yokluk, ha
yat pahalılığı ve ülkenin 70 sente muhtaç hale gel
diği ve ekonominin perişan olduğu, devlet bürokra
sisinin tamamen tahrip edildiği, partizanlarla dona
tıldığı malumunuzdur. Faşist düzen Özlemcileriyle 
devlet kadroları doldurulmuş, Kamu İktisadi Teşeb
büsleri vazife görmekten çok, zarar da etseler mili
tan besleme merkezi haline getirilmiş; kooperatif 
ve işletmeler faşist militanlarca işgal edilmiş, üretici 
bir kenara itilmiş; kooperatifler, iktidarın işbirlikçisi 
sermaye çevrelerinin beslendiği merkez haline geti
rilmişti. 

Sayın milletvekilleri, Danıştay kararlarının hiçe 
sayıldığı, hukukun üstünlüğü prensibi yerine hukuk 
hiçe sayılarak, anayasal kuruluşlar dahi hiçe sayıl
maya başlanmış, Anayasanın emirlerinin yerine ge
tirilmesi gerekirken, Anayasayı değiştirmek lafıyla 
halk oyalanmaya çalışılmıştır. Faşizan düzen öz
lemcilerine prim verilmiş, demokrasi ve parlamenter 
rejim tehlikeye sokulmuştur. Halkın, demokratik 
kitle örgütlerinin, sendikaların, Türkiye'de faşizan 
düzen istemeyenlerin arzulu istemi ve Yüce Mecli
sin üyelerinin iradesiyle ülkeyi kurtarmak; ateşten 
gömlek haline getirilmiş, tonlarca ağırlaştırılmış bin
lerce sorunu çözmek ve ülkeyi selamete çıkarmak 
için, Parlamentodaki sayımızın ve tek başımıza Hü
kümet olamayışımızı da dikkate alarak ve bizi dı
şarıdan destekleyen bağımsızların desteği ile, bütün 
güçlüklere rağmen Türk halkının mutluluğu için 
Hükümeti kurduk. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — TARİŞ'e gel. 
HASSA'N ZENGİN (Devamla) — Merak etmeyin, 

Tariş'e geleceğim. 
Ülkeyi bu hale getirmiş olanların vermiş bulundu

ğu araştırma önergesinin bahsettiği, Tariş'e bağlı ku
ruluşların durumunu gözden geçirelim. 

Sayın Menteşe burada biraz önce konuşurken, «Bu
gün bunun konuşulacağını bilmliyorduto» diyor. Ay-
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lardır gündem maddesi olarak Mecliste herkesin bil- I 
diği bir husus olduğu için, biz yeteri kadar bazı belge
leri getirdik, Yüce Meclislin bilgisine sunacağız; bel
ki kendileri getirememişleridir. 

Pamuk, üzüm, incir ve zeytinyağı üreticilerimin; 
Manisa, izmir, Aydın, Denizli, Muğla, Balıkesir ille
rindeki yüzibine yaklaşan üreticimin ortak olduğu Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğinde (TARİŞ), birim 
kooperatiflerimde, telislerimde ve iştiraki rMümduğu 
şirketlerde, MC dönemimde üreticinin hukuku hiçe 
sayılarak, buralar Hükümetin adam besleme, partizan 
beisJeme, militan besleme merkezleri haline getirilmiş
tir. AP ipin ucunu kaçırmıştı. Ticaret Bakanı Sayım 
Halil Başol Adalet Partili olmaısına rağmen, Tariş 
ve tesisleri, faşist düzeni savunan silahlı eylemcilerim 
elime geçmiş; kemlilerinden başka kimseyi buralara 
sokmamışlardır. Adalet Partililer dövülmüş, durumu 
tetkik için giden Adalet Partili milletvekilleri tesislere 
siokuîmarnrştır. Bugünleri unutrnayahm. 

Sayım Tailât Asal Adalet Partisi Genel Merkezine 
yazdığı raporda bu durumu acı bir dille dile getirmiş, 
Adalet Partisi izmir il Başkanı Sayım Yorgamciöğlu 
«JMHP'ye kendimizi teslim mi ediyoruz? Tariş'teki bu 
faşizan baskılar nedir? Devlet içimde devlet mi yara-. 
tılıyor?» diye haykırmıştır. O günleri tarafsız gözle 
görenler ve o günleri yaşayanlar, o günlerim gazetele
rimi karıştıranlar bunu açıkça görür. 

Sayın parlamenterler, ortak üretici düşünülmek-
sizin, Tariş'im aldığı ürünler, Adalet Partisine men
sup Ticaret Bakamınım emriyle, maliyetimin çok altım
da, kendilerimi destekleyen tüccara satılmıştır. Mese
la, kilosunu 10 liradan aldığı çekirdeksiz kuru üzü
mü, tüccara 7 liradan, 5 liradan - zararına - satmış
tır. Üretici falkirleştirilmıiş ve üzülmüş; tüccar, yani 
sermaye beslenmiştir, 

Yukarıda bdirttiğimiz hususlardan da anlaşılmak
tadır M, MC Hükümeti döneminde Adalet Partili 
parlamenterler ve Adalet Partili Ticaret Bakanının 
kendi müfettişlerince de tespiit edilen hakikatler göz-
önümde tutulumca, müfettişlerim raporumda, Adalet 
Partili Tariş yöneticilerinim Tariş'i 300 milyona va
ran zarara sofctukları ve ıkendilerimim şahsi çıkar sağ
ladıkları tespiti gözömümde tutulunca, Tariş'im kim
lerin elimde kaldığı, kooperatifçilik anlayışımın dışın
da, çiftlik idaresinde dahi görülmeyen bir idare tar
zıyla idare edildiği görülmektedir. 

Sayın Ecevit Hükümetimin Ticaret Bakanı Sayın 
Teoman Köprülüler, Tariş'im hukuk dışı, şahsına ve 
çevresine çıkar sağlayanların elinde, kooperatifçilik 

anlayışınım dışında idare edildiğimi görünce, Ticaret 
Bakanlığında tamamen yasalara göre, Anayasanın 
emrettiği istikamette harekete geçerek müfettişlere 
teftiş ettirdikten sonra, Tariş'im yasalara uygun ve 
kooperatifçilik anlayışı, içerisinde işletilmesi için, yö
netimi hukuk çizgisine getirmiştir ve hukuk dışı otu
ran yöneticileri de bulunduğu yerden atmıştır. 

Şöyle ki; lütfen şu hususu bilhassa iyi dinleyelim; 
Tariş, çekirdeksiz kuru üzüm Tarım Satış Koopera
tifleri Biriliğinde yönetimindeki değişikliğin hikâyesi 
şöyledir : 

1. Sayın birinci Ecevit Hükümeti döneminde 
19 . 8 . 1974 Jarihfti müfettiş raporu ile; Üzüm Birliği, 
20 . 8 . 1974 tarihinde Köy işleri ve Kooperatifler Ba
kanı tarafından, Tarım Satış Kooperatifleri anasöz-
leşnıesimin 25 nci maddesiinim (e) fıkrasına göre, bir 
daha göreve seçilmemek kaydıyle görevden el çekti-ı 
rilmiştir. 

BEHÎÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Kanunda var 
mı böyle şey? 

HASAN ZBNGtN (Devamla) — Danıştay kara
rıyla tasdik edilmiştir, evet; karar buradadır, oku
mak isteyen arkadaşlarımıza kararları sunuyoruz, ge
tirdik evraklarımızı. 

2. MC Hükümeti kurulduğunda, bu yöneticiler 
AP'li oldukları 'içim, APli Ticaret Bakanı Sayın Ha
lil Başol tarafından tekrar göreve getirilmıiş'le-rdir. Sa
yın Balkanın tekrar yaptırdığı teftiş sonunda (Sayın 
Halil Başol tekrar teftiş yaptırmıştır.) tekrar göreve 
getirdiği, göreve getirilmeyecek kişilerin hatalı ve ba
siretsiz tutumları ile Birliği 300 milyon lira zarara 
soktuklarını bizzat Sayın Halil Başol müfettiş rapo
ruyla tespit ettirmiştir. Bu, 10.11.19701 gün ve 10 
sayılı raporla düzenlenmiş ve tespit edilmiştir. Da
mı ştaya müracaat eden, 1974'de bir daha göreve atan
mamak kaydıyla görevden alınan AP'li bu siyasi yö
neticiler, Danıştay 12 nci Dairesinin 19.10.1977 ta
rih ve esas 1974/2059, karar 1977/2105 kararı ile gö
rev verilmemesi kesinleşmesine rağmen, MC Hükü
metleri dönemlinde siyasi yandaşları için yasal hiç
bir işlem yapılmamıştır, yasalar ve Tarım Satış Koo
peratifleri anamukavdesine aykırı olarak görev yap
masına göz yummuşlardır. Hukuka saygılı olarak 
Adalet Partisi bu şekilde mi hareket etmeliydi? 

BEHİÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Siz ne yap
tınız, mahkemeye verdiniz: 

HASAN ZENGÎN (Devamla) — Sayın Ticaret 
Bakanı Teoman Köprülüler bakın ne yapmıştır. Gö
reve başladıktan sonra Danıştay kararını uygulaya-
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rak, bir daha seçilmemek üzere bu yöneticileri görev
den almıştır. Onun için, -görevi kötüye kullanmaları 
nedeniyle bu kişiler hakkında halen îzm'ir Asiliye Ce
za Mahkemesinde devam etmekte olan davalar açıl
mıştır. 

BBHİÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Beraat edi
yorlar. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Dosya No.: 
1979/2, 1979/47. 

Bu yöneticiler yerine Üzüm Birliğinin Yönetim 
Kurulu, Sayın Özer Yalçıngöl'ün başkanlığında yeni
den oluşturulmuştur. 30. 5.1979 tarihinde, Üzüm 
Birliği, olağanüstü Birlik genel kurul toplantısını yap
mış olup, yönetici ve denetici seçimleri Bakanlığın 
onayı ile gündemde yer almış, müteşebbis olarak ata
nan yönetim kurulu, seçimleri tekrar aynen kazan
mışlar. Eski yöneticilerin meydana getirdiği 300 mil
yon lira zarar, kongrede kabul edilmemiş olup, ak
lanmayan yöneticiler, yasal işlemler tamamlanarak 
mahkemeye sevk edilmiştir. 

Tariş Pamuk Biriliğindin, işlenileni, Ziraat Bankası1, 
mııüM&şlierimıce 1976 yalımda teftişe taıbi tutulmuş ve ne
ticede 'bazı personelliyle Yönetim. Kurulu üyeleri] suçlu 
igorjüllereik halkıiarımıdaki tahkikat dosyaları Izrar Cumr 

huriyet Savcılığımla tevdi olunimıuşltur. Savcılıkça da 
yapılam; tahlkiıkialt nefces'kıde, bunlar hakkında dava 
açılmış IküuMmakltadır. 2834 sayılı Kanunum Ticaret 
IÖak)amilığımia iverdiği yetkjiye dayamılariak, bu yönetici
ler görevden, alımimıişlandır. Görevden, Sayın Teoman; 
Köprülüler tanafındam alınan Pamuk Blirliği Yönettim 
Kurulu üyeleri Adalet Partili oldukları için, bugün 
ifcetkjnaır göreve getirilmişler; ibu yöneticiler şu anda da 
Izimlir Ağır Cezja Mahkemesinde, ihraç edilen iplik
ler lile iiîlgıili olarak, Türk Parasını Konuma Kanunuma 
(muhalefet suretiyle suç işledikleri ve ayrıca başka 
If illerden dolayı da görevlerimi kötüye kullandıkları 
İddiasıyla Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılan-
ımafctadırîar. 

Bugün Ağır Cezada yargılanan kimseler, Sayın 
Ticaıneit Bakainı Hail 'Başol tarafımdan tekrar göreve 
götirilmliştir. IBu, hukuklu çiğnemlefc değildir de nedir,? 
iBıu, paırtizjamıca tatüm değildir de nedir? 

daditı tvte Zeytinıyağı Birlikleri, yöneticilerinle dofcu-
niutoamıışitjur, yasalara uygum olanak seçıimlbrümi yap-
mışlandır, eski ytöınetıiciletru, seçimflıeırde değişmiştir. 

Üzüm, Biriliği, TARİŞ'im satım aldığı üzümıleri de-
polayıip tüccara satmak istemlinden vazgeçerek, Sayım 
iBoefviit Hükümetinim ve Sayım Ticaret Bakamı Köprü-
lüjteir'ıirt yen(i getirdikleri, u'sulle, dışsatımda, fonlarda 

biriken parayı üreticiye aktararak, fakir üretlicimıiaı 
dalha fazla zenginAeşrnesind s.ağlarruşifcır; gerçek koope
ratifçilik; !tıa)t!bliık|atınia geçilmiştir, Teslisleri, bı:ıgjün 2)5 
bin ton üzüm işlemekte iken, bu teslisler 35 bin tona 
çıkarılmış; ayrıca, Alaşıelhlir üzümcülüğüm mierikezi ol
duğu liçin, yılda 40 bin ton kapasiteli çağdaş bir iş-
lefcmıe düzeni ile şu anda işletmeye geçmıjernjek üzere 
inşaatı ıbtitrniek;. üzeredir, 

Ayrıca,- Aydınca Pamulk; Birliği Enıtegre Yağ Sa
nayii FalbirtöklaHarınım yalpdalbimetsi içlim,, gerekeni inşa
at ihale edilmiş «vte yalpıfcnıalkfcadııı. 

