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III. — Yoklama. 

Sayfa 
110:111 
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IV. — Başkanlığın genel kurula sunuşları 113,146 

1. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi tbrahim 
Şevki Atasagun'un, (9/37) esas numaralı, Soruş
turma Hazırlık Komisyonu üyeliğinden çekildi
ğine dair önergesi. (4/80, 9/37) 113 

2. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zül-
fikâroğlu'nun, (9/41) esas numaralı Soruşturma % 

Hazırlık Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/81, 9/41) 113 

3. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rahmi Er-
dem'in, (9/43) esas numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/82, 9/43) 113:114 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Cemalettin Inkaya ile Bursa Milletvekili Cemal 
Külâhh'nın, takibettiği yanlış enerji politikası yü
zünden Devleti büyük zarara uğrattığı ve bu ey
leminin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski 
Bakanı ihsan Topaloğlu hakkında kurulmuş bu-

Sayfa 
lunan Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev 
süresinin 30 gün uzatılmasına dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi. (3/148,9/30) • 114 

5. — îçel Milletvekili ibrahim Göktepe ve 
15 arkadaşının, Türkiye - Radyo Televizyon 
Kurumunu, Anayasa ve 359 sayılı Kanunun ta
yin ettiği yayın esaslarından uzaklaştırdığı ve bu 
eyleminin T. C. Kanunun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle eski Başbakan Bülent Ecevit 
hakkında kurulmuş bulunan Soruşturma Hazır
lık Komisyonunun görev süresinin 30 gün uzatıl
masına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 
(3/149, 9/38) 114:116 

6. — istanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 
11 arkadaşının, gizli kalması gereken, Millî is
tihbarat Teşkilâtı raporunu kendi partisine .men
sup bir milletvekiline verdiği ve bu eyleminin 
T. C. Kanununun 229 ncu maddesine uyduğu id
diasıyle, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birle
şik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun görev süresinin 30 gün uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/150, 
9/49) 116:117 
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7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 

ve 68 arkadaşının, Senatör olabilmek için, güm
rüklerden Hazineye intikal eden malları parti
zanlarına dağıtmak suretiyle görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 
228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle 
Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Güm
rük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak hakkında 
kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun görev süresinin 30 gün uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/151, 
9/57) ' 117 

8. — Henüz görev taksimi yapmamış bulunan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının çalışma 
sürelerinin 30'ar gün uzatılmasına dair Başkan
lık önerisi. (9/37, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 9/43. 
9/44, 9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9'/50, 9/51, 9/52, 
9/54, 9/55, 9/56, 9/58, 9/59, 9/60, 9/61). 117:122 

9. — Konya Milletvekili Özer Ölçtnen'in, dış 
politikadaki tutumuyle görevini ihmal ve kötüye 
kullandığı, bu eyleminin T. C. Kanununun 230 
ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Ana* 
yasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Dışişle
ri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
si. (9/64) 122:123 

10. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 3 ar
kadaşının, kalkınma plan ve program gerekleri
ni yerine getirmeyerek ülke çıkarlarına aykırı 
hareket ettikleri ve bu eylemlerinin T. C. Ka
nununun 210, 228 ve 240 ncı maddelerine uy
duğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddele
ri uyarınca Başbakan Süleyman Demirel, Mil
lî Savunma Bakanı Ferid Melen, Maliye Baka
nı Yılmaz Ergenekon, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Selâhattin Kılıç ve Ticaret Bakanı Halil 
Başol haklarında bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9 / 65) 123:126 

11. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 
50 arkadaşının, bakanlıkları zamanında görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca eski Başbakan Bülent Ecevit ve Köy lş-

— 108 

Sayfa 
leri eski Bakanı Mustafa Ok haklarında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/66) 126:129 

12. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ve 4 arkadaşının, görevlerini 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, 
Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
eski Başbakan Bülent Ecevit ve Gümrük ve Te
kel eski Bakanı Mahmut Türkmenoğlu hakların
da bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/67) 129:134 

13. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Nazım înebeyli, Ankara Milletvekili Oğuz 

Aygün ve 50 arkadaşının, bakanlıkları zama
nında görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin T. C. Kanununun 230, 238, 240 ve 
1918 sayılı Kanunun 36 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca eski Başbakan Bülent Ecevit ve 
Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mahmut Türk
menoğlu haklarında bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/68) 134:141 

14. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz ve 7 
arkadaşının, TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne 
yasalara aykırı olarak atama yaptıkları ve bu 
eylemlerinin T. C. Kanununun 146 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı T. 
B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman 
Demirel ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Necmettin Erfoa'kan, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan 
Türkeş, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, Devlet Ba
kanı Hasan Aksay, Devlet Bakanı M. Kemal Er-
kovan, Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca, Ada
let Bakanı İsmail Müftüoğlu, Millî Savunma 
Bakanı Ferid Melen, İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla
yangil, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, Millî 
Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, Bayındırlık Ba
kanı Fobim Adak, Ticaret Bakanı Halil Ba
şol, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal 
Demir, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öz
trak, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kor-



T. B. M. M. B : 5 7 . 4 . 1976 O : l 

Sayfa 
kut özal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdül-
kerim Doğru, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Selâhattin Kılıç, Turizm ve Tanıtma Ba
kanı Lûtfi Tökoğlu, imar ve iskân Bakanı Nu
rettin Ok, Köy işleri Bakanı Vefa Poyraz, Or
man Bakanı Turhan Kapanlı, Gençlik ve Spor 
Bakam Ali Şevki Erek, Kültür Bakanı Rıfkı 
Danışman ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet 
Mahir Ablum haklarında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/69) 141:144 

15. — Çanakkale Milletvekili Refet Sez-
gin'in, (9/46) esas numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/79, 9/46) 144 

16. — Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim 
Cop"un, parlamenterin Anayasa teminatı altın
daki hakkının kullanılmasına müdahalede bu
lunan memurlarını cezalandırmamak suretiyle, 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Orman eski 
Bakanı Selâhattin inal hakkında Ana
yasanın 90 ncı ve T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair önergesi ve 27 numaralı T. B. M. 
M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu. 
(9/27) (S. Sayısı : 97) 146 

17. — Adana eski Milletvekili Ali Rıza Gül-
lüoğlu'nun, üreticinin ürünlerini ve tarımla uğ
raşanların emeğini değerlendirmek için gereken 
tedbirleri almadığı ve bu eyleminin T. C. Ka
nununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyle, Ticaret eski Bakanı Naim Talû hak
kına Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 26 numaralı T. B. M. M. So
ruşturma Hazırlık Komisyonu raporu. (9/26) 
(S. Sayısı : 98) 146:147 

18. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, gö
revini kötüye kullanmak ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle, Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin 
hakkında Anayasanın 90, 147 ve T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12, 13 ncü mad
deleri uyarınca Meclis Soruşturması yapılma
sına dair Başbakanlık yazısı ve 21 numaralı 

Sayfa 
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu. (9/21) (S. Sayısı : 99) 147 

19. — C. Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin 
Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu kararları
nın tatbikinde fertlere eşit muamele yapmama
ları suretiyle Anayasanın 12 nci maddesini ih
lâl ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, 
Maliye eski Bakanları Mesut Erez, Sait Naci 
Ergin ve Ziya Müezzinoğlu haklarında Anaya
sanın 90, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtü
züğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 29 
numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu. (9/29) (S. Sayısı : 100 ve 
100'e 1 nci ek) 147 

20. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker'in, Kanunsuz tasarruflarda bulunduğu ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyle, Enerji ve Tabiî Kay
naklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu hakkında 
Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gesi ve 28 numaralı T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporu. (9/28) (S. Sayısı : 
101) 147 

21. — Trabzon eski Milletvekili Necati Ça-
kıroğlu'nun, Devlet imkânlarım kötüye kullana
rak iş adamlarına menfaat temin ettiği ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Sanayi ve 
Teknoloji eski Bakanı Nuri Bayar hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 
35 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu. (9/35) (S. Sayısı : 102) 147:148 

22. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üyesi Özer Derbil ve iki arkada
şının, Elektrofer Firmasına gerekli teşvik bel
gelerinin ve ithal izinlerinin verilmesi ile alman 
teminat mektuplarının paraya çevrilmesinde, 
görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin 
T. C. Kanununun 240 ncı maddesiyle 1567 sa
yılı Kanunun ilgili hükümlerine uyduğu iddia
sıyle Dış Ekonomik ilişkiler eski Bakanı Özer 
Derbil, Gümrük ve Tekel eski bakanları Hay
dar Özalp, Fethi Çelikbaş ve Mahmut Türk
menoğlu haklarında bir Meclis Soruşturması 

109 — 



T. B. M. M. B : 5 7 . 4 . 1976 O : 1 

Sayfa 
açılmasına dair önergesi ve 36 numaralı 
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu. (9/36) (S. Sayısı : 103) 148 

23. — İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı 
ve bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ncu mad
desine uyduğu iddiasıyle, Maliye eski Bakanı 
Sait Naci Ergin hakkında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair önergesi ve 22 numaralı 
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu. (9/22) (S. Sayısı : 104) 148 

V. — Seçimler 144 
1. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 

bir Kuveyt firmasına ödün vermek suretiyle 
Hazineyi zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin 
T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
idiasıyle, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddele
ri uyarınca Başbakan Süleyman Demirel, Sa-

Sayfa 
nayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru ve 
Ticaret Bakanı Halil Başol haklarında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/62) 144:145 

2. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tü-
mer'in, İlkel Nakliyat ve Ticaret Şirketinin yasa 
dışı almış olduğu vergi iadesinin geri alınması 
için bir işlemde bulunmayarak Hazineyi zarara 
uğrattığı ve bu eyleminin T. C. Kanunun 230 
ncu maddesine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 
90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca Maliye Ba
kanı Yılmaz Ergenekon hakkında bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/63) 145:146 

3. — (9/37, 9/41 ve 9/43) esas numaralı So
ruşturma Hazırlık komisyonlarında açık bulu
nan üyeliklere seçim. 146 

zırlık komisyonlarına 30'ar günlük süre verilmesi ka
bul edildi. 

Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, bir Kuveyt 
firmasına ödün vermek suretiyle Hazineyi zarara uğ
rattıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 240 
ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Başbakan Süley
man Demirel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülke
rim Doğru ve Ticaret Bakanı Halil Başol hakların
da (9/62) ve, 

Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, İlkel 
Nakliyat ve Ticaret Şirketinin yasa dışı almış olduğu 
vergi iadesinin geri alınması için bir işlemde bulun
mayarak Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
T. C. Kanununun 230 ncu maddesine uyduğu iddia
sıyle, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında 
(9/63) birer Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergeleri okundu; Soruşturma Hazırlık komisyon
larının 16'şar üyeden kurulması, çalışma sürelerinin 
üye seçimi tarihinden başlaması ve ilgili Başbakan 

••»• m>9* 

I. — GEÇEN TLH 

C. Senatosu İstanbul Üyesi Rahmi Erdem'in 
(9/38) numaralı ve, 

C. Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren'in, (9/39) 
ve (9/41) numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
üyeliklerinden çekildiklerine dair önergesi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Görev bölümü yapmadan görev süreleri dolan: 
(9/37) esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

eski Bakanı Cahit Kayra hakkında, 
(9/39) esas numaralı, Köy İşleri ve Kooperatifler 

eski Bakanı Mustafa Ok ile Maliye eski Bakanı De
niz Baykal haklarında, 

(9/40) esas numaralı, Gümrük ve Tekel eski Ba
kanı Manmut Türkmenoğlu hakkında, 

(9/41) esas numaralı, Ticaret eski bakanları Fe-
rıim Adak ile Halûk Cillov haklarında, 

(9/42) esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
eski Bakanı Cahit Kayra hakkında ve, 

(9/43) esas numaralı, Millî Eğitim eski Bakam 
Mustafa Üstündağ hakkında kurulan Soruşturma Ha-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZET! 

- 1 1 Q — 
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ve bakanların yazılı görüşlerini 15 gün içinde bildir
meleri kabul olundu. 

(9/49, 9/50, 9/51, 9/52, 9/54, 9/55, 9/56, 9/57, 
9/58, 9/59, 9/60 ve 9/61) esas numaralı Soruşturma 
Hazırlık komisyonları üyeliklerine ve, 

{9/38, 9/39, 9/41 ve 9/42) esas numaralı Soruş
turma Hazırlık komisyonlarındaki açık üyeliklere si
yasî parti gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler. 

C. Senatosu içel Üyesi Lûtfi Bilgen ve 4 arkada
şının, Gülnar Belediyesinde yolsuzluk ve kanuna ay
kırı işlemler yapıldığı iddiasıyle eski İmar ve İskân 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu hakkında kurulan 23 nu
maralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/23) (S. Sayısı : 87 ve 87'ye 1 nci ek) kabul 
edildi. 

İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 15 arka
daşının, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunu Ana
yasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın esasla
rından uzaklaştırdığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu idiasıyle eski 
Başbakan Bülent Ecevit hakkında kurulan 33 numa
ralı (9/38) (S. Sayısı : 96), Komisyonun talebi üzerine, 
geri verildi. 

Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim Cop'un, par
lamenterlerin Anayasa teminatı altındaki hakkının 
kullanılmasına müdahalede bulunan memurlarını ce
zalandırmamak suretiyle, eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyle 27 numaralı (9/27) (S. Sayısı : 97), 

Adana eski Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun, 
üreticinin ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini 
değerlendirmek için gereken tedbirleri almadığı ve bu 
eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı madde
lerine uyduğu iddiasıyle Ticaret eski Bakanı Naim 
Talû hakkında kurulan 26 numaralı (9/26) (S. Sayı
sı : 98), 

Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevini kötüye 
kullanmak ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Çanakkale Mil
letvekili Refet Sezgin hakkında kurulan 21 numaralı 
(9/21) (S. Sayısı : 99), 

C. Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu kararlarının tatbikinde fert
lere eşit muamele yapmamaları suretiyle Anayasanın 

12 nci maddesini ihlâl ettikleri ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle Maliye eski bakanları Mesut Erez, Sait Na
ci Ergin ve Ziya Müezzinoğlu haklarında kurulan 29 
numaralı (9/29) (S. Sayısı : 100), 

C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, ka-; 
nünsuz tasarruflarda bulunduğu ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İh-: 
san Topaloğlu hakkında kurulan 28 numaralı (9/28) 
(S. Sayısı : 101), 

Trabzon eski Milletvekili Necati Çakıroğlu'nun, 
Devlet imkânlarım kötüye kullanarak iş adamlarına 
menfaat temin ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia-. 
siyle, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nuri Bayar 
hakkında kurulan 35 numaraü (9/35) (S. Sayısı : 102), 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Özer Derbil ve iki arkadaşının, Elektrofer Fir-; 
masına gerekli teşvik belgelerinin ve ithal izinlerinin 
verilmesi ile alınan teminat mektuplarının paraya çev-: 
rilmesinde, görevini kötüye kullandığı ve bu eylem^ 
lerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesiyle 1567 sa-: 
yılı Kanunun ilgili hükümlerine uyduğu iddiasıyle 
Dış Ekonomik İlişkiler eski Bakanı Özer Derbil, 
Gümrük ve Tekel eski bakanları Haydar Özalp, Fet
hi Çelikbaş ve Mahmut Türkmenoğlu haklarında ku
rulan 36 numaralı (9/36) (S. Sayısı : 103) ve, 

İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, görevini 
ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
T. C. Kanununun 230 ncu maddesine uyduğu iddia
sıyle, Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin hakkında 
kurulan 22 numaralı (9/22) (S. Sayısı: 104), T.B.M.M. 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporları, ilgili ko
misyon yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulunma
maları nedeniyle ertelendi. 

Birleşime saat 16.48'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Malatya 

Memduh Ekşi Hüseyin Deniz 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver Akova 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

5 . 4 . 1976 Pazartesi 

MECLİS SORUŞTURMA ÖNERGELERİ 

1. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, dış po
litikadaki tutumuyle görevini ihmal ve kötüye kul
landığı, bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 240 
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca Dışişleri Bakanı îhsan Sabri 
Çağlayangil hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/64) 

2. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 3 arkada
şının, kalkınma plan ve program gereklerini yerine 
getirmeyerek ülke çıkarlarına aykırı hareket ettik
leri ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 210, 228 
ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddasıyle, Anayasa
nın 90 ncı, T. B. M.'M. Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan Süley
man Demirel, Millî Savunma Bakam Ferid Melen, 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç ve Ticaret Ba
kanı Halil Başol haklarında bir Meclis Soruşturma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (9/65) 

3. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 50 
arkadaşının, bakanlıkları zamanında görevlerini kö
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Anaya

sanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca eski Başbakan 
Bülent Ecevit ve Köy İşleri eski Bakanı Mustafa 
Ok haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/66) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender 
Cenap Ege ve 4 arkadaşının, görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 
240 ncı madesine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 
90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca eski Başbakan Bülent 
Ecevit ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mahmut 
Türkmenoğlu haklarında bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/67) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Nazım 
İnebeyli, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 50 ar
kadaşının, bakanlıkları zamanında görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 
230, 238, 240 ve 1918 sayılı Kanunun 36 ncı madde
lerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı, T.B.M.M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca eski Başbakan Bülent Ecevit ve Gümrük ve 
Tekel eski Bakanı Mahmut Türkmenoğlu haklarında 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/68) 

6 . 4 . 1976 Salı 

Meclis Soruşturması önergesi 

1. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz ve 7 arka
daşının, TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne yasalara 
aykırı olarak atama yaptıkları ve bu eylemlerinin 
T. C. Kanununun 146 ncı maddesine uyduğu iddi
asıyle, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Baş
bakan Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan 
Türkeş, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, Devlet Bakanı 
Hasan Aksay, Devlet Bakanı M. Kemal Erkovan, 
Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca, Adalet Bakanı 
İsmail Müftüoğlu, Millî Savunma Bakanı Ferid 

Melen, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Maliye Balkanı Yıl
maz Ergenekon, Millî Eğitim Bakanı Ali Naili 
Erdem, Bayındırlık Bakanı Fehim Adak, Ticaret 
Bakanı Halil Başol, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Kemal Demir, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Öztrak, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç, 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu, İmar ve 
İskân Bakanı Nurettin Ok, Köy İşleri Bakanı Vefa 
Poyraz, Orman Bakanı Turhan Kapanlı, Gençlik 
ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek, Kültür Bakanı Rıfkı 
Danışman ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir 
Ablum haklarında bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/69) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), llhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir- leşik Toplantısının 5xnci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin yoklamaya iştirak etmelerini 
rica ederim. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli Milletvekili) — 
Senatörler nereye basacaklar? 

BAŞKAN — Efendim? 
TANKUT AKALIN (Kırklareli Milletvekili) — 

Senatörler nasıl yoklamaya katılacaklar? 
BAŞKAN — Efendim, salonda, sıralarda bulunan 

otomatik cihazları sayın Senato üyeleri de kullana
caklardır. 

Üzerinde numara olmayan düğmeler de kullanıla
bilecektir. 

Sonradan teşrif eden sayın üyelerin de yoklama
ya katılmalarını rica ederim. 

Yoklama düğmesi bozuk olan sayın üyeler bir 
başka düğmeye basabilirler efendim. 

Bir hatırlatma daha yapayım: Anahtarı sağa çe
virdikten sonra düğmelere basmanız gerekmektedir. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye 
var mı efendim?... Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. 

Birleşik Toplantı için ekseriyetimiz vardır. 
Görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi ibra
him Şevki Atasağun'un, (9/37) esas numaralı, Soruş
turma Hazırlık Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi. (4/80, 9/37) 

BAŞKAN — Sunuşlara geçiyoruz. 
Soruşturma Hazırlık komisyonlarından istifa öner

geleri vardır okutuyorum. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısında alınan karar 

gereğince kurulması kararlaştırılan (9/37) numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonundan istifa ediyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nevşehir Senatörü 

İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, (9/41) esas numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/81, 9/41) 

BAŞKAN 
rum. 

Başka bir önerge vardır, okutuyo-

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
9/41 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonun

dan, soruşturma önergesinde imzam bulunduğundan, 
İçtüzük gereğince istifa ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Kahraman Maraş Milletvekili 

Ali Zülfikâroğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rahmi Erdem' 
in, (9/43) esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/82, 
9/43) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

T. B. M. M. 9/43 sayılı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanlığına 

C. Senatosu Başkanvekilliğine seçilmiş bulunmam 
dolayısıyle, üyesi bulunduğum T. B. M. M. 9/43 sa-
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yılı Soruşturma Hazırlık Komisyonundan istifa edi- I 
yorum. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Rahmi Erdem 
C. Senatosu Başkanvekili 

C. Senatosu İstanbul Üyesi 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ce
maletün İnhaya ile Bursa Milletvekili Cemal Külâh-
lı'nın, tahibettiği yanlış enerji politikası yüzünden 
Devleti büyük zarara uğrattığı ve bu eyleminin T. Ç. I 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle I 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İhsan Topal-
oğlu hakkında kurulmuş bulunan Soruşturma Hazır- I 
lık Komisyonunun görev süresinin 30 gün uzatılma- I 
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/148, 9/30) I 

BAŞKAN — 9/30, 9/38, 9/49, ve 9/57 esas nu
maralı Soruşturma Hazırlık komisyonlarının görev 
sürelerinin uzatılmasına dair tezkereler vardır okutu- I 
yorum. I 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Cemalettin I 

înkaya ile Bursa Milletvekili Cemâl Külâ'hlı'nın, ta
kip ettiği yanlış enerji politikası yüzünden Devleti 
büyük zarara uğrattığı, ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı madesine uyduğu idiasıyle Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İhsan Topaloğ-
lu hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere Genel Kurulun 4,2.1974 
tarihli 2 nci Birleşiminde kurulmuş bulunan 9/30 
No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonumuzun I 
27 . 2 . 1976 tarihinde sona eren çalışma süresinin I 
Siyasî partilerin temsil oranlarındaki değişiklikler 
ve yeni seçilen üyelerin komisyona katılmaları ne- I 
deniyle çalışmalarını sonuçlandıramadığından karar I 
tarihinden itibaren yeniden (30) gün uzatılmasına 
delâletlerinizi arz ederim. I 

Saygılarımla. 
9/30 No. lu Soruşturma Hazırlık 

Komisyonu Sözcüsü 
Çorum Milletvekili 

Turhan Utku 
BAŞKAN — Yüce Heyetin onayına sunuyorum: I 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş- I 
tir. 

5. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 15 ar
kadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunu, 
Anayasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın \ 

esaslarından uzaklaştırdığı ve bu eyleminin T. C, Ka* 
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle eski 
Başbakan Bülent Ecevit hakkında kurulmuş bulunan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev süresinin 
30 gün uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tez^ 
keresi. (3/149,9/38) 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 15 arkada

şının Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun Ana
yasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği esaslardan 
uzaklaştırıldığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle eski 
Başbakan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere kurul
muş. bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonumuz 
çalışmalarını tamamlayarak raporunu T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı Başkanlığına sunmuş ve gündeme 
girmiştir. 

Ancak; Cumhuriyet Senatosu 1/3 yenileme seçim
lerinde Komisyonumuz Başkanının seçilememiş olu
şu ve keza siyasî partilerin temsil oranlarındaki de
ğişiklik nedeniyle kâtip (M. S._ P.) Kayseri Üyesi Sa
yın Cemal Cebeci'nin Komisyonumuzdan istifası ne
deniyle açık bulunan Başkan ve kâtip seçimini ya
pabilmemiz için karar tarihinden itibaren «30» gün 
müddet verilmesi hususunda delâletlerinizi arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
9/38 No. lu Soruşturma 

Hazırlık Komisyonu 
Sözcüsü 

Nadir Lâtif İslâm 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum... 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat Milletvekili) — 

Bu uzatma önergesinin aleyhinde söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Birler. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat Milletvekili) — 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sa
yın üyeleri; 

38 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu ça
lışma süresi içerisinde Başkan ve kâtip üyesini seçe-
mediği için komisyon sözcüsü tarafından verilen öner
ge ile karar tarihinden başlamak üzere 30 günlük ye
ni bir süre istenmektedir. 

— 114 — 



T. B. M. M. B : 5 7 . 4 . 1976 O : 1 

Bildiğiniz gibi bu Soruşturma Hazırlık Komis
yonu, geçen yıl çalışmaya başlamış ve çalışmalarını 
tamamlamış, raporunu Yüce Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunmuştu. Bu yıl, Komisyonda vuku bu
lan değişiklikler, Komisyon Başkanının, senatör se-
çilemeyişi nedeniyle Başkanlık Divanında vuku bulan 
boşalmalar sonucunda ve Komisyona fiilen Başkanlık 
etmekte olan Komisyonun sayın sözcüsünün, Türki
ye Büyük Milet Meclisi Genel Kurulu huzurundaki 
beyanları üzerine rapor, komisyona geri alınmış ve 
Komisyon Başkanı ile kâtip üyesini seçmek, bu ra
por üzerinde benimseme veya benimsememe görüşü-

1 nü yeniden belirtmek üzere rapor komisyona iade 
edilmişti. 

Sayın, üyeler, bu beyan ve bu karardan bu yana 
geçen süre içinde Komisyonun, Adalet Partili sayın 
üyelerinin hiçbirisi bu Komisyona katılmamışlardır. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun Milletvekili) — Se
bep ne imiş? 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Komis
yon toplantıları süresince teker, teker gelerek veya 
biri geldiği zaman diğeri komisyon odasını terk et
mek suretiyle bu komisyonun çalışmasını, Başkan 
ve kâtip üyesini seçmesini, raporu görüşmesini ve 
yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi huzuruna ge
tirilmesini engellemişlerdir. Kelimenin altını çize
rek söylüyorum; «Engellemişlerdir./ 

Komisyon tutanaklarında, komisyona katılan 
Cumhuriyet Halk Partili üyeler dışında bir tek otu
rumda iki A. P.'linin imzası vardır, onun" dışında
ki hiçbir oturumda, hiçbir Adalet Partili üyenin 
imzası yoktur ve bütün imza kartonunun altında hep 
toplantı için tutulan bir zabıt vardır, orada sadece 
Cumhuriyet Halk Partililerin imzası vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin soruşturma gibi en önemli denetim yolların
dan birisini böylece fiilen geçersiz hale getirme hak
kını hangi partiye mensup olursa olsun hiçbir sa
yın üye kendisinde görmemelidir. 

Nitekim, biraz sonra oylanacak veya görüşme 
konusu olacak bir başka komisyon da seçildiğinden 
bugüne kadar olan 30 günü aşan zamanda Başkanı
nı seçmemek gibi bir durumla karşı karşıya gelmiş
tir. 

Bunlardan şuraya gelmek istiyorum, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi görevini kötüye kullanan, her
hangi bir suretle yolsuzluk, suiistmal isnadı ile kar
şı karşıya kalan Devlet görevlileri hakkında denetim 
görevini yapacak mıdır, yapmayacak mıdır? Bu tarz 

isnatlara muhatap olan kişiler, ilânihaye kaçacaklar 
mıdır, kaçmayacaklar mıdır? Türkiye Büyük Milet 
Meclisinin bu sorulara cevap vermesi lâzımdır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Onu 
da sen veriver. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Şimdi, 
yeni bir 30 günlük süre isteniyor, bu 30 günlük süre 
verildiğinde Adalet Partili sayın üyeler bu komis
yon toplantılarına yine gelmezlerse ne olacak? Son
ra dışarıda, «Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Mec
lisler görevlerini yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı» tar* 
tışmaları başladığı, yoğunlaştığı zaman biz bu kür
süye çıkacağız, Meclis hâkimiyetinden bahsedeceğiz, 
Meclisin saygınlığından bahsedeceğiz, Meclisin ma-: 
nevî şahsiyetine duyulması gereken saygıdan bahse
deceğiz, ama bunun gereklerini biz yapmayacağız. 
Böyle şey olmaz arkadaşlarım. 

Evvelâ kendimize düşen görevlerimizi yapalım. 
Korkunun ecele faydası yoktur. Kaçmakla hiç kim
se, hiçbir şeyden kurtulamaz. Biz de engellemekle, 
savsamakla, ertelemekle görevlerimizi yapmaktan 
kaçınamayız. Burada içtiğimiz Anayasa andına sa
dık kalarak, hep beraber görevlerimizi yapalım. Kim 
suçludur? Kim değildir? Görüşümüzü, kararımızı ve
relim. Türk kamuoyu önünde, millet önünde, Tür-; 
kiye Büyük Millet Meclisinin görevini yaptığı inan
cını - sadece görüntüsünü değil - inancını doğuralım. 
O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisine, o zaman 
Meclislere karşı herkesten saygı beklemek hakkını 
da kazanalım., 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birler. 
Lehinde Sayın Doğan Kitaplı, buyurunuz efen

dim. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun Milletvekili) — Sa

yın Başkan, Birleşik Toplantının değerli üyeleri; 
Şayet arkadaşımız belli bir sebepten dolayı süre 

uzatılması için biraz evvelki konuşmayı yapmasaydı, 
ben bunun lehinde 'bir konuşma yapmayacaktım. 

Şimdi, arkadaşımız sanki ilk defa vuku bulan bir 
meseleymiş gibi, normal bir tasarrufu bir nevi par
tizanca izaha kalkıştılar. 

Ben arz edeyim; benim üyesi olduğum üç ta
ne süresi uzatılacak komisyon var. Üç defa gittim, 
bir tane Halk Partili üye gelmedi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Bravo. 
DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Meselâ, birisi 

Elbistan -. Afşin meselesi. (A. P. sıralarından «Bra-s 
vo» sesleri, alkışlar.) 

115 — 



T. B. M. M. B : 5 7 . 4 . 1976 O : 1 

Yani, şimdi burada, meseleleri sadece bir tara
fa yıkıp, işin içinden çıkacağımızı zannediyorsak 
meseleyi gene halledemeyiz. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul Milletvekili) — 
Elbistan'la ne ilgisi var? 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Elbistan - Af
şin meselesinin incelenmesine dair bir komisyon var; 
bendeniz de üyesiyim. Onuncu defa davet edildi. Her 
gittiğimde Halk Partili üyelerden hiç kimse gelme
mişti. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli Milletvekili) — 
Yalan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 
etmeyin. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Ben yalan söy
lemiyorum, ben yalan söylemiyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Oradaki zabıt

lar söylüyor bunu, oradaki zabıtlar söylüyor. 
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Akdoğan. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Bunlarla bir 
yere gitmek mümkün değil. Değerli arkadaşım zaten 
sizin her zaman söylediğiniz lâftır hu. O söylediği
niz ancak size yaraşır, bana değil. O söylediğiniz 
size yaraşır. Sizin ağzınız 'bunu söylemeye çok alış
kın. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Demek çok söy

lüyorsunuz. 
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Kitaplı. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Çok söylüyor
sunuz demek. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Şim'di, meseleyi bir yere getirmek istiyorum. O 
derece çok tahkikat ve inceleme komisyonları ku
ruldu ki, o derece çok komisyonlarda arkadaşlarımız 
görev alıyor ki, bunun içinden nasıl çıkacağız? Bu
nu araştıralım. Yoksa, filân partili üyeler geldi, fi
lân partili üyeler gelmedi meselesi-değil bu. 

Her gün toplantıya yeni bir araştırma, yeni bir 
soruşturma önergesi geliyor; ciddî, gayri ciddî de
mek benim haddim değil; her üyenin hakkı; ama o 
derece çok var ki, meselâ ben 4 tanesindeyim. Ko
misyonlar faaliyete başlarsa, «dördüne de yetişebi
lir miyim,» diye, kendi kendime düşünüyorum. 

Onuncu davet, onbirinci davet, dokuzuncu davet 
her birinizin gözüne geliyor. Demek ki, bu hastalık 
filancada veya falancada değil. Bu meseleden dolayı 

filan grupu veya falan grupu itham etmenin bir fay
dası yok. 

Meselâ, Sayın Birler diyor ki; «Bir toplantıya 
iki tane Adalet Partili arkadaşımız geldi.» Eğer o 
gün tüm Halk Partili arkadaşlar gelseydi, demek ki 
ekseriyet vardı, mesele de hallolurdu. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat Milletvekili) — 
Zabıtlar yukarda. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Birler, lüt
fen. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Yani bir yere 
gelmek lâzım. İki tane Adalet Partili afkadaş geldi
ği zaman komisyonda ekseriyet teşekkül eder. Eğer 
siz, o gün, cümleniz orada olsaydınız meseleyi hal
letmiş olacaktınız. 

Ben bunu herhangi bir şey için söylemiyorum. 
Meseleyi yanlış vazetmemek için veya meselenin istis
marını önlemek için söylüyorum. Bu araştırma, so
ruşturma meselelerinin üzerinde hep birlikte, verilir
ken, verildikten sonra, duralım ve ben duruyorum; 
Sayın Birler'in dediği gibi altını çiziyorum ve veril
dikten sotıra üzerinde ciddiyetle durmamız lâzım, dU 
yorum. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kitaplı. 
9/38 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 

sözcüsünün önerisini Yüce Heyetin onayına sunuyo
rum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Efendim, 
saymak suretiyle oylamayı yeniden yapacağız. 

9/38 sayılı Soruşturma Hazırlık Komisyonu söz
cüsünün önerisini Yüce Heyetin oylarına sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 11 ar
kadaşının, gizli kalması gereken, Millî İstihbarat Teş
kilâtı raporunu kendi partisine mensup bir milletve
kiline verdiği ve bu eyleminin T. C. Kanununun 229 
ncu maddesine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 net, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca, Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun görev süresinin 30 gün uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/150, 2/49) 

BAŞKAN — 9/49 sayılı komisyonla ilgili öner
geyi okutuyorum: 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 11 arkada

şının; gizli kalması gereken Millî İstihbarat Teşki-
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lâtı raporunu kendi partisine mensup bir milletveki
line verdiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 
ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere T. B. 
M. M. Birleşik Toplantısının 3 . 3 . 1976 tarihli 4 
ncü Birleşiminde kurulmuş bulunan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonumuzun 2 . 4 . 1976 tarihinde sona 
eren çalışma süresinin, 

Çalışmalarını tamamlayamadığından karar tari
hinden itibaren (30) gün uzatılması hususuna delâlet
lerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. * 
9/49 No. lu Soruşturma Hazırlık 

Komisyonu Başkam 
Mardin Milletvekili 

Talât Oğuz 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
68 arkadaşının, senatör olabilmek için, gümrüklerden 
Hazineye intikal eden malları partizanlarına dağıtmak 
suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
T. C. Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak hakkın
da kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun görev süresinin 30 gün uzatılmasına dair Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi. (3/151, 9/57) 

BAŞKA.N — 9/57 sayılı Komisyonla ilgili öner
geyi okutuyorum: 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Yılmaz Alpaslan ve 

68 arkadaşının senatör olabilmek için, gümrüklerden 
Hazineye intikal eden malları partizanlarına dağıt
mak sureciyle görevini kötüye kullandığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 ncı ve 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın 
Orhan Öztrak hakkında bir Meclis Soruşturması 
açılmasına dair olan önergeyi incelemek üzere 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 3 . 3 . 1976 ta
rihli 4 ncü Birleşiminde kurulmuş bulunan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonumuz; 

Önergedeki iddialarla ilgili belge ve dokümanla
rın Komisyonumuza henüz gelmemiş olması nede
niyle çalışmalarını sonuçlandıramamıştır. Bu nedenle 
2 . 4 . 1976 tarihinde biten çalışma süremizin karar 
tarihinden itibaren (30) gün daha uzatılması hususun
da yüksek delâletlerinizi saygılarımızla rica ederiz. 

9/57 No. lu Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı 

Ankara C. S. Ü. 
Atıf Benderlioğlu 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oylarına 
sunuyorum: Ka'bul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka-
'bul edilmiştir. 

8. — Henüz görev taksimi yapmamış bulunan 
Soruşturma Hazırlık komisyonlarının çalışma sü
relerinin 30'ar gün uzatılmasına dair Başkanlık 
önerisi. (9/37, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 
9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9/50, 9/51, 9/52, 9/54, 
9/55, 9/56, 9/58, 9/59, 9/60, 9/61) 

BAŞKAN — 30 günlük çalışma süreleri, başkan, 
sözcü ve kâtip seçimli yapamadan sona eren soruş
turma hazırlık komisyonlarına yendıden süre verilmesi 
için onayınızı alacağım komisyonlar vardır. Bun
ları sırası ile okutup, Başkanlık olarak, başkanını, 
sözcüsünü ve kâtibini seçemedîiğinden, re'sen okuyup, 
'bu hususta onaylarınızı alacağım; 

1. — 9/37 esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kay
naklar eski Balkanı Cahit Kayra hakkında bir Meclis 
Soruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna karar tarihinden itibaren yeniden 30 
günlük süre veriknesin'i oylarınıza sunuyorum: Kaibul 
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2. — 9/39 esas numaralı, Köy İşleri ve Koope
ratifler eski Bakanı Mustafa Ok ile eskli Maliye Ba
kanı Deniz Bayikal haklarında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 gün
lük süre verilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — 9/40 sayılı, Gümrük ve Tekel eski Bakam 
Maihmut Türkmenoğlu hakkında bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Ko-ı 
misyonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 
günlük süre verilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul! 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — 9/41 esas numaralı, Ticaret eski Bakanları 
Feihim Adak ve Halûk Cillov haklarında bir Meclis 
Soruşturması açılmasına daıir Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna karar tarihinden itibaren yeniden 30 

— 117 — 



T. B. M. M. B : 5 7 . 4 . 1976 O : 1 

günlük süre verdfaıesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kaıbul edıikniştin 

5. — 9/42 esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kay
naklar eski Bakanı Cahit Kayra hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazır
lık Komisyonuna karar tarihinden itibaren yeniden 
30 günlük süre verilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka!bul edil
miştir. 

6. — 9/43 esas numaralı, Millî Eğitim eski Ba
kanı Mustafa Ü'sttünıdağ hakkında bir Mieclis Soruş
turması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 
günlük süre verilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum: Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

7. — 9/44 esas numaralı, Devlet Bakanı ve 
Başbakan . Yardımcısı Necmettin Erbakan, içişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Bayındırlık Bakanı Felbim 
Adak, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkeriın 
Doğru haklarında bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar 
tarihinden itibaren yeniden 30 günlük süre verilme
di hususunu oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Ermeyenler... Kalbul edilmiştir. 

8. — 9/45 esas numaralı Enerji ve Tabiî Kayj 

naklar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında bir Meclis 
Soruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 
günlük süre verilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiş
tir. 

9. — 9/46 esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kay
naklar eski Bakanı Cahit Kayra ve Maliye eski Ba
kam Deniz Baykal haklarında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 günlük 
süre verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

10. — 9/47 esas numaralı, Ticaret Bakanı Halil 
Başol hakkında bir Meclis Soruşlturması açılmasına 
dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar tari
hinden itibaren yeniden 30 günlük süre verilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

11. — 9/48 esas numaralı, Gümrük ve Tekel Ba* 
kam Orhan öztrak hakkında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair Sloruşturma Hazırlık Komis
yonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 gün-

j lük süre verilmesini oylarınıza suûuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir^ 

12. — 9/50 esas numaralı, Turizm ve Tanıtma 
eski Bakanı Orhan Birıgit hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Ko j 

misyonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 gün
lük süre verilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 

I edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.; 
I 13. — 9/51 esas numaralı, Başbakan Süleyman De-
I mirel ve Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Nec-
I mettin Erbakan haklarında bir Meclis Soruşturması 
I açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, 
I karar tarihinden itibaren yeniden 3Cı günlük süre ve-

rilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et-
I meyenler... Kabul edilmiştir. 
I 14. — 9/52 esas numaralı, Başbakan Süleyman 

Demirel, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve İmar 
I ve İskân Bakanı Nurettin Ok haklarında bir Meclis 
I Soruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık 
I Komisyonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 
I günlük süre verilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka-
I bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 15. — 9/54 esas numaralı Başbakan Süleyman De-
I mirel hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına 
I dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar tari-
I hinden itibaren yeniden 30 günlük süre verilmesini oy-
I larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
I Kabul edilmiştir. 
I 16. — 9/55 esas numaralı, Ticaret Bakanı Halil 
I Başol hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına 
I dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar tarihin-
I den itibaren yeniden 30 günlük süre verilmesini oyla-
I rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 

I 17. — 9/56 esas numaralı, Turizm ve Tanıtma Ba-
I kanı Lûtfi Tokoğlu ve Başbakan Süleyman Demirel 
I haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
I Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar tarihinden 
I itibaren yeniden 30 günlük süre verilmesini oylarmı-
I za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
I edilmiştir. 
I 18. — 9/58 esas numaralı, Sosyal Güvenlik Baka-
I nı Ahmet Mahir Ablum hakkında bir Meclis Soruş-
I turması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komis-
I yonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 3'Cı günlük 
I süre verilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden-
I 1er... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 19. — 9/59 esas numaralı, Başbakan Süleyman 
J Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Tica-
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ret Bakanı Halil Başol haklarında bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 gün
lük süre verilmesi hususunda Sayın Sırrı Atalay'ın 
bir önergesi var; evvelâ, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
9/59 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komis

yonunun sadece süresinin uzatılması istenmektedir. 
Oysa, şimdiye değin Komisyon, başkanlık divanını 
seçememiştir. Temelde, Anayasaya ve Birleşik Top
lantı İçtüzüğüne uygun gerekli işlem yapılmadığı tak
dirde, süre verilmesi hiç bir olumlu sonuç vermeye
cektir. Soruşturma, yasama organlarının yalnız de
netleme görevi ve yetkisi değil, aynı zamanda da bir 
yargı görevinin yerine getirilmesidir. Bu nedenle, so
ruşturma hazırlık komisyonlarının, Anayasaya, Bir
leşik Toplantı İçtüzük hükümlerine ve Anayasa Mah
kemesi kararlarına uygun olarak kurulması zorunlu
dur. Birleşik toplantıda* siyasî parti grupları yanında 
siyasî gruplar da vardır. Komisyon üyeliği için 
siyasî gruplardan kuvvet oranlarına göre temsil ge
reği yerine getirilmemiştir. 