4 'birliğin, dışsatı'mı ariırılımıiştır. Pamukta, üzüm
de yenli alıım merkezleri kurularak ortaklara yararlı 
olunmuştur, Ortak sayıları artırılmıştır. 

Mili Aydım IBankajsımiim sermayesi artırılarak, yal
nız Aydım''da değil, Ege Bölgesinde şubeleri artırıla
rak, ismi bütüm her tarafa düyurulrnuştor-

TARİŞ Zeytinyağı Rafinerisi Tesisleri 30 bin totn 
kapasiteden; 6Q ıbtim ton kapasiteye çıkarılmıştır ve in
şaatı devam efcmdktfedir, 

Aydım Tekstil Faıbrlikasimim 90 santim enrndekS 
ve dünya çapımda aramam güzel, kadifesi, enü 90| sarih
tim olduğu için satılaimıadığımdain, tesislerde değişik
lik yapılarak enli 150 santime çıkarılmış ve dışsatımı 
dünya püyasaisımia açılmıştır. 

•BAŞKAN — Sayım Zengin, ıfoparlasanız da bir 
uızaıtma zprpnluğunju duymasak, Uültfeıdlip bitirmez 
ımisimiiz? 

HASAN ZENGİN /(Devamla) — BMriyorum 
©fendim. 

AP yöneticilerimin yapamadığı, Prina Yağ Fabri-
ikjalamımı açtmlakia, yılar|dır ihmal edilen bu husus sağ
lamdı ve fabrikaımım gerekli ısısını da kemdi kendisi 
sağlamıiş 'oldu. 

Curnjhuriyet Halk, Partisi ağırlıklı Eeevit Hükümet 
'djanjetmıiınidıe, TARİŞ'im üretici ortaklan ve ülke yanarı
ma yaıtiırırnları haızlamdırıldı. TARİŞ, dernıokraıtıik koö-
ıperiaHifçi'lik; anlayışıyla yömeltiıltaıeye başlandı. Hukuk 
dışı daıwamşllaır(a som veriidi. Dış satımlarıma hız ve
rildi, Tüccar değil, fon teşkili ile ünelülci dlüşümiüldü. 
Fabrikalarda da üretim antmdmıştır. Netlice olarak 
'(Bazı aırkaidaşlarımiız laf atıyorlar) Adalet Partili il 
ylömieticlilerimiın TARİŞ'im teslislerimde bastırdığı evrak
ları falan burada saymak istemiyorum, Siaıf ataamııza 
lüzum yok, o kısmımla girmek istemiyorum. Sayım Ye-
şdflpımar: da yok galiba, burada, o da bastırmış bütün 
ıdvralklan, bu kadar dosya meydanja gelmiş. Adalet 
ıPantisimiını (il fcomgresâ liçiin TARİŞ'imi mıatbaalariimda 
ıglitakroe mı|ak|imleileri Ikuülanı'lmış, Tabii bumlanm hepsi 
ırnülfefttliş ıtarafımdam tetlkdık, 'ettirilmiş ve gerekli. 

— 649 — 



M. Meclisi B : 27 

BAŞKAN — Sayjıa Zengin, ıblitaiyorsa, uzatma 
kararı otoyum,. 

HASAN ZENGİN (DeMalmta) — Sayın Başkanım 
ıblitMyoruırn. 

Ndtlbe olarak, bulgun kerhen MC Hüjkjümıeltıi işba
şında bulunımıak|tladı>r, yine Sayın Halil Başol Ticaret 
(Bakanıdır. Hukuk dışı davranışta bulunmaktadır. Pa
muk Yönetim Kurulunu «Niçiin seçiımi yapmadan? 
Diyıe görevden alırken, yine Üzüm Binliği Yönetim 
Kurulunu» Mçlim seçimini yapitın? Diyıe ıgöırteMdıen al
mıştır. Teziada dikkat edin, çelişkiye dikkat edin. 

Üzüm, Birliğimin başıma tekrar ©eitiriilen AP'liler, 
^ahiaınıınlda görevden alındığımda, Danıştayda davayı 
(kaybetmişler ve suiistimallerimden dolayı da şu anda 
izmlir Ağıır Ceza Malhkıemesinde davaları devanı et
mektedir.. 

Sayım, parlamem)tetr|ler, ©sikli Üzüm, Birliği Yönetimi 
Kurulu Üyeleri, Tarjıim Satış Kooperatifleri Biiriiiıklerli-
miim Ataıasözleşmesimiın 25 mc;i mjaddesıinıin, (e) fıkrasına 
glörıe görenlerimden ahmmjşlar, tekrarı igörelve seçıiiımıeı-
(yööâkleıri açıkça bel'idtiidiğfi halde, Danıştay ik|aran ile 
Ibu kesinleştiği ha'ldıe, tekıriar göreve getiriilmiişlerdlir-

Pamuk Biriliği Yöneltıirn Kurulu üyeleri, «Niçin se
çim yapmialdınız,» diye görevden alınarak, İzmir Ağır 
Ceza MiaJhkemesimdıe yargılanan Adaleit Partili eski 
ytölnetMleriınta tekrar atanmaları şunu gösltenmekıter-
dlirki.. (CHP ıskalarından 'alkışlar) . 

Sayım parlaımlenitierler, hukuk dışı ve pervasızca 
Handköt edenl'er kimlerdir, burada şu konuşmamızda 
açıkça glödülllmiüşitür. 

Adalet Partisi, her zaman olduğu gibi bugün de 
kerhen MC Hükümjeti olması dolayısıyla hukjuiku hiçe 
siayarak, yasaları çİğneiyeflek Anayasa sıuçu işlemleye 
dlevajm etafelkjte, ülkeyi içimden çıkılamaz durumla sok(-
maıktaidır. 

Taikdlir Yüce Mediısiınidir; Ylücie M'edlisim sayın 
üyelerini saygı (ie sellalmliarım. (CHP sıralarından 
ı«ıBravö' sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşelkjkiir öderim Sayın Zengin. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, Ada-. 
leit Partisi Grulbu adıma söz iıs'tiiyoruımH 

(BAŞKAN — Adalet Partisi Grulbu adınla söz isıti-
lyorsıunuz?. 

Simidi, Sayım Sayım, olayı Millet Meclisime açıklıa-
maJya çalıştıım. Durum şu: 

Sayım Menltıeşe'ıniin, grup sözcüsü olduğunla dair, 
samıyoruim ki, zatıâ%ı|iz)im imzası ille... 

AHMET SAYIN (Burfdur) — Dr, Oğuz Aygün'üm 
timzajsı,. 
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BAŞKAN — Veya, İbik; grup yetkilisi arkadaşıını-
ZMl,. . . . 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bernüm; imzam ge
çerli değil < 

IBAŞKAN — Ben geçerli saylıyorum, efendim. Za-
tıâinizin veya bir faaşkıa yietkjM arkadaşımızın fenzıası. 
ile Sayım Menlfceşje'nim grup sözcüsü, olduğuna dair (tez
kere aldırm... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkam, saat 19,0|0ı'a geliyor, karar alalım, 

BAŞKAN — Değil efenldim, ona da vaktim var< 
... Ve Sayın Menteşe'yi Adalet Partisi Grup söz

cüsü olarak kürsüye davet ettim, kendileri kürsüyü 
onurlandırdıklarında, imza 'sahibi olaraik konuşacak- • 
tarım ifade ettiler. 

NAHİT MiENTBŞE (Aydın) — Efendim, Sayın 
Başk|am..« 

ıBAŞKAN — Bir dakika izim veriniz lütfen, hakkı
nız varsa telüm, ederiz. 

(Sayın Memlteşe'ye, «Efendim sizim sıranız gelmedi, 
dahia lilkli gruhuımuz söz isteyebilir, lütfen) kürsüden ay
rılır mısınız» demıe durumunda ıkalatmazdıım. Başkıan*-
miıZ olarak. Bu arada, hatta süresiniide ikaz ettim Sa
yın Menteşe'min, 10| dakikası, dolmıaik üzereyken likaz 
ettim, ilk imza sahlifbi olarak, komuştur!dum% Cumhuri-
yet Halk Parttisıi Grubunum tezkeresi gelince, Sayın 
Menjteşe'ye kjösiinlülkle, o ikazımıdan sonra bir ikaz 
daha yapmaksızın, gruıp stözcliüsü olarak söz vermiş gi
bi davraındiim. 

ıŞimıdi... 

AHMET SAYİN (Buldur) Hakkınız talbii efen-
diim, 

BAŞKAN — Efenidim, rica ederim,, ben olayı (bü
tün çıplaklığı ile konuşuyorum;. 

İŞimdli, Sayım Memlteşe'ye ilk; limzja sahibi olarak 
söz veridikıten soinr|a Adalet Partisi Gruıbuı Sayan Söz
cüsüne de şu anda söz; vertelbilidim, toumdıa hjiçteir, sa-
Ikıınoa yok;. Eğer Adalet ıPartisi Sayın Grubu) îbenjirn 
lajçıiklamiam üzlerine «ihenjimii haklkımıdır söz» diiyoTsıa, 
söz vereceğim^ 

AHMET SAYİN ^Burdur) — Hakkımız efıendim, 
yieitk)i belıgemiz var. 

(BAŞKAN — O zamıan, işlemim sonuna kadar ça-
lışmıailariin uızaıtajlmaısıra onayımızla sunuyorum): 

Kaibul eldönller.. Kâ bull 'etmıeyenler,, Kabul edil-
rnıüşjtiir. 

IBuıyuırun Sayım Menteşe. 
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AP GRUBU ADINA NAHİT MENTEŞE (Ay
dın) — Sayın Balkan, sayın arkadaşlarım; arkadaşla
rım telaş göstefmesMer, fazla huzurunuzu işgal etme
yeceğim. Esasen, çok fazla konuşan, kitleleri bıktıran, 
yaiaıt Meclisi, grupları bıktıran bir kimse değilim; 
onun için arkadaşlarım hiç istical göstermesinl'er, kısa 
olarak konuşacağım ve huzurunuzdan ayrılacağım. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü burada 
Pamuk Birliği ve Üzüm Birliği yöneticilerimin işten 
uzakia#rılırken, eski Ticaret Bakanı, o zamanki, yani 
daha evvelki, Teoman Beyden evvelki Halil Beyin 
teftişine müsteniden işten uzaklaştırıldığını ifade etti
ler 

Değerli arkadaşlarım, elbette her devirde iddialar 
olur. İddiaları tetkik ettirmek, Bakanın hem hakkıdır, 
hem de görevidir; bu görev yerine getirilir. Değerli 
arkadaşım Halil Başol, hiçbir müfettiş tefrik etmek
sizin, doğrudan doğruya meseleyi teftiş kuruluna ha
vale etmiş ve teftişe tabi tutmuştur. Neticede bazı hu
suslarda ihmaller görülmüş ama, bu ihmaller yöne
ticilerin sorumluluğunu icabettiriyor mu, ettirmiyor 
mu? Kanaatimizce, o zaman da beyan ettik, bu ih-
maBerdeü veyahut tespit edilen hadiselerden Pamuk 
Birliği yöneticileri ve Üzüm Birliği yöneticileri ilzam 
edilemezler, haklarında muamele yapılamaz dedik. 
Nitekim, Sayın Köprülüler bu arkadaşlarımızı adli
yeye verdi, daha doğrusu soruşturma konusunu adli
yeye intikal ettirdi ve halklarında ceza mahkemesinde 
dava açıldı. Şimdi, ceza mahkemesinin sonucuna ba
karsanız, bu arakadaşlarımız beraat etmişlerdir. Hak
larında, esasında oradaki kontrol mühendisini sorum
lu tutacak bir hadise olmuştur, yönetici bundan so
rumlu değildir, çeşitli hadiseler cereyan etmiştir. Aca-
ca, illiyet rabıtası var mıdır, yok mudur; esasen peşin 
olarak arkadaşımızın bunu araştırması icabederdi. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Damştaya gitme
diniz mi? 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Gidildi Danış-
taya ve halen gelmedi; bizim zamanımızda 5 daki
kada . bir çıkıyordu kararlar ama, sizin zamanınızda 
maalesef bu kararlar çıkmadı. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Danıştay, Hükü
metin dışında Sayın Menteşe. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bu kadarcık tarizde bulunduğum için özür 
dilerim; ama gerçekleri bazan dile getimıek de, el
bette bir hakşinaslık olsa gerektir; bu gerçekten böy-
ledüv 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Bu kadarcık ta
riz olur..„ 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Ama, temenni 
ediyoruz, hukuk müesseselerimiz karşısında hepimiz 
saygı ile eğilelim. Ancak, Danıştay kararlarım eleş
tirmek elbette bizim hakkımızdır. Parlamento esasen 
bu yılgınlığın içine girmemelidir. Hangi partiden olur
sanız olun, birtakım müesseseler karşısında, «Efen
dim, o müesseseleri tenkit etmeyelim» diye bir kaide 
yoktur elbette değerli arkadaşlarım. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Türkiye'de tefriki 
kuvva var, 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Tefrik-i kuv
va var, tenkit ediyorlar onlar her gün Parlamentoyu, 
dikkat ederseniz. Parlamento şahsiyetini kazansın di
ye mücadele de veriyoruz, hepimiz mücadele veriyo-
ruz, 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Danıştayı kötüle
yerek Parlamentoya kişilik kazandırılmaz. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Gruplarınızda 
konuşuyorsunuz, kamuoyunda konuşuyorsunuz, ama 
geliniz, birtakım meseleleri dile getirirken de, hemen 
Danıştayın müdafii kesilmeyiniz. Gerçek budur. Da* 
nıştayda aylardan beri çıkmayan kararlar vardır, fa
kat bizim iktidarımız zamanında saniyesinde çıkan 
kararlar vardı, ne hikmetse. Bu kadarcık bir tarizde 
bulunmak, elbette hakkımızdır. 

Şimdi konuya geliyorum, diyorum ki; arkadaşımız, 
bakınız süz halk veriyorsunuz, parmaklarınızla biraz
dan hak vereceksiniz; «Bir daha seçilmemek kay
dıyla» diyor, aynen belgede. «Hayır» desin arkadaşı
mız. «Bir daha seçilmemek kaydıyla görevlerine son 
verilmiştir» diyor; seçme ve seçilme hakkını ortadan 
kaldırıyor. İşte Anayasa suçu burada işlenmiştir. 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — Ana
mukavele öyle diyor. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Sayın Bakan 
tarafından ve Hükümet tarafından Anayasa suçunun 
işlendiği ortadadır değerli arkadaşlarım; ortada duru
yor, 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — Ana-
mukavelename diyor. 

ıNAHİT MENTEŞE (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, hangi anamukavele der? Yani, bir kimse 
hakkında bir iddia ortaya atılacak, bakan onu mah
kemeye sevk edecek ve ondan sonra diyeceksiniz ki, 
anamukavele var... Böyle bir hukuk düşüncesine ben, 
hayatımda rastlamadım ve duymadım değerli arka
daşlarım. 
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Yöneticiler hakkında, geleceksiniz şimdi, bir .İddia
da bulunacaksınız, o iddia doğrudur, yanlış değirdir, 
demin savunuyordunuz; buna karar verecek kim? 
Mahkeme. Mahkemeye sevk etmişsiniz, mahkemenin 
sonucunu değerli arkadaşım bekleyemez mi idi? Ne 
hakkı vardı şereflerle oynamaya, haysiyetlerle oyna
maya? Gerçekten şerefli, haysiyetli arkadaşlarımı; 
bilerek, inanarak söylüyorum, bunların içinde yöne
tici olarak gördüğüm arkadaşlar; ama geliyorsunuz 
bunları mahkemeye sevk ediyorsunuz, bir daha seçil
memek kaydıyla işlerine son veriyorsunuz. Peki de
ğerli arkadaşlarım, bu böyle; acaba, ANTBİRLİK'te 
de mi aynı, ÇUKOBÎRLÎK'te, Güneydoğu Birlikle
rinde, FİSKO - BÎRLİK'te, Marmara Zeytin Birli
ğinde?.. Hepsi de kongreye gidecekleri anda görevle
rine son verilmiştir. Bırakın kongrelerini yapsın, mü
fettişini gönder, görevli arkadaşını gönder oraya, mu
rakabe etsin. Eğer, heyeti umumiyede hukuk dışı bir 
kaide tatbik edilmişse, hukukun dışına çıkılmışsa, el
bette gerekeni yapacaktır; ama oturduğunuz zaman 
koltuğa, «Partizanca hareket edeceğim ben» derseniz, 
oturursanız, elbette netice bu olur değerli arkadaşla
rım. 

Ben şimdi ne diyorum? Demin de söyledim; ba
kınız Üzüm Birliğinde, arkadaşımız o kadar şaşırmış 
ki, o kadar kendinden geçmiş ki, Üzüm Birliği Yöne
ticisi olan Hüs'eyin Orhon, - ki ölmüş - tasarruf tat
bik edildiği zaman, iki sene olmuş; görevine son ve
rildi bunun. Hangi müfettiş raporu, hangi hakşinas
lık?.. Adam ölmüş, ölen adamın görevine son veri
yorsunuz. Bu bir utanç tablosu değil mi? Ondan son
ra saydım... Peki, ona ne oldu? Demin de söylediğim 
gibi Milli Aydın Bankası, ondan sonra Tekstil Fab
rikası yöneticilerinin de aynı usullerle işlerine son ve
rildi 

Demek ki değerli arakadaşlarım, külahımızı önü
müze koyalım, elimizi vicdanımıza koyalım ve düşü
nelim, diyelim ki; gerçekten burada partizanlık yapıl
mıştır, gerçekten partizanlık yapılmıştır. 

Kadrolara bakınız, daha hiçbir şey yok, hiçbirinin 
görevine son verilmemiştir, halen orada yerli yerinde 
duruyor. Arkadaşlarımız gitsinler görsünler; görecek
lerdir ki, Cumhuriyet Halk Partili dahi olsalar, göre

ceklerdir ki büyük haksızlık işlenmiştir. Ama amaç, 
demin de söyledim, siyasi çıkar. Ama değerli arka
daşlarım, netice itibariyle görüyorsunuz, 14 Ekimde 
de gerekli ders alınmıştır. Yani bu metotlarla çıkar 
sağlamak mümkün değildir, siyasi çıkar sağlamak 
mümkün değildir. Siyasi sonucu 14 Ekim vermiştir; 
sonuç vermiş. Şimdi, biz ortaya çıksın diyoruz cezai 
sorumlu. Birtakım suiistimaller vardır, işlenmiştir di
yoruz. Gazeteler defaatle yazmış, değerli basınımız 
konuya el atmışlar, burada söylenmiş, gündem dışı 
söylenmiş. Şimdi diyoruz ki, geliniz, ortada suiistimal 
varsa bunlar tespit edilsin. 

Sadece belli bir konuda, araştırmanın maksadını 
değerli Başkan demin izah ettiler. Araştırmanın konu
su, daha doğrusu amacı belli bir konuda aydınlan
maktır. Geliniz, Parlamento olarak aydınlanalım, bun
dan niye çekiniyorsunuz? Eğer cezai sorumluluk yok
sa hepsi de incelenir, müfettiş raporları, hepsi de. Par
lamentomuzdan seçilecek bir komisyon elbette bunu 
yapacaktır. Her partiden de bulunacaktır; sizden de 
bulunacaktır, Milliyetçi Hareket Partisinden buluna
caktır, Milli Selamet Partisinden bulunacaktır, Ada
let Partisinden bulunacaktır; arkadaşlarımız raporunu 
getireceklerdir, Parlamento da belli bir konuda ay
dınlanacaktır. Bunun sonucu esasen budur. 

Değerli arkadaşlarımızın bu yolda oy kullanacağını 
tahmin ediyorum, hepim'ze saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Menteşe. 
Değerli arkadaşlarım, Araştırma Önergesi üzerin

deki öngörüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. Bu 
konuda Araştırma Komisyonu kurulması hususunda 
onayınızı alacağım : Komisyon kurulması hususunu 
kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler. .. Reddolunmuştur. 

Çalışma süremiz dolmuş ve geçmiştir. 
Kamu güvenliğine ve kolluk hizmetlerine ilişkin 

375 S. Sayılı Kanun Tasarısı üzerin delki görüşmelere 
kaldığımız yerden devam etmek ve gündemde yer 
alan diğer kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüş
mek için 10 Ocak 1980 Perşembe günü saat '15.00te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanına Saaiti : 19.11 

»G<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

27 NCÎ BİRLEŞİM 

9 . 1 . 1980 Çaa-şaimba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1, — Genel Görüşme Önergesi., 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Artvin. Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 ar
kadaşının; Bazı Bakanların Yakınlarının Gümrükler
deki Yolsuzluk Olaylarına Karıştığı İddialarını Sapta
mak Amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve 
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. (10/20) (S. 
Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1979) 

2. — Milli Selamet Partisi Millet Meclisi Grubu 
Başkanı Necmettin Brbakan ve 12 mıiUeıtvekilinin hu
bubat fiyatları ve destekleme alımları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Mecılıisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca Genel Kurulun 
2.1.1980 tarihli 24 ncü birleşimde açılması kafcul 
edilen Genel Görüşme. (8/10) 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlarda açılk bulunan üyeliklere seçim. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 

arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/42) 

2. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasım saptamak amacıyla Ana

yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

3. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Saırıoğiu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasım sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

4. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularım sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önegesi. (10/46) 

5. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-: 
bahsi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (lQ/49) 

6. — Muğla Milletvekili Ahmet Buklanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

7. — Samsun Milletvekili İ. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşımn; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın ya
rarına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıy
la, Anayasamn 88 nci, Millet Meclîsi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 



9. — Manisa MİleltvelkiM Sümer Oral ve 9 ar
kadaşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kır
kağaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık ya
pıldığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/51) 

10,. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 , 1 . 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu 
konuda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

11. — Adama Milletvekilli Hasan, Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

12. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; Gümrük ve Tekel Bakanının, Ana
dolu Ajansı eski Genel Müdürü hakkındaki bir ih
barın değerlendirilmesiyle ilgili tutumu konusunda 
Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/15) 

13. —- Muğla Milletvekilli Ahmet Buldianlı ve 
9 arkadaşının; tren kazakrının nedenlerini saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/53) 

14. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 ar
kadaşının; tarım ürünleriyle bazı madenlerimizin re
hin edilmesinin ekonomimize verdiği zararları sap
tamak amacıyla Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(1<V54) 

1-5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; silah kaçakçılığının önlenmesi konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/16) 

16. — Adana Milletvekili Hasan Günsoy ve 10 
arkadaşının; TRT Kurumunun yayınları konusunda 

2 — 

Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

17. — Ankara Milleltvdklili İsmail Haıkıkı Köylü-
oğlu ve 9 arkadaşının; Ankara Umum Otomobilci
ler ve Şoförler Derneğinin Genel Kurul Toplantısı 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/17) 

18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buidıaniı ve 
9 arkadaşının; TRT Genel Müdürlüğüne bağlı İz
mir Televizyon Müdürülüğünce yapılan satın almalar
da yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/56) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Muğla ili turistik sahalarında yönetmelik
lere aykırı inşaat yapıldığı iddiasım saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

20. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve 10 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlığına özerk
lik verilmesi konusunda Anayasamn 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/58) 

21. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikaları
nı bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, 
işsizliği önleyemediği ve işçi - memur ayırımı konu
sunda Hükümetin tuıumu hakkında Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/18) 

22. — Denizli Mlilletvelkiili Mustafa Kemal Ay-
kurt ve 14 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık ma
kamında meydana gelen olayla ilgili Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/19) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldıanlı ve 9 ar
kadaşının; Polis Enstitüsü ile diğer polis eğitim ku
rumlarında yapılan eğitim ve öğretimin öğrencileri 
anarşiye yönelttiği iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (lOj/59) 



24. — Muğla MiilieıtvekÜlıi Ahmet Bulkianiı ve 9 ar
kadaşının; Türk Dilinin bugünkü durumu ile Hükü
metin bu konudaki tutumu hakkında Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 10 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/20) 

25. — Hatay M'iıletvdflili Ali Yılmaz ve 12 arka
daşının; mukaddes emanetlerin yurt dışında sergilen
mesi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeelri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

26. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt 
ve 9 arkadaşının; TRT'nin yayınları konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/21) 

27. — Kırşehir Milletvekilli Mustafa Eşrefoğlu ve 
9 arkadaşının; DSt Genel Müdürünün partizan tutu
mu ile akaryakıt dağıtımı konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/22) 

28. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 11 arka
daşının; emniyet mensuplarınca vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/61) 

2.9. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 14 arka
daşının; akaryakıt darlığı ve alınması gerekli önlem
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

30. — Bolu Mıillatvek'iM Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının; Orman Bakanının, orman köylülerinin 
sorunları konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/63) 

31. — Konya Milletvekili Mustafa Üstünıdağ ve 15 
arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gazete
sinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi Sa
nayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtımında aracılık ya
parak haksız kazanç sağladığına ilişkin haber ve id
diaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 
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32. — Antalya Milletvekilli Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gazete
sinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi Sa
nayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtımında aracılık ya
parak haksız kazanç sağladığına ilişkin haber ve id
diaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

33. — tstanlbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının; Umut Gazetesine ödenen reklam ve ilan 
ücretlerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/66) 

34. — Erzurum Milletvekili Korkut Özal ve 9 ar
kadaşının; bazı kız öğrencilere okul yönetimlerince 
giyimleriyle ilgili olarak 'baskı yapıldığı yolundaki 
iddiaları saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/67) 