Yargı görevi ile ilgili bir konuda, siyasî partiler 
dışında siyasî grupların bulunması, Anayasa ve hu
kukun temel ilkesidir. Şayet, siyasî gruplar kamu
oyunda temsil edilse idi, bugünkü bunalım olmazdı. 

Bu sebeplerle, süre uzatılmasının oylamasından 
önce, Soruşturma Hazırlık Komisyonunda Cumhur
başkanlığı kontenjanından seçilmiş üyelerin ve Millî 
Birlik Grupu üyelerinin de mutlaka temsil edilmesini, 
Anayasal gereğin yerine getirilmesini saygılarımla arz 
ederim. 

C. Senatosu 
Kars Üyesi 
Sırrı Atalay 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın üyeler, müsaade ederseniz, 
9/59 sayılı Soruşturma Hazırlık Komisyonu süre uza
tımı da, bu 19 ncu maddeye gelinceye kadar işlem 
yaptığımız diğer 18 maddenin ve bundan sonra gele
cek iki maddenin Anayasa, Birleşik İçtüzük ve Mec
lis İçtüzüğü bakımından aynıdır. 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu'Kars Üyesi) — 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, ikmal ede
yim, rica ediyorum. 

Bu sebeple, bu yapılan işlem, aynı şekilde Ana
yasaya, Birleşik İçtüzüğe ve onun atıf yaptığı Millet 

| Meclisi İçtüzüğüne uygun olduğundan, bu konuda 
I herhangi bir işlem yapmayacağım. 

Bunun dışında, 9/59 esas numaralı Komisyonun 
I süresinin uzatılması aleyhinde söz isteminiz vardır; 
I bu hususta size söz veriyorum. 
I Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) — 
I Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin say-
I gı değer üyeleri; 

I Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Bakanı ile 
I Ticaret Bakanı haklarında bir Meclis Soruşturması 
I önergesi verilmiş ve bu önerge üzerine, Soruşturma 
I Hazırlık Komisyonu kurulmak üzere üyeler bil diril-
I miş bulunmaktadır. 

Bu soruşturma Hazırlık Komisyonunun, kurulma 
I tarihinden yahut seçimi tarihinden itibaren \ ay içe-
I risinde, Komisyonun, Başkanlık Divanının teşkili ve 
I Komisyonun görevini yerine getirmesi gerekirdi. Bi-
I linen nedenlerle, bugüne değin, Komisyon, Başkan-
I lık Divanını kuramamıştır. 

I Soruşturma komisyonları, Meclislerin diğer ko-
I misyonları niteliğinden ayrı olarak, yargı yetkisinin 

bir bölümünü yerine getirmek görevi ile teçhiz edil
miş bir yasal organdır. Bu sebeple, bu komisyonların 

I teşkilinde, siyasî partilerin üye verme ve gösterme
lerinin dışında herhangi bir karar almaları Anayasa-

1 ca engellendiği gibi, siyasî parti gruplarının kuvvet-
I leri oranında temsil garantisi dışında, diğer siyasî 
I grupların temsil edilmeyeceği yolunda hiç bir hüküm 
I mevcut değildir. Oysa, yargı yetkisini yerine getir

mekle görevli bir komisyonun teşkilinde, Parlamento 
I hukukunda ve gerçek durumların meydana, çıkmasın-
I da, bir Parlamentoda her şeyden önce, siyasî parti

lerin temsilinden önce siyasî parti mensubu olmayan
ların bu yerlerde temsili kamu için güvence, hak
larında soruşturma istenenler için de bir erdemlik 
sınavı ve yeridir. 

Oysa, daha 1970 yılında, Sayın Demirel hakkında 
ilk soruşturma teşebbüsleri başlar başlamaz, Adalet 
Partisi çoğunluğu, derhal bu soruşturmaları bir gü
vence altında tutmak üzere, yıllar yılı tatbik edilen 
Birleşik Toplantı İçtüzüğündeki 3 ncü maddenin belli 
kurallarını ortadan kaldırmakla işe başlamıştır. Böy-

I lelikle, Adalet Partisi Genel Başkanını ve Başbakan 
Demirel'i peşinen yasama organı önünde temize çı
karabilmek için hukuk kaidelerini bir kenara atmanın 
yolunu bulduğu gibi, soruşturmayı peşinen kendi si
yasî etkisi altına almış bulunmaktadır. Bunun bir be-

I lirgin örneği de, Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 3 ncü 
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maddesinde açık seçik olarak tespit edilen, siyasî 
grup kurma hakkı olan Cumhuriyet Senatosundaki 
Millî Birlik Grupu ile, Cumhurbaşkanlığınca Seçilen 
Üyelerin meydana getirdikleri siyasî grupları, ilk kez 
1970 yılında Adalet Partisi bir Başkanlık Divanı ka-
rarıyle önlemiş oldu. Anayasanın 85 nci maddesinde 
öngörülen, «Kuvvetleri oranında temsil edilebilme» 
ilkesini, böylelikle, yalnız siyasî partilere inhisar et
tirmenin, siyasî parti gruplarına inhisar ettirmenin ilk 
adımı atıldı. O zaman da çıkıp, bunun hukuka aykırı 
olduğunu söylemiştik. 

Aradan yıllar geçti, Adalet Partisi bunun bir diğer ör
neğini Cumhuriyet Senatosunda Başkanlık Divanı se
çimlerinde verdi. Yıllar yılı Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanında, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grupuyla, Millî Birlik Grupu, güçleri oranında tem
sil edildikleri halde, Adalet Partisi, Cumhuriyet Se
natosunda belli bir sayının altına düşüp de tek başına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanını kontrol al
tında bulundurma imkânını yitirince, bu kez Cumhu
riyet Senatosunda Başkanlık Divanında siyasî grupla
rın değij, ancak siyasî parti gruplarının temsil edile
bileceğini savundu ve orada yanında bulunan Güven 
Partisinin Cumhuriyet Senatosundaki oylarıyle bera
ber, 2 partinin dışındaki oyları almadan ve bu oyla
rın iştiraki olmadan bir kararla, İçtüzük değişikliğine 
gitmek suretiyle, siyasî grupları temsil edilme hakkın
dan yoksun kaldı. 

Anayasa Mahkemesi önüne gidildi. Anayasa Mah
kemesi, 1973/43 esas, 1973/39 sayılı, 25 . 12 . 1973 
tarihinde vermiş olduğu kararla, Adalet Partisi ço
ğunluğunun Cumhuriyet Senatosu kanadında aldığı 
kararı iptal etti. Anayasa Mahkemesinin uzun gerek
çeli kararının özeti şudur : 

Anayasanın 85 nci maddesindeki kural, siyasî par
tilerin Başkanlık Divanında ve Meclislerin bütün faa
liyetlerinde temsil edilme güvencini sağlar. Ancak, 
Anayasanın 85 nci maddesi ve hukuk kurallar!, Ya
sama Meclislerinin faaliyetlerinde, siyasî parti grup
larının değil, siyasî grupların da oranları ölçüsünde 
temsilini temel ilke sayar ve böylelikle, Adalet Par
tisinin 1970 yılından bu yana Parlamentoyu mahrum1 

kıldığı, siyasî grupları temsil etmeme kararına, 1973 
yılının son günlerinde, Anayasa Mahkemesi, almış 
olduğu bir kararla, kesin surette bir hukuk kuralı ge
tirmiş bulunmaktadır. Bu kurala göre, Cumhuriyet 
Senatosunda da, Millet Meclisinde de, Birleşik Top
lantıda da siyasî partilerin yanında siyasî grupların 
da Meclislerin bütün faaliyetlerinde oranları ölçüsün

de temsil edilmek zorunluğu vardır. Bugüne değin, 
Adalet Partisinin 1970 yılında almış olduğu Başkanlık 
Divanı önerisi üzerinde, oy karan üzerine, bir İçtü
zük değişikliği olmadan; bir oy işlemiyle ittihaz etti
ği bir karar ile Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Gru
puyla, Millî Birlik Grupu temsil edilememektedir. 

Bu temsil olsaydı, hiç kuşkusuz söylemek gerek
lidir ki, ne Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı Grupunun, 
ne Millî Birlik Grupu üyelerinin hangi istikamette 
ve ne şekilde oy kullanıp kullanmayacakları üzerinde 
hiç kimse peşin bir hüküm ileri süremez ve hiç kimse 
peşin bir yargıda bulunamaz. Ancak, ne var ki, Sayın 
Demirel hakkındaki Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun teşekkül tarzı o şekilde kilitlenmiş bulunmakta
dır ki, iktidar ve muhalefet grupları ikiye bölünmek 
suretiyle, 16 kişilik komisyonun 8 - 8 üyesi, istediğiniz 
kadar siz burada yeni bir süre tanıyın, Komisyon Baş
kanlık Divanı teşkil etmeyecektir. Çünkü, bütün ça
balara ve bütün toplantılara rağmen kilitlenmiş ve 
donmuş bulunmaktadır. 

Oysa, iktidar ve muhalefet donmuş oyları karşı
sında, iktidar ve muhalefet görüşlerinin tamamen dı
şında, bağımsız siyasî grupların, işte Cumhuriyet Se
natosunun ikinci Meclis olarak kuruluşu ve onun bün
yesinde siyasî gruplarının yer almasının siyasî haya
tımızdaki ihtiyacının belirgin örneği burada. 

BAŞKAN — Sayın Ata!ay, tamamlayın lütfen. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, bi
tiriyorum. 

Sözlerimin başında da ifade ettim, yapılan görev 
siyasî gö^ev değildir; yapılan görev, bir yargı görevi
dir. Bu yargı görevinde, Anayasa Mahkemesi kara
rının açık, hiç bir tereddüte ve yoruma meydan ver
meyen hükmü karşısında, bir ısrarla yeniden mehil 
verme suretiyle şaibeli bir durumu oylarla bir sonu
ca götürmemenin vebalini bu Yüksek Heyet omuzu-
na alamaz. Bu Yüksek Heyetin erdemli bir davranışı, 
ancak, Soruşturma Hazırlık Komisyonunun çalışma 
yolundaki cehtleriyle ölçülür. Bunun çözüm noktasını 
getirmiş bulunuyorum : Bir önerge veriyorum. Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna, siyasî grupların üye 
vermesi suretiyle halledilebilir. Bundan hiç bir kor
kuya, hiç bir telâşa kapılmaya imkân yoktur; çözüm 
yolu gelmiş bulunmaktadır, çözüme gidilmemesi de
mek şu demektir : Sayın Demirel'i yasa denetimin
den kurtarmak. Her halde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı bu vebale iştirak etmeye
cektir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Önerge üzerinde başka söz isteyen? 
VAHİT BOZATLI (Sivas Milletvekili) — Başkan

lık Divanının önerisinin lehinde söz istiyorum, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önerinin lehinde, buyurun. 

VAHİT BOZATLI (Sivas Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri; 

19 ncu önerge olarak okundu biraz evvel okunan 
bütün önergeler; bundan sonra iki Önerge daha oku
nacak zannediyorum. Soruşturma Hazırlık komisyon
larından, görev bölümü yapamayanların, İçtüzüğün 
emrettiği bir aylık sürenin Başkanlıkça re'scn, talep 
edilip, oylanmasından ibaret işlem sebebiyle. 

Yalnız, 9/59 sıra sayılı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu münasebetiyle, bir Sayın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesinin beyanlarını dinledim. Bu be
yanlarda henüz Soruşturma Hazırlık Komisyonu gö
rev yapıp, hiç olmazsa hazırlık soruşturması görevini 
bitirmiş olsaydı, ben sayın üyenin yapılan hazırlık 
tahkikatından, soruşturmasından sonra eldeki rapo
ra dayanarak bazı neticelere varmasını veya bazı 
şüphelerini - hüküm demiyorum - izhar etmesinin 
mümkün olacağını tabiî karşılardım. Ancak, henüz 
hiç bir hazırlık tahkikatı yapamamışız, henüz hiç bir 
delil toplamamışız, henüz iş bölümü dahi yapama
mışız, hal böyle iken, bir sayın üyenin kalkıp hüküm 
vermesi, neticeyi peşinen izhar etmesi, insafla bağda
şır bir husus değildir. Evvelâ, Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu, ister daha evvelki sayın yetkililer hak
kında olsun, ister halen görev yapan yetkililer hak
kında olsun, bir neticeyi, müracaat sahiplerinin bir 
kuşkusunu bir sonuca götürmek, ona berraklık getir
mek için kurulmuş, bu fonksiyonu yapacak bir or
gandır. Bunun henüz hiçbir kısmını ifa etmemiş iken, 
bir neticeyi burada, sanki netice alınmış, bir sonuca 
varılmış gibi, izhar etmenin doğru olmadığını tekrar 
ifade etmek isterim. 

Yüce Parlamentonun zaman zaman çeşitli konu
larda aldığı kararlar var. Bunlardan birisi de, ger
çekten, soruşturma hazırlık komisyonlarına Anaya
sanın 85 nci maddesinde bahsedildiği gibi, siyasî 
parti gruplarının mı, yoksa bunun dışında siyasî parti 
üyesi olmayan grupların da bu komisyonlara üye ve
rip vermeyeceği meselesi. Bir süre Önce, Yüce Mec
liste tartışılmış, bir karara bağlanmış. Bu karar, o 
tarihte şu partinin çoğunluğuyle bu partinin çoğun-
luğuyle alınmış olabilir. Çoğunluğun, şu partiden 

veya bu partiden olması, kararın Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kararı olmasını engellemez. Verilmiş olan 
karar, lehimizde olduğu takdirde, «Muhteremdir, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kararıdır; ona tabi olaca
ğız» dersek; aleyhimizde olduğu takdirde, «Bu yalnız 
filân grupun kararıdır, bu bizi bağlamaz. Daha ev
velki fikirlerimde ısrar ediyorum. Bu karar doğru de
ğildir, bu karar, zan ve şüpheyi zail etmez» diye, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yüce Kurulunun 
kararının saygınlığını zedelemek doğru bir davranış 
değil; bu müessesenin manevî kişiliğine saygılı bir 
davranış olamaz. 

Hangi çoğunluk olursa olsun, Yüce Türk Milletini 
temsil eden kurul olarak, evvelâ vicdanlarımızda, da
ha sonra Yüce Türk Milleti huzurunda hesabımızı ga
yet açıklıkla verecek dürüstlükte hareket etmeye mec
buruz. İster şu grupta olalım, ister bu grupta olalım, 
yerlerimiz hiç bir surette bizi başka türlü davranma
ya icbar edemez, hatta bunu düşünemeyiz dahi. 

Şimdi, komisyonun görev yapamayacağı, 8'e 8'in 
kilitlendiği noktada belki sayın hatip bir yere kadar 
haklı sayılabilir, mümkündür; bundan sonra da 21 
komisyonda olduğu gibi, bu komisyonda da iş bölü
mü yapılamayabilir; ama ben huzurunuzda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanının bir dikkate davet 
etmek ihtiyacını duyuyorum. Çünkü, Komisyon ola
rak biz çeşitli alternatifleri denedik. Evvelâ iddia 
eden bir grup var, itham eden bir grup var. Bunun 
116 sayın üyesini ihtiva eden bir önerge var. Bu öner
gede bir vazife ihmali - Türk Ceza Kanununun 230 -
240 - veya yetkiyi kötüye kullanma iddiası var. Bu
nu incelemek için, başlangıçta imza sahibi 116 sayın 
üyenin bulunduğu partiden başkan adayı gösterildi. 
Yine itham edilenlerin mensup olduğu iktidar kana
dına mensup ve itham edilen bakanların mensup ol
duğu siyasî partiden bir başkan adayı gösterildi, alı
nan oy, 8'e 8. Daha sonra başka bir alternatif dene
me ihtiyacını duyduk. 

Parlamentoda, iktidar kanadında veya muhalefet 
kanadında olup sayı itibariyle, bu başkan adayını gös
teren partilerden sonra, daha değişik rakamları ihti
va eden gruplardan aday gösterme yolunu denedik. 
Daha açıkça söyleyeyim; Adalet Partisi Grupuna 
mensup arkadaşlar olarak bir Millî Selâmet Partisi 
Grupu sayın senatörünün, arkadaşımızın başkanlık 
yapması konusunu teklif ettik. Yine, Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşlar da Demokratik Partili bir ar-
kadaşm başkanlık adayını denediler, yine oylar 8'e 
8 oldu. Daha sonra Sayın Güven Partisinin, kamu-
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oyuna da açıkladığı beyanlara uyarak, Sayın Güven 
Partili Üyenin başkanlık yapması noktasında bir hal 
şeklini denedik, yine sonuç alınamadı. 

Bununla, şunu ifade etmek istiyorum : 
Komisyonun kendi bünyesi içerisinde, gücünün 

yettiği konularda yaptığı denemelerden bir sonuca 
varılamadı. O halde, sözlerimin başında da ifade etti
ğim gibi, kanımca, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanının, kısmen beriden önce konuşan sayın ha
tibin de değindiği gibi, Anayasanın 85 nci maddesini 
bir defa daha tetkik etmelerini ve bu maddenin amir 
hükümleri içinde kalmalarını ifade etmek istiyorum. 
Yani, bu 21 komisyonun, sanıyorum ki hemen 21'i 
veya yeniden kurulacak 5 komisyon da dahil, diğer
lerinin, ileride iş bölümü yapamamak, çalışamamak 
gibi bir sonuca varmaları halinde, Başkanlık Diva
nının, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
nın, Anayasanın 85 nci maddesini bir defa daha tet
kik etmesini ve hatta diğer bir deyimle; Sayın Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanının Anayasa için
de kalmasını ifade etmek istiyorum. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozatlı. 
Değerli arkadaşlarım, bidayette arz ettiğim hu

susu biraz daha açarak bir açıklamada bulunmak is
tiyorum. 

Sayın Atalay'ın itirazı üzerine, yüksek malumla
rı olduğu üzere, bu konuda karar, yani komisyonun 
teşkili, bundan evvelki Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşiminde karar altına alınmıştır. Ayrıca, komis
yonların terekküp tarzı ve siyasî partilerle ilgili, si
yasî parti grupları dışındaki gruplarla ilgili husus da: 
daha evvelce Birleşik Toplantı Genel Kurulunda gö
rüşülmüş, 15 . 7 . 1970 tarihli 18 nci Birleşimde, bu 
komisyonlarda sadece siyasî parti gruplarının temsil 
edileceği karara bağlanmıştır. 

Birleşik Tonlantı İçtüzüğünün 28 nci maddesi de
laletiyle, Millet Meclisi İçtüzüğümüzün de gereği bu
dur ve tatbikatta da bir eksiklik ve yanlışlık yoktur. 

Bu sebeple, 9/59 Esas Numaralı Komisyonun ça
lışma süresinin, karar tarihinden itibaren 30 gün daha 
uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20. — 9/60 Esas Numaralı, Başbakan Süleyman 
Demirel hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına 
dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar tari
hinden itibaren yeniden 30 günlük süre verilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

21. — 9/61 Esas Numaralı, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında bir Meclis 
Soruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 
günlük süre verilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Konya Milletvekili Özer Ölçmenin, dış po
litikadaki tutumuyla görevini ihmal ve kötüye kul
landığı, bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 240 
nci maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 nci 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı Çağ-
layangil hakkında bir Meclis Soruşturması açılması
na ilişkin önergesi. (9/64) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizin birinci 
maddesinde yer alan, Konya Milletvekili Özer Ölç-
men'in, Dışişleri Bakanı îhsan Sabri Çağlayangil hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
17 . 5 . 1975 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 

Kararnamede «TRT Genel Müdürü İsmail Cem İpek-
çi'nin görevden alınma gerekçeleri arasında (Millî 
Güvenliğin, Kamu düzeninin ve Devletin dış güven
liğinin) İpekçi tarafından ihlâl edildiği» belirtilmek
tedir. Ayrıca gerekçede İsmail Cem'in çeşitli yazıla
rında- Markscı - Leninci anarşi eylemcilerine sevgi 
ve övgüler yazdığı ve devletin meşru güvenlik kuv
vetlerini ırz düşmanı ve katil gibi gösterdiği de ifade 
edilmektedir. Kararnamenin diğer bir bölümünde ise 
ismail Cem'in Türk Silâhlı Kuvvetlerini ve Millî İs
tihbarat Teşkilâtını rencide edici yayınlar yaptırdığı 
ve Türk Parlamentosuna hakaret ettiği belirtilmekte
dir. 

Kararnamenin son bölümünde : «Yukarıda bir kı
sım örneklerle belirtildiği üzere İsmail Cem İpekçi' 
nin tutumu, Cumhuriyetimizin temel nitelikleri, Dev
letimizin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği ilkesine za
rar verici, kanun hâkimiyetini sarsıcı, halkın huzur
suzluğuna sebep olucu, milleti kavgaya teşvik edici, 
gençleri millî ahlâka aykırı itiyatlara itici, bu suret
le millî güvenliği ve kamu düzenini bozucu mahiyet
tedir. Bu durumda millî güvenlik ve kamu düzeni ba
kımından İsmail Cem İpekçi'nin TRT Genel Müdür
lüğünden alınması bir zaruret haline gelmiştir.»* de
nilmektedir. 

Bu kararnamenin altında Cumhurbaşkanı, Başba
kan ve Bakanların ve Dışişleri Bakanı olarak Sayın 
Çağlayangü'in de imzası bulunmaktadır. Aynı Çağla-
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yangil Millî Güvenliği ve Kamu düzenini bozucu bul
duğu ve imzası bulunan kararnameye göre bu Mark
sist eylem övgücüsüne devletin en mahrum sırlarını 
kendi evinde altı saat süre ile teype aldırmakta bir 
sakınca görmemiştir. 

Dört gündür bir günlük gazetede tefrika edilen bu 
ifşaat içinde, Türkiye'de Hükümetlerin yabancı ör
gütler eliyle düşürüldüğü gibi Demokrasimiz açısın
dan hazmı mümkün olmayacak derecede ağır iddia
lar da bulunmaktadır. 

Öte yandan; Sayın Çağlayangil CÎA'nın düşüre
ceğinden haberdar olduğunu belirttiği ve kendi üyesi 
bulunduğu 12 Mart öncesi hükümetinin devriliş ne
denini Haşhaş konusuna bağlamakta ve Profesör 
Erim'in Haşhaş'ı yasaklamak için A.B.D. tarafından 
Başbakanlığa getirildiğini ima etmektedir. 

öyle ise bu bilgilere sahip olan Sayın Çağlayan
gil Londra'daki hastanesinden Profesör Erim'e ilk ba
şarı ve kutlama telgrafını çeken müstafi Bakan ola
rak kendi iddia ettiği CÎA tertibinin bir tasvipcisi ve 
uygulayıcısı olmaktadır. Bütün bu bilgilere sahip bir 
kişi ve onun partisi ne için Erim hükümetlerine güven 
oyu ve Bakan vermişlerdir? 

Haşhaş ekiminin yasaklanmasında Çağlayangil ve
ya Adalet Partisinin hükümette veya Mecliste ne için 
en ufak bir itirazı olmamıştır? 

Çağlayangil devletin haber alma teşkilâtının ko
kuştuğunu ve yabancı haber alma teşkilâtlarının em
rinde çalıştığını ifade ederek devlet güvenliğimizin te
mel direklerinden birine de ağır bir darbe indirmiş
tir. 

Öte yandan Dışişleri Bakanı komşularımız ve 
özellikle müslüman arap dünyasıyle olan bağlarımı
za kendi sorumluluk dönemindeki ihmalini ve İsrail 
Yanlısı icraatını ifşa ederek tamiri çok güç bir ko
pukluk getirmiştir. 

Dört gündür tefrika edilen bu hususların tekzibi
ni bekledik Sayın Bakanın beyanları tekzip değil 
teypli ifşaatı teyit mahiyetinde olduğundan bütün bu 
beyanları ihmali ve ülke aleyhine icraatiyle Dışişleri 
Bakanının görevini kötüye kullanmasından ötürü ül
kenin dış çıkarlarını tehlikeye attığı için Anayasanın 
90 ncı T. C. K. nun 230 ve 240 ncı maddesi gereğin
ce hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Özer ölçmen 

BAŞKAN — Muhterem üyeler, okunan^ önerge 
hakkında Anayasanın 90 ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü mad
desi gereğince bir Meclis Soruşturması açılmasının 
gerekli olup olmadığım incelemekle görevli Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun 16 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili bakanın üye seçimi tarihinden itibaren 15 
gün içinde yazılı görüşünü Komisyona vermesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

10. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 3 arkada
şının, kalkınma plan ve program gereklerini yerine 
getirmeyerek ülke çıkarlarına aykırı hareket ettikleri 
ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 210, 228 ve 240 
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı, 
T. M. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman Demirel, Mil
li Savunma Bakanı Ferid Melen, Maliye Bakanı Yıl
maz' Ergenekon, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Selâhattin Kılıç ve Ticaret Bakanı Halil Başol hakla
rında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9165) 

BAŞKAN — Diğer bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Konu : Başbakan, Millî Savunma Ba
kanı, Maliye Bakanı, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı ve Ticaret Bakanı 
Hakkında Meclis Soruşturması açıl
ması istemidir. 

Bugüne kadar Türkiye'nin lâstik ihtiyacı, yabancı 
sermayenin kontrolündeki üç lâstik fabrikasınca kar
şılanmıştır. Son iki yıldan beri talebin büyümesi kar
şısında ithalât zorunluluğu doğmuştur. İthalâtın artan 
ölçüde büyümesi, bir an önce yerli üretimin kurulma
sı ve yeni kapasitelerin oluşturulmasını gerektirmiştir. 

Nitekim, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında 
«Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde, lâstik tekerlek 
fabrikalarının tevzileri yanında kamu öncülüğü ile ye
ni bir kapasitenin gerçekleştirilmesi de öngörülmekte
dir» denilmektedir. Buna dayanılarak DPT 17.9.1973 
tarih ve İPD : Sek. 533/ - 3 . 30 . 3 . 7 . 4 . 1973 -

6196 sayılı yazı ile söz konusu öncülük bir kamu kuru
luşu olan Petkime verilmiştir. Zira Türkiye'deki teker-
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lek lâstiği yapımında kullanılan temel hammaddeler
den bazılarını yanlızca Petkim üretmektedir. Petkim 
ürettiği bu maddelerin satışı için mevcut yabancı ser
mayeli lâstik üreticilerine bağımlı hale gelmektedir. 
Petkimin lâstik yapımına girmesi, artan lâstik talebi
ni karşılamasının yanında, ürettiği ara mallarının pa
zarlamasını kolaylaştırıcı bir girişim olarak düşünül
müştür. 

Plan ilkesini gerçekleştirmek üzere 1974 yılı ya
tırım programına, Petro - Kimya Sanayi yatırımları 
arasında ve 740 010 010 numarası ile lâstik tekerlek 
fabrikası kurulması için hazırlanan proje konulmuş
tur. Projenin programa alınmasını müteakip projenin 
gerçekleştirilmesi için kamu kuruluşları ile Petkim ara
sında görüşmeler yapılmıştır. Bu meyanda Oyak, Pet
kim tekerlek lâstiği yatırımının finansmanında or
tak olmayı önce kabul etmiştir. Bilâhara Petkim ile 
ortak olmaktan vazgeçerek, yabancı sermayeli bir şir
ket olan Godyear ile ortak olmayı tercih etmiştir. 
Daha sonra, Petkim, T. C. Emekli Sandığı, Devlet 
Malzeme Ofisi, aralarında kamu hissesi % 74 olarak 
kararlaştırdıkları bir anonim şirket bünyesinde lâstik 
tekerlek fabrikasını gerçekleştirmek üzere bir proto
kol hazırlamışlardır. Petlas Lâstik Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi adı verilen bu kuruluşa, T. C. Emekli 
Sandığının ve Devlet Malzeme Ofisinin katılmasını sağ
lamak için Maliye Bakanlığının, Petkimin ise Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının kararnameleri im
zalamaları gerekliydi. İlgili kuruluşlar konu ile ilgili 
olarak müracaat, tekit, ısrar ve uyarıda bulunmuşlar
dır. Fakat Demirel ve ilgili Bakanlar tekerler lâstiği 
sanayiinde tek kamu girişi olarak planlanan Petkimin 
lâstik yatırım için gerekli kararnameyi 12 aydan beri 
hiç bir sebep göstermeksizin imzalamamaktadırlar. 
Amaç lâstik sanayiin bütünüyle özel ve yabancı ser
maye çıkarların emrine vermektir. Hazır olan ka
rarnameyi imzalamayan Demirel ve ilgili Bakanlar 
lâstik sanayini, özel ve yabancı sermayeli kuruluşlar 
arasında paylaştırmayı kararlaştırmışlardır. 

Nitekim yabancı sermayeli lâstik sanayi firmaları, 
Ecevit Hükümeti sırasında reddedilen tevsi taleplerini 
yeni boyutlarla peyderpey sunmuşlardır. Bunların ka
bulü halinde Türkiye 1980 yılında, yılda 3 milyon lâs
tik tekerlek fazlasıyle karşılaşacaktır. Yılda 3 milyon 
lâstik tekerlek ihracatı gerçekleştirilmezse, lâstik sana
yii büyük bir bunalımın içine girmiş olacaktır. Ancak 
kapasitelerini genişletmek için başvuran yabancı ser
mayeli, Prelli, Goodyear, Uniroyal ortaklıklarının hiç 
birisi böyle bir ihracatı mümkün görmemektedir. 

Yerli ve yabancı sermayeli tekellere bağımlı MC pa
tentli Demirel Hükümeti çareyi, kamu girişimi Petki
min lâstik tekerlek yatırımını engellemekte bulmakta
dır. 

Bütün bunlara karşı, Petkimin yatırımı 1976 yatırım 
ve finansman programına, yatırım için hazırlanan ka
rarname bekletildikten ve halen imzalanmamışken, ko
nu ile ilgili kuruluşlara «bu meseleyi uyutun» denil
mişken... alınıyor. Bu işe, sorumluluktan kurtulmanın 
kılıfını hazırlamaktadır. 

27 . 3 . 1975 tarihli gazetelerde Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı «Türkiye'nin Silâh
lı Kuvvetler başta olmak üzere tüm lâstik ihtiyacını 
karşılayacak olan bir tesise kavuşacağını, Oyak'ın 
Goodyear'daki payının % 23,07'ye yükseltildiğini, ya
tırımlarının ' ulusal kalkınma planlarının temel hedef 
ve stratejisine yöneldiğini, uçak lâstiğinin ilk kez Tür
kiye'de imalinin sağlanmış olacağını, kurulacak fab
rikanın Türk savaş sanayiine geniş katkısı bulunaca
ğını ve lâstik üretiminde kullanılan başlıca 4 madde
nin ikisinin İzmit'te kurulu Petkim tesislerinden sağ
lanacağını» ifade etmişlerdir. Goodyear Genel Müdü
rü Amerikalı da bunları teyit etmiştir. 8 . 4 . 1975 ta
rihli Millî Savunma Bakanı Ferid Melen imzalı yazı
da «Oyak ile Goodyear Tire And Rubber Company 
arasında bir önanlaşma imzalandığını, yapılan bu an
laşma ile Hava Kuvvetlerinin uçak lâstiklerinin ilk de
fa yurdumuzda yapımı sağlanacağını, aynı zamanda 
yine Silâhlı Kuvvetlerimizin kara nakil araçlarına 
ait lâstik ihtiyaçları ile Ordu Yardımlaşma Kurumu
nun otomotiv sektöründeki kuruluşlarına ait çeşitli 
ebattaki lâstik talebleri de karşılanmış olacağını, bu 
nedenlerle Tevsi Programının mümkün olan süratle 
çıkarılması hususunda «Başbakan ve ilgili Bakanlar
dan tavassutta bulunulması isteniyor, Millî Savunma 
Bakanı Ferid Melen yabancı sermaye kuruluşu Good
year için resmen girişimde bulunuyor. Millî Savunma 
Bakanlığının görevleri arasında yabancı sermaye izin
leri ve bu kuruluşların tevsi taleblerinin bir an önce 
çıkarılması tavassutları bulunmakta mıdır? Millî Sa
vunma Bakanı Goodyear firmasının tevsii halinde Pet
kim tarafından projelendirilen lâstik tekerlek fabrika
sına, Oyak'ın, ortaklığı konusunda bırakınız tavassutu
nu, Petlas projesinin gerçekleşme olanağını ortadan 
kaldırdığını bilmemekte midir? 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulanma
sına olumsuz etkisi ve piyasanın yabancı sermayeli fir
malarca tutulmasının sakıncaları millî savaş sanayii ile 
nasıl bütünleşebilmektedir? Goodyear ortaklığı ile il-
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gili olarak ulusal lâstik sanayii adına nasıl beyanda 
bulunabilmektedir? 

30 . 4 . 1974 tarihinde Oyak yeni lâstik fabrikası 
kurmak için bizzat başvurmuş ve yılda 1 250 000 adet/ 
yıl kapasiteli projesi için teşvik belgesi almıştır. Bu 
projeden niçin vazgeçmiştir? Petkim'le anlatmasın
dan neden vazgeçiyor ve Goodyear'da karar kılıyor? 
Üstelik kurulu üç lâstik tekerlek fabrikası içinde ka
pasitesi en düşük düzeyde olan, emek yoğun, eski 
teknoloji ve düşük rantabiliteli bir tesisle bütünleşi
yor. Yapılacak tevsii ile eklenecek ek kapasite ise 
730 000 adet/yıldır. Gerek Oyak'ın kendi projesi ve ge
rekse Petlas projesi 1 250 000 adet/yıl kapasitelidir. 
Ayrıca söylendiği gibi Goodyear tevsii talebi ihracatı 
öngörmekte ve sadece iç pazar için üretim düşünmek
tedir. Bunun dışında kapasite artışında, teknik bilgi 
ödeme payı diğer yabancı sermayeli ortaklıklarda % 
0.5 düşerken, bu tevsii talebinde % 3'e tırmanmakta
dır. Millî ekonominin gerekleri ile bağdaşmasını anla
mak mümkün değildir. 

Uçak lâstiği imali ise kamuoyunu etkilemek için 
kullanılan bir araç yerine, ortaya sürülmektedir. Uçak 
lâstiği yapmanın boyutları bilinmez sanılarak yapılan 
girişimler boyanılmak isteniyor. Uçak lâstiği imalâtı 
özel bir teknoloji gerektirmemekte-ve bu gün bile yur
dumuzda imali mümkün görünmektedir. Uçak lâstiği 
imalindeki en önemli husus imal edilen lâstiklerin test
lerinin yapılmasıdır. Yerli sermayeli kuruluşlarca uçak 
lâstiklerinin, üretim süresinin, imal ve testler de dahil 
olmak üzere tümüyle yurdumuzda yapılması her yön
den yararlıdır. Nitekim, diğer yabancı firmalar, Pet-
kim ve Lassa da aynı teklifte bulunmuşlardır. Türki
ye'nin önümüzdeki yıllar için talep açığını, Petkim'in 
projesi ile karşılamak mümkündü. Fakat Sabancı Hol
ding ve diğer yabancı sermayeli kuruluşlar bunu engel
lemekte başarı gösterdiler. Ancak Sabancı Holding ile 
yabancı sermayeli kuruluşların bu açık pazar karşısın
daki çıkarları kamuoyuna yansıyan boyutları ile Hü
kümete intikal etmiş bulunmaktadır. Sabancı Holding 
ait Lassa, gerek Petkim projesinin gerçekleşmesine, 
gerekse mevcut yabancı sermayeli ortaklıklara yeni 
yabancı sermaye izni verilmesine karşı çıkmaktadır. 

Bu nedenle yabancı Holding'de Millî Savunma Ba
kanına «Milliyetçilik ve ulusal lâstik sanayi konusun
da» notları içeren bir mektup yazmıştır. Lassa «ya
bancı sermayeli şirketlerin tevzi yerine, onlarla çetin 
geçeceği anlaşılan rekabette bir başka % 100 millî şir
keti (yani Petlas) yanında görmekten memnun olacak
tır. Petkim'in devreye girmesindeki millî avantajlarla, 

lassanın devreye girmesiyle temin edilen avantajlar 
aynıdır.» diyebilmektedir. Yalnız tabiî 1975 - 1980 
arasında lassa dışında ek kapasite ihtiyacı olmadığını 
belirterek. Lassa bile üçüncü 5 yıllık planın 4 ncü 
lâstik fabrikası ile ilgili bölümünün espirisini «Yaban
cı sermaye monopolünün etkili bir şekilde kırılması 
amacını taşıdığını» kabullenmiştir. Nitekim veriler, 
yabancı sermayenin en çok temerküz ettiği yer bu sek
tör olduğunu göstermektedir. 

Lassa'nın bu baskısı karşısında Millî Savunma Ba
kanlığı ordunun Remo planı çerçevesinde 2490 ve 150 
sayılı yasaların uygulamamasından yararlanarak, ordu
nun lâstik ihtiyacını Lassa'dan temin edeceğine dair 
tahütte bulunduğu ve onay için Maliye Bakanlığında 
bekletildiği gazete haberlerine geçmiştir. 

1. — Üçüncü 5 Yıllık Kalkınma Planı yasal bir 
belgedir. 

2. — Yıllık programlar kalkınma planlarının uygu
lama dilimleridir ve yürütmeyi bağlayan bütçe temeli
dir. 

3. — Hükümet edenler kalkınma planına ve prog
rama uymak ve gereklerini yerine getirmek zorunda
dırlar. 

4. — Goodyear çok uluslu bir A. B. D. tekelidir. 
A. B. D. Senatosunda yatırım yaptığı ülkelerde rüşvet 

dağıttığını kabullenmiştir. Ulusal Lâstik sanayiin kurul
masını engellemesi olağandır. 

5. — Hükümet edenler kaynakların kullanımında 
ülke çıkarlarını korumakla yükümlüdürler. Yabancı 
çıkarlara öncelik tanıyamazlar. Yatırımları toplum ya
rarına gerektirdiği önceliklere göre yöneltmek zorun
dadırlar. Başbakan Süleyman Demirel, Millî Savunma 
Bakanı Ferid Melen, Maliye Bakanı Yılmaz Ergene-
kon, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kı
lıç ve Ticaret Bakanı Halil Başol, plan ve program 
gereklerini yerine getirmeyerek, ülke çıkarlarına aykı
rı olarak, özel ve yabancı şirketlere çıkar sağlamışlar
dır. 

Bu fiilleri T. C. Yasasının 210 ve 228, 240 ncı mad
delerine uymaktadır. 

Bu nedenlerle T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis Soruştur
ması açılmasını, iddialarımızın geçerlik kazanması ha
linde Yüce Divana şevkine karar verilmesini dileriz. 

Saygılarımızla. 15 . 3 . 1976 
Burdur Hatay 

Ali Sanlı Mehmet Sönmez 
tzmir İstanbul 

Süleyman Genç Engin Unsal 
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BAŞKAN — Okunan önerge hakkında, Anayasa
nın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir Mec
lis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığını 
incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurul
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakan ve ilgili bakanların üye seçimi tarihinden 
itibaren 15 gün içinde yazılı görüşlerini Komisyona 
vermeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et-
msyenler... Kabul edilmiştir. 