35. — Trabzon Milletvekili Ertoz Vahit Suiçrnıez 
ve 65 arkadaşının; Köy işleri ve Kooperatifler Baka
nının işçi hareketini bölmeye yönelik tutumumdan. 
ötürü meydana gelen durumun saptanması ve konu
nun aydınlanması için, Anayasanın 88 nci, Müet 
Meclisi çtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeten uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına İlişkin öner
gesi. (10/68) 

36. — Deniizli Milletvekili Adnan Keskin ve 9 ar
kadaşının; Hema Anonim Şirketi hakkındaki iddia
ları aydınlığa kavuşturma amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/69) 

37. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınıar ve 9 
arkadaşımın; izmir Körfezinin temıLzlenâbilirnıesi için 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Anaştınnası açılması
na ilişkin önergesi. (10/70) 

38. — Burdur Milletvekili Cemal Aktaş ve 33 ar
kadaşının; linyit kömürü sıkıntısının gerçek neden
lerini ve bu konuda alınabilecek tedbirleri saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 



39. — Manıisa Milletvekili Eriklin Topikaya ve 64 ar
kadaşının; silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/72) 

40.; — Baılaikesir Milletvekili Necati Celbe ve 19 
arkadaşının; Ülkemizin içinde bulunduğu bunalımın 
temel nedenleri ile etkili çözüm yollarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/23) 

41. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 25 
arkadaşının; Özel sektöre yabancı sigara yaptırılması 
konusunu açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
88 nci, M. Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci madde
leri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/24) 

42. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve 12 arkadaşının; dış poliitiikamızdia rnıeydaına gelen 
gelişmeleri açıklığa kavuşturmak lamacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesü. (8/25) 

43. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya ve 70 
arkadaşının; çocuklarımızın sorunları ile çözüm yol
larını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisli İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/73) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Şeref -
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe bi
nasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

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

4, — Elazığ Milletvekilli Mehmet Tahıir Şaşmaz'iu, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

5. — Erzurum Milletvekilli Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som öner
gesi (6/33) 

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

7. — Erzurum Milletvekilli Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına, ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

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

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

10. — Mardin MüetvekMi Abdıüllkadlir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından söziü soru önerg«si. 
(6/42) 

İd. — Mardin MMıleüvekiI Abdlüıllkadiir Ttömurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/43) 

12. — Çorum Müetıveikiii Mehmet IrmaJk'ün, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

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

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

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

16. — İstambul Milletvekili lıhsan Tofksarı'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

17. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldandı'nun, 
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

18. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'kı Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

il 9. — Diyarbakır Milletvekilli M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Banfcası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir.^ 
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«20. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi
ne ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/64) 

21. — Gümüşhane Mi'letvekili Mehmet Çaıtalbaş' 
m, Gümüşhane Adalet Partisi Mefkez İlçe Başkanı
nın gözaltına alınış nedenlerine İlişkin İçişleri Balka
nından sözlü soru önergesi. (6/66) 

22. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

23. — Muğla Milletvekilli Ahmet BuManlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genelkur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

124. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyahatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

25. — M>ala<tya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
m, Mersin 4 neti Gübre Kompleksinin ihalesine iliş-
Mn Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

26. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağdük Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ-
lnk ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/72) 

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

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
Mtişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

29. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterleri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

30. — Kayseri Miletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kibrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

31. — İzmıiır Millötveki'M Erol H. Yeştlpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

32. — Çorum Miletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

33. — Muğla Miletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bademler Köyü Benzin. İstasyonunun hizmete açılı
şına ilişiklin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/80) 

34. — Muğla Miletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına Miskin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

35. — Hatay Mileüvekıili Ali YıJımaz'ın, orta de
receli ökulardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Mili Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

36. — Çoruım Miletvekili Mehmet Irmak'ın, fok 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

37. — Adama Miletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Mili Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

38. — Konya MMetvekli İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan-. 
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

39. — Anikara Miletvekili Mustafa BaşoğUfu'nuın, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

40. — İsibanlbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

41. — Sivas Miletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli ökulardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına üişkin Mili Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

42. — Mardin Milletvekili AlbdülMtfadlir Timorağia-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

43. — İstanbul Miletvekil Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla Igii beyanlarına üişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

44. — Muğla MMetvekili Ahmet Buldanı'nun, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna», seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

45. — İstanbul Miletveklili Turan Koçal'ın, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Mili Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

46. — Çorum MiMetvekuli Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 



47. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ba
zı kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandı
ğı iddiasına ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

48. — Ankara Milletvekilli Mustafa BaşoğRı'nıın, 
polis derneklerine ilişiklin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

49. — Gaziantep Milletvekili Bkrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına İlişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/132) (*) 

50. — Mardin 'Milletvekili Albdülk&dmr Timıurağa-
oğlu'nun, Mardin 'iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

51. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal halklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

52. — Kahramanmaraş Milletvekilli M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

53. — Kasıtannoıuu Milletvekili I. HHlmd Dıura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

54. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşnefoğkı' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/135)' (*) 

55. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, TÖB -
DER'in Bolu'dalki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

56. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

57. — istanbul Milletvekili Tuman Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

58. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak'ın, ba
zı memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurulla
rına ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin 
Sapık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/106) 

59. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmıak'ın, Em
niyet Teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin içişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

»60. — Bblu Miletvekii Müfit Bayrafctar'ın, Rize 
Pazar Kız Meslek lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

61. — Balıkesir Milletvekilli ilhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

62. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

63. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ya
bancı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

64. — Mardin Milletvekili Abdükadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

65. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

66. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

67. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/113) 

68. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

69. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, toplum
sal kalkınmada «Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

70. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

71. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas 
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

72. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1.1.1978 ile 1.7.1978 tarihleri arasında yapılan ta
yin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/150) (*) 

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



73. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

74. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

75. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişki a 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş 
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

77. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

78. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

79. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy işleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

80. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

81. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

82. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
italya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

83. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
1.1.1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve nakille
re ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/158) (*) 

84. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP istanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

85. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

86. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

87. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

88. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şê  
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

89. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

90. — Bolu Milletvekili Müfit Bayr?.ktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/126) 

92. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

93. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

94. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/127) 

95. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) 

96. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

98. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/187) (*) 

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



99. — Denizli Milletvekilli Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

100. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

102. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

103. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/200) (*) 

104. — Trabzon Milletvekilli İbrahim Vecdi Aik-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

105. — Urfa Milletvekilli Salih Özcan'ın, Cidde 
Büyükelçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

106. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

107. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

108. — Antalya Milletvekli Galip Kaya'nın, Ame-
riLa'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

109. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nıin anarşik olaylarla ilgil'i yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

110. — İstanbul Milletvekili Turan Koçai'ın, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

111. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'm, 
gençlıik projesi uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) (*) 

112. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, ba
kanların yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/232) (*) 
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113. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

114. — İstanbul Milletvekili Turan Koçai'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

115. — İstanbul Milletvekilli Turan Koçai'ın, fakül
te ve yüksekokullardakıi öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

116. — Aydın Milletvekilli Behiç Tozkoparan'in, 
Aydın Milli Bankası Genel Müdürü ve alınan perso
nele ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/235) (*) 

İ17. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs
tanbul Milletvekili Turan Koçai'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

118. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'm, 
Umut Gazetesinde yayınlanan ilan ve reklamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

1İ 9. — Sivas Mill'ötıveloili Ali Gürbüz'ün, hava 
kirliliğinin Önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

120. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

121. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, yaptığı 
tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

122. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 

123. — Sivas Milletvekili Aîli Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

124. — İstanbul Milletvekilli Turan Koçai'ın, İs
tanbul - Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) 

125. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

126. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Milli 
Eğitim Yayınevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir,, 



127. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
iskandinav ülkderindeki resmi geziye katılan heyete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/227) (*) 

128. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'-
nun anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/228) <*) 

129. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

130. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'um, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

131. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

132. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Halk
evleri Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. '(6/180) 

133. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonikarahisaır Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

134. — Antalya Milletvekili Galip Raya'nın, An
talya sahillerindeki turistik teslislere ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Balkanından sözlü soru önergesi. (6/182) 

135. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

136. — Çorum Milletvekilli Mehmet Imıak'ın, 
B. Alman eski Bakanı Horst Ehmke'nin ziyaretine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

137. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

138. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Başbakan ve Ça
lışma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/192) 

139. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin Başbakan 
ve İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

140. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'-
nun, cevapsız kalan yazılı sorularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/236) (*) 

141. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alman konservatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

142. — Nevşehir MiMivekilıi İbraJhtîm Ethem Boz' 
un, Ürgüp - Taşkıopaşa Köyü muhtarının öîdü-
rüknesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sonu öner
gesi. (6/195) 

143. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'min, An
talya Lisesinde düzenlendiği iddia edilen toplantıya 
ilişkin MiMi Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/237) (*) 

144. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
Gümüşhane Eğitim Enstitüsündekli sınavların engel
lendiği iddiasına ilişkin M'Mİi Eğicim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/238) (*) 

145. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel'deki Türk öğretmenlerinin soranlarına ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/239) 
(*) 

146. — Maiaıisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel Başkonsolosluğunda çalışan bir memura ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/240) (*) 

147. — Tokat Milletvekili Faruk DemiıDola'ımn, 
Tokat - Zile ilçesinde görevli öğretmıenlerin tayin ve 
nakillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/241) (*) 

148. — İzmir MMetveklÜ Şinasi Osma'nın, yurda 
sokulan kaçak silahlara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/242) (*) 

149. — Nevşehir MSHetvekiM İbrahim Etihem 
Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

150. — Kahramanmaraş MiMetveMli Mehmet Yu
suf Özbaş'ın Kahramanmaraş olaylanradan sonra ya
kalanan sanıklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/203) 

151. — İstanbul Milletvekilli Turan Koçal'ın eği
tim enstitülerinde yapılan öğrenci kayıtlarına ilişkin 
Mili Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/204) 

152. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
MTA kampında olay çıkaran işçilere ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/205) 

153. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
anarşik olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/206) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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154. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'in, sı- l 
kıyönetümoe alınan öMemlerin bütün illerde uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/207) 

155. — Ankara Milletvekili Musıtafa Başoğlu'nun, 
Ankara, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Birliğinin faali
yetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/243) (*) 

156. — Kars Milletvekili Hidayet Çelebi'nin, res
mi gezilere katılan basın mensuplarına .ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/244) (*) 

157. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
7 . 10 . 1978 günü Erzincan'da meydana gelen olayın 
sonucuna ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) <•) 

158. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak'm, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü ile ilgili yapılan 
ihbara ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/215) 

159. — Çorum MiI'etvekiK Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürünün evinde ya
pılan aramaya ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/216) 

160. — Erzincan MiUdtvekli Timuçin Turan'ın, 
Bakanlık makam odasının yeniden düzenlenmesine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/217) 

161. — Erzincan MiMetvekiM Timuçin Turan'ın, 
D - Pelet tesislerine ait lojmanın tahsisine ilişkin Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/218) 

162. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ce
zaevlerinde bulunan tutuklulara ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/219) 

163. — Kayseri' Milletvekili Kemal Doğan'un, ar
pa naklndeki ihaleye iilşkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözltü soru önergesi. (6/220) 

164. — İstanbul Minötvekilıi • Turan Koçal'ın, Ke
çiören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere ilişkin 
Mili Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/221X 

165. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
ormanlarımızın tahribine ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/222) 

166. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak'ın, 
sigara kaçakçılığına ilişkim Gümrük ve Tekel Baka
nımdan sözM soru önergesi. (6/223) I 

167. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, I 
Devlet Planlama Teşkilâtında görevli üç elemana 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

168. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, dış temsifcilMerinıizde görevli personele ilişkin 
Başbakandan sözhı soru önergesi. (6/255) (*) 

169. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
İstanbul Kültür Sarayının bazı özel tiyatrolara tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/224) 

170. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Hükümetin dış yardımlar konusundaki çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/229) 

171. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Wels Fargo Of Bank ile yapılan anlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/231) 

172. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
bazı eğitim enstitülerinde okuyan kız öğrencilere 
baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/258) (*) 

173. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğ-
lu'nun, bir eğitim enstitüsünde yapılan öğretime 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/259) (*) 

174. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Fethiye İlçesi Emniyet Amirine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

175. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemali Ay-
kunt'un, Denizli Emniyet Teşkilatı görevlilerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

176. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Giresun Eğitim Enstitüsünde olay çıkaran öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim ve İçişleri bakanltan-
dan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

177. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ga
zete kâğıdı tahsisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/264) (*) 

178. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, Gazi Eğitim EnstitüsündeM bazı öğretmen
lere ilişkiin MM Eğitim Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/247) 

179. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Gazi Eğitim Enstitüsünldelki bazı öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/248) 

180. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Rize 
Eğitim Enstitüsü idarecilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/249) 

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



181. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, akaryakıt sorununa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/250) 

182. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, yapılıan zamlardan sonraki memur aylıklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) 

183. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak'ın, 
Kastamonu Bozkurt İlçesi Kaymakamınla ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/252) 

184. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 
Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şir
ketinin ödediği Gelir Vergisine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

185. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, İsparta Eğitim Enstitüsünde yapılan kom
pozisyon sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/253) 

186. — Kastamonu Milletvekili Ali Nihat Ka-
rol'un, TV'de yayınlanan ekonomik konulardaki be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/270) (*) 

187. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, yurt
lardan çıkarılan öğrencilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/261) 

188. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'a ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

189. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Diyanet işleri Başkanlık Makamında meydana ge
len olaya iiŞkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/271) (*) 

190. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, yurt dışında görev yapan memurlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/273) (*) 

191. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun, Cumhuriyet ve Tercüman gazetelerinin ödediği 
vergilere İlişkin Maliye Baklanından sözlü soru öner
gesi. (6/274) (*) 

192. — Maıiisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, ci-
vata sanayicilerinin soranlarına ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

193. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya 
Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın yakınlarına bazı 
imkânlar sağladığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/277) (*) 

194. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, viski 
ithaline ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/281) (*) 

195. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen' 
in, Giresun Eğitim Enstitüsünde öğretimi engellenen 

öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/282) (*) 

196. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, bö
lücülük faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/286) (*) 

197. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ko
miserlik imtihanıyla ilgili basında çıkan habere iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

198. — Adana Milletvekilli Hasan Gürsoy'un, 
DİSK Genel Sekreterinin beyanlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/289) (*) 

199. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, DİSK Genel Sekreterinin beyanlarına ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi. (6/290) (*) 

200. — Erzurum Milletvekili Gıyasettih Karaca' 
nın, kayıp olduğu iddia edilen bir işçiye ilişkün Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

20.1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Adana Emniyet Müdürüne ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/292) (*) 

202. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
DİSK'in 1 Mayıs Hazırlıklarınla İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

203. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, 
madeni eşya imalat tesisi inşasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/294) (*) 

204. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, 
A. Hikmet Müezzimoğlu'nun vergi mükellefiyeıtiine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/295) (*) 

205. — Bolu Milletvekili Ayni Akyol'un, Bolu-
Düzse'de gösterilen «Babayiğit» adli filme ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) (*) 

206. — İçel Milletvekili Ali Ak'ın, yabancı bir 
gazetedeki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/297) (*) 

207. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, bölücü
lük ve anarşi konusundaki demeçlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/298) (*) 

208. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, görev
lerimden alınan ve yerleri değiştirilen işçi ve memur
lara ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/299) (*) 

209. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen' 
in, Giresun Hamle Gazetesi Matbaasına yapılan 
saldırıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/300) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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210. — İstanbul Milletvekili Turan Koçai'ııı, 
Ankara Gülveren Lisesind'eiki felsefe sınavı soruları
na ilişkin Mili Eğitim Balkanından sözlü som 'öner
gesi. (6/301) <*) 

211. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, İs
tanbul Sıkıyönetim Komutanlığınım 22 numaralı bil-
didsine lişikn Başbakandan sözllü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

212. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, İzmir' 
de yapılan 1 Mayıs toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözllü soru önergesi. (6/303) (*) 

213. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Çan
kırı Ağır Sanayi Teçhizat Fabrikası hakkındaki ceva
ba ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/307) (*) 

214. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, 
TÖB - DER'in 1 Mayıs'ta yaptığı yürüyüşe ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/309) 
(*) 

215. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Kıb
rıs Televizyonu hakkında bir gazetede yayımlanan ha
bere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

216. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, TÜSİAD 
bildirisiyle ilgili demecine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi, (6/311) ~(*) 

217. — Rize Milletvekili İzzet Akçaii'ın, «Gemi 
sahiplerinin mesuliyetlerinin sınırlandırılması» hakkın
daki sözleşmeye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/312) (*) 

218. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Giresun ilinde 19 Mayıs töreninde çıkan olay
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/313) (*) 

219. — Hatay Milletvekilli Ali Yılmaz'ın, Talim 
Terbiye Kurulunun din dersinin kaldırılması hakkın
daki kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/314) (*) 

220. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün bir gazeteye yaptığı açıklamaya ilişkin Baş-' 
bakandan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

221. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşiİpmar'ın, 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, CHP 24 ncü 

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

Kurultayındaki beyanına ilişkin Çalışma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

222. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşiİpmar'ın, 
4 Ocak 1978'den fou yana işe alınan memur ve iş
çilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/317) (*) 

223. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşiİpmar'ın, 
TRT - DER Genel Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/318) (*) 

224. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT yayınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner 
gesi. (6/319) (*) 

225. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
Halk Eğitim Merkez müdür ve yardımcılarına ek 
ders ücreti ödenmeyiş nedenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

226. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, akar
yakıt darlığı ile artan fiyatlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

227. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak-
sakal'm, nebati yağ sıkıntısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/283) 

228. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
Kıbrıs Maraş Bölgesinin Rumlara geri verileceği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/329) 
( * • ) 

229. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
bazı maddelerin temininde karşılaşılan güçlüklere iliş
kin Başbakandan sözlü som önergesi. (6/304) 

230. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
IMF ile yapılan anlaşmaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/331) (*) 

231. — Diyarbakır Milletvekili Yaşar Göçmen'in, 
Dünya Sağlık Teşkilatınca yapılan ilâç yardımına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/305) 

232. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Mısır 
Büyükelçiliğini işgal eden Filistinli gerillalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/332) (*) 

233. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Mısır Büyükelçiliği baskınında Filistin Kurtuluş 
Örgütüne ödün verildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/333) (*) 

234. — İçel Milletvekili Ali Ak'ın, Diyanet İşleri 
Başkanının basın toplantısına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/334) (*) 
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235. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'un, res
mi otoların Taşıt Kanununa aykırı olanak kullanıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/335) (*) 

236. — Hatay Milletvekili Afi Yıknaz'ın, Hüküme
tin kuruluşundan bugüne ıkadar meydana gelen anarşik 
olaylara ilişkiin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/336) (*) 

237. — îçel Milletvekilli Ali Ak'ın, 'haklarında mah-
ıkûmiyet kararı bulunduğu iddliıa edilen din görevlilerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/337) (*) 

238. — İstanbul Milletvekili Turan KoçaıTın, Bıit-
lis Sigara Fabrikasının temel atma törenine katılanla-
ra (ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

239. — Hatay Milletvekili Ali Ydmıaz'ın, TRT'nin 
ihtiyaç maddeleri ile ilgili haberlerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/339) (*) 

240. — Rize Milletvekilli İzzet Akçal'ın, Rize İlin
de demıir - çelik sıaıtış yeri açılmasına ilişkin Sanayii ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/340) (*) 

241. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Ardeşen 
Lisesi Beden Eğitdımi Öğretmenine 'Mlişfkdn Milli Eğitini 
Balkanından sözlü soru önerigesi. (6/341) (*) 

242. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Rize Li
man inşaaıtmıa ilişkin 'Bayındırlık Bakanından sözlü 
soru önergesi, (6/342) (*) 

243. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Rize Vali
si ile YSE Müdürüne ilişkim İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi. (6/343) (*) 

244. — Rize Milletveikiil İzzet Akçal'ın, Rize İli
ne tahsis ©dilen çimento miktarının arttırılmasına Mis
kin Sanayi ve Teknoloji Balkanından sözlü soru öner
gesi, (6/344) (*) 

245. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Ankara'da meydana gelen ianarşik olaylarla faliilerine 
ilişikin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesıi. 
(6/345) (•) 

246. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sanoğlu'-
nun, yasa dışı bir örgüte ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/346) (*) 

247. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 
26 Kasım 1979 günlü Cumhuriyet Ghaızeteslhıdıe ya
yımlanan bazı iddialara ilişkiin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/321) 

248. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
katil zanlısı Mehmet A l Ağca'nın Askeri Cezaevin
den kaçışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/322) 

249. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Ferhat ile Şirin adlı bale oyununun yasaklanmasına 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) 

250. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki atamalara iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/324) 

251. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, sıkı
yönetim mahkemelerinde görevli hâkim ve savcılara 
baskı yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/325) 

252. — Sivas Milletvekili Orhan Akbuiut'un, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/326) 

253. — Denizli Milletvekili Adnan Keskün'in, eği
tim enstitülerinde 20,12.1979 ile 11.1.1980 tarihleri ara
sında öğrenime ara verildiği iddiasına ilişkin Mili Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/327) 

X 254. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'in faaliyetlerine ilişkin tçiişleri Balkanından söz
lü soru önergesi. (6/328) 

..<.... 

(Millet Meclisi 27 nci Birleşim) 





Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 376 
Toplantı : 3 

Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 Arkadaşının; Bazı Ba
kanların Yakınlarının Gümrüklerdeki Yolsuzluk Olaylarına Karış
tığı İddialarını Saptamak Amacıyla Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araş

tırması Komisyonu Raporu. (10 /20) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Takriben 2,5 ay önce kurulmuş olan Bülent Ecevit Hükümeti, bir taraftan kamu kuruluşlarında misli gö
rülmemiş bir memur kıyımına girişerek, dirayetli, ehliyetli ve dürüst memurların yerine CHP ileri gelenleri
nin veya OHP'ye destek olanların yakınlarını yüksek mevkilere yerleştirme yolunda gösterdiği partizanlıkla 
kalmamış, diğer taraftan da çeşitli şaibeli işlere yine CHP'li veya CHP'ye destek olanların yakınlarının ka
rışmasına seyirci kalmak şöyle dursun, âdeta yardımcı olduğu intibaını uyandırmış bulunmaktadır. 

CHP iktidarının bu son kısa devrinde, hemen her gün gazete sütunlarında bu gibi partizanlık ve yolsuz
luk iddialarına bol bol tesadüf edilmekte ve yüzlerce misaline rastlanmaktadır. Esasen, bunları birer tesa
düf saymak da isabetli olmasa gerektir. 

Sosyal Güvenlik Bakanının öz kardeşinin alelacele vali tayin edilmesi, 
CHP'li hatırı sayılır bir milletvekilinin öz kardeşinin taşradan süratle getirilip, Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı Müsteşar Muavinliğine oturtulması, 

CHP Grup Başkanvekillerinden birinin sayın eşinin Maliyette Hazine Genel Müdürlüğüne tayini ve ken
disine (vatan kurtaran aslan süsü verilerek) Amerika'ya IMF'ye aracı gönderilmedi, 

Seçimleri kazanamamış eski CHP'li milletvekillerinin, Başbakanlık Müsteşarlığına, Özel Kalem Müdürlü
ğüne, danışmanlıklarına ve çeşitli yüksek dereceli kadrolara 'daha ilk günden yerleştirilmesi partizanlık ko
nusunda sadece tipik birer müsaidin 

Devleti bir akraba şirketi haline getirme gayretlerinin bu örnekleri henüz zihinlerden silinmemişken, daha 
Hükümetin yeni kurulduğu günlerde, Türkiye'ye pervasızca girmeye başladığı söylenen kaçak eşya yüklü TIR 
kamyonlarına ve Boğazda yanmakta ortan kaçak eşya dolu Yunan bandıralı Bolero gemisine adı karışan Güm
rük ve Tekel 'Bakanı Mataracı'nın çok yakın bir akrabasının konu ile ne dereceye kadar ve niçin ilgili 
olduğu yolundaki esrar perdesi henüz aralanmamışken, birkaç günden beri de bir başka gümrük kaçakçılığı 
k'onüsuna, bu defa Maliye Bakanı Müezzinoğlu'nun kardeşinin adının karıştığı söylentileri, günlük basını 
en çok işgal eder duruma gelmiştir. 

TIR kamyonlarıyla ilgili yolsuzluk iddiaları ise ayyuka çıkmış, ne Hükümet ve ne de ilgili bakanlar bu 
iddialar karşısınlda susmayı tercih etmekten öteye hiçbir te'dbir almamıştır. 

Konu, her yönüyle kamuyu ilgilendiren ve en kısa zamanda incelenip açıklığa kavuşturulması gereken bir 
mahiyet almıştır. 

Bütün bu yolsuzluk iddialarının ve ilgili bakanların bu iddialar karşısında takınacakları tavrın açıklığa 
kavuşturulması gereği apaçık ortadadır. 
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Bu maksatla Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi 
gereğince, bazı bakamların yakınlarının adlarının da karıştığı gümrüklerdeki yolsuzluk iddiaları, kaçakçılık 
olayları ve TIR kamyonları konusunda Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

17 . 3 , 1978 

Artvin Bolu Bursa 
Hasan Ekinci Müfit Bayraktar Halil Karaatlı 

Samsun Muğla Kahramanmaraş 
/. Etem Ezgü Ahmet Buldanlı Mehmet Şeref oğlu 

Sivas Zonguldak Kocaeli 
Tevfik Koraltan Koksal Toptan İbrahim Topuz 

Ankara Kocaeli 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Adem Ali Sarıoğlu 

10/20 No. lu Araştırma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
10/20 No. lu Araştırma Komisyonu 5 . 1 1 . 1979 

Esas No.. : 10/20 
Karar No. : 7 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gümrüklerdeki bazı bakan ve yakınlarının yolsuzluklarını araştırmak üzere, Anayasamızın 88 nci mad
desi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 103 ncü maddesine göre 2 . 5 . 1978 tarihinde Genel Kurulun oyları ile ku
rulan Komisyonumuz bir yıl ktrkbir gün görev yapmış ir. Komisyonumuz Ankara dışında da görevini sürdü
rerek 13.6.1978 tarihinde çalışmalarını tamamlamıştır, 

Çalışma süresince onbir oturum toplantı yapılmış 11 nci oturum 13.6. 1979 Çarşamba günü saat 14.00'te 
tüm üyelerin iştirakiyle tanzim edilen Araştırma Raporunun Yüce Meclise sunulmasına karar veriim'iştir. 

Yapılan araştırma sonunda elde edilen bilgi ve belgelerin ışığında Millet Meclisine sunulacak raporla Ma
liye Bakanı Ziya Müezzinioğlu hakkında soruşturma açılması istemine Komisyonumuzca karar verMm'iştir, 

Tahkikat Raporunda : 

HD - IMN - 891/B - PM - 686 plakalı Alman TIR kamyonu ile 34 NN 741/34 LP 162 plakalı Türk TIR kam
yonu, Ortadoğu ülkelerine transit geçiş için Kapıkule Gümrük Müdürlüğüne müracaatta bulunmuşlardır. Da
ha önce Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğü görevini yürüten Bakanlık Müfettişi Necati Can BaLşmüdürlüğü 
sırasında, transit rejiminin suiistimali suretiyle Türkiye'ye çök miktarda kaçak eşyanın ithal edildiğini tespit 
etmiş ve cinsi tespit edilen eşyadan bazılarının transit geçişi için müracaat olduğunda Başmüdürlüğe bilgi ve
rilmesi hususunda bütün gümrük kapılarına şifahi emür verilmiştir. 

'Müfettiş Necati Can Başmüdürlük görevinden 10 . 1 . 1978 günü Başmüdürlük görevinden ayrılmış ve Ba
kanlık Müfettişliği görevini yürütmek üzere İstanbul'a dönmüştür. HD - MıN - 891/B - PM - 686 plakalı TIR 
kamyonunda yüklü bulunan eşya elektrik malzeme mahiyetimde olduğundan, Kapıkule Nöbetçi Müdür Mua
vinliği kendilerine Müfettiş Necati Çan'ın Başmüdürlüğü sırasında vermiş olduğu şifahi emri hatırlayarak ön
ce telefonla bu kamyonun geldiğini Müfettiş Necati Çan'a bildirmiş ve bir gün sonra da nöbetçi Müdür 
MuaVini Yüksel Sönmez kamyona ait evrakı İstanbul'da bulunan Müfettişe getirmiştir. 
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Müfettiş Necati Can, kamyona ait evrakı tetkik etmiş ve bilhassa Atego isimli nakliyeci bir firma adına 
tanzim edilen İngilizce yazının resmi bir nitelik taşımadığını ve bu yazının Türk Gümrük yetkililerini yanılt
mak için hazırlandığını belirterek kamyona ait evrakın (Kapıkule'de bulunan hakanlık müfettişlerince tetkikini 
temin için Başmüdürlüğe bir müzekkere yazılması tavsiyesinde 'bulunmuştur. 

Ayrıca yürütmekte olduğu bir başka tahkikat için Alman Schenker Firmasından, Türkiye'deki Berker 
Nakliyat Firması vasıtasıyla bilgi almak için teleks bağlantısı kurduran Müfetttiş Necati Can, HD - MN -
891/B-PM-686 plakalı kamyonun Almanya'daki nakliyeci firması ve gideceği Kuveyt'teki firma hakkında 
da bilgi olarak bu bilgileri telefonla Kapıkule TIR Müdürlüğüne aktarmıştır. 

Kapıkule Gümrük Müdürlüğü bu şüpheli durumu bir müzekkere ile Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğüne 
intikal ettirmiştir. Başmüdürlük konunun Bakanlık müfettişlerine intikal ettirilmesi görüşüne katılmayarak, 
Alman kamyonunun bir başka Türk kamyonu ile muhafaza memurları refakatinde yurt dışı edilmesini uy
gun görmüştür. 

'Başmüdürlüğün bu görüşü üzerine, her iki kamyonun Habur"dan yurt dışı edilmeleri için Hasan Ağır ve 
Ali Bora Platin isimli muhafaza memurları, Muhafaza Başmüdürlüğü tarafından görevlendirilmişler ve bu 
muhafaza memurlarına, İstanbul'da Müfettiş Necati Çan'a gitmeleri ve kamyonlara ait evrakı ibraz etmeleri 
talimatı verilmiştir. 

Adı geçen muhafaza memurlarından Alî Bora Platin beraberinde kamyon şoförleri de olduğu halde kam
yonlara ait evrakı Müfettiş Necati Çan'a ibraz etmiş, 'Müfettiş Necati Can gayet muntazam tanzim edilmiş 
bu belgeler karşısında, transit halinde bulunan kamyonlar için müfettişlikçe yapılacak herhangi bir muamele 
'bulunmadığını bdirterek adı geçen muhafaza memuruna kamyonların Türkiye'de boşaltılma ihtimallerinin 
yüksek olduğundan çok dikkatli olmaları talimatını verdikten sonra ayrıca İstanbul Kaçak Takibat Şube Mü
dürlüğünde görevli Salim Ardıç'a bu kamyonların sivil ekip tarafından takip edilmesi için emir vermiştir. 

Aradan on gün geçtikten sonra, bu kamyonlardan Alman HD-IMN-891/ıB - PM - 686 plakalı olanının İz
mit civarında jandarmalar tarafından yakalandığı ve muhafaza memurlarından Ali Bora Plâtin'in kamyona 
ait evrakı kaybettiğine dair ifade verdiği, Hasan Ağır isimli muhafaza memurunun tek başına 34 - NM 741/ 
34 - LP 162 plakalı Türk kamyonunu tek başına Habur'a götürdüğü şeklinde bilgi alınmıştır, 

Yapılan soruşturmada; TIR kamyonlarının İstanbul'dan ayrıldıktan sonra İzmit yakınında Gülistan Otel 
isimli bir yerde park ettikleri Ali Hikmet Müezzinoğlu, Erhan Tuncel ve ismi Erkan olarak söylenen bir 
şahsın bu otele gelip muhafaza memurları ile kamyonların Türkiye'de boşaltılması için pazarlık yaptıkları ve 
üçyüzelli'bin liraya anlaşmaya vardıkları, Ali Bora Plâtin'in ifadesinden anlaşılmaktadır. 

Muhafaza memurlarının, her iki kamyonun yurt dışı edilmesi yerine Türkiye'de boşaltılması için üç yüz 
elli bin liraya kabul etmelerinden sonra Ali Hikmet Müezzinoğlu, Erhan Tuncel ve Ali Bora Platin, kamyonla
rın Habur'dan yurt dışı edilmiş, gibi sahte kayıtların yaptırılması için birlikte uçak'la Diyarbakır'a gitmişler, 
Ali Hikmet Müezzinoğlu ve Erhan Tuncel burada Necat Söyler isimli şahısla buluşmuşlar ve Habur Gümrü-
ğün'de komisyonculuk bürosu bulunan bir şahısla Alman plakalı kamyonun sahte giriş ve çıkış kayıtlarının 
yaptırılması için Ali Hikmet Müezzinoğlu 400 000 CIO TL. Türk Plakalı kamyonun sahte giriş ve çıkış kayıt
lan için de Erhan Tuncel'in 450 000 00.— TL. sına anlaşmaya varmışlardır. Ali Bora Platin Necat Söyler 
isimli şahsın bulunduğu evde Habur Gümrük Müdürlüğünde görevli Gani isimli memuru görmüştür. 

Ali Hikmet Müezzinoğlu ve Erhan Tuncel'in Necat Söyler isimli şahısla kamyonların sahte giriş ve çı
kışları hususunda anlaşmaya varmalarından sonra, her iki kamyonun 6 . 3 . 1978 tarihinde Habur Gümrük Mü
dürlüğünden yurt dışı edildiğine dair 19936 sayılı 7 . 3 . 1978 günlü telgraf Kapıkule Gümrük Müdürlüğüne 
gönderilmiştir. Her iki kamyona ait TIR karnesi ve TRİPTİK belgeleri üzerinde de yine kamyonlar yurt 
dışına çıkmadığı halde «Gümrüğümüzden dolu olarak yurt dışı edilmiştir» kaşesi vurularak, muayene memuru 
ve kolcu adına imza atılıp, bu belgeler üzerinde de sahte muamele tamamlanmıştır. Bu sahte muameleler ta
mamlandıktan sonra geriye kamyonların boşaltılma işi kalmıştır. Kaçakçılığı organize edenler, kamyonların 
boşalmak için depoya girinceye kadar gümrüklerce vurulan kurşun mühürlere dokunmayacaklardır. Çünkü bu 
mühürler herhangi bir zor durumda iyi niyetin teminatıdır daha açık bir deyimle kaçakçının can simitidir, so
rulduğunda bu mühürleri gösterip, kamyon açılmamış ki, kurşun mühürler sağlam demek mümkündür. Cün-
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kü transit geçen, bir kamyon için yolda sadece mühürler kontrol edilir, sağlam görüldüğünde de yoluna devam 
denmekle yerinilir, düşüncesiyle hareket eden organizatörlerin bu düşünce ve planlarını İzmit ti Jandarma 
Komutanlığı bozmuştur, şimdiye kadar planlar gayet iyi uygulanmış, hatta Türk plakalı kamyon gayet rahat 
bir şekilde, Kartal'da bir depoya boşaltılmıştır. Fakat Atman plakalı kamyon için sonuç planlandığı şekilde 
cereyan etmemiştir, bir kaç gündür İzmit civarında devamlı yer değiştiren ve durumu şüpheli görülen bu kam
yonu İzmit İl Jandarması takibe almış ve 9 . 3 . 1978 günü de kamyon şoförünü sorguya çekmiştir. 

İzmit İl Jandarması, kaçakçıların planladığı şekilde sadece bu kamyonun kurşun mühürlerini kontrol et
mekle yetinmemiştir, aynı zamanda kamyona ait evrakın tetkiki gayesiyle kamyon şoföründen yüklü bulunan 
eşyaya ait belgeleri istemiştir, Alman şoför konuyu çok iyi bildiği halde (ki Ali Bora Plantin'in ifadesine göre 
bu şoför Ali Hikmet Müezzioğlu ile tanışmaktadır ve Gülistan Otel'de Ali Hikmet Müezzinoğiu bu şoförle 
Almanca konuşmuştur.) Daha önceden aldığı talimat gereğince kamyona ait belgelerin bir gümrük muhafa
za memuru tarafından kendisinden alındığını ifade etmiş ve kaçakçılık organizatörleri hakkında hiçbir bilgi 
vermemiştir. Halbuki kamyon şoförü kamyonuyla ilgili sahte çıkış ve giriş kayıtlarının yapılacağını bilmekte
dir ve bu maksatla kamyona ait belgeleri ve bu arada pasaportunu belirtilen maksatla muhafaza memuru Ali 
Bora Platine teslim etmiştir. Kamyona ait belgeler refakatçi muhafaza memurundadır. Fakat Alman şoför adı 
geçen memura pasaportunu da tevdi etmiştir. Bu pasaport kendisine on gün iade edilmemiş, yabancı uyruklu 
bir şahsın kimliğini belirtecek tek belge olan pasaportunun memura verip Alman Şoför jandarmalar tarafın
dan yakalanmasına kadar bu durum'dan şikâyetçi olmamış ve durumu herhangi bir mercie intikal ettirmemiş-
tir, yine bir şey bilmediğini iddia eden Alman şoför kaçakçılığı organize eden Murat Vural isimli şahısla bir 
hafta müddetle birlikte yemek yemiş ve bu yemeklerin ücretleri hep Murat Vural tarafından ödenmiştir. Al
man şoför kaçakçılık hadisesi ortaya çıkarıldıktan sonra; durumdan şikâyetçi olmuştur. 

HD-MN-891/B-PM-686 plâkalı Alman kamyonunun yakalanmasından sonra, kaçakçılığı organize eden 
Ali Hikmet Müezzinoğiu, Ahmet Çelebi ve Erh'an Tuncel, Ahmet Çelebi'nin Kadıköy'de bulunan bürosunda 
toplanarak yeni bir durum değerlendirmesi yaparak, Jandarma'yı yanıltmak ve kamyonu kurtarmak için ye
ni bir plan tespit etmişlerdir. 

Bu plana göre, Eyfel Otel'de bekletilen muhafaza memuru Ali Bora Platin kamyonun Jandarmalar tara
fından yakalandığı Köseköy civarındaki herhangi bir polis karakolundan belgelerin kaybolduğuna dajr bir 
kayıp tespit zaptı alacaktır, nasıl olsa kamyonun mühürleri sağlam olduğuna göre jandarma bu durum kar
şısında bir şey yapamayacaktır, şayet zorlama olursa her türlü belgenin sahtesini yapabilen bu kaçakçılık or
ganizasyonu bu belgelerin de sahtesini sonradan yapıp durum mahkemeye intikal ettirildiğinde mahkemeye ib
raz edecektir. 