/ / . — İçel Milletvekili ibrahim Göktepe ve 50 
arkadaşının, bakanlıkları zamanında görevlerini kö
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanu
nunun 240 net maddesine uyduğu idiasıyle, Anaya
sanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca eski Başbakan 
Bülent Ecevit ve Köy İşleri eski Bakanı Mustafa Ok 
haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9166) 

BAŞKAN — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 
50 arkadaşının, bakanlıkları zamanında görevlerini kö
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu idiasıyle, Anayasanın 
90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca eski Başbakan Bülent Ece
vit ve Köy İşleri eski Bakanı Mustafa Ok" haklarında 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 

•okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantı Başkanlığına 

Eski Başbakan Bülent Ecevit ile Köy İşleri ve 
Kooperatifler eski Bakanı Mustafa Ok hakkında, aşa
ğıda izah edeceğimiz sebeplerle bir Meclis Soruştur
ması açılmasını istiyoruz : 

1974 yılında, Sayın Bülent Ecevit'in Başbakan ve 
Mustafa Ok'un Köy İşleri Bakanı olduğu devrede 
İçel Y.S.E. Teşkilâtında büyük yolsuzluklar yapılmış 
ve bazı C. H. P. mensuplarına milyonlarca liralık 
gayri meşru menfaat sağlanmıştır. 

Bu dönemde, İçel Y.S.E. Müdürlüğü; Soda Sana
yii A.Ş. ile Mersin ve Kazanlı Belediyelerinden idarî 
protokollerle toplam tutarı 5,5 milyon lirayı bulan 
bazı yol işlerini bizzat yapmak üzere almıştır. Bu işler 
için mezkur kuruluşlardan tahsil edilen paraların ha

zineye veya il özel idaresine gelir kaydedilmesi, hiç 
değilse Y.S.E. nin Ziraat Bankası nezdindeki Köy 
katılım payları hesabına geçirilmesi gerekirken bu ya
pılmamıştır. Böylece, milyonlarca lira elden alınıp 
elden sarf edilmiştir. 

Y.S.E. nin, Soda Fabrikası ile mezkur belediye
lerden bu işleri, bizzat yapmak üzere aldığı sırada 
TUR - YAP adındaki bir şirketin devreye girdiğini 
ve Y.S.E. nin aldığı bu işleri TUR-YAP Şirketine 
devrettiğini görüyoruz : 

Y.S.E. Mersin Soda Fabrikasıyle ilgili yolu 
8 . 4 . 1974 tarihli protokolle almış, birinci kısmını 
2 . 5 . 1974'te, ikinci kısmını 14 . 6 . 1974'te TUR -
YAP şirketine devretmiştir. 

Kazanlı Belediyesine ait yol işini ise, 1 8 . 4 . 1974' 
te almış, hemen akabinde, 30 . 4 .1974'te TUR -YAP 
şirketine devretmiştir. 

Mersin Belediyesine ait ara yolları stabilize mal
zeme işini 2 . 5 . 1974'te Belediyeden almış ve 
2 . 5 . 1974'te, yani aynı gün TUR-YAP şirketine 
devretmiştir. Bu devrin aynı gün yapılmış olması da, 
her şeyin önceden tertiplenmiş olduğunu gösteren 
önemli bir delildir. 

Mersin Belediyesi, Kara Duvar Mahallesi yolu 
stablize malzeme işini Y.S.E., 25 . 6 . 1974 günü al
mış, hemen bir hafta sonra, 2 . 7 . 1974 günü TUR -
YAP şirketine devretmiştir. 

Böylece, Y.S.E. nin bu işleri aldığı tarihlerle 
TUR - YAP şirketine devrettiği tarihlerin hemen bir
birini takip ettiği görülmektedir. Bunlar, elbette bir 
tesadüfe bağlanamaz. Bütün bu işler soygun için alın
mış TUR - YAP şirketine de soygun için devredil
miştir. 

Y.S.E., bu işleri TUR - YAP şirketine devreder
ken, herhangi bir ihale veya ilân yapmamıştır. Esa
sen, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Y.S.E. nin bu iş* 
leri almasıyle TUR - YAP şirketine devretmesi ara
sında, ihale veya ilânın yapılabileceği bir süre dahi 
bırakılmamıştır. 

Diğer taraftan, bu işler için TUR - YAP şirketi 
ile birlikte bazı şahıslarda Y.S.E. ye teklif mektubu 
vermişlerdir. Fakat, bu teklif mektuplarındaki indi
rim nisbetleri hep % 1 - 3 arasında tutulmuş ve böy
lece, şirketin ı% 3 - 4 arası indirimlerle bu teklifleri 
aşarak 5 kalemden ibaret olan mezkûr işleri alması 
sağlanmıştır. Halbuki, Ecevit Hükümetinin istifasın
dan sonra, Kasım 1974'te yağışların başladığı ve in
şaat mevsiminin geçtiği bir devrede, Y.S.E. aynı yer
deki aynı cins işleri % 9'u aşan tenzilâtla ihale et-
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mistir. Buna rağmen, inşaat işleri için en uygun mev
sim olan Nisan - Haziran aylarında TUR - YAP şir
ketine çok düşük indirimlerle bu işlerin verilmiş ol
ması, tertiplenen soygunun bir diğer açık ve kesin 
delilidir. 

Ecevit iktidarı zamanındaki yolsuzluk ve soygun
lardan sadece bir tanesi olan bu olayın daha önemli 
delilleri de vardır : 

TUR - YAP şirketi ile birlikte bu işleri almak 
üzere teklif mektubu veren şahıslardan hiç birisinin 
müteahhit karnesi, malzeme ve makine beyanname
si, bu gibi işleri yapabileceklerine dair bonservisi yok
tur. Ticaret Odası ve vergi kayıtları da bulunmamak
tadır. O halde, teklif mektubu veren bu şahıslar, in
şaat işleriyle uğraşan kimseler değillerdir. Üstelik, 
teklif mektubu veren bu kimselerden kanunen gerekli 
olan teminat da alınmamıştır, işte sahtekârlık, asıl 
burada ortaya çıkmaktadır. Çünkü, teklif mektubu 
veren şahıslar, birisi hariç, gösterdikleri adreslerde 
bulunmamaktadırlar. Bazı teklif mektuplarında yazı
lan sokak isimleri, Mersin'de yoktur. Bazı teklif mek
tuplarında ise, yazılan sokaklarda verilen hane nu
maraları bulunmamaktadır. O halde, bu teklif mek
tupları soygun için düzenlenmiş hayalî teklif mektup
larıdır. TUR - YAP şirketiyle birlikte bu işler için ay
rı - ayrı teklif mektubu veren 9 şahıstan yalnız bir 
tanesinin adresi bellidir: Fuat Alanlı adındaki bu şa
hıs da inşaat işleri ile değil, o zamanda, şimdi de 
kahvecilikle uğraşmaktadır. Bu şahıs, TUR - YAP 
şirketi kurucusu ve mutemedi Şerif Erkân Karcıoğ-
lu'nun kayın biraderidir. 

Bu durum, bütün bu işlerin TUR - YAP şirketine 
verilebilmesi için sahte adreslerde oturan hayalî taşo-
ranların imzaladığı mürettep teklif mektupları düzen
lendiğini açıkça göstermektedir. Bu sahtekârlığın ve 
soygunun önemli bir merhalesini teşkil eden bu ha
yalî ve mürettep teklif mektuplarını hazırlıyanlar da, 
bunları kabul edenler de, buna göz yumanlar da suç
ludurlar. 

Soyguna giden bu yolsuzluklar zinciri devam et
mektedir. TUR - YAP şirketi adına Şerif Erkân Kar-
cıoğlu imzasıyle verilen teklif mektuplarının her bi
rinde ise, değişik adresler gösterilmektedir. Bu dala-
verali yollarla bu işleri alan TUR - YAP şirketinden 
bir kuruş dahi kanunî teminat alınmamıştır. Şirketin 
bu işleri alabilmek için yeterlik belgesi yoktur. Şir
kete sık - ak avans verilmiş ve işler adeta avansla 
yürütülmüştür. 

Şirket, taahhüt ettiği bu işleri kendi kusuru yü
zünden zamanında bitiremediği halde, cezai şart tat
bik edilmemiş, zamanında teslim etmiş gibi ödeme 
yapılmıştır. 

TUR - YAP şirketine verilen bu işlerin hepsi için 
istisnasız keşif artışı hesaplanmış ve «keşif artışı» 
adı altında, ayrıca 300 bin lirayı aşkın para ödenmiş
tir. 

Bu TUR - YAP şirketi ne zaman kurulmuştur, kim
ler kurmuştur? Şimdi bunu açıklayacağız : Bu şirket, 
C. H. P. iktidara geldikten sonra alel - acele kurul
muş bir şirkettir. Şirketin ana sözleşmesi, 22.4.1974 
tarihinde Ankara 4 ncü noterliğinde tasdik edilmiş
tir. Halbuki şirket, yukarıda da belirtildiği gibi, ka-
zanlı belediyesine ait yol işini 30 . 4 . 1974'te; Mer
sin Belediyesine ait iki işten birisini 2 . 5 . 1974'te; 
ikincisini, 2 . 7 . 1974'te; soda fabrikasına ait yolun 
birinci kısmını 2 . 5 . 1974'te, stablize malzeme nak
liyle ilgili ilk kısmını ise, 12 . 6 . 1974'te Y.S.E, den 
almıştır. Şirketin ticaret siciline tescil tarihi ise, 
11 . 7 . 1974'tür. O halde, TUR - YAP şirketi henüz 
tescil ilân edilmeden, anasözleşmesini Notere tasdik 
ettirir ettirmez, kuruluş amacına uygun şekilde soygu
na başlamıştır. Yani bu şirket, Hazineden Y.S.E. ka-
nalıyle ve çeşitli yollarla yolunu bulduğu zaman, he
nüz tescil ve ilân edilmemiştir. Halbuki, Ticaret Şir
ketleri, tescil ve ilânla hükmî şahsiyet kazanırlar. O 
halde mezkûr şirket, bu milyonluk işleri aldığı zaman 
hukuken mevcut değildir. Bu şirkete kanunen iş ve
rilmesi ve ödeme yapılması da mümkün değildir. O 
halde, şirkete ödenen paralar, gasp ve soygun niteli
ğindedir. Ödetilmesi gerekir ve suçluların da, - kim 
olursa olsun - cezalarını çekmeleri gerekir. 

Bu derece dalaveralı yollarla devleti soyan bu şir
ketin kurucuları ve ortakları, kimlerdir. 

1. — Vefa Çetin (Bu zat, Milliyetçi Hükümetin 
kurulması ve soygun devrinin kapandığını anlaması 
üzerine, şirketten 21 . 4 . 1975 tarihinde ayrılmış
tır). 

2. — C. H. P. içel eski il kâtibi Şerif Erkân Kar-
cıoğlu (hâlen ortaktır). 

3. — Nursan Doğanyer (İçel eski Y.S.E. il Mü
dürü irfan Savtekin'in eşi olup, bütün bu suiistimal
ler bu zatın Y.S.E. Müdürlüğü zamanında yapılmış
tır). Bu suçtan dolayı 12 . 3 . 1976 tarihinde Mersin 
Adliyesince tutuklanmıştır). 

4. — C. H. P. içel Milletvekili Oral Mavioğlu' 
nun babası ilhan Mavioğlu (halen ortaktır). 
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5. — C. H. P. İçel Milletvekili Oral Mavioğlu 
(hâlen ortaktır). 

Görülüyorki, TUR - YAP şirketini bir C. H. P.'li 
milletvekilinden babasına ve bu partinin bir eski il 
kâtibine kadar C. H. P.'liler kurmuştur, ve şirketin 
aslında C. H. P.'nin devri iktidarında bir soygun ara
cı olarak kurulduğu böylece ortaya çıkmaktadır. 

Acaba, Sayın Ecevit'in «Halk Sektörü»; dediği şey, 
bu memlekette, bazı Halk Partili milletvekillerinin ba
baları ile birlikte soygun şirketi kurmaları anlamına 
mı gelmektedir? 

Halktan yana olduklarını iddia edenler, devr-i ik
tidarlarından sadece îçel-Vilâyetinde ve bu vilâyetin 
de sadece Köy hizmetlerine ayrılan Y.S.E. Teşkilâ
tında, başta bir C. H. P.'li milletvekili ile babası ol
mak üzere, sahte yollarla milyonları vurmalarına göz 
yummanın hesabını, sorumlu Başbakan ve Bakan 
olarak Sayın Ecevit ve Sayın Ok vermelidir. 

Y.S.E. İl Müdürlüğünün idarî protokollerle almış 
olduğu bu işlerin hiç birisi, 1974 yılı çalışma progra
mında bulunmamaktadır. Milyonları tutan bu işleri, 
bir Y.S.E. Müdürünün, bağlı bulunduğu bakanlığın 
izni olmadan yapmayı taahhüt etmesi ve mukavele
ye bağlanması da düşünülemez. Burada milyonların 
soyulması bir yana, Y.S.E. Teşkilâtı, aslî gayesi olan 
Köy hizmetlerinden uzaklaştırılmıştır. Öte yandan, 
milyonluk işlerin henüz kuruluşunu bile tamamlama
mış ve hükmî şahsiyet kazanmamış olan, bir C. H. P.' 
li milletvekiliyle babasının ve parti kâtibinin kurdu
ğu, TUR - YAP adındaki bu şirkete sahte teklif mek-
tuplarıyle, ilansız ve ihalesiz, emsaline göre çok dü
şük indirimlerle, kanunî şartların hiç birisi yerine ge
tirilmeden verilmiş olmasından bir Köy işleri Baka
nının haberi olmaması mümkün değildir. C. H. P.'li 
bazı îl Daimî Encümen Üyelerinin bu konuda şikâ
yette bulundukları anlaşıldığı halde, C H. P. iktida
rında hiç bir soruşturmanın yapılmamış olması da, 
bu soyguna bile - bile göz yumulduğunu göstermek
tedir. 

Aslında ise, TUR - YAP soygunu ve benzeri soy
gunlara, eski Başbakan Bülent Ecevit'in, vurguncu
ya, soyguncuya, karaborsacıya imkân tanıyan, bun
lara zemin hazırlayan ve kendi taraftarlarının yolsuz
luklarına göz yuman maksatlı hükümet politikasının 
ve takip ettiği genel siyasetin yol açmış olduğu bir 
vakıadır. 

Bu sebeplerle, gerek eski Başbakan Ecevit'in, ge
rekse Köy İşleri ve Kooperatifler eski Bakanı Mus
tafa Ok'un, bu fiil ve hareketleri, Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesinde belirtilen «Görevi kötüye 
kullanma» fiilini teşkil etmektedir. Binaenaleyh, eski 
Başbakan Bülent Ecevit ve Köy işleri ve Kooperatif
ler eski Bakanı Mustafa Ok haklarında, Anayasamı
zın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantı içtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis 
Soruşturması açılmasını saygı ile arz ve talep ede
riz. 

içel 
ibrahim Göktepe 

Kars 
Cemil Ünal 

Urfa 
Halil Millî 

Urfa 
Mahir Aksoy 

Bilecik 
Muzaffer Erdem 

Bursa 
Ali Elverdi 

Ordu 
Senai Yazıcı 

Aydın 
Behiç Tozkoparan 

Bursa 
Halil Karaatlı 

Niğde 
Haydar Özalp 

C. S. Balıkesir Üyesi 
Raif Eriş 

Balıkesir 
M. Kemal Alver 

İsparta 
Mustafa Cesur 

izmir 
Adil Demir 

Tokat 
Feyzullah Değerli 

Kahraman Maraş 
Halit Evliya 

izmir 
ismail Taşlı 

Urfa 
Mustafa Kılıç 

Eskişehir 
ismet Angı 

C. S. Bilecik Üyesi 
Orhan Tuğrul 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 

Trabzon 
Ömer Çakıroğlu 

Adıyaman 
Halil Ağar 

Antalya 
Remzi Yılmaz 

Niğde 
Yaşar Aribaş 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Niğde 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

Ankara 
Fikri Pehlivanlı 

Konya 
Oğuz Atalay 

Kastamonu 
Mehdi Keskin 
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Balıkesir 
İlhan Aytekin 

Bursa 
Gemal Külâhlı 

Bursa 
Hüseyin Suat Sungur 

Kocaeli 
Sedat Akay 

İsparta 
Yusuf Uysal 

Gümüşhane 
Mustafa Karaman 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

Kırşehir, 
Memduh Erdemir 

Hatay 
Ali Yılmaz 

Ordu 
Kemal Şensoy 

Muğla 
Ünat Demir 

Zonguldak 
Orhan Göncüoğlu 

Ankara 
Hasan Özçelik 

Afyon 
A. İhsan Ulubahşi 

Kütahya 
H. Cavit Erdemir 

Yozgat 
İhsan Arslan 

C. S. Konya Üyesi 
Mehmet Varışlı 

İsparta 
Ali İhsan Balım 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Afyon 
Mete Tan 

Denizli 
Rıza Gençoğlu 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir Mec
lis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığını 
incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurul
ması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-
lyer... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili eski Başbakan ve eski Bakanın üye seçimi ta
rihinden itibaren 15 gün içinde yazılı görüşlerini Ko
misyona vermeleri hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender 
Cenap Ege ve 4 arkadaşının, görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı, T. B. 
M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca eski Başbakan Bülent Ecevit ve Gümrük 

ve Tekel eski Bakanı Mahmut Türkmenoğlu haklar in-
da bir Meclîs Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
si. (9/67) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum 
efendim:. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlığına 

Son üç yıldan beri gerek kamuoyunda gerekse ba
sında geniş yankılara sebep olan ve zaman zaman 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurul-
lariyle komisyonlarında görüşme konusu teşkil eden 
İzmir - Urla Bademler köyü Kalkınma Kooperatifi 
Yönetim Kurulu ve bu yönetim kurulunun bazen se
çimle gelmiş başkanı, bazen maliyet zait kâr esasına 
göre çalışan müteahhidi, bazen kooperatifin bir nu
maralı ortağı ve bazen de kooperatifin perde _arkası 
dirijanlarmın kooperatif yönetimini ele geçirdikten 
sonra meydana gelen birtakım yolsuzlukların artık 
su yüzüne çıkarılması ve kamuoyunun bu konuda 
bir neticeye varma zamanı geldiği inancı içindeyiz. 

Bademler Köyü Kalkınma Kooperatifi 1962 yılın
da tarımsal üretim ve tüketim kooperatifi olarak ku
rulmuş, 1971 yılında da 1163 sayılı Kanuna göre ana-
sözleşmesinde gerekli tadilât yapılmış bulunmak
tadır. . 

Kuruluştan bu yana çeşitli merhalelerden geçen 
kooperatif, önce 1 100 adet tavukçuluk, daha sonra 
inekçilik projesi teşebbüsünde bulunmuştur. Tavuk
çuluk projesi 1968 yılında Köy İşleri Bakanlığınca 
hazırlanarak kooperatife verilmiş, projeye ilâveten 
sabit yatırım karşılığı olarak 93 000 TL.'da kooperati
fe ödenmiştir. Kooperatif bu paranın 52 000 TL.'sını 
bugün tamamen muaddal ve terkedilmiş bir şekilde 
bulunan kümes ve yem deposu inşaatında kullanmış, 
geri kalan parayı da Burunsuz Çiftliğinin satın alın
masında kullanıldığından proje ikmal olunamamıştır. 
Yeni yatırımlar ve işletme alanının genişletilmesi 
gibi sebeplerle yarım kalan bu projenin yerini 1971 
yılında 50 dekarlık seracılık projesi almıştır. 

Seracılık projesinin tutarı 1972 yılında 13,5 mil
yon TL. iken, 1974 yılında 29,5 milyon ve 1975 yılın
da da 39 milyon liraya yükselmiştir. Seracılık projesi 
için Köy İşleri Bakanlığınca 1972 yılında 480 978 lira 
verilmiştir. 1974 yılında Cumhuriyet Halk Partisi 
İktidarı döneminde bu proje için. 10 milyon lira ay
rılmış ise de, bu meblâğı kullanmaları mümkün ola
mamış, ancak kooperatif dirayetli idarecilerinin mev
ki ve makamlarının nüfuzunu suiistimalleri sonun
da 1974 yılı için 600 000 lira hibe, 400 000 lira da 
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kredi alnuşUr. Yine dirayetli idarecilerinin bakanlık 
mevki ve nüfuzunu kullanmaları sonunda Türkiye' 
de mevcut 5 365 emsal kooperatif dururken diğer im
tiyazlı 7 kooperatifle birlikte bu kooperatife de 4 mil
yon, liralık bir hibe yardımı tefrik edilmiştir. Dira
yetli yöneticilerin idaresinde bulunan kooperatifin 
halen mevcut bulunan 528 ortağından 133'ünün 
kooperatiften kendi arzuları ile çıkmaları veya yöne
tim kurulu kararıyle ortaklıklarının sona erdiği ve ha
len sadece 395 ortağının mevcut olduğu bilinmekte
dir. Bu ortaklardan 14'nün ortaklık ve 91'nin de hisse 
artırma dilekçelerinin mevcut olmadığı ve 178'nin de 
taahhütlerini yerine getirmedikleri müfettiş raporları 
ile tespit edilmiş bulunduğuna göre, bu kooperatifin 
halen kanunî gerekleri yerine getiren 122 ortağı bu
lunmaktadır. Ama geliniz görünüz ki kooperatif 1975 
yıh sonuna kadar 307 ortağını yönetmelik uyarınca 
sağlanan kontenjandan faydalanmak suretiyle yurt dı
şına işçi olarak gönderilme imkânına kavuşmuştur. 

Müfettişlerce koperatif dosyaları üzerinde yapı-, 
lan incelemeler sonunda ortakların kişisel dosyala
rında bulunan ve noterlikçe tanzim edilen yüklenme 
senetlerinde gösterilen meblâğların büyük bir çoğun
luğunu ortaklık ve muhasebe defterlerine kaydolun-
madığı ve bu gibi ortaklardan alınıp bahse konu 
dosyalarda muhafaza edilen ve bir kısmı hasıl olan 
şahsî lüzum ve zaruretler üzerine tahsije verilen ce
man 1 116 594.28 liralık tarihsiz ve vadesiz oldukları 
gibi, alacaklısının da belli olmadığı bonoların muha-
sebeleştirilmemesi sebebinin altında mutlaka bir ne
den mevcuttur ve bu nedenledir ki, kanunlarımıza 
göre suç teşkil eden bu fiil kooperatif yöneticileri ta
rafından fütursuzca işlenmiş bulunmaktadır. Bu konu 
talep ettiğimiz Soruşturma Hazırlık Komisyonu ku
rulduğu zaman bütün çıplaklığı ile kamuoyunun göz
leri önüne serilecektir. 

1968'den 1971 yılına kadar diğer emsali koopera
tifler gibi normal şekilde faaliyetlerini yürüten Ba
demler Kalkınma Kooperatifi 24 Şubat 1971 tarihli 
olağan Genel Kurul Toplantısında, bu toplantının tu
tanağının 7 nci maddesinin son paragrafında» koope
ratifin işlerini yürütmek üzere bir genel müdür tayi
nini ve bu elemana 3 000 TL.'na kadar aylık veya ya
pılacak yatırımın ve satışların ,% lO'una kadar proje 
ve teknik hizmet karşılığı ücret veya prim verilmesi 
hakkında Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına mü
tedair kararıyle kooperatifte bir canlılık başlamıştır, 
Aradan 4 aya yakın bir süre geçtikten sonra koope
ratif Genel Kurulu olağanüstü olarak yeniden top

lanmış ve bu toplantı tutanağının 5 nci maddesinde 
Mahmut Türkmenoğlu'nun Müdür olarak atanması 
hakkında 1 . 3 . 1971 tarihli Yönetim Kurulu kararı
nın kabulü ile onayına ve Türkmenoğlu ile sözleşme 
yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verildiğini Öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Bu noktada Yönetim Kurulunun 1 . 3 . 1971 tarih 
ve 2 sayılı karan üzerinde biraz tevakkuf etmekte 
yarar görüyoruz. Bu kararın 2 nci maddesinde «Mad
de 1 de belirtilen işleri ve kooperatifin diğer işlerini 
yönetmek ve yürütmek üzere Genel Kurulun Yöne
tim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanılarak 1 No. 
lu kararımızdan sonra yaptığımız araştırmalar sonu
cunda, seracılık ve sınaî yatırımlar konusunda ihti
sas sahibi olan ortağımız Makine Yüksek Mühendisi 
Mahmut Türkmenoğlu'na Genel Müdür yetkileri île 
görev yapmak ve haftada en az 3 gün köyde koopera
tifin başında bulunmak ve mümkün olduğu kadar 
mesaisinin tamamını kooperatif işlerine hasretmek 
şartıyle sözleşmeli mühendis olarak çalışmak üze
re görev teklif edilmesine «Madde 3..» İkinci mad
dede belirtilen şartlarla görev teklifimiz Makine 
Yüksek Mühendisi Mahmut Türkmenoğlu tarafın
dan kabul edildiği takdirde taraflarca imzalana
rak noterlikçe onaylanacak sözleşmede Mahmut 
Türkmenoğlu'nun kooperatif adına yaptığı iş ve 
işlemlerden Yönetim Kurulumuza karşı sorumlu ol
duğunun ve yapılan iş ve işlemlerin Yönetim Kuru
lu kararıyle ve alınacak kararlara uygun olarak 
yapılmasının şart koşulmasına, yukarıda belirtilen 
yetki ve sorumluluklarla kooperatifin yönetimi, ya
pılacak yatırımların projelendirilmesi, projelerin il
gili dairelere ve gerekirse Devlet Planlama Teşki
lâtına onaylatılması, onaylı projelerin gerçekleşti
rilmesi için kredi temini ve yurt dışına işçi gönder
me kontenjanı temini suretiyle ve ayrıca kooperatif 
mevcut imkânları ile ve ortaklardan sağlanacak 
ek finansmanlarla bu projelere uygun olarak yatı
rımlar yapılması, yatırımların üretime geçirilmesi 
gibi işler için Türkmenoğlu tarafından yapılacak 
etüt, projelendirme, uygulama, yönetim, denetim, sür-
veyans ve mühendislik hizmetleri karşılığı olarak 
Mahmut Türkmenoğlu'na yıl sonu hesaplarına göre 
kooperatifçe o yıl içinde yapılmış yatırımların top
lam tutarı üzerinden % 10 hesabı ile bir mühendis
lik ücreti ödenmesine aynı kararın 3 ncü maddesinin 
(f) fıkrasında ise; kooperatif hizmetlerinin görülme
si sırasında, yurt içinde ve yurt dışında bu işlerle 
ilgili iş gezileri sırasında, köye, İzmir, istanbul ve 

I Ankara'ya gidip gelme, oralarda yeme içme ve gece-
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leme gibi Mahmut Türkmenoğlu tarafından yapıla
cak her türlü masraf, ile, Türkmenoğlu'na ödenecek 
bilûmum ücretlerin vergi ve sigortalarının kendi
sine ait olmasına ve Türkmenoğlu'nun aldığı ücret
ler karşılığında firmasına ait mühendislik hizmet 
faturası kesmesine oybirliği ile karar verildi denil
mektedir. 

26 . 3 . 1972 tarihli olağan Genel Kurul Toplan
tısı tutanağının 5 nci maddesinin (b) fıkrasında: 
«Kooperatif Müdürünün 71 yılında olduğu gibi ger
çekleştirilen yatırım maliyeti üzerinden % 10 üc
ret verilerek çalıştırılmasına ve 25 . 3 . 1973 tarihli 
olağan Genel Kurul toplantısında Mahmut Türk
menoğlu'nun yatırım maliyeti üzerinden ve % 8 üc
retle çalıştırılmasının devamına karar alındığı bilin
mektedir. 

Genel durum hakkında verilen bu kısa izahattan 
sonra hadisenin kanunlarımıza göre suç teşkil eden 
noktasına gelmiş bulunuyoruz. Mesele Cumhuriyet 
Senatosunun 11 . 4 . 1974 günlü ve 45 nci Birleşi
minde, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in yapmış olduğu gündem dışı bir konuşma 
ile o sırada Sayın Ecevit Hükümetinin Gümrük ve 
Tekel Bakanı ve aynı zamanda yukarıda bahsi geçen 
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları ile Badem
ler Köyü Kalkınma Kooperatifi Müdür ve Müteah
hidi bulunan Mahmut Türkmenoğlu'nun, Sayın Ece
vit Hükümetinin kuruluşunu takip eden günlerde yap
tığı bir basın toplantısında Bademler Köyü Kalkın
ma Kooperatifine ait işleri % 10 sabit kâr esasına göre 
yaptığını ve alacağının bu şekilde hesap edilmesi so
nunda çok büyük bir meblâğın ortaya çıkması sonu
cunda sabit kâr yüzdesinin % 8'e indirilerek, tahak
kuk eden alacağından 160 000 lirayı kooperatiften 
tahsil ettiğini, bakiye 400 000 liranın ise kooperatif 
zimmetinde kaldığını ifade ve beyan etmeleri üzeri
ne Bakanın bu beyanını muhtevi 21 Şubat 1974 ta
rihli gazeteyi okumak suretiyle Sayın Bakanın «Ben 
bu kooperatifin işlerini % 8 sabit kâr esasına göre 
yapıyorum» dediğini beyanla, müteahhitliğini yaptı
ğı bir Kalkınma Kooperatifinin işlerini takip ede
rek, bu takip esnasında milletvekilliği ve bilâhara 
Bakanlık nüfuzunu kullanan ve daha sonra gerçek
leşecek yatırımdan dolayı kendi ifadesiyle % 8 ko
misyon alacak bir Bakanın bu mukaddes çatılar al
tında yeri olmadığı kanaatini ve bu gribi hareket 
edenlerden bir gün mutlaka hesap sorulacağını be
yan etmesi ile başlamıştır. (Cumhuriyet Senatosu 45 
nci Birleşim Tutanağı (Föy. 139-141) 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi bu konuşmam sıra
sında Mahmut Türkmenoğlu'nun yukarıda bahsi 
geçen 2 sayılı kararı gereğince kendisine ödenen 
% 10 komisyonlarının vergisini de ödeyip ödemedi
ğini soran ve metni konuşma günü saat 15.00'e kadar 
ambargolu olarak saat 10.00'da basın mensuplarına 
metni dağıtılmış bulunan konuşması ile sormuş bu
lunmaktadır. 

Ne garip tesadüftür ki, bu konuşmanın ambar
golu olarak basma verildiğini takip eden birkaç saat 
zarfında Bademler Köyü Kalkınma Kooperatifi Yö
netim Kurulu 11 . 4 . 1974 tarih ve 4 sayılı kararı 
ile Mahmut Türkmenoğlu'nun vergi borcunun koo
peratifçe cari hesabına mahsuben ödenmesine ka
rar ittihaz etmiş ve vergi aynı gün Urla Vergi Daire
sine ödenmiştir. 

Sayın Türkmenoğlu Yönetim Kurulunun 1 Mart 
1971 tarih ve 2 sayılı kararı ve bu kararı teyiden 
1972 ve 1973 Genel Kurul kararları doğrultusunda 
ve bilhassa Yönetim Kurulunun bahsi geçen kara
rının 3 ncü maddesinin (d) fıkrası uyarınca, Bakan 
olmadan kendi imzası ile talep ettiği 337/A sayılı 
Teşvik Belgesinin 25 Mart 1974 gün ve 14838 sayılı 
Resmî Gazetenin 2 nci sayfasında neşredilmiş ve 
ilk yatırımla ilgili 337 sayılı Teşvik Belgesi tarım 
sektöründe ve sera inşası ile ilgili 13 526 000 liralık 
yatırımı öngören bir belge olmasına rağmen dira
yetli Başkan kooperatiften alacağı % 10 ve % 8 ko
misyon miktarlarını artırabilmek için 1974 Martın
da alınan 337/A sayılı Teşvik Belgesini tarım sektö
ründen imalât ve gıda sektörüne kaydırmış, toplam 
yatırımı 33 580 000 lira olarak tespit ve ilân ettir
miştir. 

Yine ilk belgede gümrük muafiyeti bulunmadığı 
halde sayın Türkmenoğlu'nun Teşvik Belgesine ismi 
yazılıp kendileri de Gümrük ve Tekel Bakanı olduk
tan sonra 2 nci belge ile gümrük muafiyeti de tanın
mıştır. Keza ilk belgede yatırımı ihracata yönelte
bilmek için 58 000 dolarlık döviz gereği görüldüğü 
halde 2 nci belge ile bu miktar 315 000 dolara yük
seltilmesine ve diğer teşvik belgesi verilen teşeb
büslerde uygulanan ve her yıl muayyen miktarda 
ihracat yapılması şartını getiren hüküm yani Ba
demler Köyü Kalkınma Kooperatifinin 1972 yılın
dan itibaren gerçekleştirmek zorunda olduğu yıllık 
300 000 dolarlık ihracat mecburiyeti de müdebbir 
kooperatif başkanının hizmet ve gayreti sonunda kal
dırılmış ve bu suretle de ihracata dönük teşebbüs iç 
piyasaya müteveccih hale getirilmiştir. 
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Sayın Mahmut Türkmenoğlu Cumhuriyet Sena
tosunun 11 . 3 . 1974 tarihli ve 45 nci Birleşiminde 
yapılan gündem dışı konuşmaya Yüce Senatonun 
26 . 3 . 1974 tarihli 50 nci Birleşiminde cevap ver
miş ve konuşması sırasında: (Aynı birleşim tutanağı 
sayfa 300) «Bugün Bademler Köyünde ve çevresin
de binlerce aile kalkınmış, iş bulmuş, geliri artmış, 
geçim olanakları kolaylaşmış olarak ortadadır. Bu 
durum tüm Türkiye kamuoyunun da malumudur. 
Tecrübeli bir Makine Mühendisi olarak son 3,5 yıl
da tüm çalışmamı bu kooperatife hasrettim. Sayın 
Köker'in de belirttiği gibi kooperatiften 3,5 yıllık 
çalışma karşılığı 4 000 TL.'sı tutan net 160 000 lira 
ücret aldım. Aldığım bu ücret 20 milyon liralık ya
tırımların etüt, proje, finansman uygulama ve işlet
meye alma gibi safhalarında 3,5 yıl devamlı gün
de 16 saat bilfiil çalışarak verilmiş mühendislik ve 
işletmeci yöneticilik hizmetleri karşılığı alınmış 
bir ücrettir ve Genel Kurul kararı ile başarılı olmam 
kaydı ile verilmiştir.» demiştir. 

Maruzatının başında sarahaten ifade ettiğimiz 
şekilde kooperatifin kayıtlı halen mevcut 395 orta
ğı bulunduğu ve bunlardan da yandan fazlasının 
kooperatif ortağı sayılmasının kooperatif statüsü 
ve kanunlarımız muvacehesinde mümkün olmadığı
na göre, Sayın Türkmenoğlu'nun yukarıda bahsi ge
çen konuşmasında, kalkındığını, iş bulduğunu, ge
liri arttığını ve geçim şartlarının kolaylaştığını ifa
de ettiği binlerce ailenin nerede olduğunu sormak 
gerekir. Keza Sayın Türkmenoğlu bu konuşması ile 
daha önce basına vermiş olduğu beyanattaki koo
peratiften 160 000 lira aldığı yolundaki beyanını ke
sinlikle teyit etmiş bulunmaktadır. Ancak, Sayın 
Türkmenoğlu bu noktada da hakikati ifade etmemiş 
ve hilafı hakikat bir beyan ile meseleyi geçiştirmiş
tir. 

Bademler Köyü Kalkınma Kooperatifi resmî bel
gelerine göre Sayın Türkmenoğlu'na bu konuşmayı 
yaptığı âna kadar Mart 1972 ayında 93 500, Ara
lık 1972 ayında J 75 000, Aralık 1973 ayında 180 000, 
Aralık 1974 ayında ve Bakan bulundukları sırada 
80 000 ki, ceman 528 500 TL.'sı ödendiğini göster
mekte ve Aralık 1974 sonu itibarı ile Sayın Türk
menoğlu'nun kooperatiften 109 120 lira 56 Krş. ala
caklı bulunduğu görülmektedir. Bu husustaki belge
leri bilâhara Soruşturma Hazırlık Komisyonuna tev
di edeceğimizi de ifade etmek isteriz. 

Nitekim bunlardan sadece birisini, Yönetim 
Kurulunun 3.1 . 12 . 1973 tarih ve 34 sayılı kararıyle 
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1973 yılı içinde yapılan işçilik ücretleri, yatırım 
masrafları ve diğer yatırımlar ve tesis ve yatırım 
masrafları baliğ olan 2 870 055,80 TL.'dan proje 
ve uygulama işlerini yürüten Sayın Mahmut Türk
menoğlu'na 1973 yılı yatırımları için 180 000 lira 
ödenmesine dair kararı zikretmek istiyoruz. 

Sayın Türkmenoğlu'nun Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunda 11 Nisan 1974 tarihinde yapılan 
gündem dışı konuşmadan sonra ve kendisinin bu-
gündem dışı konuşmaya cevap verdiği 26 Nisan 
1974 tarihinden bir gün önce yani 25 Nisan 1974 
tarihinde Bademler Köyü Kalkınma Kooperatifi 
Yönetim Kurulu toplanarak karar defterinde 6 nu
maralı karar olarak tescil edilen Genel Kurulun Yö-
neteim Kuruluna verdiği yetkiye istinaden Mahmut 
Türkmenoğlu'na 24 . 3. . 1974 tarihinden itibaren 
yatırım üzerinden ücret veya herhangi bir komisyon 
ödenmemesini kararlaştırıldığını ve Sayın Türkmen
oğlu'nun da bu karardan sonra Cumhuriyet Senato
su kürsüsüne çıkarak kooperatifle alâkası kalmadı
ğını beyan etmiştir. 

Sayın Türkmenoğlu kooperatiften yatırım gi
derlerinin <c/c 10'nu nispetinde komisyon veya ücret 
almak suretiyle istihdam edildiği halde umumî mas
raflara maaş ve ücretlere harcanan ve büyük ye
kûnlar teşkil eden meblâğları sırf kendi gelirlerini 
artırabilmek maksadıyle Vergi Usul Kanunlarına ay
kırı olarak yatırım giderlerine atılmasını temin et
miştir. Yine, Yönetim Kurulunun 1 . 3 . 1971 tarihli 
ve 2 sayılı kararının 3 ncü maddesinin (f) fıkrasın
da, her türlü gidiş geliş masraflarının, yine içme ve 
geceleme masraflarının, vergi ve sigortaların sayın 
Türkmenoğlu'na ait olduğunu kararlaştırılmış bulun
masına rağmen, Sayın Türkmenoğlu kendisine ait 
Wolksvagen marka otomobilin benzin ve yağ mas
raflarını kooperatife ödettirmiş ve bu faturaları ya
tırım giderlerine kaydettirmek sureti ile de kendi oto
mobili için harcadığı benzin paralarından dahi % 
10 ve % 8 nispetinde komisyon almıştır. Buna ait 
belgeler kooperatifin resmî muhasebe kayıtlarında 
mevcuttur. 

Sayın Türkmenoğlu tarafından T. C. Ziraat Ban
kası Urla Şubesine teminat olarak verildiğine dair 
dosyalarına meşruhat verilen bazı fatura ve se
netlerin sadece 10 tanesinin adı geçen bankada bu
lunduğu ve diğerlerinin bankada olmadığının anla
şıldığı ifade edilmektedir. 

Sayın Türkmenoğlu ile Kooperatif Yönetim Ku
rulu arasında noterden tasdikli bir sözleşme imza-
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lanması suretiyle Sayın Türkmenoğlu'na maliyet zait 
sabit kâr esasına göre % 10 ödenmesini öngören bir 
mukavele akti 1971 yılında yapılan Genel Kurul 
kararı olarak Yönetim Kuruluna tebliğ edildiği ve 
böyle bir sözleşmenin 1971 yılı ilk yarısında adı ge
çen kooperatif Yönetim Kurulu ile Sayın Türkmen
oğlu arasında İzmir 9 ncu Noterliğinde akdolundu-
ğunu, bu sözleşmede yapılmış olan yatırımların yani 
50 bin metrekarelik sera işletmesinin tamamlan
masından sonra yatırım tutarının % 10'nun sayın 
Türkmenoğlu'na komisyon olarak ödeneceğinin 
ve bu ödeme yekûnunun neye baliğ olursa olsun 
yatırımlar tamamlanıncaya kadar Sayın Türkmen
oğlu'na yılda sadece 50 bin TL.'sı avans ödeneceği
ni ve katî hesabın işin hitamında yapılacağı ve tahak
kuk eden başkaca alacağı kalır ise bakiyesinin o tarih
te ödenmesi karara bağlanmış iken Sayın Türkmenoğ
lu bu mukaveledeki katî ödemenin işin hitamına taliki 
yolundaki şartı şahsî menfaat ve çıkarlarına uygun bul
madığı için muameleye koymamış ve kooperatif kayıt
larına da geçirttirmemiştir. Şayet bu sözleşme bugün yü
rürlükte olsaydı ki kanaatimize göre yürürlüktedir. Bu 
takdirde Sayın Türkmenoğlu'nun Bademler Kalkınma 
Kooperatifinden 1971'den 1975'e kadar geçen beş yıllık 
süre zarfında her yıl için 50 000 lira hesabı ile 
250 000 lira tahsil etmesi mümkün olabilirdi. Ama 
Sayın Türkmenoğlu Genel Kurul kararına ve bu ka
rara müsteniden atmış olduğu imzayı muhtevi no
terden musaddak sözleşmeyi ortadan kaldırmak su
retiyle kooperatiften 4 yılda 637 620,56TL. almak 
suretiyle görevini kötüye kullanmış bulunmaktadır. 

Sayın Türkmenoğlu tedbirli bir politikacı olarak 
25 . 4 . 1974 tarihinde özel bir kararla nispet ve alâ
kasını kesmiş göründüğü Bademler Kalkınırla Koo
peratifi ile sayın Demirel Hükümetinin işbaşına gel
mesi ile kurulması mutasavver bir C. H. P. Hükü
metinde vazife alması ihtimali ortadan kalktıktan 
sonra ve 13 Nisan 1975 tarihinde yeni bir Genel 
Kurul kararı ve Yönetim Kurulu kararı da almaya 
ihtiyaç ve zaruret duymadan Kooperatif Başkanı 
sıfatiyle ve bizzat riyaset ettiği Yönetim Kurulunun 
13 . 4 . 1975 tarihinde kurulun aldığı ve kendi imza
sını da muhtevi 4 sayılı kararla Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Türkmenoğlu'nun Almanya'ya gön
derilmesine, Mahmut Türkmenoğlu'na yurt dışı yol 
masrafları karşılanarak kendisine yurt dışında kal
dığı müddetçe 125 DM Mark harcirah ödenmesine, 
buna karşılık 16 500 TL.'sı avans verilmesine karar 
aldırmış bulunmaktadır. 

Alınan bu karar dahi 1 Mart 1971 tarih ve 2 sa
yılı kararın 3 ncü maddesinin (f) fıkrasında kayıtlı 
her türlü gidiş geliş, yeme içme ve geceleme mas
raflarının Sayın Türkmenoğlu'na ait bulunmasına 
dair Yönetim Kurulu kararına ve bu kararı tasdik 
eden Genel Kurul kararına muhalif bulunduğu hal
de, Sayın Türkmenoğlu Cumhuriyet Senatosunda ifa
de ettiğinin aksine binlerce vatandaşımızı değil koo
peratifin yönetimini ele geçirmek suretiyle bizzat 
kendisini müreffeh hale getiren tedbirleri almakta 
kusur etmemiştir. 

Diğer taraftan Sayın Türkmenoğlu Bakanlık nü
fuzunu da kötüye kullanmak suretiyle 1975 yatırım 
programlarının hazırlanması ve bütçenin izharı sıra
sında 1975 yılında Bademler Köyü Kalkınma Koo
peratifine Köy İşleri Bakanlığı bütçesinden 
1 000 000 lira ve Devlet Planlama Teşkilâtı fonla
rından da 4 milyon liralık bir yardımın hibe ola
rak adı geçen kooperatife verilmesi hususurtda ida
rî ve siyasî kararların alınmasında müessir olmuş 
ve beyanlarının hilâfına 1974 Nisanından itibaren 
kooperatifle olan nispeti kesilecek yerde gizli ve 
daha etkin bir şekilde bugüne kadar süregelmiştir. 

Bütün bu nedenlerle Sayın Mahmut Türkmenoğlu 
Bakanlık mevkii ve nüfuzunu şahsî menfaatlerine 
âlet etmiş ve bu sayede menfaat temin etmiş bulun
maktadır. Bu iddiamızı teyit için 1976 yılı zarfın
da kooperatifin normal denetimini yapmaya giden 
3 denetçiye (Bu Hükümet bu günlerde değişecektir, 
kurulacak Hükümette tütün müstahsilinin ısrarlarına 
karşı koyabildiğimiz takdirde Köy işleri Bakanı ola
cağım. Tetkikatınızı ona göre yapınız. Köy İşleri Ba
kanı olduğum zaman bunları burnunuzdan fitil fi
til getiririm.) diyerek vazifelerini yapmaktan baş
ka hiçbir kusurları bulunmayan Devlet memurları
nı görevleri başında tehdit ve tahkir etmesinin de 
bir nedeni bulunmak gerekir. 

Netice olarak Sayın Türkmenoğlu'nun Cumhuri
yet Hükümetinde Gümrük ve Tekel Bakanı bulun
duğu sırada vazife nüfuzunu kötüye kullandığı ve 
bu suretle şahsî çıkar sağladığı, gerek basına ver
diği beyanatlarda ve gerekse Cumhuriyet Senatosu 
zabıtlarına geçen beyanları ile Bademler Köyü Kal
kınma Kooperatifinden 600 küsur bin lira almasına 
rağmen 160 000 lira aldığını hilafı hakikat olarak 
beyan etmesi ve Bakanlığı sırasında adı geçen koo
peratifin yapmış olduğu yatırımlardan da Yönetim Ku
rulu kararında haftada en az üç gün köyde bulun
ması ve bütün mesaisini bu işe hasretmesi açıkça 
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belirtilmiş olmasına rağmen, köye gitmeden sırf Ba
kanlık nüfuzu ile % 8'lik komisyonun devam ettiği 
ve hesaplaşmanın Bakanlıktan ayrıldığı bir tarihte 
ve Bakanlık süresini de kapsayacak şekilde yeni
den yapılması muvacehesinde Sayın Türkmenoğlu' 
nun Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine göre 
tecziye olunmasını teminen Birleşik Toplantı İçtü
züğünün 12 nci maddesi gereğince ve Sayın Türk
menoğlu'nun, Gümrük ve Tekel Bakanı bulunduğu 
sırada Hükümet Başkanı bulunan Sayın Bülent Ece-
vit'in basında ve Yüce meclislerde ifade olunan 
Gümrük ve Tekel Bakanı ile ilgili yolsuzluklara bi
gane kalarak, adı geçen Bakanın eylemleri hakkın
da gerekli soruşturmaların yapılmasına talimat ver
memesi suretiyle görevini kötüye kullanması sebe
biyle hakkında Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine göre Meclis Soruşturması açılmasını derin 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Ömer Ucuzal Nâzım İnebeyli 
Eskişehir Senatörü Sinop Senatörü 

İskender Cenap Ege Dr. Oğuz Aygün 
Aydın Senatörü Ankara Milletvekili 

Yiğit Köker 
Ankara Senatörü 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında, Anaya
samızın 90 ve Türkiye Büyük Milelt Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğümün 14 ncü maddesi gereğince 
Ibir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup 
^olmadığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 
üyeden kurulması hususnu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul ddenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tari-
ihinden başlamasım oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler.. .Kabul edilmiştir. 

İlgili eski Başjbakan ve eski Bakanın, üye se
çimi tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı görüş
lerini komisyona vermelerini oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler...; Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Nazım 
İnebeyli, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 
50 arkadaşının, bakanlıkları zamanında görevlerini 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. Ka
nununun 230, 238, 240 ve 1918 sayılı Kanunun 
36 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 
90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca eski Başbakan Bülent Ece-
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vit- ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mahmut Türk
menoğlu haklarında bir Meclis Soruşturması açılma' 
sına ilişkin önergesi, (9/68) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.; 
Önergenin uzun olması sebebiyle ve daha evvel

ki önergelerin de uzun bulunduğu nazara alınarak, 
Divan Üyesi arkadaşımın, önergeyi oturduğu yer
den Okuması hususunda onayınızı alacağım: Kalbul 
buyuranlar... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

ıBuyurun efendim. 

T. B. M. M, Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Türkiye'nin geçen 30 yıllık siyasî döneminde 
Aziz Türk Milletinin büyük çoğunluğunun güveni
ne mazhar olamamanın ve bu suretle kafalarında ta
sarladıkları tbiftakmı art niyetleri gerçekleşftirememe-
nin hırçınlığı içimde, Türk kamuoyunu zaman zaman 
düzmece bazı skandal iddiaları ile kemdi açılarımdan 
meşgul edip bu suretle kamuoyunda, kendi tabirleri 
ile büyük etkinliği Ibukman tarafsızları saflarına çe-
ıkdbilme gayretti içine giren ve bu hayali skandaHarla 
kalkınma hamilesini, milletin refah ve saadeti içtin 
alınmış her türlü tedbirleri baltalayarak milletin ba
şına, içimden çıkılmaz türlü dertleri getirip sonra 
da bu fiil ve hareketlerden doğan neticeleri başka
larının sırtına yükleyip onları mes'ul gösterme gayre
ti içine girme teşebbüsleri Cumhuriyet Halk Fantisi
nin ve onun yeni yöneticilerinin bilinen ve artık 
kullanıla kullanıla yıpranmış taktikleridir. 

iBülemt Ecevit yönetimine geçtikten sonra reddi 
miras suretiyle mazisini de inkâr etmekten çekinme
yen yeni Cumhuriyet Halk Partisi Kıbrıs Barış Ha
rekâtını takiben aldıkları fevkalâde yanlış, siyasî ve 
ekonomik kararların neticesinden korkarak ortada 
hiçbir inandırıcı sebep de bulunmaidığı halde, dünya 
siyaset tarihimde bir emsalî daha bulunmayan bir 
tarzda kendilerine emanet edilen Cumhuriyet Hükü
metini ıbırakıp kaçtıktan sonra ortaya attıkları erken 
seçim teraneleri, 2 nci Atatürklüde iddiaları, Kara-
oğlan ve ümidimiz sloganlarının da iflâsı sonunda 
kurulan ve gayesi Türk Milletinin refah ve saadeti 
için çalışmak ve büyüik Atatürk'ün deyimiyle her 
görüldüğü yerde ezilmesi öngörülen komünizmin 
basiretsiz yöneticilerin gaflet ve dalâleti sonunda 
Aziz Türk Milletinin başına dalha fazla belâ olma
dan ezileibiılmesini temin gayesiyle ve milliyetçi par
tilerin iştiraki ile kurulan Demire! Hükümetinin ku
ruluşunu takiben daha ilk günden itilbarem Oımhuri-
yet Halk Partisi aynı taktikleri, tahrikleri, teşvik
leri bir kere dalha sahnelemekten geri durmamıştır. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent 
EcevMn, Cumhuriyet Hükümetinin mes'ul başı bu
lunduğu dönemde başlayıp aynı dönem içinde niha
yete eren mobilya ihracı konusu dolayısıyle, bütün 
siyasî, cezaî ve malî sorumluluk bizzat Bülent Ecevit 
ve onun Gümrük ve Tekel Bakanı Mahmut Türk
menoğlu'na ait bulunmasına ve sorulacak bir hesap 
var ise bu hesabın bu iki mes'ul zattan sorulması ge
rekirken, büyük hir pişkinlikle ve kendi tabirleri ile 
mıolbiJya meselesini güncel mesele olarak yaşatma 
çabalarını ne önerge sahibi alarak bizler ve ne de 
sağduyusundan hiçbir zaman şüphe etmediğimiz in
saf, iz'an ve vicdan sahibi kamuoyu hayalperestleri 
çok yakından ve en ince teferruatlarına kadar tanı
dığımız ve iktidar uğruna neler yapabileceklerini, 
hatta mevcut Anayasa rejimimizi yıkmayı planlayan 
anarşist ve komünistleri affedebileceklerini dalhi bil
diğimiz ve bildikleri için yadırgamadık ve yadırgama
dılar, 

Castro'nün önünde kilitli kapılar vardı. Ohe 
Guevara'nın önünde kilitli kapılar vardı., Ho Şi 
Minh'in önünde kilitli kapılar vardi; Mao - Çe 
Tunıg'un önünde kilitli kapılar vardı. Anahtarı dev
rimcilerin elinde olmayan o kapıları açabilmek için 
yüklenmek gerekirdi. Kapılan kırmak gerekirdi. 

ıBizde ise kapılar kilitli değildir. Tokmağını çe
virince açılabilir. 

Diyen Bülent Ecevit ve yandaşlarının birtakım 
yalan ve iftiralarla Türk siyasî hayatına ekmek is
tedikleri tohumun cinsini ve nasıl bir mahsul biçmek 
istediklerini Türk kamuoyu çok iyi bilmekte ve bu 
fikir sahipleri hakkındaki kararını vermiş bulun
maktadır. 

Bu nedenlerledir kd, Cumhuriyet Halk Partisi ve 
onun artık ümidi olmaktan çıktığını kendi partilile
rinin dahi ifade etmekten çekinmedikleri Genel Baş
kanlarının tutum ve davranışındaki çırpınmaları, 
çelişkileri yadırgamıyor ve bu itibarla da, geçmiş 
siyasî hakkında pek fazla bir şey söylemek istemi
yoruz.- Susmamızın ve bazı konularda ısrarla sükutu 
tercih etmemizin şeebbi, C. H. P. ve onun her türlü 
Devlet tecrübelinden yoksun Genel Başkanının Türk 
siyasî hayatına daha fazla yara açmamaları ve her 
türdü refah ve saadete lâyık bulunan Aziz Milletimi
zin daha fazla ızdırap çekmemesa ve lâyık olduğu 
huzur vş sükûn içinde yaşamasını temindir. Bunun 
(haridndıeki düşünce ve tasavvurların tümü hayâl 
mahsulüdür, yanlıştır, yalandır. 
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Uzun zamandan beri Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkam Bülent Ecevdft ve onun yandaşları ve 
malûm fikir saihiıbi yazarlarca her gün çiğnene çiğ
nene adeta çürümüş bir sakız haine getirilen ve bun
dan siyasî yarar temini düşünülen mobilya Miracı ko
nusu Anayasamızın teminatı altında bulunan şeref
li Türk hâkimimin tetkik, tahkik ve kararına intikâl 
etmiş buiunmaktaldır. Biz, Anayasamızın bütün 
hükümlerine olduğu gibi, 132 nci maddesine de say
gı duyarak yargı denetimine girmiş bulunan konunun 
teferruatına inmeden skandal imaİGİleri Bülent Ece
vit ve onun Gümrük ve Tekel Bakanı Mahmut Türk
menoğlu'nun henüz yargı organlarına intikal etme^ 
miş ve fakat ortada bulunan malî, siyasî ve cezaî 
sorumluluklarını tespit için bu önergeyi hazırlamış 
bulunuyoruz. 

Eski Başbakan Bülent Ecevit ve eski Gümrük ve 
Tekel Bakanı Mahmut Türkmenoğlu'ndan kendi par
tilerine mensup 126 arkadaşlarının iddialarına daya
narak ve Türk kamuoyu önünde bu iddiaları delilile
re de istinat ettirmek suretiyle, sebebiyet verdikleri 
kanunsuz hareketlerinin soruşturulması ve bu soruş
turmanın sonunda işledikleri fiilin hesabını şerefli 
Türk adaleti önünde vermeleri lâzımugeldiğine ina
nıyoruz. 

Mesele, C. H. P. Genel Başkanının tertip ve ida
re ettiği şekilde hakikatler ve vakıalar ketmedilerek 
sürüncemede bırakılacak yerde, kendi deyimleri ile 
hakikatler, tertijpler ve maksatlar açığa konulmak 
suretiyel güncel haile gelmeli ve kangren olan bu 
yara artık deşilmelidir. Varsa gerçek suçlu veya1 

suçlular, görevini kötüye kullananlar, bırakıp kaç
tıkları Hükümet mekanizmasını yeniden ele geçire
bilmek için kamuoyunu yanlış istikametlere yönel
tenler, müfteriler ortaya çıkmalı, Türk kamuoyu 
düşen maskeler ardındaki çirkin suratları, kötü 
emelleri, hainane iftiraları ve bunların sahiplerini 
artık tanımalıdır. Bu suretle Aziz Millete hizmetten 
başka hiçbir gayesi olmayan ve bu yolda her türlü 
iftiraya ve tezvire maruz kalmış namuslu ve haysi
yeti kişilerin mağduriyetleri ve masumiyetleri Aziz 
Millet önünde ve dünya kamuoyu önünde bir kere 
daha tescil edebilmelidir. 

Dünyanın en buhranlı bir döneminde siyasî ve 
ekonomik büyük krizlerin dünyayı sarstığı Kıbrıs 
ve kıta sahanlığı, Amerika Birleşik DevÜıetleri ile 
olan ikili anlaşmalarla ilgili sorunların en aktüel 
olduğu bar dönemde ve Dışişleri Bakanının bu me
seleleri görüşmek üzere Amerika Birleşki Devletle-
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rine hareket edeceği gün Cumhuriyet Hükümetini 
düşürme telâşı ile, astada bu meselelerin halledil-
memesi için elinden geleni yapmaktan çekinmeyen 
ve her kurulu düzemi kendi düşünceleri istikametin
de tersine çevirmeyi marifet sayan Büfen Ecevit ve 
yandaşlarının evvelce vaki teşebbüslerine bir yenisi
ni eklemeyi ve mobilya ihracı suretiyle meydana 
geldiğini iddia ettikleri skandal yoluyla meşru Cum-
ihurliyet Hükümetini düşürmek ve böylece giriştiği 
Ibüyük yatırım hamleleri, ekonomik tedbirler ve 
dış münasebetlerimde Türkiye'yi güçsüz hale getire-
ıbilecek bu oyunun kendilerini oyuna getirebileceğini 
düşünmeli ve bilmeliydiler. 

6 Haziran 1972 tarihinde «Yunanistan'la silâh
lanma yarışına girmek lüzumsuz. Bu bakımdan 
Fantom uçakları satınalmak da gereksizdir.» diyen ve 
12 Temmuz 1974 tarihinde «Fantomlar Türk Silâhlı 
{Kuvvetlerine güç katacaktır. Yunanistan'a karşı 
süratle siilâhlanmalıyız.» D'iyelbilen zihniyetten elbet
te sağduyulu hareket beklemek mümkün değildir. 

Bu konuda söylenecek son sözümüz şu olacak
tır: İhtirasını hâkim, kinini şahit yaparak senaryo 
hazırlayanların akilbeti ne olmuşsa Bülent Ecevİt'iinki 
de öyle olacaktır. Bu kendi deyimleri ile Doğa Ka
nununun bir gereğidir. 

Tarih, bu çeşit tertipleri yapanların emsalleri 
ve onların hazin sonları ile dolup taşmıştır. Siya
setten beklediği, milletline ve memleketine hizmet 
değil, kendisine ve ihtirasına hizmet olanların, 
dünyada hiçlbir yerde mevkii, iti/bar ve hürmet sağ
ladığı görülmemiştir. 

Bu teşihlisi Bülent EceVit hakkında biz değil, onu 
C. H. P. nin merhum eski Genel Başkanı İsmet İnö
nü tarif ediyor ve şöyle diyor: 

(C. H. P. 5 nci olağanüstü Kurultayı konuşması) 
«Ecevitlin bir seneden beri devam ettiği karanlık 
hareketlerini tasvip ött'L Ecevit dedikoduyu sanatla 
işliyor. Bir macera başarılı sonuç verebilir, Bu onu 
ancak başarıya ulaşmış bir macera yapar. Ondaki 
macera tabiatını ortadan kaldırmaz. Hele bir ilk 
(başarıdan sonra maceraya devam etmek tam sergü-
zeştctiliikıtiir.» 

Yine merhum İsmet İnönü'nün çok yakınında bu
lunan bir gazeteci ve yazarın «ıBaşIbakan Bülent Ece
vit mütevazi görüntüsünün altında büyük olma ihti
rasının alev alev yaktığı ve başarıya ulaşmak iştiyakı 
tile dolu bir kimsedir.» diye vaki tarifini de ilk tani* 
fe eklediğimiz takdirde, Milletvekili bulunan mer
hum pederinin sayesinde ihdas edilen bir kadro ile 

Loridra'daki Basın Ataşeliği Kâtipliği ve bu kâtip
likten kol saatimi satma pahasına hizmet görme işti
yakı,, kâtiplikten milletvekilliğine, Genel Sekreter
liğe ve nihayet kendisinin hamisli ve herşeyimi borçlu 
olduğu C, H. P. nin kurucusu merhum İsmet İnö
nü'yü «Özgür insanlar bana, kapıkulları İsmet Pa
şaya oy versinler» diyerek C .H. P. nin Genel Baş
kanlığı ve Başlbakanlığa yükselelbimekte en büyük 
olma ihtirası büyük rol oynamıştır. Ama, en büyük 
olma yolunda namus ve şereflere tecavüz, kurulu dü
zeni tersine çevirme gayretleri, doğa kanunları sa
hibine bir şey kazandırmamıştır ve kazandırmaya
caktır. 

Merhum İnönü'nün deyimiyle, iftira ile, tezvir 
ile, macera ile bazı geçici başarılar kazanıldığı sa-
nılabilirse de, bunların birer serap olduğunu ve ha
kikatin şamarının saklayan sesini işitmek, hayal sa
hiplerinin uyanmalarını belki temin eder ama iti
barlarını ve etkinlikferini de beralberinde alır götü
rür. Niteklim Yunanlı kardeşine methiye yazanların 
sonradan bunu nasıl tevile çalıştıkları ve bu suretle 
de düştükleri zor durum herkestin malumudur. 

C. H. P. li 126 sayın parlamenter tarafından ve
rilip T. B. M. Birleşik Toplantısının 28 . 1 . 1976 
günlük birinci Birleşiminde okunan ve C. H. P. Mil
let MecMsi Grupu adıma Grup Raşkanvekilleri tara
fından 17 Mart 1976 tarihinde Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulan Soruşturma ve Gensoru önergeleri 
üzenine Anayasanın ve İçtüzüğün emrettiği muamele
ler ikmâl olunmuş bulunmaktadır. 

, Gensoru önergesinin Millet Meclisinde görüşül
mesi sırasında C. H. P. adına konuşan sayın sözcü
ler: Bu sorunum gerçekte Devlet sorunu, demokrasi 
sorunu, hukukun üstünlüğü sorunu olduğunu, de
mokrasi rejiminin açıkgöz insanların daha çok işe 
yaradığı bir sistem olmadığını, açıkgöz insanların 
ihtirasınım önüne hukukun üstünlüğü prensibinin di
kileceğini, cezaî sorumluluğun siyasî sorumluluğu 
da gerektirmesinin tabiî olduğu ve bunun bir Ana
yasal görev olduğu, fazilet ve ahlâk kavramının 
politikanın esası kabul edilmesi lâzım geldiği, yürüt
me organı yetkisini ve siyasal etkisini kullanırken 
başının üstünde demeklesin kılıcı varmış giibi Ana
yasayı ve kamuoyunu düşünmek zorunda olduğunu, 
oysa mobilya yolsuzluğunu ciddiyetle soruşturalım a-
mış, tersine yolsuzluğun kamularının ortaya çı
karılmamış bulunduğunu bakanlar bir yandan, Baş
bakanın yeğenini, bir yandan da kendilerimi suçlu 
durumdan kurtarmaya gayret etmeleri sonunda ka-
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muoyunda Hükümetin güvenini sarsmış, özgürlükçü 
demokrasi rejimine gölge düşürülmüştür gibi cidden 
samimî oldukları takdirde bizim de gönülden katı
labileceğimiz bazı ifadelerde bulunmuşlardır. Talep 
ettiğimiz bu soruşturma yapıldığı zaman Devlet 
kavramı, demokrasi kavramı, namus ve fazilet kav
ramı, hukukun üstünlüğü ortaya çıkacaktır. 

Yine bu soruşturma yapıldığı zaman kendi poli
tik ihtirasları için yalan ve iftiradan çekinmeyen in
sanların kimler olduğu ve bu çeşit açıkgözlük yapan
ların demokratik rejimlerde yeri bulunmadığı ve bu 
açılfcgöz insanların alev - alev yanan en büyük olma 
ihtiraslarının ve macera heveslilerinin önüne huku
kun üstünlüğünün dikildiği görülecektir. 

Yine fazilet ve ahlâk kavramının politikanın esa
sı olduğu, yürütme organının olduğu kadar Ana
yasanın kendisine verdiği denetim hakkını kendi ba
sit siyasî amaçları için ve insafsızca kullananların 
başında da demoklesin kılıcı gibi sallanan Anayasa 
Ve kamuoyunun bütün haşmeti ile mevcut olduğu 
görülecek, malî ve cezaî sorumluluğun yanında si
yasî sorumluluğun da var olduğu ve kime ait oldu
ğu bir kere daha ispatlanacaktır. Bu sayededir ki, 
asıl suçluların sırça köşkte oturanların namuslu kom
şularının camına attıkları taşın kamuoyunda kendi
lerinin lehine var olduğunu iddia ettikleri güveni na
sıl yok ettiğini ve özgürlükçü demokrasinin üzerine 
düşen gölgelerinin bir anda nasıl silindiğini görecekler
dir.' 

•Bu gjirişiten sonra zatî meseleye dönmekte yarar 
görüyoruz: 

•Mobilya ihracına ihracatta vergi iadesi uygula
masına dair karar 24 Nisan 1973 tarih ve 14516 sa
yılı Resmî Gazetede neşredilen Bakanlar Kurulunun 
7/6270 sayılı Kararı ile başlamıştır. 

Bu kararın 3 ncü maddesinde, keresteden ileri 
safhada işlem görmüş orman sanayi ürünlerinin 
(Karara ekli 1 sayılı listede yer alan mamullerin) 
(Her türlü mobilya, kontrplak ve kontrtabla, lif 
ve yonga levha ve mamulleri) serbest döviz karşı
lığında iihracı halinde 7 , 8 . 1970 tarih ve 7/1115 
sayılı Kararnameye ilişkin ihracatta vergi iade uy
gulamasına dair karar hükümlerine göre ihraç be
deli üzerimden I sayılı listenin «a» fıkrasında yer 
alan ürünlerde (her türlü mdbilya, kontrplak, kontr
tabla, lif, yonga, levha ve mamulleri) % 25, «b» fık
rasında yer alan ürünlerde % 20 oranında vergi ia
desi yapılır denilmektedir, 
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Bu hükme göre bahse konu mobilya ihracatı için 
6 Şubat 1974 tarihlinde ilk resmî müracaat yapılmış
tır. 23 Şulbat 1974 tarihinde Ticaret Bakanlığı mo
bilyaların tescil işlerini tamamlamış ve aynı tarihte 
Gümrükten çıkış beyannamesi ikmâl olunarak ver
gi iadesi müracaatı yapılmıştır. Fon iadesi için ise 
müracaat 27 Mart 1974 günü yapılmış ve ödenmiş
tir. 

İkinci parti mdbilya ihracı için 19 Nisan 1974'te 
müracaat yapılmış, 30 Nisan 1974'te Ticaret Ba
kanlığınca gerekli tescil yapılmış, 2 Mayıs 1974'te 
gümrükten çıkış beyannamesi tanzimi ile ihracat 
gerçekleşmiş, 22 Mayıs 1974 tarihinde de vergi 
iadesi muamelesi ikmal edilmiştir. 

Üçüncü parti ihracat için 13 Haziran 1974'te mü
racaat yapılmış, 24 Temmuz 1974'te Ticaret Ba
kanlığınca tescil işlemi tamamlanmış, 27 Temmuz 
19741te gümrükten çıkış beyannamesi tanzimi sure
tiyle ihracat gerçekleştirilmiş, 10 Eylül 1974 tari
hinde de vergi iadesi yapılmıştır. 

Bu arada 31 Temmuz 1974 tarih ve 14962 sayılı 
Resmî Gazletede neşredilen Maliye Bakanlığının (ih
racatta vergi iadesinin şekil ve usulleri hakkındaki 
1 numaralı tebliği) neşredilmiş ve bu tebliğde orman 
ürünleri hariç diğer vergi iadesine talbi malların ih
racatının ne şekilde tetkik olunacağı, fiyat kontro
lüne talbi tutulacağı ve ihracatının gerçek olup olma
dığının araştırılacağına müteâllik hükümler vazedil
miştir. 

Dördüncü mobilya ihracı için 6 . 1 1 . 1974 tari
hinde müracaat yapılmış, 22 . 11 . 1974 tarihinde 
Ticaret Bakanlığınca tescil işlemi tamamlanmış, 
26 , 11 . 1974 günü ihracat yapılmış, 6 Ocak 1975'te 
de vergi iadesi gerçeMeşmişfcir. 

©eşinci ve son parti ihracat için 6 . 11 . 1974 ta
rihinde yapılan müracaat Ticaret Bakanlığınca 
22 . 11 . 1974 tarihinde tescil edilmiş, ihracat 
26 . 11 . 1974 günü tahakkuk etmiş, 10 Ocak 1975te 
de vergi iadesi yapılmıştır. 

Yukarıda arz edilen ihracat için müracaat ta
rihleri Ticaret Bakanlığının tescil tarihleri ve ihra
cat tarihlerinin tamamı ile 1 nci, 2 nci ve 3 ncü par
ti ihracata mütaallik vergi iadelerinin yapıldığı ta
rihler, Bülent Ecevit Hükümetinin işbaşında bu
lunduğu, daha açık bir ifade ile Bülent Ecevit'in 
Başbakan ve Mahmut Türkmenoğlu'nun Gümrük 
ve Tekel Bakanı olduğu döneme isabet etmektedir. 
4 ncü Ve 5 nci parti ihracata ait vergi iadeleri ise gü* 
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venoyu almamış Sadi Irmak Hükümetinin işbaşın
da bulunduğu tarihlerde yapılmıştır.: 

Beş parti halinde yapılan mobilya ihracatının 
bütün muameleleri C. H. P. M parlamenterlerin ve 
bizzat Bülent Ecevdt'in «Mıdbilya yolsuzluğunu ih-
>bar etti gerekçesiyle görevden alınıdığını, bu yüzden 
evine bomlba atıldığını ve tehdit edildiğini iddia et
tikleri» Ticaret Bakanlığı eskli Müsteşarının vazife
de bulunduğu, yani Ticaret Bakanlığı Müsteşarı 
bulunduğu dönemde gerçekieşltıirilimiişitir. Şayet Ti
caret Bakanlığı eski Müsteşarının 'mobilya ihracatı 
için yapılmış müracaatlarda tescil muamelelerinde 
ve ihracatla ilglü diğer bilûmum muamelelerde her
hangi bir usulsüzlüğe mütedair bir bilgisi mevcut idi 
lise 31 Temmuz 1974 tarih ve 14962 sayılı Resmî 
Gazetede neşredilen tebliğ gereğince bütün denetim 
yolları kendisi için açık ve mevcut bulunduğu hal
de, bu yetkilerini kullanmaması ve usulsüzlüğe ait 
mevcut olduğu iddia olunan bilgilerini geçmiş hükü
metler döneminde, ezcümle Bülent Ecevit Hüküirne-
tii ve güvenoyu almamış Sadi Irmak Hükümeti dö
neminde Ticaret Bakanlığı yapmış bulunan zevata 
da öncelikle ihbar etmesi ve gerekli muamelelere te
vessül etmesi gerektiği halde, bunu yapmıamış bu
lunmasının nedeninin araştırılmasında da yarar bu
lunduğu kanaatindeyiz. 

Yapılan beş parti mobilya ihracında, Mahmut 
Türkmenoğlu'nun başında bulunduğu Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ele
manlarınca gerekli kontrol ve muayeneler yapılmış, 
gümrük çıkış beyannameleri tanzim edilmiş ve ez
cümle kanunla yapılması gerekli bütün muameleler 
ikmâl olunmuştur, Ayrıca, Ticaret Bakanlığının 
25 Kasım 1974 tarih, 19-322.772.70/14689 numa
ralı ve yine Ticaret Bakanlığının 5 Aralık 1974 ta
rih ve 15183 sayılı yazılarıyle (ilgide kayıtlı yazımız
da Yahya Kemal Demire! firmasının Bakanlığımız
ca tescil edilmiş bulunan mobilya satışlarına deği
nilerek (ihracatın kontrolü müsaadelerine sunulmuş
tur. 3 . 7 . 1973 tarih ve 14583 sayılı Resmî Gazete
de yayınlanan «Orman ürünlerine ihraç gücü ka
zandırılmasına ilişkim» genel tebliğin madde l/III/2/a 
bendinde ahşap mobilya sayılan eşyalar için «kur
ma dışında tüm bitim işleri tamamlanmış olmaları 
zorunludur.» şartı konmuştur, 

Yüksek vergi iadesinden yararlanan bu tür ih
racatta tebliğ hükmüne kesinlikle uyulması gerekti
ği cihetle, ilgide kaıyMı yazımızda değinilen satış
larda ve her türlü mobilya ihracında gereken kontro-
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lün sağlanması müsaadelerine arz ve rica olunur.» 
şeklindeki ikazlara rağmen şayet ikmal olunan mua
melelerde herhangi bir hata, kusur ve iddia olun
duğu veçhile mevcut ise; Anayasamızın görev ve si
yasî sorumluluk kenar başlığını taşıyan 105 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasında: «Her Bakan kendi yet-< 
kişi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve 
işlemlerinden ayrıca sorumludur.» Hükmü muva
cehesinde, maiyetindeki Devlet memurlarının yap
mış oldukları hata, hile ve kanunsuz işlemlerden 
dolayı o tarihlerde mesul Gümrük ve Tekel Baka
nı bulunan Mahmut Türkmenoğlu'nun birindi dere
cede sorumlu olduğu ve işlendiği C. H. P. İS sayın 
parlamenterlerce iddia olunan suçun aslî faili olma
sı Anayasanın gereğidir. 

Bu noktadan hareketle, mobilya ihracının baş
ladığı 6 Şubat 1974ten Bülent Ecevit Hükümetinin 
görevden ayrılarak yenine işbaşına gelen Sadi Irmak 
Hükümetinin göreve başladığı tarihe kadar C. H. P. 
li sayın üyelerce iddia olunan muamelelerin tümü
nün sahteliği sabit ise buradaki sorumluluk Ana
yasamızın 105 nci maddesi gereğince, o dönemde 
sorumlu Başbakan bulunan Bülent Ecevit ile Güm
rük ve Tekel Bakanı Mahmut Türkmenoğlu'na ait 
olacaktır. 

19 . 6 . 1974 gün ve 14569 sayılı Resmî Gazete
de yayınlanan Bakanlar Kurulunun 7/6533 sayılı 
kararı ile yürürlüğe konulan ihracat rejimi kararına 
göre ve yine 11 . 7 . 1974 gün ve 14942 sayılı Resmî 
Gazetede neşredilen Bakanlar Kurulunun 7/8560 
sayılı kararı ile yürürlüğe konulan ihracat rejimi 
kararının 4 ncü maddesine göre Ecevit Hükümeti ih
raç mallarımızın dış pazarlara en ekonomik ve süratli 
ibir şekilde intikâlini sağlamak üzere ihracat işlem
lerinin başlangıcından ihraç bedellerinin yurda ge
tirilmesine kadar her türlü işleri takip ve kontrol 
etmeye ve gerçek ve tüzelk'işji kuruluşları nezdinde 
denetlemeye, ihracatla ilgili her türlü bilgi ve bel
geleri bu kuruluşlardan istemeye yetkili olduğu hal
de, bu yetkisini Hükümet ettikleri dönemde kullan
mamışlardır. 

Mobilya ihracı konusunda yapılan ihlbar 7 Tem
muz 1974 tarihinde Gürük ve Tekel Bakanı Mahmut 
Türkmenoğlu'na gönderlen ve mumaileyhin beya
nına göre eline 20 gün sonra, yani 27 Temmuz 1974 
tarihinde geçen bir mektupla, yapılmış ve «Karade
niz Ereğlisi limanında Cunda motoru ile ihraç edilen 
20 bin lira civarında taknilbî kıymeti olan mobilya 
malzemesini ihracat beyannamesinde 5 300 000 Kra 
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olarak gösterilmesi suretiyle Hazinenin hileli bir 
şekilde dolandırılmak istendiği ihbar edilmiştir.» 

ıBu ihbar mektubumu alan mesul Gümrük ve Te
kel Bakanı Mahmut Türkmenoğlu'nun yukarıda bah
si geçen ve kendi imzasını ve Başbakanı Bülent Ece-
vit'in de imzasını muhtevi Bakanlar Kurulu karar
nameleri ile mer'iyete konulan ihracat rejimi karar
larının ilgili maddeleri gereğince derhal gerekli so
ruşturmayı açması ve aynı anlda Ticaret Bakanlığı 
ve Maliye Bakanlığına da bilgi vererek, onların da 
(bu soruşturmaya katılma!arının temini gerekirken, 
ihbar mektubunu 29 Ağustos 1974 tarihine kadar, 
yani aldığını iddia ettiği tarihten 33 gün sonra Tef
tiş Heyetine havale etmiş bulunması mumaileyhin 
bu konudaki suçluluğunun en bariz delilini teşkil 
etmektedir. Şayet Mahmut Türkmenoğlu 27 Tem
muz 1974 tarihinde almış bulunduğunu ikrar ettiği 
ihbar mektubunu Deivlet adamlarına yakışan bir cid
diyet ve ehemmiyetle anında ve etkin bir biçimde 
muameleye koyaibilme basiretlini gösterebilse ve ih
malkârlık: etmemiş olsa idi, ihbar mektubunda mo
torun 7 Temmuz tarihinde hareket edeceği saraha
ten belirtiliş olmasına ve aynı firmanın, aynı liman
da ihbardan sonra 3 ncü, 4 ncü ve 5 nci parti ihra
catı da yapmış olduğu nazara alınarak eğer hâdise-1 

de iddia olunduğu şekilde bir yolsuzluk ve suiistimal 
var idiyse, ihbar tarihinde yapılan sevkiyaltın istan
bul Boğazında, Çanakkale Boğazında ve Türk kara
sularımda motorun tevkifti suretiyle gerekli kontrol-
ların ve hele 4 ncü ve 5 nci parti ihracatı limanda 
yükleme anında, boğazlarda ve Türk karasularında 
kontrolü mümkün olabileceği gibi, şayet ihbar alın
dığı tarihte Ticaret Bakanlığına keyfiyet duyurulmuş 
olsaydı, 4 ncü ve 5 nci partiler için tescil işlemi yapıl
mayacağı gibi, önceki partilerin murakabesi ve de-' 
netlenmesi mümkün olabilirdi. Keza, ihbar tarihinde 
ve anında keyfiyet Maliye Bakanlığına bildirilmiş 
olsaydı bu takdirde de Merkez Bankasınca 3 ncü, 
4 ncü ve 5 nci partiler için vergi iadesi ödemeleri 
durdurulur ve mesele vuzuha kavuştuktan sonra ge
reğine tevessül edilmesi imkân dahiline girebilirdi. 
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Diğer taraftan, Mahmut Türkmenoğlu tarafından 
33 gün sonra ve 29 Ağustos 1974 günü Teftiş Kuru
luna havale edMen ihbar mektubu, Teftiş Heyetince 
de 12 gün bekleltiktiktem sonra 10 Eylül 1974 tarihin
de müfettişe gönderilmiştir ki, bu suretle postada vâki 
olduğunu Türkmenoğlu'nun iddia ettiği 20 günlük 
gecikme hariç, ihbar mektubu aradan 45 gün geçtik
ten sonra ancak müfettişe intikal etmiştir. Bakanın 
!bu tutumu, Gümrük Kanununun 117 nci maddesine 
ve 1918 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre de 
suç teşkil etmekte, Türkmenoğlu'nun ve müşterek me
suliyet dolayısıyle müstafi Başbakan Bülent Ecevit'im 
cezalandırılmalarını gerektirmektedir. 