Kaçakçı organizatörlerinin düşünceleri ve uygulamak istedikleri plan jandarma tarafından bozulmuştur. 
Jandarma şüphelendiği bu kamyonu kolaylıkla bırakmayacağını Ali Bora Plâtin'in, ifadesiyle ortaya çıkarmış 
ve adı geçen muhafaza memuru, Gebze'ye bağlı Yenimahalle Karakolundan sahte bir kayıp tespit zaptı al
masına rağmen, jandarmanın sorduğu sorular karşısında gerçeği açıklamak zorunda kalmıştır. 

Ali Bora Platin jandarma'ya vermiş olduğu ifadesinde, hadiseyi olduğu gibi anlatmış ise de, sadece ka
çakçılığı organize edenlerin isim ve telefon numaralarını ve kaldığı oteli belirtip kamyonun Türkiye'de boşaltıl
mak için İzmiit'te bekletildiğini itiraf etmişse de, ancak Kapıkule'ye gönderilen bu kamyonla ilgili ikinci telg
rafın Bakanlık Müfettişlerince ele geçirilen ve sonradan sahte olduğu kesimlikle anlaşılan bu telgrafın hangi 
maksatla Kapıkule'ye çekildiği adı geçen memura C. Savcı Yardımcısı ile birlikte sorulduğunda, kaçakçılık 
olayının Diyarbakır ve Habur bölümünü de anlatmak zorunda kalmış ve kendi isminin Ali Pınar olarak yazıl
dığı uçak biletlerinin tarihini de belirterek olayı aydınlatmıştır. 

Ali Bora Plâtin'in bu tafsilatlı ifadesinden sonra ifadeye uygun olarak, kamyonların sahte giriş ve çıkış 
muamelelerinin Habur Gümrüğünden yaptırılması maksadıyla, A. Hikmet Müezzinoğiu ve Erhan Tuncel'in Ali 
Bora Plâtin'le birlikte 5 . 3 . 1978 günü uçakla İstanbuldan Diyarbakır'a gittikleri aynı şahısların orada bulu
nan Necat Söyler'le anlaştıktan sonra 7 . 3 . 1978 günü yine uçakla Diyarbakır'dan İstanbul'a yolculuk yap
tıkları. Türk Hava Yollarından temin edilen kesin uçuşlara ait kuponların tetkikinden anlaşılmıştır. Bu yolcu
lukta Ali Bora Plâtin'in ismi ifadesine uygun olarak «Ali Pmar» şeklinde yazıldığı görülmüştür. 
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Diğer yönden, yine Ali Bora Plâtin'in ifadesine uygun olarak, HD-MN-891/B-PM-686 plakalı kamyon ile 
34 NN 741/34 LP 162 plakalı TIR kamyonlarının 6 . 3 . 1978 günü Habur Gümrük Müdürlüğünden yurt 
dışı edildiğine dair Habur Gümrük Müdürlüğünden Kapıkule Gümrük Müdürlüğüne gönderilen telgrafın sahte 
dlduğu (19936 sayılı 7 . 3 . 1978 günlü telgraf, 34 NN 741/34 LP 162 plakalı Türk plakalı kamyonun Habur' 
dan 6 . 3 . 1978 günü çıkış yaptığına dair hazırlanan 20070 sayılı 6 . 3 . 1978 günlü ve eki tespit zabıt varaka
sının da sahte olduğu ve fakat bu yazıların Habur Gümrük Müdürlüğünde tutulan evrak kayıt defterine de ka
yıtlı bulunduğu tespit edilmiştir. 

19936 sayılı 7 . 3 . 1978 günlü telgrafı ilgi gösteren ve 10 . 3 . 1978 günü Habur'dan çekildiği anlaşılan 
telgrafın Bakanlık Müfettişlerince ele geçirildiğini öğrenen kaçakçılık organizatörleri, bu telgrafın Alman 
Plakalı kamyon yaklandıktan sonra çekildiğinin açıkça anlaşılmasını önlemek için, yine faaliyete geçmişler ve 
Habur Gümrük Müdürlüğü adına tanzim edilen bir tel metin yazısını, sanki bu tel 7 . 3 . 1978 günü çekilmiş 
gibi, Habur PTT'sinde 7 . 3 . 1978 günlü tel yazıların saklandığı dosya arasına yerleştirmişlerdir. Halbuki bu 
telgrafın kamyon yakalandıktan sonra çekildiği açıkça anlaşılmakla birlikte, kaçakçılık organizatörlerin paniğe 
kapılarak ilk telgrafı çok ecele çektirdikleri, bu husus tahkikata başlanınca da ilk telgrafın yazı metnini bile 
bile aynen yazamayarak değişik bir yazı metnini PTT. idaresi ite anlaşıp, 7 . 3 . 1978 günlü yazılar arasına 
yerleştirdiık'leri, Kiapıikule PTT. Müdürlüğünden alımın yazı, Kapıkule TİR Müdürlüğün'e ulaşan telgraf 
ve Silopi PTT'sinden mahkeme kararıyla alınan yazı metninin karşılaştırılmıasından anlaşıilmıştır. 

Habur Gümrük Müdürlüğünde hazırlanan bu sahte belgelerin kimler tarafından hazırlandığı araştırılmış, 
ilgili memurların yazı örnekleri ile birlikte sahte belgeler, İstanbul Polis Kriminalistik laboratuvarına gönde
rilerek yapılan inceleme neticesinde, sahte kayıtların Gani Mete ve Atila Atay isimli memurlar tarafından 
yapıldığı anlaşılmıştır. Bu duruma göre Ali Bora Plâtin'in ifadesi doğrulanmış, adı geçen şahsın Diyarbakır'da 
Necat Söyler'in bulunduğu evde gördüğü Habur Gümrük Müdürlüğü Memurlarından Gani isimli olanının 
Gani Mete olduğu.yapılan bu laboratuvar çalışması neticesinde açıklığa kavuşmuştur. 

HD-MN-891/B-PM-686 Plakalı Alman TİR kamyonu ile Başlangıçtan beri ilgilenen ve kamyon İzmit'te 
jandarmalar tarafından yakalandıktan sonra, Hürriyet Gazetesi'ne bu kamyonla ilgilendiğine dair bir beyanat 
veren Atilla Hikmet Müezzinoğlu'nun gerçek adini:! Ali Hikmet Müezzinoğlu olduğu ve fakat piyasada Atil
la Hikmet olarak bilindiği ve hatta Hürriyet ve Tercüman gazetelerinde isminin Atilla Hikmet Müezzinoğlu 
olarak yazıldığı ve kendisinin de bu duruma itiraz etmediği anlaşılmış olup, kendisinin kaçakçılık olayıyla di
rekt ilişkisinin olduğu, Alman kamyonunun yurt dışına çıktığına dair, sahte kayıtların yapılması için Diyarba
kır'a gittiğinin ve orada Necat Söyler isimli komisyoncuya 450 000 00.— TL. ödediğimin, Türk Hava Yolla
rından temin edilen kesin uçuş kuponlarından tespit eJi'mesinden sonra, adı geçen şahsın olaydan kendisini kur
tarmak maksadıyle olay tarihinde yurt dışındaymış gibi göstermek için, Kapıkule'de sahte polis giriş ve çtkış 
kaydı yaptırdığı Müfettişliğimize ihbar edilmiştir. 

Müfettişliğim izce yapılan araştırmada, Atilla Hikmet Müezzinoğlu'nun ihbara uygun olarak, 2 . 3 . 1978 
günü Kapıkule'den yurt dışına çıkış 9 . 3 . 1978 günü de aynı kapıdan Türkiye'ye giriş yaptığına dair (ki bu ta
rihler aynı zamanda bu şahsın Diyarbakır'a uçakla gidip geldiği tarihleri kapsamaktadır ve adı geçen şahsın 
bu yolculuğu yaptığı uçuş kuponlanyla sabittir) polis kaydının mevcudiyeti tespit v.e kendisi de bu hususu 
Müfettişliğe verdiği ifadede teyid etmişse de, polis kayıtlarının bir şahsın yurt dışına çıkıp çıkmadığını tev
sik etmek hususunda ne derece itimat edilir olduğunun, Türk plakalı kamyon şoförü Mehmet Öz'ün pasapor
tunun tetkikinde de anlaşılabileceği gibi, Mehmet Öz'de 6 . 3 . 1978 günü Irak'a çıkış yapmadığı halde, pasa
portuna çıkış yapılmış giıbi pdis kaşesi, 9 . 3 . 1978 günü de giriş yapmadığı halde pasaportuna giriş yapılmış gi
bi polis kaşesi vurulmuştur. Ayrıca Atilla Hikmet Müezzinoğlu'nun Edirne Emniyetinde tutulan giriş ve çıkış 
fişlerinde isminin yazılı olmasının bu şahsın mutlaka yazılı olan tarihlerde yurt dışına giriş ve çıkış yaptığına 
kesin delil teşkil etmeyeceği Edirne Valiliğinin cevabi yazısından da anlaşılmaktadır. 

Yukarıda belirtilen durumlar muvacehesinde; 
HD-ıMN-891/'B-'PM-686 plakalı ve 34 NN 741 34 LP 162 plakalı TIR kamyonları 6 . 3 . 1978 günü Habur 

Gümrük Kapısından yurt dışına çıkmadığı halde, bu kamyonlarda bulunan eşyanın Türkiye'de kaçak olarak 
bırakılmasını temin maksadıyla, Habur Gümrük Müdürlüğünden kamyonların çıktığına dair 19936 sayılı 
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7 . 3 . 1978 günlü sahte telgraf çekilmiş ve bu kasıtla Habur Gümrük Müdürlüğünde sair sahte işlemler ya
pılmıştır. 

(Böylece yukarıda belirtilen telgrafın 8 . 3 . 1978.günü Kapıkule Gümrük Müdürlüğünce alınıp 177 numa
ra ile kayda geçirilmesinden sonra kamyonlarda yüklü bulunan eşyanın Türkiye'ye kaçak olarak ithal işlemi 
tamamlanmış olmaktadır. Dölayt'siyle HD-MN-891/B-PM-686 plakalı TIR kamyonu jandarma tarafından 
9 . 3 . 1978 günü yakalandığında kurşun mühürleri sağlamda olsa, içinde bulunan eşya tamamen yurda kaçak 
ithaıl edilmiş eşya olmaktadır. 

Yukarıda belirtilen kaçakçılık, birden fazla şahsın belirli bir plan çerçevesi içinde, TIR kamyonlarıyla 
transit rejimini suiistimal etmek suretiyle, gerçeğe aykırı sahte belge tanzim edilerek 1918 sayılı Kanunun 20 
nci maddecine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

Komisyonumuz görevi sürdürdüğü dönemde de A. Hikmet Müezzirioğlunun çok daha büyük boyutlarda 
kaçakçılığı sürdürdüğü son bir yıl içerisinkie birinci sınıf kaçakçı seviyesine geldiği ilgililerce ifade edilmiş 
olup ülkemizde TIR kaçakçılığının kangren haline geldiği tespit edilmiştir. 

iKbmisyonumuz Maliye Balkanı Ziya Müezzinoğlu'nun aşağıdaki nedenlerle siyasi sorumluluğuna ve soruş
turma açılması istemine karar vermiştir. 

1. Yakalanan TIR kamyonlarında A. Hikmet Müezzin oğlu'na ait olduğu görevlilerce tespit edilen elektro
nik k'açak eşya yurda 1 Mart 1978 tarihinde sokulmuştur. Bu eşyalar genellikle Amerikan pazarlarında satıl
maktadır. Amerikan pazarları 15 Şulbat 1978 tarihimde bir kararname ile kapatılmıştır. Maliye Bakanlığınca 
taSviyeleri için 28 Şubat 1978 gününe kadar süre tanınmıştır. Her nedense Maliye Bakanlığı tarafından yeniden 
bir kararname çıkarılarak bu süre 1 Mart'tan 31 Mart'a kadar uzatılmıştır. Müezzinioğlu'na ait olduğu ilgililer
ce tespit edilen kaçak elektronik eşyaların tekraren uzatılîan tarihte Türkiye'ye girişinin bir raslantı olup olma
dığının ve 31 Marttan sonra bu pazarların kararname Halen şeklen ortada olmasına rağmen halen faaliyet gös
termelerine nasıl müsaade edildiğinin tahkikini komisyonumuz zorunlu görmüştür. 

2. İzmit'te ihbar sonucu yakalanan A. Hikmet Müezzinoğlu'ria ait elektronik eşya yüklü TIR gümrü
ğe teslim edilmiştir. Bu TIR'ları yakalayan Jandarma Yüzbaşısı ve îzmlt Jandarma Alay Komutanı kısa süre 
sonra istanbul'a tayin edilmişlerdir. İzmit'te ilk tahkikatı yapan Savcı suç ortaklarını Ağır Ceza Mahkemesine 
sevk ederek A. Hikmet Müezzinoğlu'nu her nedense ek iddianame ile Ağır Ceza Mahkemeline sevk eden Sav
cı da her nedense İstanbul'a Savcı olarak tayin edilmiştir. Görevlilerin tümünün bir anda tayini Komisyonu
muzca anlaşılamamıştır. A. Hikmet Müezzinoğlu ile ilgili görüldüğünden tayinlerin tahkikinin gerektiğine ko
misyonumuz karar vermiştir. 