10 Eylül 1974 tarihinde müfettişe intikal eden ih
bardan sonra 22 Kasım 1974 tarihinde iki parti ha
linde (4 ncü ve 5 nci partiler) mobilya ihraç edilme
si ve bu tarihten 78 gün önce mesul Bakanlık mü
fettişi sıfatı ile hadiseye muttali olan ve elkoyan 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Başmüfettişinin 4 ncü ve 
5 nci parti mobilya ihracı ile ilgili olarak ileri sürü
len iddialar yargı organlarınca sabit görüldüğü tak
dirde en az vazifesini ihmal etmek ve böyle bir önemli 
konuda müfettişlik sıfatının kendisine vermiş olduğu 
salâhiyetleri 78 gün kullanmamak suretiyle görevinin 
icâbını yerine getirmediğinden Ve dolayısıyle Hazineyi 
zarara uğratmaktan ve 1918 sayılı Kanunun 36 nci 
maddesine muhalefetten dolayı suçlu bulunması ge
rekeceğini de ortaya koyacaktır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı müfettişinin elinde 
bulunan bütün kanunî imkân ve yetkileri kullanma
yarak usulsüz olduğu iddia olunan 4 ncü ve 5 nci 
parti mıobilya ihracının gerçekleşmesinde gösterdiği 
78 günlük ihmal ve terâhiyi bu konu ile ilgili tanzim 
ettiği 23 . 2 .< 1976 tarihli raporu, mensup olduğu 
bakanlığın yetkililerine, ezcümle Teftiş Kurulu Baş
kanlığına ve Gümrük ve Tekel Bakanına ve bilâhara 
Ticaret ve Maliye Bakanlığına intikal ettirmeden, ra
por tarihinden bir gün sonra eski Bakam Mahmut 
Türkmenoğlu delaletiyle ve 24 * 2 . 1976 tarihinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı müstafi 
Başbakan Bülent Ecevit'e intikal ettirmede gösterdiği 
acelecilikle telif hiçbir zaman mümkün değildir. Bah
si geçen ilgiliden üzerine aldığı görevi 78 gün gecik-< 
me ile tahkike başlaması ve bu gecikmeden mütevel
lit 4 ncü ve 5 nci parti ihracatın gerçekleşmesine se-ı 
bep olduğu halde, raporunu bir gün sonra, hadisenin 
bir numaralı mesulü eski Başbakan Bülent Ecevit ve 
Mahmut Türkmenoğlu'na ulaştırmadaki aceleciliği
nin sebebi de mutlaka tahkik olunmalıdır/ 

Bütün bu sebeplerle, Mahmut Türkmenoğlu va
zifesini ihmal ve suiistimal ettiği gibi, 1918 sayılı Ka
nunun 3-6 nci maddesine göre gümrük kaçakçılığınım 
men ve takibi ile vazifeli olanların göstermeye mec
bur oldukları dikkati göstermemek suretiyle Cumhu
riyet Halk Partili parlamenterlerin iddiaları yargı or
ganlarınca varit görüldüğü takdirde mesuliyetten kur-
tulamaıyaeaktır.| I 
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Aynı rapor, taşıdığı tarihten iki gün sonra Maliye 
Bakanlığına intikal etmiş ve bu Bakanlıkça gerekli 
muamelelere tevessül olunmuştur. Bu muameleler, ra
porun bundan sonraki safahatı, hadisenin oluş, şekli 
ve gösterdiği gelişmeler, talep ettiğimiz soruşturma 
konusunun dışında ve esasen muhterem Cumhuriyet 
Halk Partili parlamenterlere© soruşturma konusu ya
pılmış bulunması ve kısmen de yargı denetimine gir
miş bulunması itibariyle konumuzun dışında kalmak
tadır., 

Netice olarak, mobilya ihracı suretiyle iddia olun
duğu şekilde bir suç işlenmiş ise, bu suçun işlenme-
sinıi, yükümlü bulunduğu denetim ve tahkikatı yap
mamak ve geciktirmek suretiyle kolaylaştıran ve anın
da tedbir almamak suretiyle suçun tekerrürüne sebep 
olması dolayısıyle, eski Gümrük ve Tekel Bakam 
Mahmut Türkmenoğlu'nun hareketine uyan Kaçak
çılığın Men ve taklibine dair 1918 sayılı Kanunun 36 
ncı maddesine göre ve ihbarı alimış olmasına rağmen 
Maliye ve Ticaret bakanlıkları ile Merkez Bankası 
Genel Müdürlüğüne gerekli ihbarı yapmamak sure
tiyle hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 239 ve 
240 ncı maddelerine göre; Bülent Eoevit'in, Mahmut 
Türkmenoğlu'nun ihbarı aldığı halde o gün hareket 
eden ve dafha sonra hareket eden gemileri durdurma
mak ve gerekli kontrolleri yapmamasından mütevel
lit hareketine uyan 1918 sayılı Kanunun 36 ncı mad
desine göre tecziyesini gerektiren olayda, Anayasanın 
105 nci maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanununun 
230 ve yine Mahmut Türkmenoğlu ile birlikte kaçak
çılık yapıldığına mütedair ihbarı gerekli mercilere 
ibildirmemesinden dolayı, Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesine göre cezalandırılmalarını teminen ve 
Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uya-i 
rınca Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif 
ederiz, 

C. S; Sinop Üyesi 
Nazım înebeyli 

Izmiir Milletvekili 
Adil Demir 

Tekirdağ 'Milletvekili 
Nihain llgün 

Bursa Milletvekilli 
Hüseyin Sungur 

Bursa Milletvekili 
Mustafa Tayyar 

Niğde Milletveldilii 
H. Avnıi Kavürmacuoğlu 

Ankara Miletvekili 
Oğuz Aygün 

Uşak Milletvekili 
Orhan Dengiz 

Antalya Milletvekili 
Remzi Yılmaz 

C S. Kırklareli Üyesi 
Ali ALfcan 

Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy 

Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

Gümüşhane Milletvekili1 

Mustafa Karaman 

Konya Milletvekili 
M. Oğuz Atalay 

Trabzon Milletvekili 
Mehmet Özgür 

C. S, Aydın Üyesi 
Celâlettin Coşkun 

Niğde Milletvekili 
Haydar Özalp 

Adana Milletvekili 
Yılımız Hocaoğlu 

Bursa Milletvekili 
Ali ElVerdi 

K. Maraş Milletvekili 
Hait Eıviya 

Ağrı Milletvekili 
Kerem Şahin 

Çorum Milletvekili 
Yakup Çağlayan 

Trabzon Milletvekili 
Ömer Çakıroğlu 

İzmir Milletvekilli 
Şinasi O sıma 

Mardin! Milletvekilli 
-Seyf!i Güneştan 

Ankara Milletvekili 
Orhan Eren 

Bursa Milletvekili 
Halt Karaatlı 

ıSakarya Milletvekili 
Nuri Bayarj 

C. S. Afyon Üyesi 
Ahmet iKarayiğit 

Kayseri Milletvekili 
Kâmil Özsarıyıldızî 

Afyonkarahisar Milletvekili 
Ali İhsan Ulülbaıhşi 

Ankara Milletvekili 
Hasan Özçelik 

C. S. Gümüşhane Üyesi 
Ö. Naci Bozkurt 

İsparta Milletvekili 
Yusul Uysal 

C S. İzmir Üyesi 
Mustafa Bozokiar 

C. S. Mardin Üyesi 
Sait Mehmetoğlu 

Denizli Milletvekili 
Rıza Gençioğlu 

tzmür Milletvekiİ 
Yücel Diriik 

Kars Milletvekili 
Cemil Ünal 

Yozgat Milletvekili 
İhsan1 Arşlara 

İsparta Milletvekili 
Ali İhsan Balım 

İsparta Milletvekili) 
Mustafa Cesur 

Çanakkale Milletvekili 
Zekiye Gülsen 

Burdur Milletvekili 
Faik Kırbaşlt 

Manisa Milletvekili' 
ıSüleyman Tuncel 

Kayseri Milletvekili 
Selçuk İmamoğlu 

Aydın Milletvekıili 
Behiç Tozkoparan 

Ankara Milletvekili 
Fikri Pehlivanlı 

Rize Milletvekili 
Oevaıt Yalçını 

İstanbul Milletvekili 
Gülhis Mankut 

İçel Milletvekilli 
İbrahim Göktepe 

Kastamonu Milletvekili 
Mehdi Keskin 
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BAŞKAN — Okunan önerge hakkında, Anayasa
mızın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince 
bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup 
olmadığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 

16 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili eski Başbakan ve ilgili eski Bakanın üye 
seçimi tarihinden itbaren 15 gün içinde yazılı gö
rüşlerini Komisyona vermelerini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14 — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz ve 7 arka
daşının. TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne yasalara 
aykırı olarak atama yaptıkları ve bu eylemlerinin 
T. C. Kanununun 146 ncı maddesine uyduğu iddi-
asiyle, Anayasanın 90 ncı T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Baş
bakan Süleyman Dcm.irel ile Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alpaslan 
Türkeş, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, Devlet Bakam 
Haslın Aksay, Devlet Bakanı M. Kemal Erkovan, 
Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca, Adalet Bakanı 
İsmail Müftüoğlu, Millî Savunma Bakanı Ferid 
Melen, İçişleri Bakanı Oğuzhan A s il t ürk, Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabrı Çağlayanın, Maliye Bakanı Yıl
maz Ergenekon, Millî Eğitim Bakanı Ali Naili 
Erdem, Bayındırlık Bakanı Fehim Adak, Ticaret 
Bakanı Halil Başol, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Kemal Demir, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Oztrak, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sefahattin Kılıç, 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Lütfî Tokoğlu, İmar ve 
İskân Bakanı Nurettin Ok, Köy İşleri Bakanı Vefa 
Poyraz, Orman Bakanı Turhan Kapanlı, Gençlik 
ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek, Kültür Bakanı Rıf-
kı Danışman ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet 
Mahir Ablum haklarında bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/69) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 2 nci maddesi Türikye Cumhuriye

tinin niteliklerini saymıştır. Buna göre «Türkiye Cum
huriyeti insan haklarına dayalı, milî, demokratik, 
lâik ve soyal bir hukuk devletidir.» Hukuk devletin
de istisnasız herkes Anayasa, yasalar ve yargı or
ganlarının kararlarına saygılıdır. Hiç bir makam sa
hibi hukuk devleti ilkelerini ihlâl etme hakkını ken
dinde bulamaz. Hukuk devletinde hiç bir makam ken
disini Anayasa, yasa ve yargı organlarının üstünde gö
remez Devletin temel yapısı ve bu yapınm işleyişi kural
ları Anayasalarca düzenlenir. Yürütme ve idare bu 
Anayasa kurallarını heğense de beğenmese de bu 
kuralara uymak zorundadır. 

Cephe Hükümetinin kuruluşundan bu yana geçen 
devre Anayasamızın hukuk devleti ilkelerinin ihlâl 
edildiği ve hukukun üstünlüğü prensibinin ayaklar 
altına alındığı bir devre olarak tarihe geçecektir. Bu 
devre yasalar yerine kaiba kuvvetin hâkim olduğu 
yürütme organı ve idarenin Anayasa ve yargı or
ganlarının kararlarını hiçe saydığı bir devredir. Bu 
önergemde benzeri her gün yüzlercesine rastlanmak
la beraber Anayasal bir kuruluşla yakından ilgili ol
ması nedeniyle TRT Genel Müdürlüğüne yapılan 
atamalar, bu hususta verilmiş yargı organları karar
larım yerine getirmemek suretiyle Hükümet üye
lerinin cezaî sorumlulukları üzerinde duracağım. 

EceVit Hükümeti zamanında 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname ile TRT Genel Müdürlüğüne İs
mail Cem atanmıştır. 359 sayılı TRT Kanununun 
9 ncu maddesinde «millî güvenliğin, kamu düzeni
nin veya devletin dış güvenliğinin gerekli kıldığı veya 
devlet memuru olan niteliğini yitirdiği hallerde Genel 
Müdür gerekçesi açıkça gösterilerek Bakanlar Kurulu 
Kararnamesiyle görevinden alınır.» denmektedir. Cep
he Hükümeti işbaşına geldikten sonra bu hükümet ta
rafından 359 sayılı Kanunun 39 ncu maddesine daya
nılarak ve gerekçede ismail Cem bir çok ağır isnat
larla suçlanarak Bakanlar Kurulunun 17 . 5 . 1975 
gün ve 7/9892 sayılı Kararnamesiyle Genel Müdür
lük görevinden uzaklaştırılmıştır. Bakanlar Kurulu
nun aym resmî gazetede yayınlanan 7/9893 sayılı Ka
rarnamesiyle TRT Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 

İsmail Cem tarafından Danıştay'a İptal davası 
açılarak aynı zamanda yürütmenin durdurulması is
teminde bulunulmuştur. Danıştay Dava Daireleri Ku-
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rulunun 30 . 5 . 1975 gün ve 1975/101 sayılı Kararı 
ile ikili yürütmeyi durdurmak Jcararı verilmiştir. Bu 
karar ile İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğünden 
alınması ve Nevzat Yalçıntaş'ın Genel Müdürlüğe 
atanmasına dair yürütme organı kararları durdurul
muştur. Buna Başbakanlık tarafından derhal itiraz
da bulunulmuş Danıştay Dava Daireleri Kurulu 
4 . 7 . 1975 gün ve 1975/101 syılı Kararı ile itirazı 
reddetmiştir. 

Bundan sonra Anayasaya saygılı, hukuka bağlı bir 
yürütme organının yapacağı tek şey vardır. Yargı or
ganı kararma uyarak İsmail Cem'in derhal TRT Ge
nel Müdürlüğü görevine başlamasını sağlamaktır. As
lında Danıştay Dava Daireleri Kurulunun yürütmeyi 
durdurma kararına Başbakanlığın itirazda bulunması 
ve bu karara uyacağı ancak bir kere dana kararı göz
den geçirin demektir. İtiraz reddedilmesine rağmen 
yargı organı kararı uygulanmamıştır. İptal davası 
Danıştay Dava Daireleri Kurulunun 9 . 1 . 1976 
tarih ve 1976/1 sayılı kararı l e kabul edilerek İsmail 
Cem'in TRT Genel Müdürlüğünden alınmasına dair 
Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmiştir. Başbakan
lık bu karar aleyhine karar düzeltme talebinde bulun
muş ancak bu talep de Danıştay Dava Daireleri Ku
rulunca reddedilmiştir. 

TRT Genel Müdürlüğüne atanan Nevzat Yal
çıntaş'ın bir bilim adamına yaraşır bir kararla Ge
nel Müdürlükten ayrılmasından sonra Bakanlar Ku
rulunun 18 . 12 . 1975 gün ve 7/11042 sayılı karar
namesiyle Prof. Şaban Karataş Genel Müdür olarak 
atanmıştır. Bu atama kararına karşı da İsmail Cem 
tarafından Danıştay'a iptal ve yürütmeyi durdurma 
kararı verilmesi için dava açılmış Danıştay Dava 
Daireleri Kurulu 13 . 2 . 1976 gün ve 1976/97 sayılı 
Kararı ile yürütmeyi durdurmuştur. 

17 . 5 . 1975 günlü 15239 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle TRT 
Genel Müdürlüğünden alman İsmail Cem 14764 sa
yılı ikili kararname ile Baş'bakanlıik Müşavirliğine 
atanmıştır. Bu atama kararnamesine karşı açılan ip
tal davasında Danıştay 5 nci Dairesi 10 . 6 . 1975 
gün ve 1975/3298 - 1128 sayılı Kararı ile yürütmeyi 
durdurmuştur. Bu tarihe kaidar İsmail Cem hasta ve 
raporlu olup bu raporlar Başbakanlığa gönderilmekte 
idi. 

TRT Genel Müdürü İsmail Cem'in görevden alın
masına dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin gerek
çesinde çok ağır suçlamalar bulunması üzerine biz
zat İsmail Cem'in de müracaatı da nazara alınarak 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı tarafından so
ruşturma açılmış neticede takipsizlik kararı verilmiş
tir. Bu karar basın mensuplarının bir sorusu üzerine 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı Başyardımcısı 
Zekai Turan tarafından açıklanmıştır. 

22 . 5 . 1975 gün ve 15423 sayılı Resmî Gaze
tede yayınlanan 15 . 5 . 1975 günlü ve 1896 sayılı 
( 1 3 . 2 . 1971 tarihli 11 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile 30 . 5 . 1975 tarihli 12 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek geçici 10 ncu maddesi 
G bendinin î l sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile ilgili hükmünün yürülükten kaldırılmasına dair 
kanun) Anayasa ve Yasama Meclisleri İçtüzükleri hü
kümlerine aykırılığı nedeniyle biçim ve esas yönünden 
iptaline Anayasa Mahkemesinin 14 . 10 . 1975 gün 
ve esas 1975/145 karar 1975/198 sayılı Kararı ile ka
rar verilmiştir. Bu Anayasa Mahkemesi kararından 
sonra İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğüne atan
masını sağlayan 11 sayılı Kanun Hükünde Kararna
me ile 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
10 ncu maddesinin G bendiniin İsmail Cem yönünden 
yürürlükte olduğunu izah etmeye dahi gerek yoktur. 

Şu ana kadar verilmiş Danıştay kararları ile Ana
yasa Mahkemesi kararına göre resmen TRT Genel 
Müdürü İsmail Cem'dir. Cephe Hükümeti yasalara 
aykırı olarak Anayasanın hükümlerin çiğneyerek ge
rek Nevzat Yaıliçıntaş ve gerekse Şaban Karataş'ı 
Genel Müdür atamak suretiyle TRT'yi fiilen işgal 
etmiştir. Bu gün de TRT Genel Müdürlüğü makamı 
fiilî işgal durumundadır. Cephe Hükümeti son za
manlarda İsmail Cem'in ticarete atılmış olması nede
niyle yargı organları kaırarlarına uyarak TRT Genel 
Müdürlüğü görevine getirmenin mümkün olmadığını 
iddia etmektedir. Bu yanlıştır. Zira İsmail Cem'in 
Başbakanlık Müşavirliğine atanmasına dair kararna
me Danıştay 5 nci Dairesinin 10 . 6 . 1975 gün ve 
1975/3298 - 1128 sayılı Kararı ile yürütme durdurul
muştur. O tarihe kadar İsmail Cem hasta ve rapor
ludur. Bu karardan önce de 30 . 5 . 1975 tarihinde 
Danıştay Dava Daireleri kurulunca TRT Genel Mü
dürlüğünden alınma kararnamesi ile ilgili yürütmeyi 
durdurma kararı verilmiştir. Hukuken İsmail Cem 
hiç bir zaman Başbakanlık Müşaviri olmamıştır. 
Bilâhara Kanunî görevi olan TRT Genel Müdürlüğü 
görevine başlatılması için ihtarname gönderilmesine 
rağmen bu göreve başlatılmamıştır. 1975 yılı Eylül 
ayına kadar olan maaşları ihtarlara rağmen ödenme
miştir. Bunun üzerine İsmail Cem tarafından tazmi
nat davası açılmıştır. Hükümet Danıştay kararlarına 
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rağmen kendisini göreve başlatmayınca ve ihtarlara 
rağmen maaşı ödenmeyince her halde İsmail Cem'den 
aç kalması istenemezdi. O da nafakasını temin için 
maaş almak suretiyle politika gazetesinde yazarlığa 
başlamıştır. Buna yürütme organı kusurlu ve yasa 
dışı hareketleri ile sebebiyet vermiştir. Esasen memu
run ticaretle iştigali tamamen başka bir konudur. 
Ayrı bir tahkikat konusu olabilir. 

Anayasamızın 132 nci maddesinde «yasama ve 
yürütme organlarıyle idare, mahkeme kararlarına uy
mak zorundadır; bu organlar ve idare mahkeme ka
rarlarını hiç bir surette değiştiremez ve bunların yeri
ne getirilmesini geciktiremez» denmektedir. 

Danıştay bir idare mahkemedir. İdarenin bazı ta
sarrufları üzerinde yargı denetimini sağlamak için 
kurulmuştur. İdare tasarruflarını yasalara uygun yü
rütmek mecburiyetindedir. Yasalara aykırı idare ta
sarruflar karşısında bu tasarruflardan zarar gören 
kişi ve kuruluşlara idari yargı yoluna gitme hakkı 
verilmiştir. TRT Genel Müdürü İsmail Cem'den ya
salara aykırı bir tasarruf olduğu Danıştay ve 
Anayasa Mahkemesi kararları ile sabit olan Ba
kanlar Kurulu kararnmesi aleyhine idari yargı yo
luna başvurmuştur. Yüksek Mahkeme bir kaç de
fa yürütmeyi durdurma kararı verdiği gibi 9.1.1976 
tarihli kararı ile de kesin iptal kararı vermiştir. 
Bu kararın yerine getirilmesini istemek kişinin do
ğal hakkıdır. Esasen yerine getirilmeyen yargı orga
nı kararı karar sayılamaz. Anayasaya uygun hareket 
eden bir yürütme organının görevi hoşuna gitse de 
gitmese de mahkemelerden verilmiş kararı yerine ge
tirmektir. Yargı organlarının kararlarına uyulma
sının hukuki sonucu ne olabilir. MC iktidarından 
yana olan bazı kişilerin yargı kararlarının yerine ge
tirilmemesi halinde lehine karar almış kişinin taz
minat isteme hakkı olduğunu başkaca bir müeyyi
desinin bulunmadığını iddia ettikleri görülmektedir. 
Kanaatimizce bu yanlış bir görüştür. Lehine yargı 
kararı olan kişinin tazminat isteme hakkı uygulama
nın hukukî yönüdür. Bu kişi ile idare arasındaki bir 
münasebettir. Yargı organları kararlarını yerine getir
memenin kamuyu ilgilendiren bir yönü daha var
dır ki burada cezai sorumluluk başlar. Örneğin: 
Bir kişinn diğerini öldürmek kastı ile yaraladığını 
düşünelim yaralanan kişi mahkemede davacı olup 
bu yaralanmadan dolayı uğradığı maddî ve manevi 
zararların yaralayandan alınarak kendisine verilmesi
ni isteyebilir. Mahkeme duruma göre tazminatı hük
meder. Bazen de suçtan zarar gören kişi tazminat is-
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temediği gibi kendisine karşı suç işleyen kişiden şikâ
yetçi de olmayabilir, ister mahkemece suçtan zarar 
görene tazminat verilsin isterse suçtan zarar gören 
kişi şikâyetçi olmadığını beyan etsin ceza davası yü-. 
rür. Sonunda suçu sabit olduğundan yaralayan kişi 
cezalandırılır. Ceza davası kamu adına yürür. Çün
kü suç ve suçluluk kamuyu ilgilendirir. 

İdarenin yargı organlarının kararlarını uygula
maması da kişiden ziyade kamuyu, devlet düzenini 
ilgilendirir. Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesi 
«Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil ve
ya ilgaya cebren teşebbüs edenleri» cezalandır
maktadır. Bugünkü Hükümet yargı organlarının ka
rarlarını yerine getirilmesini emreder. Anayasa 
hükmünü uygulamamaktadır. Burada bir nevi Ana
yasa hükmü fiilen ortadan kaldırılmış olmaktadır. 
Kanaatimizce Türk Ceza Kanununun 146 ncı mad
desindeki suç unsurları burada vardır. Bu maddede 
belirtilen cebir unsuru teşekkül etmiştir. Çünkü Hü
kümet devlet gücünü elinde tutmaktadır. Devlet gü
cüne dayanmaktadır. Devletin gücü ile bir kaç kişi
nin silahlı da olsa gücünü mukayese etmek bile 
mümkün değildir. Anayasayı tağyir ve tebdil veya il
ga için cebir kullanmak fiilî bir durum yaratmak
tır. Devit gücü yasalara uygun olarak kullanılırsa 
hukuka uygunluk arz eder. Yasalara uygun kullanıl
maması halinde ise fiilî durum meydana gelir. Fiilî 
durum zorlamadır, cebirdir. 

Aslında kast unsuru yani suçun manevi unsuru 
da bulunmaktadır. Bu günkü hükümetin en çok şi
kâyet ettiği organ yargı organıdır. Danıştay'dır Ana
yasa Mahkemesidir. Devamlı hedef olarak yargı or
ganlarını almaktadır. Hükümetin başı 12 Mart'tan 
önce de devamlı bu Anayasa ile devlet idare etme
nin mümkün olmadığını iddia etmiş 12 Mart'tan son
ra ise Anayasada arzuladığı bir çok değişikliklerin 
yapılmasını sağlamıştır. MC Hükümetinin başı son 
zamanlarda da devamlı aynı konuyu işlemekte ve 
bu Anayasa ile Hükümet etminin mümkün olmadı
ğını idia ile Anayasa değişikliklerinin gereğinden 
bahsetmektedir. Şu anda Anayasayı normal yoldan 
değiştirmeden şikâyet ettiği maddeleri işlemez hale 
getirilmesinde bilerek ve isteyerek hareket vardır. Bu 
durum suçun manevî unsurunun teşekkülü için yeter
lidir. 

Bugün bir kere Türkiye'de bir yanda 3 - 5 kişi 
silâhlı olarak zorla Anayasayı tağyir ve töbdil veya 
ilgaya teşebbüs ettiklerinden dolayı Türk Ceza Ka* 
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nununun 146 ncı maddesine göre idam ve çeşitli hür
riyeti bağlayıcı cezalara mahkum edilirken bir yan
da aynı suç işleyenler devleti idare etmektedirler. Cep
he hükümetinde bulunanlar Türk Ceza Kanununun 
146 ncı maddesini ihlâlden suçlu kişilerdir. Yassı -
ada Mahkemelerinde bir Demokrat Partili Millet
vekilli Anayasaya aykırı, kanunlara oy verdikleri için 
Anayasayı ihlâl suçundan mahkum olmuşlardır. MC 
Hükümetinin Anayasayı ihlâl eden tutumları çok 
daha belirgindir. 

359 sayılı TRT Kanununun 9 neu maddesi TRT 
Genel Müdürünün atanması ve görevden alınmasını 
Bakanlar Kurul kararnamesi ile yapılacağım belirt
mektedir. İsmail Cem'in görevden alınmasından son
ra verilen Danıştay karalarını yerine getirmemek 
ve bu suretle Anayasanın 132 nci maddesini ihlâl 
etmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 146 ncı mad
desine giren suç İşlenmesinde Bakanlar Kurulunun 
bütün üyeleri müşterek hareket etmişlerdir. 

Yukarıdan beri izah etiğimiz nedenlerle TRT 
Genel Müdürü İsmail Cem'in görevden alınmasın
dan bu yana Danıştay kararlarını uygulamama, Ana
yasa Mahkemesi kararına göre halen Genel Müdür 
ismail Cem olması gerekirken yasalara aykırı ola
rak atama yapmak suretiyle TRT'yi fiilî işgal al
tında bulunduran Cephe Hükümetinin başı Başbakan 
Demire! ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan 
Türkeş, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, Devlet Bakanı 
Hasan Aksay, Devlet Bakanı M. Kemal Erkovan, 
Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca, Adalet Bakanı İs-
mai Müftüoğhı, Millî Savunma Bakanı Ferid Melen, 
içişleri Bakanı Oğuzhan Asiitürk, Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil, Maliye Bakanı Yılmaz Er-
genekon, Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, Ba
yındırlık Bakanı Fehim Adak, Ticaret Bakanı Halil 
ıBaşol, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal De
mir, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak, Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı, Selâhattin Kılıç, Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu, imar ve İskân Ba
kanı Nurettin Ok, Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz, 
Orman Bakanı Turhan Kaparih, Gençlik ve Spor 

Bakanı AH Şevki Erek, Kültür Bakanı Rıfkı Da
nışman, Sosyal Güvenlik Bakanı A. Mahir Ablum 
haklarında Anayasayı ihlâl suretiyle T. C. K. nun 146 
ncı maddesine uyan suçlardan dolayı Meclis Soruştur
ması açılmasını dilerim. 5 . 4 . 1976 

Saygılarımla. 
Sinop Sakarya 

Yalçın Oğuz Hayrettin Uysal 
İstanbul Burdur 

A. Nejat Ölçen Ali Sanlı 
Çorum Kars 

Cahit Angın Doğan Araslı 
İçel Trabzon 

Çetin Yılmaz Ahmet Şener 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 9Q ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma-. 
dığmı incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Başbakan, Başbakan Yardımcıları ve Hükü
met üyelerinin, üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün 
içinde yazılı görüşlerini Komisyona vermeleri husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, 
(9/46) esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/49, 9/46) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
9/46 sayılı, kurulmasına karar verilen, sayın Cahit 
Kayra ve sayın Deniz Baykal haklarındaki Soruş
turma Hazırlık Komisyonu üyeliğinden, konu hak
kında ihsası reyde bulunduğumdan istifa ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Çanakkale Milletvekili 

Refet Sezgin 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

V, — SEÇİMLER 

1. — Adana Milletvekili Osman Çıtınk'ın, bir 
Kuveyt firmasına ödün vermek suretiyle Hazineyi 
zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanu

nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Ana
yasanın 90 ncı T. B. M. M. Birleşik [Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan Sü-
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ley man Demirci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab-
dülkerim Doğru ve Ticaret Bakanı Halil Başol hak
larında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/62) 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci sırasında yer 
alan (9/62) esas numaralı, Adana Milletvekili Osman 
Çıtırık'ın, Başbakan Süleyman Demirel, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru ve Ticaret Ba
kanı Halil Başol haklarında bir Meclis Soruşturması 
açılması ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu için adaylar gelmiş 
olup, liste basılıp sayın üyelere dağıtılmış olduğun
dan, listeyi okutup oylarınıza sunacağım. 
Bir Kuveyt firmasına ödün vermek suretiyle "Hazi
neyi zarara uğrattıkları iddiasıyla, Başbakan Süley
man Demirel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdül
kerim Doğru ve Ticaret Bakanı f-.'üil Başol hakların
da bir Meclis Soruşturması açılr-ıacma ilişkin öner
geyi incelemek üzere kurulan T. B. M. M. Soruştur

ma Hazırlık Komisyonu aday listesi, ((9/62) 

(16) 
Adı ve Soyadı Secim Bökesi 

C. H. P. (7) 

C. S. Adana üyesi 
C. S. Muğla Üyesi 
C. S. Tokat Üyesi 
C. S. C. Bşk. S. Ü. 
Amasya Milletvekili 
Ankara Milletvekili 
Samsun Milletvekili 

A. P. (6) 
C. S. Bolu Üyesi 
C. S. Bursa Üyesi 
C. S. Çanakkale Üyesi 
C. S. Çankırı Üyesi 
Bursa Milletvekili. 
Samsun Milletvekili 

.*. S. P. (i) 
Konya Milletvekili 

D. P. (1) 
Kütahya Milletvekili 

C. G. P. (1) 
Mustafa Asri Ünsür Yozgat Milletvekili 

BAŞKAN — Bu listeyi Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir, 

Kemâl Sanibrahimoğlu 
Fevzi Özer 
Zihni Betil 
Selâhattin Babüroğlu 
Hasan Bütüner 
I, Saffet Omay 
Ilyas Kılıç 

Alâeddin Yılmaztürk 
Barlas Küntay 
İsmail Kutluk 
Gürhan Titrek 
Cemal Külahlı 
Doğan Kitaplı 

Reşat Aksoy 

Mehmet Ersoy 

2. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, İl
kel Nakliyat ve Ticaret Şirketinin yasa dışı almış ol
duğu vergi iadesinin geri alınması için bir işlemde 
bulunmayarak Hazneyi zarara uğrattığı ve bu ey
leminin T. C. Kanununun 230 ncu maddesine uy
duğu iddiasıyle, Anayasanın 90 net, T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/63) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasında yer alan 
(9/63) esas numaralı, Adana Milletvekili Emin Bilen 
Tümer'in, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkın
da bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
sini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu için adaylar gelmiş olup, liste basılıp sa
yın üyelere dağıtılmıştır. Üsteyi okutup, oylarınıza 
sunacağım. 
îlke! Nakliyat ve Ticaret Şirketinin yasa dışı almış 
olduğu vergi iadesinin geri alınması için bir işlemde 
bulunmayarak Hazneyi zarara uğrattığı iddiasıyle, Ma
liye Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergeyi incelemek üze
re kurulan T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komis

yonu aday listesi. (9/63) 
(16) 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

C. H. 
Kemâl Sanibrahimoğlu 
Hikmet Savaş 
Ali Cüceoğlu 
Mehmet Feyyat 
Orhan Kayıhan 
Kemal Ataman 
Hüseyin Erçelik 

A. P 
Mehmet Ünaldı 
Atıf Benderliollu 
Sıtkı Yırcah 
Kâmran İnan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Servet Bayramoğlu 

Turhan Akyol 

Ali Zülfikâroğlu 

Salih Yıldız 

M. S. 

D. P 

C. G. 

P. (7) 
C. S. Adana Üyesi 
C. S. Eskişehir Üyesi 
C. S. Giresun Üyesi 
C. S. İstanbul Üyesi 
Amasya Milletvekili 
Ankara Milletvekili 
Denizli Milletvekili 

• (6) 
C. S. Adana Üyesi 
C. S. Ankara Üyesi 
C. S. Balıkesir Üyesi 
C. S. Bitlis Üyesi 
Afyon K. Milletvekili 
İstanbul Milletvekili 

P. (D 
Malatya Milletvekili 

• (D 
K. M araş Milletvekili 

P. (i) 
Van Milletvekili 
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BAŞKAN — Listeyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. — (9137, 9/41 ve 9/43) esas numaralı Soruş
turma Hazırlık komisyonlarında açık bulunan üye
liklere seçim., 

BAŞKAN — 9/37, 9/41 ve 9/43 esas numaralı So
ruşturma Hazırlık komisyonlarındaki açık üyeliklere 
parti gruplarınca gösterilen adayları okutup, ayrı ay
rı oylarınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
23.3.1976 tarih ve 3982 sayılı yazıya. 
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi İbrahim 

Şevki Atasağun'un, üyesi bulunduğu 9/37 No.lu So
ruşturma Hazırlık Komisyonundan istifası ile boşalan 
bu yere, Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ahmet 
Cemil Kara aday gösterilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Adalet Partisi Müşterek 

Grup Başkanı 
İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

23 . 3 . 1976 tarih ve 3984 sayılı yazınız. 
Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve arkadaş

larının, canlı hayvan fiyatlarını gereği gibi uygulama-

16. — Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim Cop'-
un, parlamenterin Anayasa teminatı altındaki hakkı
nın kullanılmasına müdahalede bulunan memurlarını 
cezalandırmamak suretiyle, eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia-
sıyle, Orman eski Bakanı Selâhattin İnal hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Soruçturması açılmasına dair önergesi ve 27 numa
ralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu. (9/27) (S. Sayısı: 97) 

BAŞKAN — Gündemimizin, Meclis Soruşturma
sı ve Yüce Divana sevk ile ilgili konular bölümüne 
gelmiş bulunuyoruz. 

dıkları iddiası ile eski Ticaret Bakanları Fehim Adak 
ve Halûk Cillov haklarında bir Meclis Soruşturması 
açılması hakkındaki önerge üzerine kurulan 9/41 nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna Grupu-
muz adına Çorum Milletvekili İhsan Tombuş iştirak 
edecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim. 

Demokratik Parti Grup 
Başkanvekili 

Mehmet Altınsoy 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
23 . 3 . 1976 tarih ve 3883 sayılı yazılarına cevap

tır. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rahmi Er-
dem'in, 9/43 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundan istifası ile boşalan üyeliğe Cumhuriyet Se
natosu Adana Üyesi Kemal Sanibrahimoğlu aday 
olarak tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize saygı ile sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu 
C. H. P. Grup Başkanvekili 

Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

masına müdahalede bulunan memurların cezalandı
rılmamak suretiyle, eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiası ile, 
Orman eski Bakanı Selâhattin İnal hakkında, Aanaya-
sanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 27 
numaralı Türkiye Büyük Millet Merlisi Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporunun görüşülmesine baş
lıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Komisyon olmadığından ertelenmiştir. 

Gündemimizin diğer maddesine geçiyoruz. 

17. — Adana eski Miletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, üreticinin ürünlerini ve tarımla uğraşanların 
emeğini değerlendirmek için gereken tedbirleri alma
dığı ve bu eyleminin T. Ç. K. nun 230 ve 240 ncı mad-

Gündemimizin 1 nci sırasında yer alan, Bolu es
ki Milletvekili Halil İbrahim Cop'un, parlamenter
lerin Anayasa teminatı altındaki hakkının kullaml-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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delerine uyduğu iddiasıyle, Ticaret eski Bakanı Naim 
(Talû bakında Anayasanın 90 nci ve T, B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 
26 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu. (9/26) (S. Sayısı : 98) (1) 

BAŞKAN — Komisyon?... Burada. Sayın Oğuz, 
lütfen yerinizi alınız efendim. 

Komisyon raporunun okunup, okunmaması hu
susunda kararınızı alacağım. Raporun okunması hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir, okunmayacak
tır. 

Raporun sonuç kısmını Yüce Heyetinize arz edi
yorum : 

(26 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporununun sonuç kısmı okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporunu oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Rapor kabul edilmiştir, 

Gündemimizin diğer maddesine geçiyoruz. 

18. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevini 
kötüye kullanmak ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyle, Çanak
kale Milletvekili Refet Sezgin hakkında Anayasanın 
90, 147 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12, 13 ncü maddeleri uyarınca Meclis Soruştur
ması yapılmasına dair Başbakanlık yazısı ve 21 nu
maralı T.B.M.M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu. (9/21) (S. Sayısı: 99) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... Yok. Komisyon 
olmadığından ertelenmiştir. 

Gündemimizin diğer maddesine geçiyoruz. 

19. — C. Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu kararlarının tatbikinde 
fertlere eşit muamele yapmamaları suretiyle Anaya
sanın 12 nci maddesini ihlâl ettikleri ve bu eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine uydu
ğu iddiasıyle, Maliye eski Bakanları Mesut Erez, Sait 
Naci Ergin ve Ziya Müezzinoğlu haklarında Anaya
sanın 90, T.B.M.M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 

(1) 98 S._ Sayısı basmayan tutanağa eklidir. | 
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12 nci maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 29 numaralı T.B.M.M. 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu. (9/29) (S. 
Sayısı : 100 ve lOffe 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Komisyon .. Burada. Sayın Nalbant-
oğlu, lütfen yerinizi alınız efendim. 

Komisyon raporunun okunup, okunmaması hu
susunda kararınızı alacağım. Raporun okunması hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir, okunmayacak
tır, 

Raporun sonuç kısmını Yüce Heyetin bilgilerine 
sunuyorum: 

(29 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporunun sonuç kısmı okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Raporu Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
kanunsuz tasarruflarda bulunduğu ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu id
diasıyle, Enerji ve 'Tabu Kaynaklar eski Bakanı İh
san Topcdoğlu hakkında Anayasanın 90 ve T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gesi ve 28 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazır
lık Komisyonu raporu. (9/28) (S. Sayısı: 101) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Yok. Ertelenmiş
tir. 

21. — Trabzon eski Milletvekili Necati Çakıroğlu' 
nun, Devlet imkânlarını kötüye kullanarak iş adam
larına menfaat temin ettiği ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 nci maddelerine uydu
ğu iddiasıyle, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nuri 
Boyar hakkından bir Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 35 numaralı T.B.M.M. Sorutşru-
ma Hazırlık Komisyonu raporu. (9/35) (S. Sayısı : 
102) (2) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunda kararınızı alacağım. 

(1) 100 ve 100'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağa eklidir. 

(2) 102 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Raporun okunması hususunu oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okun
maması hususu kabul .edilmiştir. 

Aynı şekilde raporun sonuç bölümünü bilgileri
nize sunuyorum. 

(35 numaralı T.B.M.M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporunun sonuç kısmı okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok.. 

Raporu Yüce Heyetin onayına "sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen üyesi Özer Derbil ve iki arkadaşının, Elektro-
fer Firmasına gerekli teşvik belgelerinin ve ithal izin
lerinin verilmesi ile alınan teminat mektuplarının pa
raya çevrilmesinde, görevini kötüye kullandığı ve bu 
eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesiyle 
1567 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine uyduğu iddi
asıyle Dış Ekonomik ilişkiler eski Bakanı Özer Der
bil, Gümrük ve Tekel eski bakanları Haydar Özalp, 
Fethi Çelikbas ve Mahmut Türkmenoğlu haklarında 
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 
36 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu. (9/36) (S. Sayısı : 103) (1) 

(1) 103 S. Sayısı Basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Komisyonu?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunda oylarınızı alacağım. 
Raporun okunması hususunu kabul edenler... 

Okunmaması hususu kabul edilmiştir. 
Raporun sonuç kısmını Yüce Heyetin bilgisine 

sunuyorum: 
(36 numaralı T.B.M.M. soruşturma Hazırlık Ko

misyonu raporunun sonuç kısmı okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Raporu Yüce Heyetin onayına sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23. — İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nm, gö
revini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eyle
minin T. C. Kanununun 230 ncu maddesine uydu
ğu iddiasıyle, Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 22 numralı T. B. M. M. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu. (9/22) (S. Sayısı : 104) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Yok. Ertelen
miştir. 

Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündemin
de görüşülecek başka konu kalmadığından, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısını kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 18.10 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

5 NCİ BİRLEŞİM 

7 . 4 . 1976 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, dış po
litikadaki tutumuyla görevini ihmal ve kötüye kul
landığı, bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 240 
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/64) 

2. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 3 arkada
şının, kalkınma plan ve program gereklerini yerine 
getirmeyerek ülke çıkarlarına aykırı hareket ettik
leri ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 210, 228 
ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddasıyle, Anayasa
nın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan Süley
man Demirel, Millî Savunma Bakanı Ferid Melen, 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç ve Ticaret Ba
kanı Halil Başol haklarında bir Meclis Soruşturma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (9/65) 

3. —• İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 50 
arkadaşının, bakanlıkları zamanında görevlerini kö
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Anaya
sanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca eski Başbakan 
Bülent Ecevit ve Köy İşleri eski Bakanı Mustafa 
Ok haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/66) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender 
Cenap Ege ve 4 arkadaşının, görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 
90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca eski Başbakan Bülent 
Ecevit ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mahmut 
Türkmenoğlu haklarında bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/67) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Nazım 
İnebeyli ve 52 arkadaşının, bakanlıkları zamanında 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
T. C. Kanununun 230, 238, 240 ve 1918 sayılı Ka
nunun 36 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Ana
yasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca eski Başbakan 
Bülent Ecevit ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı 
Mahmut Türkmenoğlu haklarında bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/68) 

6. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz ve 7 arka
daşının, TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne yasalara 
aykırı olarak atama yaptıkları ve bu eylemlerinin 
T. C. Kanununun 146 ncı maddesine uyduğu iddi-
asiyle, Anayasanın 90 ncı T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Baş
bakan Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alpaslan 
Türkeş, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, Devlet Bakanı 
Hasan Aksay, Devlet Bakanı M. Kemal Erkovan, 
Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca, Adalet Bakanı 
İsmail Müftüoğlu, Millî Savunma Bakanı Ferid 
Melen, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Maliye Bakanı Yıl
maz Ergenekon, Millî Eğitim Bakanı Ali Naili 
Erdem, Bayındırlık Bakanı Fehim Adak, Ticaret 
Bakanı Halil Başol, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 
Kemal Demir, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Öztrak, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç, 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu, İmar ve 
İskân Bakanı Nurettin Ok, Köy İşleri Bakanı Vefa 
Poyraz, Orman Bakanı Turhan Kapanlı, Gençlik 
ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek, Kültür Bakanı Rıfkı 
Danışman ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir 
Ablum haklarında bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/69) 



2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 
1. —- Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, bir 

Kuveyt firmasına ödün vermek suretiyle hazineyi 
zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Ana
yasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan Sü
leyman Demirel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab-
dülkerim Doğru ve Ticaret Bakanı Halil Başol hak
larında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/62) 

2. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, İl
kel Nakliyat ve Ticaret Şirketinin yasa dışı almış ol
duğu vergi, iadesinin geri alınması için bir işlemde 
bulunmayarak Hazineyi zarara uğrattığı ve bu ey
leminin T. Ç. Kanununun 230 ncu maddesine uy
duğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/63) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GEREĞİNCE 
BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ SORULAR . 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 
6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 
7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 

DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 

1. — Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim Cop'un, 
parlamenterin Anayasa teminatı altındaki hakkının 
kullanılmasına müdahalede bulunan memurlarını ceza
landırmamak suretiyle, eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, 
Orman eski Bakanı Selâhattin İnal hakkında Anaya
sanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair önergesi ve 27 numaralı T. B. 
M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu. (9/27) 
(S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1975) 

2. — Adana eski Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu' 
nun, üreticinin ürünlerini ve tarımla uğraşanların 
emeğini değerlendirmek için gereken tedbirleri almadı
ğı ve bu eyleminin T. C. K. nun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyle, Ticaret eski Bakanı Naim 

Talû hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 
26 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu. (9/26) (S. Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 
12 . 6 . 1975) 

3. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevini 
kötüye kullanmak ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Çanakkale 
Milletvekili Refet Sezgin hakkında Anayasanın 90, 
147 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12, 13 ncü maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması 
yapılmasına dair Başbakanlık yazısı ve 21 numaralı 
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu. 
(9/21) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 12.6.1975) 

4. — C. Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu kararlarının tatbikinde 
fertlere eşit muamele yapmamaları suretiyle Anayasa
nın 12 nci maddesini ihlâl ettikleri ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle, Maliye eski Bakanları Mesut Erez, Sait Naci 
Ergin ve Ziya Müezzinoğlu haklarında Anayasanın 
90, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesi ve 29 numaralı T. B. M. M. Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu. (9/29) (S. Sayısı: 
100 ve 100'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 13 .6 .1975 , 
17 . 3 , 1976) 

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

6. — Trabzon eski Milletvekili Necati Çakıroğlu' 
nun, Devlet imkânlarını kötüye kullanarak iş adam
larına menfaat temin ettiği ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyle, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nuri 
Bayar hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 35 numaralı T. B. M. M. Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu raporu. (9/35) (S. Sayısı : 
102) (Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1975) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen üyesi Özer Derbil ve iki arkadaşının, Elektro-
fer Firmasına gerekli teşvik belgelerinin ve ithal izin-



lerinin verilmesi ile alman teminat mektuplarının pa
raya çevrilmesinde, görevini kötüye kullandığı ve bu 
eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesiyle 
1567 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine uyduğu id-
diasıyle Dış Ekonomik İlişkiler eski Bakanı Özer Der-
bil, Gümrük ve Tekel eski bakanları Haydar Özalp, 
Fethi Çelikbaş ve Mahmut Türkmenoğlu haklarında 
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 
36 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko- j 

misyonu raporu. (9/36) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 1 . 1976) 

8. — îçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nm, gö
revini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eyle
minin T. C. Kanununun 230 ncu maddesine uydu
ğu iddiasıyle, Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 22 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu. (9/22) (S. Sayısı : 104) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 1 . 1976) 





Toplantı J 14 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 98 

Adana eski Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun, üreticinin ürün
lerinin ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için gereken 
tedbirleri almadığı ve bu eyleminin T. C. K/mm 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyle, Ticaret eski Bakanı Naim Talû 
hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 26 numaralı T. B. M. M. Soruşturma 

Hazırlık Komisyona Raporu (9 /26) 

T. B. M. M. Birleşik Toplantı Başkanlığına 

T. C. Ziraat Bankasından ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden hakkı olan krediyi alamayan, ürününü idrak 
edebilmek için bankalar vasıtasıyle fırsatçılara soydurulan ve her türlü üretim girdilerini pahalıya satınalan 
pamuk üreticileri ürünlerini önceki senelere kıyasla daha pahalıya mal etmişlerdir. Bu sene üretici az bir kâr 
sağlayabilecek fiyata ürününü satamadığı gibi maliyetine ve hatta maliyet fiyatının da altına ürününü 
satmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Eğer Ticaret Bakanlığı pamuğu idrak mevsiminden önce alıcı dış pazarlar ile teknik ve ticarî konularda 
sürekli temasta bulunulmasını temin ve denetlemiş olsa idi, pamuk ürünü ihracatında ilerleme sağlanabilir ve 
üreticinin ürünü değer pahasına bir fiyatla satılabilirdi. Nitekim, üretici ürününü pamuk idrak mevsiminin so
nu olan 15 Kasırn'a kadar kilosu 250 kuruştan 350 kuruşa kadar değişen fiyatla sattıktan hemen sonra yani 
üreticinin elinden ürünü çıktıktan sonra pamuk fiyatı 400 - 420 kuruşa yükselmiştir. 

Ticaret Bakanlığı üretici kârı ile ihracatçı ve sanayici kârı arasındaki nispetsizliğe seyirci kalmıştır. 

Üretici ürününü maliyet fiyatına ve hatta zararına satarken ihracatçı ve sanayici fahiş kâr sağlamaktadır. 
Hal böyle olduğu halde pamuğa değer pahasına yakın bir taban fiyatı tespit etmeyen Ticaret Bakanlığı ihra
catçıya prim vermek gibi aldatıcı üreticiye hiç bir şey kazandırmayan yine ihracatçıya üretici sırtından hak 
etmediği ve Anayasamıza açıktan açığa ters düşen sosyal adalet ilkeleriyle bağdaşmayan açıktan bağışta bu
lunulmaktadır. Sosyal adalet ve hukuk düzenini getiren Anayasamıza göre prim aracıya değil, ürünü alınteri 
dökerek üretene verilir. 

Pamuğun maliyeti her geçen sene anormal bir şekilde artmaktadır .Sunî gübre, araç ve gereçlerin fiyat
ları geçen seneye nispetle % 50 - 80 artmıştır. Her gün artan hayat pahalılığı karşısında geçinemez durumda 
bulunan tarım işçilerinin de ücretleri artmıştır ve bu artış normaldir. Bütün bu girdilerdeki fiyat artışları
nın yükünü ve ıstırabını ise, yine üretici çekmektedir. Pamuk taban fiyatının yükseltilmemesi için İsrar eden 
Sayın Ticaret Bakanı ürticinin girdi fiyatlarındaki artışta aynı hassasiyeti göstermemiştir. Tarım girdilerini 
imal eden sanayici ve ithalâtçıların fahiş kâr sağlamalarına bigâne kalındığı müddetçe üretici elbetteki paha
lıya idrak ettiği ürününden zarar etmemek için değer taban fiyatı isteyecektir. Bugünkü rayiç fiyatlara göre 
bir kere daha iyice anlaşılmıştır ki, pamuğun değer taban fiyatının Ticaret Bakanlığının tespit ettiği gibi 350 
kuruş olmayıp asgarî 380 - 390 kuruş olması gerekirdi. 

Reform Hükümeti iddiasında olan Melen Hükümet nin Sayın Ticaret Bakanı eğer samimî olarak konunun 
üzerine eğilmiş olsa idi, üreticiyi ezen ve yoksullaştırmaya mahkûm eden ve diğer taraftan ihracatçıya ve 
sanayiciye fahiş kâr sağlayan pamuk taban fiyatını makul bir seviyeye çıkartabilirdi. Bugüne kadar Meclis 
kürsülerinden bu konuda yapılan uyarmalar, yine Yüce Milletin temsilcileri tarafından basına verilen demeçler 
ve heyetler halinde yapılan müracaatler ve görüşmeler hiç bir müspet netice vermemiştir, 
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Bütün bu arz ettiğimiz nedenlerle ve Anayasamızın âmir hükmü olan 52 nci maddesine göre üreticinin 

ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için gerekli tedbirlerin alınması iktiza ettiği halde 
Anayasanın bu âmir hükmünü açıktan ihlâl ile pamuk taban fiyatının artırılmaması da İsrar ederek; 

a) Pamuk üreticisinin, özellikle küçük ve orta sınıf üreticinin yoksullaşmasına, 
b) Toplam ihracatımızın 1/3'ini ve Ortak Pazar içinde rekabete dayanıklı tekstil sanayimizin hammad-: 

desini teşkil eden pamuk üretiminin gelecek senelerde düşmesine, 
ç) Pamuk üretimi sahasındaki büyük işgücü istihdamının azalmasına, 
d) Ve tüm yurt ekonomisinin sarsılmasına sebep olacak Sayın Ticaret Bakanı Naim Talû hakkında 

T. Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine istinaden Anayasanın 90 inci ve T. B. M. Meclisi 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 

Adana Milletvekili 
Ali Rıza Güllüoğlu 

17 . 2 . 1975 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

ilgi : 7 . 2 . 1975 tarih Kanunlar Müdürlüğü 9/26-7099/52216 sayılı tezkereleri cevabıdır. 
Adana eski Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun, üretici ürünlerinin ve tarımla uğraşanların emeğini 

değerlendirmek için gereken tedbirleri, Ticaret Bakanı olarak almadığım gerekçesi ile hakkımda soruşturma 
açılması için vermiş olduğu önerge ile ilgili olarak kurulmuş olan Komisyona aşağıdaki maruzatımın inti
kaline delalet Duyurulmasını istirham ederim. 

a) Ticaret Bakanlığı görevini yaptığım devre zarfında, üreticinin emeğini değerlendirmek için Bakanlığın 
yetkisi içinde olan mevzularda, ekonomik istikrar ilkesi gözönünde tutulmak kaydı ile her türlü tedbir alınmış
tır. Kaldı ki, bu mevzu takdir buyurulacağı üzere, muhtelif bakanlıkları ve neticede tüm Hükümeti ilgilen
dirmektedir. 

b) Kastedilen husus daha ziyade taban fiyatları politikalarına taalluk etmektedir. 
Malûm olduğu üzere, taban fiyatların tespitinde muhtelif kıstaslar mevcut olup, meseleyi tetkik eden 

muhtelif merci ve komiteler bu tespite müessir olmakta ve nihaî olarak Bakanlar Kurulunda alınmaktadır. 
Bütün bu merciler, taban fiyatlarını tespit ederken, tüm ekonomik durum ve imkânlar gözönünde bulun-: 

durmaktadır. 

Meseleyi inceleyecek olan Sayın Komisyonun en âdil kararı alacağına emin bulunmaktayım. 
Saygılarımla. 

C. Senatosu Üyesi 
(Ticaret eski Bakanı) 

Naim Talû 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 98) 



— 3 — 

9/26 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
9/26 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu 

Esas No. : 9/26 
Karar No. : 2 

5.6. 1975 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun üreticinin ürünlerinin ve tarımla uğraşanların emeğini değer
lendirmek için gereken tedbirleri almamak suretiyle Anayasanın 52 nci maddesini ihlâl ettiği iddiasıyle, Ti
caret Bakanı Naim Talû hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesini incelemek üzere T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısının 4 . 12 . 1974 tarihli 2 nci Birleşiminde kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonumuz 
25 . 3 . 1975 tarihinde Başkanlık Divanını seçtikten sonra önerge ve muhteviyatının incelenmesine geçilme
sine karar vermiştir. 

Her ne kadar T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 14 ncü maddesinde Soruşturma Hazırlık Ko
misyonlarının (6) T. B. M. M. üyesinden teşekkülü derpiş edilmiş ise de Anayasanın 85 nci maddesinin 
(Siyasî Partiler komisyonlarda kuvvetleri oranlarına göre tespit edilirler) hükmüne dayanılmış olup, bu hu
susun T. B. M. M Birleşik Toplantısında da karara bağlanmış oluşundan Komisyonumuzun kuruluşunda 
kanuna bir aykırılık görülmemiştir. 

Yine T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca kendisine bilgi verilen Tica
ret eski Bakanı Sayın Naim Talû tarafından T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 17 . 2 . 1975 ta
rihli cevabî yazısında önergede iddia edilen husus taban fiyatları ilgilendirdiğini ve taban fiyatları tespit eder
ken ekonomik istikrar ilkesi gözönünde tutularak her türlü tedbirin alındığım aslında bu mevzuun muhtelif 
bakanlıkları neticede tüm Hükümeti ilgilendirdiği meseleyi inceleyen Komisyonumuzun en âdil kararı alacağı 
inancında olduğunu beyan etmiştir. 

Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu soruşturma önergesinde Ticaret eski Bakanı Sayın Naim Talû'nun 
7 . 2 . 1974 ten önceki tarihlerde suç işlediği iddia olunmuş bulunmasına göre 1803 sayılı Cumhuriyetin 
50 nci yılı nedeniyle Bazı suç ve cezaların affı hakkındaki Kanun kapsamına girdiği anlaşıldığından dosyanın 
işlemden kaldırılmasına mevcudun ittifakıyle karar verilmiştir. 

Bu rapor T. B. M M.. Birleşik Toplantısında görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve Bu 
Rapor Sözcüsü 
Edirne C. S. Ü. 
M. N. Ergeneli 

Balıkesir C. S. Ü. 
C. İnkaya 

Kâtip 
Rize C. S. Ü. 

T. Doğan 

Bolu C. S. Ü. 
A. Yılmaztürk 

Kütahya Milletvekili 
A. M. Ablum 

Bursa Milletvekili 
M. Emekli 

Kırşehir Milletvekili 
M. Erdemir 

Mardin Milletvekili 
7. Oğuz 

Manisa Milletvekili 
S. I'unçel 

Trabzon Milletvekili 
H. K. Eyüboğlu 

Zonguldak Milletvekili 
Z. Altınay 

~..y~ 
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Toplantı : 14 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 100 

C. Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Kararlarının tatbikinde fertlere eşit muamele yapmamaları 
suretiyle Anayasanm 12 nci maddesini ihlâl ettikleri ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddia-
sıyle Maliye eski Bakanları Mesut Erez, Sait Naci Ergin ve Ziya 
Müezzinoğlu haklarında Anayasanm 90, T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarmca bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesi ve 29 numaralı T. B. M. M. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonu Raporu (9 /29) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 

Maliye eski bakanları: 
1. — Sayın Mesut Erez. Kütahya Milletvekili Maliye eski Bakanı. (Bakanlıkta görev süresi 3 . 11 . 1969 

tarihinden 12 . 3 . 1971 tarihine kadar). 

2. — Sayın Sait Naci Ergin. (Dışardan Bakan) halen Cumhurbaşkanı Kontenjan Senatörü, eski Maliye 
Bakanı, (Bakanlıkta görev süresi 7 . 4 . 1971 tarihinden 17 . 4 . 1972 tarihine kadar). 

3. — Sayın Ziya Müezzinoğlu. Dışardan Maliye eski Bakanı. (Görev süresi 24. . 5 . 1972 tarihinden 
16 . 4 . 1973 tarihine kadar). 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı 
Ordu Senatörü 
Selâhattin Acar 

KANUNU İHLÂL EDEN FİİLLER 

1. — Ekli cetvelde de görüleceği gibi Sayın Mesut Erez 196 Dilekçe Karma Komisyonu ikramiye kararla
rından 183 ünü ödemiş 13 ünü ödememiş bulunduğundan Anayasa'nın 12 nci maddesinde yazılı eşitlik ilke
sine aykırı hareket etmek suretiyle T. C. K. nun 240 nci maddesine mümas görev suiistimali fiilini irtikâp 
eylemek. 

2. — İtirazsız olarak kesinleşmiş ekli cetvelde de görüleceği gibi Sayın Sait Naci Ergin 132 Dilekçe Kar
ma Komisyonu ikramiye Kararlarından 128 ini ödememiş sadece 4 ünü ödemiş olmakla 140 sayılı Yasa ge 
reğince kesinleşmiş T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonu kararlarını yerine getirmek suretiyle 30 yıllık 
Meclis tatbikatı olan Yüce Meclislerin vermiş oldukları gelenek haline gelen lütuf ve atıfet kararlarına ay
kırı hareket etmek ve eşitlik ilkesini ihlâl suretiyle T. C. K. nurr 240 nci maddesine mümas görev suiistimali
ni irtikâp eylemekten. 

3. — İtirazsız olarak kesinleşmiş ekli cetvelde de görüleceği gibi Sayın Ziya Müezzinoğlu 107 Dilekçe 
Karma Komisyonu İkramiye Kararlarından hiçbirini ödemediğinden yukarıdaki maddelerden yazılı fiillerle 
birlikte her üç Bakanın Yüce Meclislerin Kanun Kuvvetinde olan teşri kararlarını yeni Anayasamızın fonk
siyonlar ayrılığı esasını Âmme Hukukunda da açıkça belirtmiş olmasına rağmen fakir ve yetimlere verilen 
vacibülifa ikramiye vesair kararlarını yerine getirmemek suretiyle Kanuna aykırı harekette bulunduğundan. 
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SORUŞTURMA GEREKÇESİ 

Anayasamızın «Dilekçe hakkı» na dair olan 62 nci maddesine göre tek veya topluca T. B, M. Meclisine 
yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. 

Bu hem adil hem de âmir bir hükümdür. Bu hükme istinaden Yüce Meclislerin Kanun koyucusu sıfatıy-
le görev ifâ ederken bu gibi dilekçe ve şikâyetler arzedilen asli görevlerini sekteye uğratacağı şüphesiz bu
lunduğundan Yüce Meclisler adına bu görevi ifâ etmesi için Anayasanın 62 nci maddesi uyarınca bir kar
ma komisyon kurularak bu Komisyon tarafından incelenmesini derpiş edilmiş ve 1962 yılında 140 sayılı Ya
sa kabul edilerek 18'i Millet Meclisinden 7'si de Senatodan olmak üzere 25 üyeli T. B. M. M. Dilekçe Kar
ma Komisyonu kurulmuştur. Her yıl seçimi yenilenen ve içtüzüklere göre partiler oranı gözönünde tutulup 
Bağımsızlarıda ihtiva eden, Meclislerce seçilirler. 

140 sayılı Kanunun adı (Türk vatandaşlarının T. B. M. M. Dilekçe ile başvurmaları ve dilekçelerin in
celenmesi ile karar bağlanmasının düzenlenmesine dair kanundur). 

Bu Kanunun 2 nci maddesi Anayasanın 62 nci maddesi uyarınca vatandaşların gerek şahıslarına gerek 
kamuya ait olarak kanunlara ve tüzüklere aykırı gördükleri hususlar ile bir hakkın hak sahibine tanınma
ması veya ihmale uğraması hakkındaki gönderilen didekçeleri karara bağlar. Bendeniz 4 yıldan beri bu Ko
misyonun Başkanlığını yapmaktayım. İstatistik meraklısı olsaydım, rahatça 120 bin derim; ama toplu dilek
çeleri teke irca etmek suretiyle Komisyon olarak 4 yılda 40 bin dilekçeyi karara bağlamış bulunuyoruz. 

Bu 40 bin dilekçeden (1 tane 3 kişilik özel af istemi hariç) bütün kararlar Komisyonumuzda oybirliği ile 
alınmıştır. 

Tekrar arz ediyorum, resmî rakam veriyorum. Bütün bu dilekçeler ittifakla karara bağlanmıştır. 
Yüce Meclislerin dikkatlerine arz ediyorum. Bütün Partilerden oluşmuş Bağımsızlar da dahil ve her sene 

değişen, yeniden seçilen arkadaşlarımızın değişik görüş ve kanaatlerinin tabiî bulunmasına rağmen Komisyo
numuzun değerli mensupları her takdim edilen dosyayı her türlü müzakere ve münakaşa veya değişik gö
rüşlere sahip olmalarına rağmen netice olarak kararlar Yüce Meclisler adına oybirliği ile sonuçlandırılmıştır. 

Komisyon Resmî Gazete gibi Kanun icabı olarak neşrettiği T. B. M. Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu 
Haftalık Karar cetvelleri elinizdedir. Veya her zaman temini mümkündür. Kararlar orada ilân edilir. Oybir
liği ile alınan her kararın anlamı yani Yüce Meclis adına görev yapan bütün arkadaşlarımın aynı konuda an
laşmaları, her kararda Adalet, hakkaniyet, nesafet kurallarının işlemiş olmasının delilidir. 

Bu duygular Yüce Meclislerin duygularıdır. Bunun şerefi Yüce Meclislerin Yüceliğinden gelmektedir. Bu 
büyük yüceliktir. Geçen yıl 14 742 dilekçeyi karara bağladık, her dilekçenin masrafı 50 TL. dır. Demek olu-
yorki bu işlemlerde 750 bin liraya yakın Meclis gideri olmuştur. 

T. B. M. Meclisi adına verilmiş her türlü lütuf ve âtifet kararlarının vesair bilcümle kararlar; ilgili bu
lunduğu bütün Bakanlıkların Bakanları tarafından yürütülmüş ve yerine getirilmiştir. Bu da adaletin bir ica
bıdır. 

Şunu da arz edeyim ki yürüttüğümüz Kanun ve o Kanuna, göre verdiğimiz kararın muhatabı sadece Ba
kanlardır. 

Ancak, Komisyonun kararlarına karşı gelmiş tek Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Dolayısıyle adı geçen 
Bakanlar olmuştur. 20-30 senelik tatbikattan da görüleceği veçhile 3 sene öncesine kadar Komisyon karar
ları saygı görmüş ve uygulanmış iken 3 Sayın Bakan bu Kanunî icabı ve teamülü yerine getirmemiştir. 

Haftalık Karar cetvelinin basılmasının 2 nedeni vardır. 1 ncisi her Bakanın vaki kararlarımıza kendilerine 
tebliğlerinden itibaren 30 gün içinde itiraz haklarını kullanmaları içindir ki konumuzda bu yetkiler kullanılma
mış ve kararlar kesinleşmiştir. Hatta her parlamenterin Meclislerdeki kutularına atılır. Onların da bizatihi iti
raz hakları vardır. Şayanı şükrandır ki bir veya en çok iki karar hariç hiçbir parlamenter Komisyonumu
zun kararlarına itirazda bulunmamışlardır. Bunu kararlardaki isabete karşılık şükran duygusu olarak arzedi-
yorum. 

Karma Komisyon Karar cetvellerinin basılmasını ve dağıtımının diğer sebebi de Türkiye'nin dört bucağın
dan gelen dilek ve şikâyet dilekçelerinin her Parlamenterin görüp okuması Kanunun ve Tüzüklerin, uygula-

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı : 100) 
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masından ileri gelen ve her türlü tatbikattan doğan adaletsizliklerin, yolsuzlukların, eşitsizliklerin, haksızlık
ların duyurulması ve duyanlar tarafından giderici uyarma ve kanun teklif etme imkânlarının sağlanmasıdır. 

öyle dilekçelere muhatap oluyoruzki; vahşeti, dehşeti, dert, elem ve ıstırabı kulağınızla tşitiyormuşsunuz 
gibi seslidir ve acıklıdır. 

Konumuza gelince : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde yazılı (adlî, idarî veya askerî mercilerden biri
nin veya uyuşmazlık mahkemesinin yahut Anayasa Mahkemesinin kararma konu olan ve o mercilerce ince
lenmekte olan, halli zikredilen kaza mercilerinden birinin kararına bağlı bulunan hususlardan şikâyete dair 
ise bu dilekçelerin görüşülemeyeceği) yazılıdır. 

Bakanlık mütalâasında bu maddeye değinilerek bundan dolayı kararların infaz edilemiyeceği anlatılmakta
dır. Filhakika Anayasal kuruluş olarak; Komisyonumuz bu müesseselerin görev ve yetkilerine müdahale ede
mez. 

Ancak; mütalâanın yanlışlığına bu sebeple maddeye vuzuh getirmek gerektiğine inanıyorum. Aslında tav
zihe de ihtiyaç yoktur. Bir defa okumak kâfi gelir. Buna rağmen tereddüdü izale etmek için bir kere daha 
arz ve ifadede fayda görüyorum. O da : Dilekçi vatandaş başvuracak merciî tüketmiştir. Halbuki «hakkın 
özü» olarak, bir hakkı mühtel kılınmış veya hak muallâkta kalmıştır. İşte burada Kanun değil (hak) bahis 
konusudur. Bu sebeple 140 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki metni aynen alıyorum. «Bir hakkın hak sa
hibine tanınması veya ihmale uğraması hakkındaki dilekçeleri karara bağlar.» hükmüne dayanarak Yüce 
Meclise dilekçe ile müracaat ediliyor. 

Bir misâl arzediyorum : itiraz edilmeksizin kesinleşen 36 sayılı Karar Cetvelinde yazılı; müteveffa Tekel 
Kayseri Başmüdürü Ali Dana Yurdatapan hizmet yılının 24 sene 11 ay 29 günü vefat ediyor. Ailesi ve bırak
tığı yetimlerine ikramiye bağlanamıyor neden? Çünki, 25 yılını doldurmamıştır. Bir gün daha yaşasaydı ikra
miye ödenecekti. Son ayının maaşını alırken keseneğini yatırmış olmasına rağmen ödeme yapılmıyor. Halbuki 
25 yıl kesilen keseneğini bir bankaya veya hayat sigortasına yatırmış olsaydı bir kaç yüz bin liraya sahip 
olacaktı. İşte burada Kanun yok «hak» vardır. Bu kinselerin gideceği son merci ismi ile müsemma Yüce 
Meclislerdir. Komisyonumuz Yüce Meclis adına bu haftan dolayı lütuf ve atıfet olarak ikramiye ödenmesine 
karar vermiş fakat kesinleşen bu ikramiye kararı ailesi ve yetimlerine ödenmemiştir. Halbuki aynı karar cet
velinde daha az hizmet görmüş başka bir kimseye ikramiye ödenmiştir. 

Bir kimseye tanınan hakkın diğerinden nezzi fertler arasındaki eşitlik ilkesine aykırıdır. 
1924 Anayasasında arzuhal encümeni 1961 Anayasasına konan «dilekçe hakkı» ulvî bir düşüncenin mah

sulü olarak hürriyet tarihinin uğruna çok şehit ve kan verdiği bir hak belgesi olarak çok pahalı bir hüküm
dür. 

19 Haziran 1215'te İngiliz Kralına kabul ettirilen (Mağna Carta Libertatum) büyük hürriyet fermanıdır. 
Bu ferman birkaç maddeliktir. Ama bize konu olan şöyle der: (Hiç bir kimse adaletten mahkûm kılına
maz. Ve hususi şahısların dilekçe hakkı vardır.) 

İngiltere'de 758 sene önce kabul edilen dilekçe hakkı biz de Anayasaya 1924'te giriyor. Ve 1973'te de bu 
hak adı geçen Sayın Bakanlar tarafından ortadan kaldırılıyor. Bu fiilî bir durumdur. Vesaiki dosyasında 
mahfuzdur. 

Devlet hükmî bir şahıstır. Hakikî şahıslar eliyle idare edilir, o halde devlet adamının vasıflarının klâsik 
tarifi bir tarafa adalet, eşitlik ve merhamet duygusundan mahrum olan kimselerin bu görevlere atanmaması 
icap ve iktiza eder. 

İlişikte sunulan vesikalar ciddidir ve resmidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 100) 



- 4 -
NETİCE VE TALEP 

Yukarıda Kanunu ihlâl eden fiiller başlığı altında gösterilen sebepler tahtında ve fertlere eşit muamele 
yapılmaması sebebiyle Anayasanın 12 nci maddesinin amir hükmüne aykırılık nedeniyle Birleşik İçtüzüğün 
12 ve müteakip maddeleri uyarınca işlem ifasına, eylemlerine uyan T. G. Kanununun 240 nci maddesi gereğince 
tecziyelerine karar verilmek üzere ait olduğu mercie şevkleri için Yüce Meclislerce soruşturma açılmasına 
karar verilmesini arz ve talep ederim. 

En derin saygılarımla. 
8 Mayıs 1973 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Ordu Senatörü 

Selâhattin Acar 

EK : . 

1. Komisyon infaz yazısı, 
2. Maliye Bakanlığının cevabî yazısı, 
3. Tasdikli ikramiye karar cetvellerinin dizi pusulası, 
4. Önergede adı geçen Dana Yurdatapan eşi Nezihe ile 36 sayılı Karar cetveli ve gördüğü işleme dair 

deliller, 
5. 11 Haftalık Karar Cetvellerini havi zarf ve esami listeleri. 

Dilekçe Karma Komisyonu 

T., B. M. Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 15.6. 1972 

Rapor No. : 798/839 (C. S.) 

Maliye Bakanlığına 

9 Mayıs 1972 tarih ve 12695 sayılı (Bütçe ve Malî Kontrol Gn. Md. Emeklilik Şubesi başlıklı Bakan 
yerine I. Muzaffer Egesoy isim ve imzalı Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkan
lığına) hitaben bir yazı almış bulunmaktayız. 

Bu yazı ve yazılış şekli de resmî yazışmalara ve usullerede aykırıdır. İleride haklarında kovuşturma açılma
sına medar vesika olarak mahfuz tutmak amacından başka ifade taşımaması nedeniyle iade etmemekteyiz. 

Bilindiği gibi Umumî Heyetten geçerek bir aylık süre dolduktan sonra kesinleştiği subut bulan ve senelerce 
emsal tatbikat gören bu türlü lütuf ve atifet kararlarımızın infaz edilmemesi en basit anlam ile görev suiis
timalidir. Elli milyardan fazla bütçesi bulunan Devletin tutarı iki veya üçyüz bini ancak bulan bu kabil 
atıfetlerde gösterilen hassasiyeti başka konularda da gösterilmesi samimî arzumuzdur. 

Kaldı ki kesinleşen ikramiye kararlarının bir kısmının istifade ettirilip diğerlerinin bundan mahrum kılın
ması ise hakşinaslık değildir. 

Gerçek budur. 
Yüce Meclise izafet ve niyabetle görev ifa eden ve özel bir kanunla teşekkül eden Komisyonumuzun ka-; 

rarlarını kesinleşmesi halinde infazı ve icrası zaruret ve mecburiyet taşır. 
Kararların bir ay içinde derhal infazı ile Komisyonumuza bilgi verilmesini rica ederim. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Ordu Senatörü 
Selâhattin Acar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı ; 100) 
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T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Gn. M d. 
Emeklilik Şb. 

Sayı: 115619-105-12695 

9.5. 1972 

Konu : Dilekçe Karma Komisyonu Kararları Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

tlgi: 1071/1280 - 6412/7549, 798/839 (C. S.) 12.4.1972, 24.6.1971 tarihli ve 115619 - 105/16742 sayılı 
yazımız. 

Türkiye Büyük MiHet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunca, emekli ikramiyesi verilebil
mesi için kanunla tayin edilen süreleri doldurmamış olanlara, yıl kesirlerinin yıla iblâğı suretiyle, lütuf ve 
atıfet olarak emekli ikramiyesi verilmesi hakkında ittihaz buyrulmuş olan kararlar dolayısıyle uygulamada 
hâsıl olan tereddütler üzerine, Bakanlığımız mütalaası, son alarak yukarıda tarih ve numarası yazılı olan ya
zımızla arz edilmiş idi. 

Bu defa, 24 yıl 6 ay ve daha fazla sürelerin 25 yıla iblâğı suretiyle emekli ikramiyesi ödenmesi hakkındaki 
kararlardan başka, hizmet süreleri 24 yıl 6 ayın altında, hatta 23 - 24 yıl arasında bulunanların da bu süreleri
nin 25 yıla iblâğı suretiyle ikramiye verilmesi hususunda karar ittihaz edildiği, son Haftalık Karar cetvelle-
rindeki kararlardan anlaşılmaktadır. 

Yüksek malumları olduğu üzere, emekli ikramiyeleri, ilgililerin emekliye ayrıldıkları veya vefat et
tikleri tarihlerdeki hükümlere göre fiilen 25 veya 30 yıl hizmeti olanlara verilmektedir. Bu müddetler fiilen 
dûldurulmadıkça ikramiye ödenmesi mümkün olmamakta, bu hususta Danıştay da açılan davalar da tamamen 
retle sonuçlanmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla, Dilekçe Karma Komisyonunca son defa ittihaz edilen kararların, yukarıda tarih ve numarası 
yazılı bir örneği ekü yazımızda açıklanan sebepler dolayısıyle yerine getirilmesine imkân görülemediğini saygı 
ile arz ederim. 

Maliye Bakanı Y. 
Bakanlık Müşaviri 

/. Muzaffer Egesoy 
Dilekçe Karma Komisyonunca karara bağlanan hesinleşen ikramiye kararlarının Maliye Bakanlığınca 

tatbik edilen ve edilmiyenlerin 
Cetveli 

Ödenen 
Cetvel Tevzi Kesinleştiği karar Ödenmeyen 

No. tarihi tarih Ad. Karar Ad. Bakanın Adı 

62 
64 
16 
17 
34 
36 
37 

127 
128 
135 
İ44 
145 

11 
28 
7 
7 

10 
26 
24 

2 . 1969 
5 . 1969 

12 . .1970 
12 . 1970 

1972 
1972 
1972 

11 
28 
7 
7 
10 
26 
'24 

1969 
1969 
1971 
1971 
1972 
1972 

37 
28 
91 
27 
2 
2 

1972 Tamamı 
ödenme

miştir 
1 1 . 5 . 1972 11 . 6 . 1972 
8 . 6 . 1972 8 . 7 . 1972 

29 . 11 . 1972 29 . 12 . 1972 
23 . 2 . 1973 23 . 3 . 1973 
24 . 2 . 1973 24 . 3 . 1973 

5 
5 
3 
5 

102 
21 

24 
35 
17 
28 
3 

Sayın Mesut Erez (Kütahya M. V.) 
> > » » » 

> » » » » 
Sayın Sait Naci Ergin (Dışardan) 

» » » » 
» » » » 

Saytn Ziya Müezzinoğhı (Dışardan) 

» » » 
» » » 
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13 i 2 . 1975 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

ilgi : 7.2.1975 gün ve Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 9/29-7814/58742 sayılı yazıları. 
Dilekçe Karma Komisyonu kararlarının tatbikinde fertlere eşit muamele yapmamak suretiyle Anayasa

nın 12 nci maddesini ihlâl ettiğim ve bu eylemin Türk Ceza Kânununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle 
hakkımda Anayasamn 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
soruşturma açılmasına ilişkin önerge üzerine kurulan T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonuna bil
dirilmek üzere yazılı görüşüm ilişikte sunulmuştur^ 

Gereğini arz ederim. 
Sait Naci Ergin 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
(Maliye eski Bakanı) 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı Sayın Selâ'haddin Acar tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan önergede; 

I - Dilekçe Karma Komisyonunun ikramiye ile ilgili kesinleşmiş 132 kararından, tarafımdan sadece 4'ü 
ödenerek, 128'i ödenmemek suretiyle, 140 sayılı Yasa gereğince 30 yıllık Meclis tatbikatı olan ve gelenek 
haline gelen lütuf ve atifet kararlarına aykırı hareket edildiği ve eşitlik ilkesinin ihlâl olunduğu, 

II - Anayasanın 62 nci maddesinde, Türk vatandaşlarının T. B. M. Meclisine yazı ile başvurabilecekleri 
hükmünün yer aldığı, bu hüküm gereğince müracaatları incelemek üzere, 140 sayılı Kanunla Dilekçe Kar-: 
ma Komisyonunun kurulduğu bu Kanunun 5 nci maddesi hükmüne göre, dilekçi vatandaşın başvuracak yeri 
kalmadığı takdirde, Dilekçe Karma Komisyonuna başvurduğu, burada kanun değil, hakkın bahis konusu ol
duğu, kararların 140 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki «Bir hakkın hak sahibine tanınması veya ihmale 
uğraması hakkındaki dilekçeleri karara bağlar.» hükmünün dikkate alındığı, 

III - Yukarıda belirtilen hak mefhumuna misal olarak, 36 sayılı karar cetvelinde yazılı Tekel Kayseri 
Başmüdürü iken vefat eden ve 24 yıl, 11 ay, 29 gün hizmeti tespit olunan,' bir gün daha yaşayamadığı 
için emekli ikramiyesi verilemiyen, Ali Dana Yurdatapan'ın dul ve yetimlerinin de bulunduğu, burada da 
Kanunun değil, hakkın dikkate alındığı, lütuf ve atıfet olarak ikramiye öednmesine karar verildiği, 

IV - ingiltere'de çok eski tarihlerde kabul edilen dilekçe hakkının bizde Anayasaya 1924 yılında girdiği 
ve fakat 1973'te tarafımızdan kaldırıldığı, 

Zikredilerek, Anayasanın 12 nci maddesine aykırılık nedeniyle, Birleşik içtüzüğün 12 ve müteakip mad
deleri uyarınca, Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi gereğince Yüce Meclislerce soruşturma açılmasına 
karar verilmesi istenilmektedir. 

Savunma : 
1. Emekliye arılanlara ikramiye verilmesi, ilk de'a 31.3.1926 tarihli ve 788 sayılı Memurin Kanunuyle 

kabul edilmiş olup, gerek bu kanun hükümleri ve gerek sonradan yapılan değişiklik hükümleri, tereddüde 
yer vermeyecek, şekilde açık ve kesin olarak sevk olunmuştur. 

(Emeklilik ikramiyesi ile ilgili hükümler, bir arada tetkike değer bulunduğundan, sırasıyle ve kısaca ili
şik notta gösterilmiştir. No.: 1) 

Emeklilik hükümleri, bir sosyal güvenlik konusu olmakla beraber, aynı zamanda bir gider kanunu ol
duğundan, öteden beri uygulamada T. C. Emekli Sandığınca veya kurumlarca hasıl olan tereddütler üze
rine Maliye Bakanlığından mütalaa istenilmektedir. 

Ancak, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar aylık bağlayan ku
rumlarca, sözü geçen Kanunun yürürlüğe girdiği 1.1.1950 tarihinden itibaren de Sandıkça tahakkuk etti
rilerek ödenen ve faturası karşılığında kurumlarından tahsil edilen emekli ikramiyesi konusunda tereddütler 
genellikle'Dilekçe Karma Komisyonunca alınan kararlar üzerine ortaya çıkmıştır. 

Bakanlığım esnasında böyle olduğu gibi, daha öncede aynı konuda tereddüt edildiği ve halen de zihinler-: 
de bu tereddütlerin devam ettiği müşahade olunmaktadır.; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 100) 
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Genel olarak ortaya çıkan tereddütlerde iteri sürülen fikirler başhca : 

a) Dilekçe Karma Komisyonunca, 24 yıl 6 ay veya yıl kesri daha fazla olanların, bu kesirlerinin tam 
yıl sayılarak, bu durumda olanlara, 25 yıl üzerinden ikramiye verilmesine karar alınmasının, yıl kesirleri 
hakkındaki hükümlere aykırı bulunduğu, bilindiği üzere yıl kesirleri hakkındaki hükümde, 25 yıl hizmeti 
doldurduktan sonra 6 aydan fazla kesirlerin yıla iblağı, noksan kesirlerin tenzil edileceğinin kabul edilmiş bu
lunduğu, diğer taraftan yıl kesirleri hakkındaki hükmün 7.2.1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla kaldırıldığı, 

b) 24 yıl 6 ay veya yıl kesri daha fazla olanlar tarafından hizmet sürelerinin 25 yıl sayılması hakkın
da açılmış olan davaların, Kanunun kesin hükmü karşısında reddedilmekte olduğu, 

c) Dilekçe Karma Komisyonu kurulması hakkındaki 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasında; 
adlî, idarî veya askerî kaza mercilerinden birinin veya uyuşmazlık mahkemesinin veyahut Anayasa Mahkeme
sinin kararma konu olan (d) fıkrasında da; bir kanun teklif veya tasarısına konu olmayı gerektiren dilekçe
lerin görüşülemeyeceği hükmünün yer aldığı, bu durum karşısında, ikramiye ile ilgili dileklerin bir kanun 
konusu olması nedeniyle incelenemeyeceği ve karara bağlanamayacağı, 

(Madde metni bağlıdır. No. : 2) 

d) Danıştay Genel Kurulunca ittihaz edilen 30.4.1965, 27.6.1966 tarihli ve 965/33, 965/76, 1966/191-
1966/203 sayılı kararlarda, Dilekçe Karma Komisyonu kararlarının, adlî veya idarî bir kaza kararı vas
fında olmadığı, bu nedenle idareyi bağlamadığı, 

(Kararların birer örneği eklidir. No. : 3, 4) 
e) 140 sayılı Kanuna esas olan tasarı üzerine, Millet Meclisi Anayasa Komisyonunca hazırlanan 5.6.1962 

tarihli ve 28 sayılı raporda, dilekçeler hakkında yasama organının alacağı kararların, icra organını ve ida
reyi zorlayıcı bir kuvveti olmadığının belirtildiği, 

Hususlarında toplanmaktadır. 
Bununla beraber, Bakanlıkta bulunduğum sırada, Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına yazılan 

24.6.1971 günlü ve 115619-105/16742 sayılı yazı ile gerekli açıklamalar yapılarak, o güne kadar verilmiş ka
rarların uygulanması hususunun, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne yazıldığı bildirilmiştir;: 

(Yazının bir sureti bağlıdır No.: 6) 

Bu. yazımızdan sonra, Kanun hükümlerine göre ikramiye verilmesi mümkün olmayanlara ikramiye ve
rilmesi hususunda karar alınmayacağı ümit edilirken tekrar karar verilmeye devam olunduğu anlaşılmıştır. 

Emekli ikramiyeleri, 50 yıla yakın bir zamandan beri, emekliye ayrılma tarihinde yürürlükte bulunan 
hükümlere göre, ikramiye verilmesine hak kazanılmış ise verilmiş, hak kazanılmamış ise verilmemiştir. 

İkramiyeye hak kazanamamış olanların yıllardan sonra müracaatları üzerine, ikramiye verilmesine dair 
karar alınması, asıl bunlarla, müracaat edemeyenler karar ve içtihatlarda belirtildiği üzere, kazaî karap 
lar arasında 1928 yılında emekliye ayrılmış, o tarihlerdeki hükümlere göre ikramiyeden faydalanamamış olan
lara da ikramiye verilmesine dair kararlar bulunmak ıdır. Bu nevi kararların uygulanmasında çeşitli güç
lüklerle beraber başka istek ve taleplere, istikrar bulmuş muamelelerin yeniden ele alınmasına sebep olacağı 
şüphesizdir. 

Diğer taraftan son defa, 24 veya 23 yıl hizmetlerin 25 yıl itibar edilerek, bu müddet üzerinden ikra
miye verilmesine dair alınan kararlarda dayanılan lütuf ve atifet gerekçesinin esas ve kıstasları bir kanunla 
tayin edilmiş değildir. 

Bu sebeplerle şahsıma atfedilen iddiada hiçbir isabet yoktur. 
2. önergede, dilekçi vatandaşın başvuracağı başkaca müracaat mercii kalmadığı takdirde, Dilekçe Kar

ma Komisyonuna müracaat ettiği, burada hakkın bahis konusu olduğu beyan buyrulmakta ise de, kanunla
rımızda vatandaşla idare arasında hâsıl olan ihtilâfla-da müracaat mercileri geniş şekilde tayin edilmiştir. 
Bütün bu itiraz kademelerinde, haklılık sübut bulmadığı takdirde, bittabi hak iddiası da kalmaz. 

3. Önergede, vefat eden bir memurun bilfiil 24 yıl, 11 ay, 29 gün hizmeti tespit olunduğu, bir gün daha 
yaşayamadığı için dul ve yetimlerine ikramiye ödenemediği bahsedilmekte ise de, bu memurun dul ve yetim
lerine ikramiye verilememesi, hizmet süresinin bir gün noksan olmasından ileri gelmiş değildir. Asıl sebep, 
memurun vefatı tarihinde emekli ikramiyesinin 30 yıl hizmeti dolduranlara verileceği hakkındaki hüküm-
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lerin yürürlükte olmasıdır. Bu cihetin, Dilekçe Karma Komisyonuna da bildirildiği anlaşılmıştır. Bu du
ruma rağmen, bir gün eksik hizmetten bahsedilmesi, verilen kararın haklılığım değil, keyfiyetin iyi anla
şılamadığını göstermektedir. 

4. İngiltere'de olduğu gibi memleketimizde de vatandaşların yetkili makamlara müracaatı çok eski tarih
lerden beri daima açık tutulmuştur. Bu hak şimdiye kadar hiçbir kimse tarafından kaldırılmadığı gibi, ta
rafımızdan kaldırıldığı veya kaldırılmak istenilmesi asla düşünülemez. 

Netice : 
1. Yukarıdan beri izahına çalıştığım üzere, Dilekçe Karma Komisyonunca emekli ikramiyesi ile ilgiH 

olarak alman kararlar, Emddi Sandığı Kanunu hükümlerine aykırı olduğu gibi, Dilekçe Karma Komisyo
nu kurulması hakkındaki 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) ve (b) fıkralarının açık hükümlerine de 
aykırıdır. 

2. Emekli ikramiyeleri, emekliye ayrılma tarihinde yürürlükte bulunan hükümlere göre hak kazanılmış 
ise verilmiş, hak kazanılmamış ise verilmemiştir. Yıllarca sonra Dilekçe Karma Komisyonuna yapılan 
müracaatlar üzerine ikramiye verilmesine dair karar alınması, müracaat edememiş olanlarla müracaat 
edenler arasında eşitsizliğe sebep olmakta, tsas eşitsizliğin, kararların uygulanamamasından değil, bundan 
doğmaktadır. 

3. Dilekçe Karma Komisyonu kararları, çeşitli karar ve içtihatlarda belirtildiği üzere, kazai karar
lar gibi, idareyi bağlayan ve infazı zorunlu kararlardan bulunmadığına göre, bunlardan yerine getküememiş 
olanlar için, idarenin veya şahısların hiçbir kastı bahis konusu olamaz. 

Kararların rahatlıkla uygulanabilmesi için, evvelemirde bunların mevcut kanunların açık hükümleri ile 
çelişki göstermemesi, ayrıca lütuf ve atıfet kararlarına esas olmak üzere, buna dair hükmün Dilekçe Kar
ma Komisyonu Kanununda şartlarının ve kıstaslarının açık şekilde yer alması gerekir. 

Bu durum karşısında, halen şahsımla ilgili olarak ileri sürülen ve tutar tarafı bulunmayan iddiaların 
reddine karar verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
C. »Senatosu Kontenjan Üyesi 

Maliye Eski Bakanı 
Sait Naci Ergin 

Emeklilik ikramiyesi ile ilgili eski ve yeni hükümler 

1. 788 sayılı Memurin Kanununun 71 nci maddesinde «65 yaşını ikmal eden memur re'sen tekaüde sevk 
olunur. Bu suretle tekaüde sevk edilen ve lâakal 30 sene bilfiil hizmet etmiş.memura son maaşının... bir sene
liği defaten ikramiye olarak verilir.» denilmektedir. 

2. 1 . 6 . 1 9 7 0 tarihinde yürürlüğe giren 1683 sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanununun 58 nci mad
desinde «bilfiil 30 sene ve daha ziyade hizmet ifa edenlere tekaüt olduktan zaman... maaşlarının emsali 
hasılının bir seneliği ikramiye olarak verilir...» hükmü yer almıştır. 

3. 1 . 1 . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesinde 
de «... fiilî hizmet müddetleri 30 yılı doldurmuş bulunanlara emekli ikramiyesi adı ile... vazife aylık veya üc-: 
retleri tutarının bir yıllık toplamı ödenir...» denilmektedir. 

4. Bilâhara, 9 . 7 . 1953 tarihli ve 6122 sayılı Kanunla, Sandık Kanununda yapılan değişiklikle, emekli-: 
lik süresi 25 yıla indirilmiş, 25 - 30 yıl arasında hizmeti bulunanlara verilecek ikramiye miktarının, 30 yılı 
dolduranlara verilecek ikramiyenin 25 veya daha fazla senelere isabet eden miktarı olacağı, ikramiye hesabın
da 6 ay ve daha fazla yıl kesirlerinin tam yıl sayılacağı 6 aydan az kesirlerin de nazara alınmayacağı kabul 
edilmiştir. 

5. Emekli Sandığı Kanununa ek 28 . 2 . 1959 tarihli ve 7242 sayılı Kanunla da^ emeklilik süresi ve 
emekli ikramiyesi verilmesi için tekrar 30 yıl hizmet esası kabul edilmiş, yalnız bu kanunun yürürlüğe gir-. 
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diği tarihte 20 yıl hizmeti dolduranların 25 yılı doldurmalarında emekliye ayrılma isteğinde bulunabilecekleri 
ve ikramiye hükmünden. yararlanacakları açıklanmıştır. 

6. Emekli Sandığı Kanununa ek 7 . 2 . 1,969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla da, 30 yılı dolduranlara veri« 
lecek ikramiye miktarı 15 aylık tutarına çıkarılmış, 25 yıl ile 30 yıl arasında hizmeti bulunanlara her tam yıl 
için bağlamaya esas aylıklarının yarısı nispetinde ikramiye verileceği kabul edîfaıiş, yit kesirlerine ait hüküm 
kaldırılmıştır. 

7. Son:, olarak, 8 . 7 . 1971 tarihli ve 1425 sayılı Kanunla, da, kaklarıada emeklilik hükümleri uygula^ 
n&ni&rm hizmet süneleri ne olursa olsun her tam fiilî hiamet yılı için yafim maaş tutermda (L5 katı geçme
mek üzere) ikramiye verilmesi kabul edilmiştir. 

(Bağlamaya esas aylık: İştirakçilerin görevden ayrıldıkları tarihteki kazanılmış hak derece ve kademelerinin, 
1425 sayılı Kanuna ekli cetveldeki muadili derece ve kademelerin katsayı ile çarpımı sonunda Bulunan tu-. 
tadandır.) 

Not : Emeklilik ikramiyeler^ aylık bağlandığı tarihlerdeki hükümlere göre ve bir defaya mahsus olmak 
üzere veritdiğtnden, sonradan sürelerin indirilmesi veya ikramiye mikttırmm artırılması haftkmda^i hükümlerin^ 
eski- mamnetetere teşmili, düşünülmemiştir. 

EK No. : 2 

Tück Vatandaşlarının T. B. M* Meclisine Dilekçeyle Başyurmalaa ve DUekgeterin tacekontesL ile Karara 
Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanon 

Kamın, No. : 140 
Kabul tarihi : 26 . 12 . 1962 

Dilekçelerin Başfcanhk Divanınca incelenmesi : 

Madde 5. — Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanı, Karma Komisyona gelen, dilekçeleri, icabında 
ilgili Bakanlığın da görüşünü almak veya bir temsilcisini çağırmak suretiyle inceleyerek : 

I - Dilekçe i. . '' ' 
a) Adlî, idarî veya askerî kaza mercilerinden biriıin veya Uyuşmazlık Mahkemesinia veyahut Anayasa. 

MaJıkernesinin kararma konu olan; veya, 
b) Yukarda (a) fıkrasında bahis konusu kaza mercilerinden birinde incelenmekte olan-; ve#a% 
c) Halli, yukarda (a) fıkrasında zikredilen kaza mercilerinden birinin kararına bağlı bulunan hususlar-. 

dan şikâyete dâirse; veya, 
d) Kanun teklif veya tasarısına konu olmayı gerektiriyorsa, dilekçenin görüşülemeyeceğini; 
II - Bilekçe, son kararı almaya yetkili - Yüksek Hâkimler Kurulu dahil ofinaft üzere - bir idarî merci 

tarafından henüz kesin bir karara bağlanmamış bir hususa aitse, dilekçe sahibf veya* sahiplerine; Karma Ko-: 
misyonca yapri*bilecek bir işlem olmadığı ve yetkili idarî mercie başvurması lüzumunun bildirilmesi gerek
tiğini karara bağlar. 

III - Karma Komisyon Başkanlık Divanı, bu maddede bahis konusu- kararlarını, dilekçenin sahip ve sas 
hiplerini, iş ve ünvanlarıyle ikâmetgâhlarını, tarihini, kayıt tarihi ve sayısını ve konusunu gösteren bir cetvele 
geçirerek her hafta başmda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dafrtK. Türiaye Büyük M3tet Msdisi üye
lerinden birinim bu cetvelde gösterilen Başkanlık Divanı kararına cetvelin dağıömı tarihinden itibaren en güa 
içinde yazıyde itiraz etmemesi takdirinde, Başkanlık Divanı karan kesinfeşir ve ditekçe sahip veya= saMpferine 
yaziyle bildirilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sapsı : ÎQÖ> 
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.. EK N». : 3 • 

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulunun 1965/33, 1965/76 sayılı Kararı 

TÜRK MÎLLETİ ADINA 
Hüküm veren Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulunca işin gereği düşünüldü. 
Dava, Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığının husumetine hasren incelendi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Dilekçe Komisyonunun dava zikredilen kararı kazaî kararlar gibi 

idarece infazı zorunlu kararlardan değildir. Davacının celp ve tetkik edilen sicil ve şahsî dosyasına nazaran 
istihdamı iktiza ederken hâkimlik mesleğine alınmamasına dair Yüksek Hâkimler Genel Kurulunca verilen 
8 . 11 . 1963 gün ve 33/284 sayılı kararın iptaline ancak idareye tazminatı gerektirir derece ve mahiyette 
hizmette kusur atfı mümkün görülmediğinden tazminat talebinin reddine 30 . 4 . 1965 tarihinde oy çokluğuyle 
karar verilmiştir, 

Ek No. : 4 
Danıştay Genel Kurulunun 

1966/191, 1966/203 sayılı Karan 
Belediye Meclisleri T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonunca verilen kararları uygulamakta muhtar 

ise de uzun yıllar Belediye Hesap İşleri Müdürlüğü yapmış olan ve bu görevdeki başarısı dosya içerisinde mev-< 
cut takdirnamelerle sabit bulunan dilekçinin önemli bir hususiyeti ve yazılı bir görev statüsü bulunmayan 
Belediye Müfettişliği görevini yapamayacağı mucip sebebiyle memuriyetinin tasdik edilmemesinde isabet bu-. 
Ummadığı cihetle itirazın kabul edilerek itiraz konusu Zonguldak Belediye Meclisinin 14 . 10 . 1965 tarihli 11/65 
sayılı kararının iptali yolundaki daire kararının bu gerekçe ile onanmasına 27 . 6 . 1966 tarihinde oy çoklu
ğuyle karar verildi. 

Ek No. : 5 

140 sayılı Kanuna esas olan tasarının Millet Meclisi Anayasa Komisyonunca 5 . 6 . 1962 tarihli ve 28 sayılı 
raporunda aynen iştirak ettiği gerekçesinden bir kısmı 

«Anayasamız, kuvvetler ayrılığı prensibine dayanmaktadır. Anayasamızın, 5. 6 ve 7 nci maddelerinde yer 
alan bu prensip gereğince, Anayasanın cevaz verdiği haller dışında yasama organının müşahhas ferdî ve maddî 
tasarruflarda bulunmasına imkân yoktur. Aksi halde, yasama organı, idarî tasarruflar yapmak yoluyle icra 
organının yerini almış, onun yetki alanına tecavüz etmiş olur. Dilekçe hakkının mevcut olduğu kuvvetler ay
rılığı sistemine dayanan parlamenter rejimlerde de, dilekçeler hakkında yasama organının alacağı kararların, icra 
organını ve idareyi zorlayıcı bir kuvveti mevcut değildir. Aksi varid olsaydı, yasama organının Hükümetin ve ida
renin yerine kaim olmasını kabul etmek iktiza ederdi. 

Ek No. : 6 
Bütçe ve Malî Kontrol 

Gn. Md. Emeklilik 14.6.1971 
Sayı : 115619 - 105/6742 

Konu : Dilekçe Karma Komisyonu ka
rarları Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe 
Karma Komisyonu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunca ittihaz edilip 7 . 12 . 1970 ta
rihli ve 16 - 17 sayılı Haftalık Karar cetvellerinde yayınlanan bazı kararlarda, 23 yıl hizmeti bulunanlara da 
emekli ikramiyesi ödenmesine karar verildiğinden bahisle, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alınan 
yazıda, bunların emekli ikramiyelerinin ödenip ödenmemesi hakkında mütalaamız istenilmiştir. 

Bundan önce 24 yıl 9 ay fiilî hizmeti bulunan Hüseyin Özşahar'a emekli ikramiyesi verilip verilmeyeceği 
hususunda Sandık Genel Müdürlüğünce Bakanlığımızınmütalasının istenilmesi üzerine, Bakanlığımızca Sandığa 
yazılan 7 . 1 1 . 1969 tarihli ve 115619 - 105/17449 sayılı yazıda; Dilekçe Karma Komisyonu kararları üzerinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 100) 



- 11 -
durularak, sözü geçen komisyonca 140 saydı Kanun hükümlerine göre, bir dava veya bir kanun konusu olan 
müracaatların tetkik edilmemesi gerektiği, ancak komisyonca görülen lüzum üzerine ittihaz edilen ve süresi içe
risinde itiraz edilmemesi dolayısıyle kesinleşen kararın uygulanmamasının muvafık olamayacağı mütalâa edil
mişti. 

Dilekçe Karma Komisyonunca daha önce verilen kararlarda, fiilî hizmet süreleri 24 yıl 6 ay veya yıl kesir
leri 6 aydan fazla olanların emekli ikramiyelerinin, hiz netleri 25 yıl itibar edilmek suretiyle, verilmesi kabul 
edilmekte idi. 

Hernekadar, bu kararlarda emekli ikramiyelerinin ödenmesinde, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun emekli ikramiyesi hakkındaki 6122 sayılı Kanun'a değişik 89 ncu maddesinde 6 aydan eksik kesirlerin 
nazara alınmayacağı, 6 aydan fazla kesirlerin yıla iblâğ edileceği hakkındaki hüküm dikkate alınmış ise de, son 
defa 7.2.1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunun ek 3 ncümaddesi ile, tam yıl hizmet için ikramiye verilmesi esası 
kabul edildiğinden, yıl kesirlerinin 25 yıldan sonra da dikkate alınması imkânı kalmamıştır. 

Esasen, yıl kesirlerinin ancak 25 yıldan sonra dikkala alınması mümkün bulunduğu halde, Dilekçe Karma 
Komisyonunca, Meclisin lütuf ve atıfeti olarak 24 yıl 6 aydan sonraki kesirlerin yıla iblâğı suretiyle ikramiye 
verilmesi kabul edilmiş, Sandıkça da yukarda işaret edilen yazımıza dayanılarak bu ikramiyelerin ödemeleri 
yapılmıştır. 

Dilekçe Karma Komisyonunca son defa ittihaz edilen kararlarda, 24 yıl 6 ayın altında, hatta 23 yıl hizmeti 
olanlara da ikramiye verilmesi kabul edilmekte, bu su 3tle müracaatlar çoğalarak daha aşağı hizmeti olanların 
da talepleri ile karşılaşılmaktadır. 

Böylece, eski tarihlerde yaş haddi, malullük, ölüm gibi sebeplerle hakkında emeklilik işlemi uygulanmış 
bulunanlardan ikramiye alamamış olanların taleplerinin karşılanması, idarelerce son derece müşkül bir durum 
arz etmektedir. 

Dilekçe Karma Komisyonu Kararlarının, adlî veya idarî bir kaza kararı vasfında olmadığına Danıştay Genel 
Kurulunca (30 . 4 . 1965, 7 . 6 . 1966 tarihli 1965/33 - 965/76, 966/191 - 966/203 sayılı kararlarla) karar veril
miş bulunduğundan, idareleri bağlamamaktadır. 

Diğer taraftan, Dilekçe Karma Komisyonu Kurulması hakkındaki 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrasında; idarî kaza kararma, (d) fıkrasında da; bir Kanun teklif veya tasarısına konu olmayı gerekti
ren dilekçelerin, Dilekçe Karma Komisyonunca görüşülemeyeceği açıklanmıştır. 

Bununla beraber, Dilekçe Karma Komisyonunca cenellikle yıl kesirleri tama iblâğ edilerek (25 veya 30 
yıla) lütuf ve atifet olarak ikramiye verilmesine dair ka arlar ittihaz edilmiş ve bu kararlar üzerine ilgililere 
Sandıkça ikramiyeleri ödenerek kurumlara fatura edil ıiştir. 

Bu defa hazırlanarak Yüksek Meclise sunulan Emekli Sandığı Kanununa ek Kanun tasarısında; yaş haddi, 
malullük veya ölüm hallerinde hizmet süreleri ne olursa olsun ilgililere (hizmet sürelerinin yarısı nisbetinde) 
emeklilik ikramiyesi verilmesi hususunda yeni bir hüküm sevk olunmuştur. 

Ancak, bu hüküm kanunun yürürlüğünden itibaren uygulanacak, eski muamelelere hiç bir suretle teşmili 
mevzuu bahis olmayacaktır 

Bu hüküm kanunlaştığı takdirde, Dilekçe Karma Komisyonuna müracaatlar artacak, bunların dilekçele
rinin de, nazara alınması halinde ise, eski hükümlere cöre istikrar bulmuş onbinlerce muamelenin yeniden 

ele alınması gerekecektir. 
Böyle bir uygulama, gerek Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine ve gerekse Dilekçe Karma Komisyonu 

kurulması hakkındaki 140 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olacaktır. 
Diğer taraftan idarelerde, bütçelere hesap edilerek konulan ödenekle karşılanması imkânı olmayan yeni 

külfetler doğmuş olacaktır. 
Bu durum karşısında, bundan sonra Kanun hükümlerine göre emekli ikramiyesi verilmesi mümkün ola

mayanlara emekli ikramiyesi ödenmesine imkân görüle.nemekle beraber, bugüne kadar Dilekçe Karma Komis
yonunca ikramiye ile ilgili olarak ittihaz edilmiş olan kararların uygulanması hususu T. C. Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. S. Naci Ergin 
Maliye Bakanı 
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9/29 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
9129 No. lu Soruşturma 

Hazırlık Komisyonu 
Esas No. : 9/29 
Karar No. : 2 

6.6. 1975 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birkşifc Topkıntısr Başkaafağuı* 

C. Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar'ın Dilekçe Karma Komisyon kararlarının tatbikinde fertlere 
eşit muamele yapmamaları suretiyle Anayasanın 12 nci maddesini ihlâl ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyle Maliye eski bakanları Mesut Erez, Sait Naci Ergin ve Zi
ya Müezzinoğju haklarında Anayasanın 90 nci ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 4 . 12 . 1974 tarihli 
2 , nci birleşiminde kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonumuz 29 . 4 . 1975 tarihlî toplantısın
da Başkanlık Divanını seçtikten sonra dosyanın müzakeresine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Her ne kadar T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince kurulacak soruş
turma hazırlık komisyonlarının (6) T. B. M. M. üyesinden teşekkülü derpiş edilmiş ise de Anayasanın 
85 nci maddesi (Siyasî partiler komisyonlarda kuvvet oranlarına göre temsil edilirler) hükmüne uyulmuş 
olup bu hususun T. B. M, M. Birleşik Toplantısında da kararlaştırılmış olduğundan Komisyonumuzun, sa
yı itibariyle (1.8). T. B. M. M. üyesinden oluşmasını da kanunî bir sakınca görülmemiştir. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin son fıkrası gereğince Maliye eski bakan
larına 7 . 2 . 1975 tarihinde gerekli tebligatın Başkanlıkça ifa edildiği anlaşıldığından Komisyeraatrazun 
29 . 4 . 1975 günkü toplantısında konu görüşülmüş ve konunun 1803 sayılı Af Kanunu: gerçekten Birleşik 
Toplante İçtüzüğünün 12 nci maddesinin son: fıkrası gereğince: sorö^aıfma isteklerinde' hangi eyleme, hangi 
kanuna ve maddeye muhalefet edildiğinin gösterilmelinin şart konulduğu: ve bâyieea soruşturma, konularının 
bir noktaya inhisar ettirilmek istendiği ve bu nedenle C. Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar'ın* soruştur
ma isteğini havi önergesinde de hadiselerin izahından sonra eski Maliye batanlarının Anayasama 12 nci 
ve Türk Ceza Kanununun 240 nci madü'esine rniimas sa§» işlediği iddia dundüğu; 

Ancak; 
Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesinin de 180.3 sayılı Af Kanunu kapsamına girmiş olmasından 240 

nci maddede tadat edilen suçun azamî cezasının da aynı kanunun tespit ettiği af hükümleri içerisinde bulun
duğundan ve bu nedenle dosyanın işlemden kaldırılmasına meveuduaittifakıyle- karar vermiştir. 

Bu rapor T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığında görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı. ile 
sunulur. 

Başkan 
Kastamonu C. S. Ü. 

A. Nusret Tuna 

Adana Milletvekili 
M. Hulusi Özkul 

(İmzada bulunamadı) 

İzmir Milletvekili 
Y. Dirik 

Sözcü 
Sivas C. S, Ü. 

H. Öztürk 

Ankara Milletvekili 
M. İmirzahoğlu 

Kahraman Maraş C. S. Ü. 
A. Karaküçük 

Sivas Milletvekili 
V. Bozath 

(İmzada bulunamadı) 

Kâtip 
Kahraman Maraş C. Sı Ü. 

M. Soydan 

İstanbul C. S. Ü. 
R. Erdem 

Sakarya Milletvekili 
N. Lâtif İslâm 
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Toplantı: 14 Türkiye Büyük Millet Meclisi S. Sayısı : 100'e 1 nci Ek 

C. Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Kararlarının tatbikinde fertlere eşit muamele yapmamala
rı suretiyle Anayasanın 12 nci maddesini ihlâl ettikleri ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyle 
Maliye eski Bakanları Mesut Erez, Sait Naci Ergin ve Ziya Müezzm-
oğlu haklarında Anayasanın 90, T.. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 29 numaralı T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Raporu ve Maliye Eski Bakanı Ziya Müez-

zinoğlunun yazdı görüşü (9/29) 

6.7. 1973 

T. B. M. M. BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 9/29 - 7814/58742 sayılı yaraları. 
Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Sayın Selâhattin Acar tarafından, Dilekçe Karma Komisyonunun 

emekli ikramiyesi ile ilgili kararlarının tatbik edilmemesi dolayısıyle hakkımda Meclis Soruşturması açıl
masına dair Başkanlığa sunulan önergenin, ilgideki yazılanyle gönderilen örneğini alınış bulunuyorum. 

Bu husustaki cevabımla bir örneği, ekleriyle birlikte, ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Maliye Eski Bakam 
. Ziya Müezzinoğlu 

Türkiye Büyük MHlet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyona Başkanhğtna 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi ve Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı Sayın Selâhattin Acar ta
rafından, T. B. M. M. Başkanlığına sunulan önergede; Komisyonun, emekli ikramiyeleri ile ilgili kesinleşmiş 
kararlarının icra edilmemiş olması dolayısıyle, benden önce vazife görmüş bulunan Maliye Eski Bakanı iki 
sayın arkadaşım gibi benim hakkımda da Meclis Soruşturması açılması talep edilmiş bulunmaktadır. 

Önergede «itirazsız olarak kesinleşmiş 107 Dilekçe Karma Komisyonu ikramiye kararlarından hiç birini 
ödemediğim» ve böylece «Yüce Meclislerin kanun kuvvetinde olan teşriî kararlarını yerine getirmemek sure
tiyle kanuna aykırı harekette bulunduğum» ileri sürülmüştür. 

2. — Soruşturma önergesinin gerekçe bölümünde; Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Sayın Selâhattin 
Acar, şahıslarla ilgili düşünce ve değer hükümleri bir tarafa bırakılacak olursa, talebinin dayanağını açık
lamak üzere, dilekçe hakkının önemini belirttikten, ve T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonunun kuruluş 
nedeni ile çalışma şekli hakkında bEgi verdikten sonra, Komisyonun kararlarının niteliğini, kendi anlayışına 
göre izah etmiş bulunmaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse, bu anlayışa göre, kesinleşmiş olan komisyon 
kararları «Vaeibül ifa» kararlardır. Bu kararlar yerine getirilmediği takdirde, kanuna aykırı hareket edilmiş 
olur. Bu nedenle, ilgililerin müracaatı üzerine Komisyonca emeklilik ikramiyesi konusunda alınan kararların bir 
kısmı icra edilmemek suretiyle kanuna aykırı hareket edilmiş olduğunu ileri süren sayın senatör, böylece 
Anayasanın fertlere eşit muamele yapılmasını amir bulunan 12 nci maddesi hükmünün de ihlâl olunduğunu 
iddia etmektedir. 
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3. Önergede ileri sürülen idianın Maliye Bakanı bulunduğum dönemdeki uygulamayla ilgili kısmım açık

lamadan önce, konunun tümüyle ilgili bazı noktalar üzerinde kısaca durmakta fayda ve hatta zorunluluk 
görüyorum. Şöyle ki : 

a) Sayın Senatörün, dilekçe hakkının önemi ve ulviliği hakkındaki görüşünü pâylaşmamaya imkân yok
tur. Ancak, Dilekçe Karma Komisyonu Kararlarının niteliği hakkındaki görüş ve iddiası için aynı şeyi söyle
mek mümkün değildir. Zira, bu kararların «Vacibül ifa» kararlar olduğu hakkındaki iddia, herşeyden önce, 
kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemiş bulunan Anayasamızın anlayışına ters düşmektedir. Nitekim, bu husus 
«Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine dilekçeyle başvurmaları ve dilekçelerin incelenmesi ile 
karara bağlanmasına» dair 140 sayılı Kanunla ilgili Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun 5 . 6 . 1962 tarihli 
ve Karar: 28 sayılı raporunda da belirtilmiştir. Söz konusu raporda bu konuda aynen «.... Anayasamız, kuvvet
ler ayrılığı prensibine dayanmaktadır. Anayasamızın 5, 6 ve 7 nci maddelerinde yer alan bu prensip gereğince, 
Anayasanın cevaz verdiği haller dışında yasama organının müşahhas ferdi ve maddî tasarruflarda bulunmasına 
imkân yoktur. Aksi halde, Yasama Organı, idarî tasarruflar yapmak yoluyle icra organının yerini almış, onun 
yetki alanına, tecavüz etmiş olur. Dilekçe hakkının mevcut olduğu kuvvetler ayrılığı sistemine dayanan Parla
menter rejimlerde de, dilekçeler hakkında Yasama Organının alacağı kararların, icra organını ve idareyi zor
layıcı bir kuvveti mevcut değildir. Aksi varit olsaydı, Yasama Organının, Hükümetin ve idarenin yerine kaim 
olmasını kabul etmek icabederdi....» denilmektedir. 

Bu bakımdan, Komisyon Kararlarını, önergede ileri sürüldüğü gibi, «Vacibül ifa» karar niteliğinde kabul 
etmeye imkân yoktur. Bu husus, en yüksek idarî kaza mercii olan Danıştay tarafından ittihaz olunan karar
larda da teyit edilmiştir, örnek olarak, Danıştay Genel Kurulunun, 5 . 4 . 1965, 27 . 6 . 1966 tarihli ve 
1965/33 - 965/76, 1966/191 - 1966/203 sayılı kararlan zikredilebilir. Bu kararlarda, Dilekçe Karma Komisyo
nu kararlarının adlî ve idarî bir kaza kararı vasfında olmadığı ve bu nedenle, idareyi bağlamadığı belirtilmiştir. 

Bu durum karşısında, söz konusu kararların yerine getirilmemesinin, Sayın Senatörün iddia ettiği gibi, 
Kanuna aykırı bir hareket sayılamayacağı açıktır. 

b) Soruşturma önergesinin gerekçesinde, başka biı iddia olarak Komisyon Kararlarında adalet, hakka
niyet ve nesafet kurallarının gözetildiği belirtilmekte ve bu kararların uygulanmaması yüzünden, fakir ve ye
timlerin zarar gördüğü, ayrıca Anayasamızdaki eşitlik ilkesinin zedelendiği ileri sürülmektedir. 

Kamu personelinin sosyal güvenlikleri ve bu arada belli bir süre hizmet ettikten sonra ayrılan memurlara 
veya dul ve yetimlerine, emekli ikramiyesi verilmesi, memleketimizde öteden beri kanunlarla düzenlenmiş bir 
konu olup, ödemeler de, bu hususdaki hükümlere göre, doğrudan doğruya T. C. Emekli Sandığınca yapılmak
tadır. Söz konusu hükümler, yeter derecede açıktır ve yürürlükteki hükümlerin uygulanmaması gibi bir du
rum yoktur. Önergede uygulanmadığı ileri sürülen Komisyon kararları, yürürlükteki hükümleri aşan kararlar
dır. Bakanlıktaki dosyasında mevcut bilgilere göre, T. C. Emekli Sandığı bu kararları yerine getirdiği takdirde 
kanunlara aykırı ödeme yapmış olacağı için tereddüde düşerek Maliye Bakanlığının mütalâasını sormuş, Ba
kanlık, yıl kesirlerinin yıla iblâğı hususundaki hükümlerde, 1101 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile değişiklikler 
yapılarak bu yönden hükümlerin kesin bir şekle konulmasını sağlamış ve sözü geçen kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihe kadar 24 yıl 6 ay veya yıl kesri daha fazla sürelerin yıla iblâğı suretiyle verilmiş olan kararların uy
gulanması cihetine gidilmiştir. Ancak, bundan sonra, 24 yıl 6 ay veya yıl kesri daha fazla süreler için yeni
den tereddütlere ve bu konuda karar alınmasına mahal kalmıyacağı düşünülürken, Komisyonca bu defa, 
hizmet süreleri 24 yıl 6 aydan eksik ve hatta 23 yıl olanların bu sürelerinin 25 yıl itibar edilerek ikramiye ve
rilmesi hakkında kararlar alınması karşısında, uygulama ile ilgili tereddütler ve hukukî güçlükler tekrar or
taya çıkmış ve giderek artmış bulunmaktadır. 

Bu suretle oluşan konuyu sadece hak ve nesafet açımdan mütalâa etmek ve hele Sayın Senatörün yaptığı 
gibi bankadaki mevduat veya hayat sigortası uygulaması ile karşılaştırarak sonuç çıkarmak, tabiatıyle doğ
ru bir yaklaşım olmaz. Zira, bilindiği üzere, kamu hukukunda özellikle personel ve emeklilik rejiminde ilgi
lilerin hakkı kanunlarla düzenlenmiştir, ve bu husustaki hükümlerde idareye ayrıca bir takdir hakkı da tanın
mamıştır. Bu itibarla, idareye müteveccih talep ve iddiaları yürürlükteki hükümler çerçevesinde değerlendir
mek gerekmektedir Esasen, 140 sayılı Kanunda da bu prensip kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 100 e 1 inci ek) 



Ote yandan, yürürlükdeki hükümlerin yeterli olup olmadığı, çeşitli açılardan, tabiatıyle tartışılabilir. An
cak, mevcut hükümlerin; adalet, hakkaniyet ve nesafet kurallarını tam olarak yansıtmadığı kanısına varıldığı 
takdirde, bunların yeni hükümler getirilmek suretiyle değiştirilmesi veya tamamlanması iktiza eder. Böyle 
yapılmak yerine, yürürlükteki hükümler zorlanmak yoluna gidildiği takdirde, idare ve icrada kanunu aşan (Şah
sî) tasarruflara yol açılmış olur ki, yaygın bir hal alacak böyle bir uygulama ise giderek hukuk düzenini 
bozma tehlikesi doğurabilir. 

4. — Hakkımdaki iddiaya gelince; soruşturma önergesinde, Maliye Bakanı olarak vazife gördüğüm 
24 . 5 . 1972 - 16 . 4 . 1973 döneminde «itirazsız olarak kesinleşmiş 107 Dilekçe Karma Komisyonu ikrami
ye kararlarından hiç birini ödemediğim ve Yüce Meclislerin Kanun kuvvetinde olan teşriî kararlarını yerine 
getirmemek suretiyle kanuna aykırı hareketde bulunduğum» 

İleri sürülmektedir. 
Dilekçe Karma Komisyonu kararlarının niteliği ve bunların iddia edildiği gibi, kanun kuvvetinde vaci

bül ifa kararlar telâkki edilmesinin mümkün olmadığı yukarıda açıklanmıştır. Burada Maliye Bakanı bulun
duğum dönemdeki durum ile ilgili olarak aşağıdaki hususları ilaveten belirtmeyi zorunlu görmekteyim. 

a) Maliye bakanı olarak göreve başladığım zaman, Bakanlıkla Dilekçe Karma Komisyonu arasında gö
rüş ayrılığı mevzuu olan ikramiyeler hakkındaki Bakanlık görüşü tespit edilmiş ve T. G. Emekli Sandığının 
bu kararları yerine getirmekte karşılaştığı güçlük üzerine, Sayın Selefimin imzasıyle Komisyon Başkanlığına 
gönderilen 24 . 6 . 1971 tarih ve 115619 - 105/16742 sayılı yazıda, o tarihe kadar verilmiş kararların uygu
lanması hususu T. C. Emekli Sandığına bildirilmekle beraber, bundan sonra, kanun hükümlerine göre emek
li ikramiyesi verilmesi mümkün olmayanlara, ikramiye ödenmesine imkân görülmediği arz edilmiş bulunuyor
du. (Ek : 1) Bu husus, yine vazifeye başlamamdan önce, Bakanlıkça Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığı
na sunulan 11 . 5 . 1972 gün ve 115619-105/12695 sayılı yazıda da ayrıca açıklanmıştı. (Ek : 2). 

Söz konusu yazılarda yer alan Bakanlık görüşü, yukarda açıklanan nedenlerle tarafımdan da benimsen
miş olduğundan, bu yazılarda öngörülen çerçeve dışında kalan Komisyon kararlarının yerine getirilmemesi 
hakkında daha önce, T. C. Emekli Sandığına Bakanlıkça verilmiş olan mütalaada herhangi bir değişiklik 
yapmaya lüzum ve mahal görülmemiştir. 

Öte yandan, Dilekçe Karma Komisyonunun aynı konuda almış olduğu 28 . 2 . 1973 tarih ve 17530 sayılı 
karara muttali olmanı üzerine, süresinde itiraz etmek yoluna gittim. Ancak, Komisyon Başkanlığınca, Mali
ye Bakanlığına gönderilen 9 Nisan 1973 gün ve 8155/8921 sayılı yazıda, T. B. M. M. üyesi bulunmamam ne
deniyle, itirazımın inceleme konusu yapılamadığı bildirilmiştir. 

b) Dilekçe Karma Komisyonunun ikramiye ile ilgili kararlarından bir kısmı daha önce uygulanmış ol
masına karşılık yukarıda açıklanan görüş ayrılığı nedeniyle bunlardan diğer bir kısmının uygulanamamış 
bulunması, üzerinde ayrıca durulması gereken bir konu teşkil ediyordu. Bakanlığım döneminde, konunun 
bu yönü de ayrıca ele alınmış ve Dilekçe Karma Komisyonunun yerine getirilmemiş olan kararlarım yerine 
getirmek ve böylece uygulamada ortaya çıkan ikiliği kaldırmak üzere tarafımdan bir kanun tasarısı hazır
lanmak yoluna gidilmiştir. (Ek : 3) 

Maliye Bakanlığının 24 . 3 . 1973 tarihli ve 115602-1262/8155 sayılı yazısı ile Başbakanlığa gönderilen söz 
konusu tasarı, Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra, Başbakanlığın 9 . 4 . 1973 tarihli ve 71-1626/3454 
sayılı yazısı ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

Maliye Bakanı bulunduğum dönemde, emekli ikramiyeleri ile ilgili Dilekçe Karma Komisyonu kararları 
üzerinde yapılan işlem bundan ibarettir. 

5. Özetlemek gerekirse, soruşturma önergesinde Maliye Bakanı bulunduğum dönemde: 
a) Dilekçe Karma Komisyonunun ikramiyeyle ilgili kesinleşmiş kararlarını ödemediğim, 
b) Böylece, kanun kuvvetinde «vacibül ifa» kararları yerine getirmemek suretiyle kanuna aykırı hareket

te bulunduğum, 
Jleri sürülmektedir. 
— Yukarda açıklandığı üzere, Dilekçe Karma Komisyonu kararları, soruşturma önergesinde idia edildiği 

gibi, «Vacibül ifa» kararlar niteliğinde değildir. Bu husus, 140 sayılı Kanun ile ilgili Millet Meclisi Anayasa 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 100 e 1 inci ek) 
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Komisyonu raporunda açıklandığı gibi, Danıştay Genel Kurulunun çeşitli kararlarında da beUrtilmıştir. 
Böyle bir anlayış, kuvvetler ayrılığı prensibim kabul etmiş olan Anayasamızın anlayışına aykırıdır. Bu ba
kımdan, söz konusu kararların yerine getirilmemesini kanuna aykırı bir hareket olarak nitelemek mümkün 
değildir. 