3. A. Hikmet Müezziinoğlu'na ait Türk plakalı ikinci TIR'ı yakalayan bu kaçakçılık ihbarının görevlisi 
Gümrük Muhafaza Müdürü Refik Özköse'nln 20 gün sonra tel'le görevden alınması anlaşılamamıştır. Emekli 
Gümrük Muhafaza Müdürü Refik Özköse'nin .Komisyonumuza verdiği ifaide de 5 yıl Gümrük Muhafaza Mü
dürlüğünü yaptığını Müezzinoğlu ile ilgili TIR'ları yakaladıktan 20 gün sonra gümrüklerde usul olmadığı hal
de tel'le görevden alındığını görevden alınması sebebinin 'kesinlikle bu TIR'ları yakalamadan olduğunu Maliye 
Bakanının kardeşinin yakalanmasının ateşle oynamak olduğunu bilemediğini ifade etmiştir. Komisyonumuzca 
bu tayinin başkaca ciddi sebebe bağlanamadığından bu hususun tahkikine, 

4. A. Hikmet Müezzinoğlu Maliye Bakanının kardeşi olması nedeniyle bütün devlet dairelerinde özel 
muamele görmüştür ve açıkça korunmuştur. Şöyleki: Gümrük Bakanlığı Müfettişlerine ifadesi alınmak üzere 
berajber getirilen suçlulardan A. Hikmet Müezzinoğlu Maliye Bakanının kardeşi olması nedeniyle ertesi günü 
palsaport getirme gerekçesiyle serbest bırakılıyor ve bir daha gelmiyor. Ama suç ortağı ve beraber gelen Murat 
Vural îzmit il Savcılığına mevcutlu olarak görideriliyor. 

A. Hikmet Müezzinoğlu fou arada Ankara'da, Diyarbakır'da bulunduğu halde sahte evrak tanzimiyle 
kenldisini yurt dışıhda gösterme gayretine düşmüştür. Yakalanan ve müsa'dere ddilen TIR kamyonlarının 
(Kuveyt'e gittiğine dair Habur Gümrük Kapısından sahte evraklar tanzim ettiriyor ve sahte telgraflar çektiriyor. 
Ve nihayet konunun tahkiki için Gümrük Müfettişi Necati Can ve Müfettiş Nazım iBilican görevlendiriliyor. 
Her nedense bir kaç gün sonra Nazım Bilican görevinden alınıyor, yerine Fevzi Ertürk veriliyor. Ama gerçek 
saiptırıüamıyor. 
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İzmit Ağır Ceza Duruşmalarında Maliye Bakanlığını temsilen duruşmalara giren Hazine Avukatının de
vamlı susuşu manidar görülmüştür. Davacı Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu Davalı ise kardeşi A. Hükmet 
Müezzirtoğlu'dur. Bu üç noktada siyasi baskının tahkikinin gerektiğine komisyonumuzca karar verilmiştir. 

5. Gümrük Müfettişlerince 28 . 8 . 1978 gün ve 3 sayılı raporlu Kapıkule polisliğince 6 . 3 . 1978 tarihli 
çıkış 9 . 3 . 1978 tar'iMi giriş damgalariyle ve Habur kapısından yakalananan TIRIarın sahte çıkışlarını göste
ren zabıt ve telgrafları çeken memurların tahkikat raporu sonucu görevden alınması teklifini İçişleri Bakan
lığı yerine getirmiyerek sahte evrak 'tanzim eden memurların Müfettiş rapor ve teklifine rağmen aynı görevde 
tutmaya devam ettirilmesi ciddi bir tahkike muhtaç bulunduğu 'Komisyonumuzca tespit edilmiştir. 

6. Yakalanan TIR'lara refakat memuru olarak verilen Hasan Ağır'ın Müezzinoğlu gibi Kayseri'nin Tav-
lasun köyünden oluşunun raslarttı olup olmadığının tetkike muhtaç olduğu, 

7. A. Hikmet Müezzinoğlu için gerek Türkiye'de gerekse yurt dışına yazılan yazılara cevap verilmiyor, ge
ciktiriliyor ve gayriciddi cevaplar veriliyor. Dış anlaşmalar Genel Müdürlüğünce yazılan 28 . 4 . 1978 a 
02/003 - 3 - 6067 ve 29 . 5 . 1978 tarih 02/003 - 3 - 6246 sayılı yazılara sekiz ay gecikme ile cevap verilmiş, 
Almanya'dan gelen cevapta «Bu konu ile birçok makam ilgilendiği için geciktirilmiştir» denmektedir. Resmi 
yazışmaların bazı makamlarca bilhassa geciktirilmesi Komisyonumuzca üzerinde ciddi durulmaya gerek gö
rülmüştür. 

8„ Komisyonumuzun İstanbul'daki tetkikatında Müezzinoğlu'nun tahkikatını yürüten Müfettiş Necati Can 
va Fevzi Ertürk tahkikatı büyük güçlüklerle yürüttüklerini önlerine bir yığın mandanın çıktığını, elliye yakın 
tahkikatın hiç birinde böylesine güçlüklerle karşılaşmadıklarını ifade etmeleri komisyonumuzca ciddi tetkike 
değer görülmüştür. 

Komisyonumuzun yukarıdaki tespitlerinden anlaşılacağı veçhile A. Hikmet Müezzinoğlu Maliye Bakanı 
olan ağabeyisi Ziya Müezzinoğlu'nun memuriyet mevkii ve nüfuzundan istifade ederek kaçakçılığı gerçek
leştirmiş ve daha da büyüterek yaygınlaştırarak fütursuzca sürdürmektedir. Artık hiçbir kamu görevlisi de 
bu kardeşin kaçakçılığına haksız kazancına mani olma cesaretini gösterememektedir. 

Komisyonumuz; tespit ettiği bilgi ve belgeler ışığında Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, kardeşi A. Hikmet 
Müezzinoğlu'nun TIR kaçakçılığının gerçekleşmesinde ve bir yıl içerisinde ülke düzeyinde birinci sınıf kaçakçı 
seviyesine gelmesinde Bakanlık memuriyet mevki ve nüfuzunun kötüye kullanıldığına kanaat getirmiştir. Bu 
konunun sorumluları olarak raporumuzda belirlenen Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu hakkında Parlamen
tonun ve yetkili adli ve idari kuruluşların gereken girişimlerde bulunmaları gerekmektedir. Bu anlayışla rapo
rumuzu Millet Meclisinin takdirine saygıyla sunarız. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Artvin Milletvekili Gaziantep Milletvekili Nevşehir Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

Hasan Ekinci Cengiz Gökçek İbrahim Boz İlhan Aytekin 

Üye Üye Üye Üye 
Adana Milletvekili Ankara Milletvekili Çorurrt Milletvekili Gaziantep Milletvekilli 

Muhalefet şerhimliz eklidir. Muhalefet şerhimiz ekİdiir. Muhalefet şerhim vardır. Muhalefet şerhimiz eklidir. 
M. Kemâl Küçüktepepınar Semih Eryıldız Etem Eken Celâl Doğan 

Üye Üye Üye Üye 
Kahramanmaraş Milletvekili Kastamonu Milletvekili Kastamonu Milletvekili Kırklareli Milletvekili 
Muhalefet şerhimiz ilişiktir. Fethi Acar İ. Hilmi Dura Muhalefet şerhimiz ektedir, 

Hüseyin Doğan Gündüz Onat 

Üye Üye Üye 
Trabzon Milletvekili Tunceli Milletvekili Uşak Milletvvekili 

Lütfi Göktas Muhalefet şerhimiz eklidir. Galip Çetin 
Hüseyin Erkanlt 
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Karşı Oy Yazısıdır 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 103 ncü maddesine göre 2 . 5 . 1978 tarihinde kurulan 10/20 No.iu Araştır

ma Komisyonunun oy çokluğu il© benimsediği rapora (aşağıdaki gerekçelerle katılmıyoruz. 
1. Komisyon araştırma görevini gereken şekilde yerine getirmemiş; ciddi belgeleri toplayarak bir 

sonuca ulaşma yerine, kurulduğundan bu yana Başkanının ön fikirle sık sı!k yaptığı suçlamalar çerçevesin
de «dedikıi»! «demiş», den ibaret olan bir rapor oluşturulmuştur, 

Bunun örnekleri Raporun her bölümünde görülmektedir. 
«...Komlisyönümüzün görevli sürdürdüğü dönemlide d© A. Hükmet Müezzinoğlu'num çok daha büyük boyut

larda kaçakçılığı sürdürdüğü son bir yıl içinde birinci sınıf kaçakçı seviyesinle geldiği ilgililerce ifade edilıi-
miş olup....» 

Şeklindelki 'ifade bunun örneklerinden biridir. Böylece, bu ifadelerle Rapor önyargılı olmakla kalmayıp 
mahkemelere ait olan yetkiyi kullanarak son yargıyı da vermiş olmaktadır, 

Öte yandan; 
« müfettişliğimize ihbar edilmiştir. Müfettişliğim'zce yapıllan araştırmada »' 
Şeklindeki ifadeler de Raporun kimin tarafından yazıldığı konusunda ciddi kuşku uyandırmaktadır. 

Bu nedenle Rapora katılmıyoruz. 
2. Amerikan pazarilarını tümüyle ortadan kaldıran bir Bakan için, kararın içinde zaten var olan tas

fiye süresinin bir ay uzatıknıası nedeniyle, kardeşine ait kaçak malların satışını sağlamak için Amerikan 
pazarlarını kapattırmadı sekilimde çok daha önceden Komisyon Başkanınca sık sık kullanılmış bulunan, gay
ri ciddi olarak dahi tlanımlanam ayacak iddialara yer verdiği için de Rapora katılmıyoruz. Bu iddia gayri 
ciddi olduğu kadar her türlü insaf ve iyimiyetten yok sunluğum bftr başka kanıtıdır. 

3. Hazırlık tahkikatında hakkımda delil bulunmayan, ancak olayın kamuoyunda duyulmasıyla bir sanık 
hakkında ek iddianame ile dava aÇaln bir savcı yardımcısının İstanbul'a tayinini taltif edilmiş gibi gösteren 
bir iddiayı da kesinlikle ciddi görmüyoruz. 

4. Görevli Alay Komutam ile Jandarma Yüzbaşısının tayin nedenleriyle ilgili hiçbir araştırma yap
mamak bir yana; Ordu mensuplarının tayinlerini belki'i amaçlara bağlayabiılen ve bu yolla şerefli Türk 
Ordusunu politik çıkarlarına alet etmeye çalışain dü sünceye de kesinlikle katılmıyoruz. 

5. Görevli olmadığı gibi, olaya tanık olma durumu dahi olmayan, son anda ortaya çıkarılmış Refik 
Özköse isimli bir şahsın verdiği ifadelere dayanmakla tertip olma durumunu açıkça ortaya koyduğu için 

de Rapora katılmıyoruz. 
6. Yukarıda kısaca değinilen hususlar bir yana, olayın bir gazetede yer alması üzerine, aynı gün Ba

sına yaptığı açıklamada suç varsa suçlu kim olursa olsun mutlaka cezalandırılmasını savunan, Güm
rük ve Tekel Bakanıma başvurularak ilgililer hakkınldia biran önce soruşturma açılmasını, isteyen, Komisyon 
Başkanının zaman zaman yaptığı açıklamalar üzerime Komisyonumuza her türlü yardımı yapmaya hazır 
olduğunu ifade eden, tüm bunları her vesileyle Basına da açıklayan Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu hak
kında, dinlenen tanık ve müfettişlerden tümü olayda ve yapılan soruşturmialda em küçük bir dalhii bulun
madığımı, soruşturma sırasında hiçbir baskı görmediklerimi açıkça belirttikleri halde, Komisyon üyelerinJiın 
bazılarımın oylarıyla soruşturma açılması gerektiği sonucuna varılmasını, Komisyon Başkanının" daha Ko
misyon toplantı dahi yapmadan başlattığı amaçlı vo hedefi belli suçlamalara hizmet etmekten öte bir 
yönü olmayan, ciddiyetten uzak, tutarlı kanıtlardan yoksun, tamamen hissi ve politik bir karar olarak gö
rüyor; karara katılmıyoruz. 

Üye Üye Üye Üye 
Gaziantep Milletvekili Adana Milletvekili Ankara Milletvekili Çorum Milletvekili 

Celâl Doğan M. Kemal Küçüktepepınar Semih Eryıldız Etem Eken 
Üye Üye Üye 

Kahramanmaraş Milletvekili Kırklar©! Milletvekili Tunceli Milletvekili 
Hüseyin Doğan Gündüz Onat Hüseyin Er kanlı 
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