— Bakanlığım dönemindeki uygulamada bir ayrıcalıktan da bahsetmek söz konusu olamaz. Ayrıcalıktan 
söz edilebilmesi için, eş olaylarda birbirinden ayrı uygulama olması, başka bir ifade ile, bir kısım karar
ların uygulanması, buna karşılık diğer bir kısım kararların uygulanmamış olması gerekir. Oysa, soruşturma 
önergesinde de açıklandığı gibi, Bakanlığım döneminde böyle bir durum yoktur. 

— Maliye Bakanlığı, benim göreve başlamamdan önce, yukarda açıklandığı üzere, ikramiyeyle ilgili ko
misyon kararlarım uygulanmasını mümkün görmediğini, nedenleriyle birlikte, Komisyon Başkanlığına bildir
miş bulunuyordu. Benim tasarrufum, bu suretle başlamış olan tasarrufu sürdürmek olmuştur. Bunu yapar
ken, konunun o tarihe kadarki oluşumunun bir hal tarzını zorunlu kıldığını ayrıca gözönünde tutarak bir 
kanun tasarısı da hazırlamak yoluna gitmiş bulunmaktayım. Dilekçe Karma Komisyonunun yerine getirile
memiş olan kararlarına uygulama imkânı hazırlama ve böylece ilgililerin devam eden müracaatlarını olumlu 
bir sonuca ulaştırmak amacını güden söz konusu tasarı zamanında T. B. M. M. Başkanlığına sunulmuş
tur. 

25 . 4 . 1973 günü Maliye Komisyonu gündemine alınmış olduğunu öğrendiğim söz konusu tasarının, 
Yüce Meclisçe kabul edilip kanunlaşması ile, Dilekçe Karma Komisyonu ile Maliye Bakanlığı arasında or
taya çıkmış olan görüş ayrılığının da bir hal tarzına bağlanmış olacağına şüphe yoktur. 

6. Yukardaki açıklamalar dikkate alınarak önergede şahsımla ilgili olarak ileri sürülen yersiz iddiaların 
reddine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. 

Ziya Müezzinoğlu 
Maliye Bakanı 

Ek : I 

Bütçe ve Malî Kontrol Gn. Md. Emeklilik 
Sayı : 115619-105/16743 24 . 6 . 197i 

Dilekçe Karma Komisyonunun emekli ikramiyeleri ile 
ilgili kararlan hk. 

T .C. EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İlgi : 19 . 3 . 1971 tarihli ve 20-l/XII sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karnın Komisyonunca emekli ikramiyeleri ile ilgili olarak ittihaz 

olunan kararlar dolayısıyle, bu defa, sözü geçen Komisyon Başkanlığına yazılan bugünkü tarihli ve 115619-105 
saydı yazımızın bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir. 

Bilgi edinilmesi ve gereğinin ona göre yapılması raca olunur. 
Maliye Bakanı 
Necdet Taner 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 100 e 1 inci ek) 
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Bütçe ve Malî Kontrol Gn. Md. Emeklilik 

Sayı : 115619-1061/16142 24 . 6 . 1971 

Konu : Dilekçe Karma Komisyonu kararları hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunca ittihaz edilip 7 . 1 2 . 1970 
tarihli ve 16 - 17 sayılı Haftalık Karar Cetvellerinde yayınlanan. bazı kararlarda, 23 yıl hizmeti bulunanlara 
da emekli ikramiyesi ödenmesine karar verildiğinden bahisle, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden 
alınan yazıda, bunların emekli ikramiyelerinin ödenip ödenmemesi hakkında mütalaamız istenilmiştir. 

Bundan önce 24 yıl 9 ay fiilî hizmeti bulunan Hüseyin Özşahar'a emekli ikramiyesi verilip verilmeyeceği 
hususunda Sandık Genel Müdürlüğünce Bakanlığımızın mütalaasının istenilmesi üzerine, Bakanlığımızca San
dığa yazılan 7 . 11 . 1969 tarihli ve 115619-105/17449 sayılı yazıda; Dilekçe Karma Komisyonu kararlan 
üzerinde durularak, sözü geçen Komisyonca 140 sayılı Kanun hükümlerine göre, bir dava veya bir kanun 
konusu olan müracaatların tetkik edilmemesi gerektiği, ancak komisyonca görülen lüzum üzerine ittihaz edilen 
ve süresi içerisinde itiraz edilmemesi dolayısiyle kesinleşen kararın uygulanmamasının muvafık olamayacağı 
mütalaa edilmişti. 

Dilekçe Karma Komisyonunca daha önce verilen kararlarda, fiilî hizmet süreleri 24 yıl 6 ay veya yıl 
kesirleri 6 aydan fazla olanların emekli ikramiyelerinin, hizmetleri 25 yıl itibar edilmek suretiyle, verilmesi 
kabul edilmekte idi. 

Hernekadar, bu kararlarda emekli ikramiyelerinin ödenmesinde, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun emekli ikramiyesi hakkındaki 6122 sayılı Kanunla değişik 89 ncu maddesinde 6 aydan eksik kesirlerin na
zara alınmayacağı, 6 aydan fazla kesirlerin yıla iblâğ edileceği hakkındaki hüküm dikkate alınmış ise de, son 
defa 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesi ile, tam yıl hizmet için ikramiye verilmesi 
esası kabul edildiğinden, yıl kesirlerinin 25 yıldan sonra da dikkate alınması imkânı kalmamıştır. 

Esasen, yıl kesirlerinin ancak 25 yıldan sonra dikkate alınması mümkün bulunduğu halde, Dilekçe Karma 
Komisyonunca, Meclisin lütuf ve atıfeti olarak 24 yıl 6 aydan sonraki kesirlerin yıla iblâğı suretiyle ikramiye 
verilmesi kabul edilmiş, Sandıkça da yukarda işaret edilen yazımıza dayanılarak bu ikramiyelerin ödemeleri ya
pılmıştır. 

Dilekçe Karma Komisyonunca son defa ittihaz edilen kararlarda, 24 yıl 6 ayın altında, hatta 23 yıl hizme
ti olanlara da ikramiye verilmesi kabul edilmekte, bu suretle müracaatlar çoğalarak daha aşağı hizmeti olan
ların da talepleri ile karşılaşılmaktadır. 

Böylece, eski tarihlerde yaş haddi, malullük, ölüm gibi sebeplerle hakkında emeklilik işlemi uygulanmış 
bulunanlardan ikramiye alamamış olanların taleplerinin karşılanması, idarelerce son derece müşkül bir durum 
arz etmektedir. 

Dilekçe Karma Komisyonu kararlarının, adlî veya idarî bir kaza kararı vasfında olmadığının Danıştay Ge
nel Kurulunca (30 . 4 . 1965, 7 . 6 . 1966 tarihli 1965/33 - 965/76, 966/191 - 966/203 sayılı kararlarla) karar 
verilmiş bulunduğundan, idareleri bağlamamaktadır. 

Diğer taraftan, Dilekçe Karma Komisyonu Kurulması hakkındaki 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) 
fıkrasında; idarî kaza kararına, (d) fıkrasında da; bir kanun tekMf veya tasarısına konu olmayı gerektiren di
lekçelerin, Dilekçe Karma Komisyonunca görüşülemeyeceği açıklanmıştır. 

Bununla beraber, Dilekçe Karma Komisyonunca genellikle yıl kesirleri tama iblâğ edilerek (25 veya 30 yıla) 
lütuf ve atıfet alarak ikramiye verilmesine dair kararlar ittihaz edilmiş ve bu kararlar üzerine ilgililere Sandıkça 
ikramiyeleri ödenerek kurumlara fatura edilmiştir. 

Bu defa hazırlanarak Yüksek Meclise sunulan Emekli Sandığı Kanununa, ek kanun tasarısında; yaş haddi, 
malûllük veya ölüm hallerinde hizmet süreleri ne olursa olsun ilgililere (hizmet sürelerinin yansı nispetinde) 
emeklilik ikramiyesi verilmesi hususunda yeni bir hüküm sevkoîunrnuştur. 

Ancak, bu hüküm Kanunun yürürlüğünden itibaren uygulanacak, eski muamelelere hiç bir suretle teşmili 
mevzubahis olmayacaktır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 100 e 1 inci ek) 
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Bu hüküm kanunlaştığı takdirde, Dilekçe Karma Komisyonuna müracaatlar artacak, bunların dilekçeleri

nin de, nazara alınması halinde ise, eski hükümlere göre istikrar bulmuş onbinlerce muamelenin yeniden ele 
alınması gerekecektir. 

Böyle bir uygulama, gerek Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine ve gerekse Dilekçe Karma Komisyonu Ku
rulması hakkındaki 140 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olacaktır. 

Diğer taraftan, idarelere de, bütçelere hesap edilerek konulan ödenekle karşılanması imkânı olmayan ye
ni külfetler doğmuş olacaktır. 

Bu durum karşısında, bundan sonra Kanun hükümlerine göre emekli ikramiyesi verilmesi mümkün olama
yanlara emekli ikramiyesi ödenmesine imkân görülememekle beraber, bugüne kadar Dilekçe Karma Komisyo
nunca ikramiye ile ilgili olarak ittihaz edilmiş olan kararların uygulanması hususu T. C. Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Maliye Bakanı 

Ek: II 

11 . 5 . 1972 

Dilekçe Karma Komisyonu Kararları Hk. 

T, C. EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İlgi : 23 , 3 . 1972 tarihli ve 20-l/XXXIII-23 sa 
Emekli ikramiyeleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

yazılan bugünkü tarihli yazımızın bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir. 
Bilgi edinilmesi rica olunur; 

Maliye Bakam 
S. Turan Kıvanç 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü 

Bütçe ve Malî Kontrol Gn. Md. 
Emeklilik Şb. 11 , 5 . 1972 

Sayı : 115619-105/12695 
Dilekçe Karma Komisyonu Kararları Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 24 . 6 . 1971 tarhili ve 115619-105/16742 sayılı yazımız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunca, emekli ikramiyesi verile

bilmesi için kanunla tayin edilen süreleri doldurmamış olanlara, yıl kesirlerinin yıla iblâğı suretiyle, lütuf 
ve atıfet olarak emekli ikramiyesi verilmesi hakkında ittihaz buyruhnuş olan kararlar dolayısıyle uygula
mada hâsıl olan tereddütler üzerine, Bakanlığımız mütalaası, son olarak yukarıda tarih ve numarası yazılı 
olan yazımızla arz edilmiş idi. 

Bu defa, 24 yıl 6 ay ve daha fazla sürelerin 25 yıla iblağı suretiyle emekli ikramiyesi ödenmesi hak
kındaki kararlardan başka, hizmet süreleri 24 İd 6 ay'm, altında, hattâ 23 - 24 yıl arasında bulunanların da 
bu sürelerinin 25 yıla iblâğı suretiyle ikramiye verilmesi hususunda karar ittihaz edildiği, son Haftalık Ka
rar cetvellerindeki kararlardan anlaşılmaktadır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 100 e 1 inci ek) 
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Yüksek malûmları olduğu üzere, emekli ikramiyeleri, ilgililerin emekliye aynldıkarı veya vefat ettikleri 

tarihlerdeki hükümlere göre fiilen 25 veya 30 yıl hizmeti olanlara verilmektedir. Bu müddetler fiilen dol-
duruhnadıkça ikramiye ödenmesi mümkün olmamakta, bu hususta Danıştayda açılan davalar da tamamen 
retle sonuçlanmış bulunmaktadır,; 

Bu itibarla, Dilekçe Karma Komisyonunca son defa ittihaz edilen kararların, yukarıda tarih ve numarası 
yazılı bir örneği ekli yazımızda açıklanan sebepler dolayısıyle yerine getirilmesine imkân görülemediğini saygı 
ile arz ederim. 

Maliye Bakanı 

Ek : III 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Geçi ci Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C, Emekli Sandığı Kanununa aşağıda yazılı geçici madde eklenmiştir. 

Geçici madde: — Emekli, adî malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı bağlandığı veya toptan öde
me yapıldığı tarihlerdeki hükümlere göre, hizmet sürelerinin müsait bulunmamasından dolayı, kendilerine 
emekli ikramiyesi verilememiş olanlara, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunca görülen Kizum ve za
rurete dayanılarak veya lütuf ve atıfet olarak emekli ikramiyesi ödenmesi hususunda, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar ittihaz edilmiş olan kararlar, ilgilUerin emekliye ayrıldıkları, malul kaldıkları veya vefat et
tikleri tarihlerdeki emeklilik keseneğine esas aylıkları üzerinden hesaplanmak suretiyle uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

GEREKÇE 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 8 . 7 . 1971 tarihli ve 1425 Sayılı Kanunun yürürlüğünden 
önce yaş haddi, malullük gibi sebeplerle emekliye ayrlanlarla ölenlerden, hizmet süreleri, emekli ikramiyesi 
ödenmesine müsait olmayanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunca, lütuf ve atıfet olarak emekli ikramiyesi ödenmesi hususunda kararlar ittihaz olunmaktadır. 

Anca, bu yolda ittihaz edilen kararlar, Emekli Sandığı Kanununun ikramiye ödenmesi hakkındaki hüküm
lerine uygun olmadığından, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce ve Kurumlarca tatbikinde tereddüt 
edilmektedir. 

Emekli ikramiyeleri, 788 sayılı Memurin Kanunu hükümlerine göre en az fiilen 30 yıl hizmet ifa edilmesi 
şartı yanında ayrıca 65 yaşın doldurulması halinde verilebilmekte idi. 

Daha sonra kabul edilen 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu uyarınca da, bu kanunun yürürlük
te bulunduğu (1930 - 1950) 20 yıllık süre esnasında en az 30 yıl hizmeti olanlara ikramiye verilmiştir. 

1 . 1 . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile; evvelâ 30 yıl fiilî 
hizmet şartı muhafaza edilmiş, sonradan bu kanuna ek olarak yürürlüğe giren 6122 sayılı Kanunla, 25 ve 30 
yıl arasında fiilî hizmeti bulunanlara da (25 yıllık fiilî hizmet süresinin tamamlanmasından sonra geçen 
yıl kesirlerinin 6 aydan fazla kısmının tam yıla iblağı, 6 aydan eksik kısmının da tenzili suretiyle) ikramiye ve
rilmesi kabul edilmiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonunca iİk defa, yukarda sözü geçen 6122 sayılı Kanundaki, 6 aydan fazla yıl 
kesirlerinin tam yıla iblağı hakkındaki hükme dayanılarak, fiilî hizmet süreleri 25 yılın altında ve fakat 24 
yıl 6 ay veya yıl kesri 6 aydan fazla olanların, yıl kesirleri tama iblağ edilmek suretiyle, 25 yıl üzerinden 
ikramiye verilmesi hususunda kararlar ittihaz olunmuştur. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 100 e .1 inci ek) 
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Bu kararlar, 6122 saydı Kanunun, yukarda açıklanan hükmüne uygun bulunmadığı gibi, esasen 

7 . 2 . 1969 tajrilaM ve 1104 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile; 1 . 3 .1969 tarifemden itibaren yıl kesirle
rinin tam yıla iblâğı hakkındaki hüküm kaldırılmıştır. 

Bu hükümlere rağmen, Dilekçe Karma Komisyonunca, son defa alınan kararlarda, 24 yıl 6 ayın altın
da, hatta 23 yıl hizmeti olanlara da 25 yıl üzerinden ikramiye verilmesi kabul edilmekte ve bu hususta ka
rarlar ittihazına devam olunmaktadır. 

Her ne kadar, son defa yürürlüğe giren 8 . 7 . 197 i tarihli ve 1425 sayılı Kanunla, haklarında emeklilik 
hükümleri uygulananlara, hizmet süreleri ne olursa olsun, her tam fiili hizmet yılı için yarım maaş tutarın
da ikramiye verilmesi kabul edilmiş ise de, bu hükümlerin, sözü geçen kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren uygulanması mümkün olup, eski muamelelere teşmiline imkân bulunmamaktadır. 

Ancak, 1425 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine, Dilekçe Karma Komisyonuna yapılan müracaat
lar gittikçe artmaktadır. Bu dilekçelerin de nazara alınması halinde ise, eski hükümlere göre istikrar bulmuş 
muamelelerin yeniden ele alınması gerekecek, ayrıca eski tarihlerde yaş haddi, malûllük, ölüm gibi sebep
lerle haklarında emeklilik işlemi uygulanıp, ikramiye alamamış olanlardan müracaat edemiyen veya bu im
kânı kaybetmiş bulunanlar aleyhine bir eşitsizlik doğmuş olacaktır. 

Dilekçe Karma Komisyonu Kararlarının, adlî veya idarî bir kaza kararı vasfında olmadığına, Danıştay 
Genel Kurulunca (30 . 4 . 1965, 7 . 6 . 1966 tarihli 1965/33-1965/76, 1966/191-1966/203 sayılı kararlarla) 
karar verilmiş buteıduğundan, bu kararlar idareleri bağlamamaktadır. 

Diğer taraftan, Dilekçe Karma Komisyonu Kurulması Hakkındaki 140 sayılı kanunun 5 nci maddesinin 
(I) işaretli kısmının (d) fıkrasında bir kanun teklif veya tasarısına konu olmayı gerektiren dilekçelerin, Dilek
çe Karma Komisyonunca görüşülemiyeceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Yukarda etraflı olarak arz ve izah olunan nedenlerle, T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonunca ik
ramiye verilmesi hususunda 140 sayılı kanuna aykırı olarak alınan ve alınacak olan kararların uygulanması
na imkân görülememektedir. 

Ancak, Dilekçe Karma Komisyonunca bu konuda ilk defa ittihaz edilmiş olan kararlardan bir kısmının 
uygulanmış olması dikkate alınarak, bu güne kadar aynı konuda alınmış bulunan kararların da, bir defaya 
mahsus olmak üzere, yerine getirilmesi uygun görülmüş ve bunu sağlamak amaciyle ilişik kanun tasarısı ha
zırlanmıştır. 

Tasarının 1 nci maddesi ile, .5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi öngö
rülmüştür. Geçici madde, bu tasarının kanunlaştığı tarihe kadar emekli ikramiyesi verilmesi hususunda Di
lekçe Karma Komisyonunca 140 sayıli Kanuna aykırı olarak ittihaz edilmiş olan kararların yerine getirilme
si hakkındadır. 

İkinci ve üçüncü maddeler, yürürlük ve uygulamaya dair bulunmaktadır. 

I I ^ « ^ I I 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 100 e 1 inci ek) 



Toplantı: 14 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 102 

Trabzon Eski Milletvekili Necati Çakıroğlu'nun, Devlet İmkânlarını 
Kötüye Kullanarak İş Adamlarına Menfaat Temin Ettiği ve Bu 
Eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı Maddelerine 
Uyduğu İddiasıyle, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Nuri Bayar 
Hakkında Bir Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Önergesi ve 
35 Numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu Raporu 

(9 /35) 

T.B.M.Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Ziraî Donatım Kurumu Adapazarı Fabrikası Ford Traktörlerini imal etmektedir. Ford Traktörleri Türk 
çiftçisi tarafından tercih edilmekte ve tutulmaktadır. Traktör imalâtı memleketimizde sürümü her zaman 
mümkün olan ve kâr eden bir imalât koludur. Yurdumuzun Traktör ihtiyacı günden güne büyümekte, fab
rikalar .imalât kapasitelerini artırmak mecburiyetinde kalmaktadır. Daha uzun yıllar Traktör Fabrikaları 
tam kapasite ile çalışma mecburiyetinde kalacaklardır. 

Adapazarı Ziraî Donatım Fabrikasında traktör imaline başlanılmış olması bölgede de büyük iş imkân
ları yaratmıştır. 

Kurulu bir devlet tesisi mevcut iken ve bu tesis kârlı ve randımanlı olarak çalışırken Adana'lı iş adamı 
Sakıp Sabancı'ya Ford Traktörleri imalâtı için teşvik belgesi verilmiş bulunulmaktadır. Bu işlem yapılırken 
Ford traktörlerinin imalâtının artırılması düşünülmüş ise, bu Adapazarı Ziraî Donatım Fabrikalarının tev
sii yoluyle daha az masraf ve daha büyük bir süratle temin edebilirdi. 

Devlet bu sektörde yatırım yapmak imkânlarından şimdilik mahrum ise, müessesede çalışan işçi ve me
murlara öncelik tanınmak suretiyle kurulacak bir halka açık Anonim Şirket marifetiyle" bu yatırım gerçek
leştirilebilirdi böyle kârlı bir işe para yatırmak isteyen küçük tasarruf sahiplerinin çok olacağı ve gerekli pa
ranın bu yoldan terrun edileceği açıktır. 

Yurt dışında çalışan işçilerirnizin tasarrufları da bu yatırıma kolayca aktarılabilirdi. 
Bu yolun tercih edilmesi yerine doğrudan doğruya Sakıp Sabancı'nın tercih edilmesinde açıkça görevini 

kötüye kullanma hali mevcuttur. 
Devlet imkânlarını kötüye kullanarak, iş adamlarına menfaat temin edilmesi yoluna artık bir dur denil

melidir. Bu teşebbüsten devlet ve millî ekonomide bü yük zarar görecek, faal sınaî tesisler atıl hale düşecektir. 
Kendisine teşvik belgesi verilen iş adamı, halen çalışan ve kâr temin eden bir Devlet teşebbüsünün mu

vaffakiyetle yürüttüğü işe el atacağına başka bir sahada yatırım yapması millî ekonomi yönünden daha 
yararlı olacaktı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Bayar böyle bir teşvik belgesi vermek suretiyle devleti zarara sokmuş 
ve millî ekonomi yönünden dublikasyona sebebiyet vererek kaynak israfı yaratmıştır. 

Bu suretle görevini kötüye kullanan Sanayi ve Teknoloji Bakanının bu fiilî Türk Ceza Kanununun 230 
ve 240 ncı maddeleri kapsamı içine girdiğinden Anayasamızın 90 ncı ye içtüzüğün ilgili maddeleri gereğince 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Bayar hakkında Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Necati Çakıroğlu 

T. B. M, M. Başkanlığına 

7 . 2 . 1975 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 9/35-8215/61841 sayılı yazınızla, Trabzon eski Milletvekili 
Necati Çakıroğlu tarafından «Devlet imkânlarını kötüye kullanarak iş adamlarına menfaat temin ettiğim 
gerekçesi ile, Anayasanın 90 inci ve T.B.M.M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri gereğince 
hakkımda Soruşturma açılması» talep edildiği, bildirilmekte ve ithamla ilgili görüşümün açıklanması isten
mektedir. 
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Hakkımda soruşturma açılması için ileri sürülen olayın esasına girmek istemiyorum. İtham tam bir ifti

radır. 
Tahkikatın derinleştirilmesi ve yargı önüne çıkarılmam imkânının bahsedilmesi, en halisane dileğimdir. 

Aslında, bu yol İle Devlet hizmetinde görev alanların iftiraya uğramasına belki dur denebilecektir. 
'En derin saygılarımı sunarım. 17.. 2 . 1975 

Sakarya Milletvekili 
Dr. Nuri Bayar 

9/35 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

9/35 No. lu Soruşturma Hazırlık 10 . 5 . 1975 
Komisyonu 

Esas No. : 9/35 
Karar No. : 2 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Trabzon eski Milletvekili Necati Çakıroğlu'nun Devlet imkânlarını kötüye kullanarak iş adamlarına men

faat temin ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Sa
nayi ve Teknoloji eski Bakanı Nuri Bayar hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına dair olan önergesini 
incelemek üzere T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 4 . 12 . 1974 tarihli 2 nci Birleşiminde kurulmuş bulunan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonumuz; 29 . 4 . 1975 tarihli toplantısında Başkanlık Divanını seçtikten sonra 
dosyanın müzakeresine geçilmiştir. 

Her ne kadar Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince kurulacak Soruşturma Hazırlık Ko
misyonlarının (6) T. B. M. M. üyesindçn teşekkülü derpiş edilmiş ise de Anayasanın 85 nci maddesinin (Siyasî 
partiler komisyonlarda kuvvet oranlarına göre temsil edilirler.) hükmüne uyulmuş olup bu hususun T.B.M.M. 
Birleşik Toplantısında da karar altına alınmış olduğundan Komisyonumuzun sayı itibariyle (16) T. B. M. M. 
üyesinden teşekkülünde kanuna bir sakınca görülmemiştir. 

Yine T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesinin son fıkrası gereğince soruşturma is
teklerinin hangi kanuna, hangi maddeye muhalefet edildiğinin gösterilmesinin şart koşulduğu ve böylece 
soruşturma konularının bir noktaya inhisar ettirilmek istendiği ve bu nedenle Trabzon eski Milletvekilinin so
ruşturma isteğini havi önergesinde de hâdiselerin izahında Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nuri Bayar'ın 
Türk Ceza 'Kanununun 230 ve 240 ncı maddesine mümas suçu işlediği iddia olunduğu, T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin son fıkrası uyarınca Sanayi ve Teknoloji eski Bakanına tebligatın 
Başkanlıkça yapıldığı ve böylece tüzük hükümlerinin ikmal edildiğini tespit eden Komisyonumuz. 

Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerinin Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılmış bulunan 
15 Mayıs 1974 tarih ve 1803 sayılı Af Yasası kapsamına girmiş olmasından; 230 ve 240 ncı maddelerde zikre-
•dilen suçun azamî cezasının 4a aynı kanunun tespit ettiği af hükümleri içerisinde bulunduğundan dosyanın 
işlemden kaldırılmasına mevcudun ittifakıyle karar verilmiştir. 

Bu rapor T. B. M. M. Birleşik Toplantısında görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

Sivas C. S. Üyesi Mardin Milletvekili İstanbul Milletvekili 
N. Etftürk T. Oğuz M. E. Sungur 

Bursa C. S. Üyesi Malatya C. S. Üyesi Sivas C. S. Üyesi 
S. Ural H. Özer K. Kangal 

(İmzada bulunamadı.) 
Konya Milletvekili Sinop C. S. Üyesi Urfa C. S. Üyesi 

A. Kökbudak JV*. İnebeyli FJ. Ural 
(İmzada bulunamadı.) 

İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
H. Özdemir F. Cumalıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 102) 



Topianü : ı s T # B . M # M # Birleşik Toplantısı S. Sayısı : 103 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Özer 
Derbil ve İki Arkadaşının, Elek tr of er Firmasına Gerekli Teşvik 
Belgelerinin ve İthal İzinlerinin Verilmesi ile Alınan Teminat 
Mektuplarının Paraya Çevrilmesinde Görevini Kötüye Kullandığı 
ve Bu Eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı Maddesi ile 1567 
Sayılı Kanunun İlgili Hükümlerine Uyduğu İddiasryle, Dış Eko
nomik İlişkiler Eski Bakanı Özer Derbil, Gümrük ve Tekel Eski 
Bakanları Haydar Özalp, Fethi Çelikbaş ve Mahmut Türkmen
oğlu Hakkında bir Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Önergesi 
ve 36 Numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu 

Raporu (9 /36) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27. Haziran 1974 günlü Hürriyet Gazetesinde, tski Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Özer Derbifin bir 
firmanın (Elektrofer) 1959 yılında gümrüklere gelmiş fabrika aksamının ithali için Gümrük ve Tekel Bakan
lığına ait bir yetkiyi kullanarak kararname sevk edip çıkarttığı, bu kararnameye dayanarak, firma sahiplerince 
fabrika aksamının gümrükten çekilmesi için teşebbüse geçtikleri, Gümrük ve Tekel Bakanlığının 29 milyon 
216 bin liranın yatırılması halinde fabrikanm gümrükten çekilebileceği cevabını aldıkları, bunun üzerine, 
firma sahiplerinin Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığına başvurarak 5 yıllık gümrük taksitlendirilmesi istedik
leri almış oldukları cevapta bunun kararname konusu olduğu ancak, malların gümrükten teminat mektubu 
karşılığında çekilebileceğinin bildirildiği bunun üzerine, Derince Gümrüğüne iki ayrı bankadan alınan ve ge
çersiz veya asılsızlığı sonradan anlaşılan teminat mektupları ile malların gümrükten çekildiği daha sonra bu 
teminat mektuplarının paraya çevrilmesi gerektiği halde gümrük idaresinin bunu yapmadığı, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının 10 Ocak 1973 gününde teminat mektubunun paraya çevrilip çevrilmediğini sorduğunu, 
gümrük müdürlüğünün, bankalardan teminatın paraya çevrilmesini istediklerinde, teminat mektuplarının gerçek 
olmadığı belirtilmiştir. 

Gümrük alacağının tahsili için ne yapılacağı bakanlıktan sorulmuş bu konuda on ay sonra bir soruş
turma açılmıştır. 

Yukarıya aktarılan gazete haberinden, eski Dış Ekonomik ilişkiler Bakanı Özer Derbil ve bu süreç
te görev alan Gümrük ve Tekel Bakanları (1971 - 1974 döneminde görev alan her iki yıl dahil) H. Özalp, F. 
Çelikbaş, M. Türkmenoğlu haklarında, görevleri iie ilgili işlerinden dolayı sorumluluklarını gerektirir gö
zükmektedir. 

Bu bakımdan, meselenin soruşturma konusu yapılarak Elektrofer firmasına, gerekli teşvik belgeleri
nin ve ithal izinlerinin ne zaman ve hangi etkenlerle verildiğinin gümrüklerde, alınan teminat mektupları
nın nakde çevrilmeyiş nedenlerinin saptanarak suçlu bulunmaları halinde, yüce divana şevkleri uygun ok 
çaktır; 

Bahse konu fiiller Türk Ceza Kanununun 240 ve diğer ilgili (T. C. Kanunu ile ilgili olarak 1567 
Sayılı kanun hükümleri dahil) maddeleriyle ilişkilidir. 

Gereğinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısı İçtüzüğünün 12 inci maddesi uyarınca yapıl
masını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hikmet ismen Turgut Cebe Özer Derbil 
Kocaeli Üyesi Ankara Senatörü * C. Bşk. Seçilen Üye 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

ilgi : 7 . 2 . 1975 gün ve 9/36-1161/10028 sayılı yazıları : 
Cumhuriyet - Senatosu Kontenjan Üyesi Özer Derbil ve 2 arkadaşının, Elektrofer firması ile alâkalı 

Gümrük ve Tekel Bakanlığında, Bakanlığım süresinde yürütülen muameleler hakkında verilen soruşturma 
önergesi ile ilgili savunmam istenmektedir. 

Elektrofer firmasına ait Gümrük ve Tekel Bakanlığınca yürütülen işlemlere ait Bakanlıktan aldığım 
bilgileri ilişikte saygı ile sunarım. 

19 . 2 . 1975 
Haydar Özalp 

Niğde Milletvekili 

Ahmet Oğuz Aka! firması Amerika'da Howard International İne. firması ile 2 400 000 dolar (kıymetinde 
çelik fabrikasını Türkiye'ye getirmek üzere 19 . 7 . 1956 tarihinde anlaşma yapmıştır. 

Ahmet Oğuz Akal'ın Derince Gümrüğünde tescil ettirdiği 568 sayılı 13.6.1960 tarihli giriş beyannamesiy-
le anılan komple demir - çelik fabrikasını ithal etmek istemiştir. 

ithal işlerinin yapılabilmesi için, iktisat ve Ticaret Vekâletinin 28.11, 26.12.1956, 4.1.1957 tarih 5/28339, 
5/31192 ve 5/88 sayılı tahsis emirleri gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi Müdür
lüğünce 11 Ocak 1957 tarihinde 28 tahsis numaralı ithal izin belgesi verilmiştir. Bu ıbelge üzerindeki ka
yıtlara göre dövizinin o zamanki 612 ve 613 sayılı sirkülerler esaslarına göre Kromit Limited ortaklığı tara
fından ihraç edilerek düşük tenörlü krom ve manganez bedellerinden karşılanması ve bu hususun mezkûr 
firma tarafından kanibiyo murakabe mercilerine taahhüdü suretiyle kullanılacağı, saptanmıştır. 

Düşük tenörlü krom ihraç edilerek 27.5.1960 tarihine kadar 1 485 131,25 dolar ödenmiştir. 27.5.1960 
tarühinde krom ihracı durmuş, bu arada 1959 yılında çdik fabrikası ve teferruatı Derince'ye getirilmiştir, 

Bakiye 914 868,75 dolar satıcı firmaya 17.4.1953 tarih ve 11384 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
11.4.1963 tarihli 222 sayılı Kanunla Hazinece ödenmiş ve ilgili firmadan tahsil edilmek üzere T. C. Ziraat 
Bankası Iborçlandırılmışltır. 

Fabrikanın ithal işleri senelerce ikmal edilememiştir. 1968 senesinde Elektrofer Çelik Sanayii A. Şirke
tine takdiri 75 000 lira değerle aynî sermaye olarak konulmuş ve Ahmet Oğuz Akal ortak olmuştur. 

Bu malzeme Bakanlar Kurulunun 7/2995 sayılı kararından faydalandırılarak 30.11.1971 tarihinde yu
karda anılan beyanname üzerinde ithal işlemleri tamamlanarak ithal edilmiştir. 

Oğuz Akal'ın vekili sıfatiyle Gümrük Komisyoncusu Raif Onger Derince Gümrük Müdürlüğüne 22.9.1971 
tarihinde bir dilekçe vererek, beyanname ve eltilerinin Bakanlıktan getirilmesi talebinde bulunmuş, Güm
rükler Genel Müdürlüğü Ekonomik işleri Müdürlüğü 8214 sayılı yazı 19.1Q.1971 tarihinde Derince Gümrük 
Müdürlüğüne gönderdiği yazıda aşağıda açıklanan esas ve şartların yerine getirilmesi kaydlyle eşyanın; 

1. İthal izni yürürlükten düşmüş bulunmaikta ise de 16.8.1971 tarihine kadar gümrüklere gelmiş bulu
nan eşyanın tasfiyesini öngören 7/2995 ve 7/3245 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları gereğince aşağıda açık
lanan hususların yerine getirilmesi yani; 

a) 15 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararın geçici 3 ncü maddesi dolayısiyle 2 nci 
maddesi uyarınca eşya bedeline ait beher dolar için 6,20 Tb. kambiyo satış priminin yetkili bankaya yatırıl
ması gerektiğinden; 2 400 000, X 6,20 = 14 888 000 Tb. nun yetkili bankaya ödenmesi ve makbuzun güm
rüğe tevdii. 

b) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 18 sayüı Karar gereğince (Kambiyo satış priminden 
ayrı olarak) Merkez Bankasında açılan özel hesaba satış bedeline ait beher dolar için 600 kuruştur farkı 
2 400 000 X 6 = 14 400 000 Tb. yatırıldığının tevsiki 

c) 7/2995 sayılı karar icabı mal bedeli tutarının Türk Lirası karşılığının % 2'si nispetinde munzam 
bir teminatın yetkili bankaya yatırılıp Hazineye irad kaydedildiğinin banka mektubu ile tevsik edilmesi,, 
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d) 7/2995 ve 7/3245 sayılı tasfiye kararlarından faydalandırılarak ithaline müsaade edilmesi için mükel

lefin 31 . 10 . 1971 tarihinden evvel müracaatta bulunması fiilî ithal işleminin 30 . 11 . 1971 akşamına ka
dar yapılması, 

e) 13 . 6 . 1960 tarihindeki mer'i mevzuat dahilinde tespit olunacak kur üzerinden tahakkukun yapıl
ması, 

2. Damga resminin 7/3245 sayılı karara göre alınması, rıhtım resmine tabi tutulması. 
3. 5 yıl için taksitlendirilmesi, esas ve şartların yerine getirilmesi kaydıyle eşyanın ithalinin uygun olaca

ğını belirtmiştir. 
îçel eski Milletvekili Celâl Kargılı, bu tesislerin ithali ile ilgili soru önergesi vermiş, bunun cevaplanma

sı için durum Derince Gümrüğünden 26 . 10 . 1972 ve 8 . 12 . 1972 tarihlerinde sorulmuştur. 
Derince Gümrüğü verdiği cevaplarda, 
1. 1 . 12 . 1971 de eşyanın ithal edildiğini, 
2. Vergi ve resimlerin tutarının 6, 510, 701, 9016 olduğunu, { 

3. Bunun 1.759, 128,80 Tb. naklen tahsil olunduğunu, 4751.573,10 Tb. nun Maden Kredi Bankasının 
346, 347 sayılı 30 . 11 . 1971 tarihli teminat mektuplarıyle karşılandığını, 

4. îthal işleminin 7/2995 ve 7/3245 sayılı tasfiye kararlarından faydalanılarak, mevzuat dahilinde ya
pıldığını bildirmiştir, 

Gümrükler Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinden mütalâa sormuş, Hukuk Müşavirliği mütalâasın
da; -

Kambiyo satış primi ve kur farkının ya para olarak.ödeneceğini veya mükellefi tarafından banka teminat 
mektubu verileceğinin bilâhare mezkûr teminat mektuplarının paraya çevrileceğini, Kambiyo Satış Primi 
tutarı 14 880 000 liranın Akbank Harbiye Şubesine, teminat karşılığı yatırıldığı kur farkı olan 14 400 000 li
ranın da yine aynı bankaya teminat karşılığı yatırıldığı deyimlerinin hatalı olduğunu bildirmiş, Gümrükler 
Genel Müdürlüğü, Derince Gümrüğüne 10 . 1 . 1973 günü Jbir yazı yazarak, ilgili banka ile irtibat kurula
rak mezkûr teminatın nakde çevrilip çevrilmediğinin öğrenilip çok acele bildirilmesi istenmiştir. 

Derince Gümrük Müdürlüğü ilgili bankalarla yaptığı yazışma sonunda, Akbank tarafından Kambiyo Sa
tış Primi ve kur farkı dolayısiyle verilen 29 280 000 liralık mektup mahiyetindeki yazının ayrıca Maden Ban
kası tarafından verilen 416 700 liralık teminat mahiyetindeki yazının sahte olduğu, her iki belgenin de 
mezkûr bankalarca düzenlenmediği anlaşılmış ve keyfiyet 31 . 3 . 1973 tarihinde 13485/A-4/119-18415 sayılı 
yazı ile Gümrükler Genel Müdürlüğü Ekonomik îşler Müdürlüğüne 13 . 4 . 1973 tarihinde de 13485/A-4/119-
18590 sayılı yazı ile Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük İşleri Müdürlüğüne arz etmiştir. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü Ekonomik işler Müdürlüğü, Bakanlık makamına bir müzekkere hazırlaya
rak, firma tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 15 ve 18 sayılı kararlara ilişkin tebliğ hü
kümleri ile 7/2995 sayılı tasfiye kararının l/c maddesi hükümlerine muhalefet ve bu şekilde evrak tanzim 
edenler hakkında kovuşturma yapılmasını istemiştir. Müzekkere Müsteşar Muavinliği ve> Müsteşarın uygun 
olacağı görüşü ile 12 . 2 . 1974 tarihinde Sayın Bakana arz edilmiş, Sayın Bakan tarafından 19 . 2 . 1974 ta
rihinde Teftiş Kurulu Başkanlığına havale edilmiş, Başkanlık 20 . 2 . 1974 günü tahkiki için Başmüfettişliği 
görevlendirmiştir. 

Başmüfettişlikçe, yapılan ilk çalışmalar sonunda 31 . 3 . 1974 tarihinde 1 sayılı rapor düzenlenmiş ve 
7/2995 sayılı karara göre ödenmiş olması gereken mal bedelinin % 2'si nispetindeki 416 700 lira
lık munzam teminat ödenmiş gibi gösterilerek eşyaaın yurda sokulması 1918 sayılı Ka
nunun 6829 sayılı Kanunla eklenen ek 2/III maddesi şümulüne girdiğinden tahkikat evrakının C. 
Savcılığına verileceği belirtilmiştir. Ayrıca Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 15 ve 18 sayılı ka 
rarlara göre ödenmesi gereken Kambiyo Satış Primi ve kur farkı ödenmeden ve bu konuda sahte mektup 
ibraz ve tevdii suretiyle eşyanın giriş işlemlerinin te'ıemmül ettirildiği anlaşıldığından 29 280 000 liranın 
6183 sayılı Kanuna göre tahsil ve 1567 sayılı Kanunla 15 ve 18 sayılı kararlara ve bunlarla ilgili tebliğlere 
göre gerekli tahkikatın icrası için raporun Maliye Bakanlığına intikâl ettirilmesi istenmiştir. 

Rapor incelendikten sonra gereği yapılmak üzere 28 . 5 . 1974 günü Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
Başmüfettişlikçe 1918 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılıp 25 . 6 . 1974 tarihinde düzenlenen 2 sayılı 

raporda, mal bedelinin % 2'si tutarı olan 416 700 lirayı yatırmadan, Maden Kredi Bankasınca tahsil edilmiş 
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bulunduğuna dair düzenlenen sahte mektupla giriş gümrük işlemini gerçekleştiren, Gümrük Komisyoncusu 
Raif Onger, Elektrofer Çelik Sanayii A. Ş. kurucu ortaklarından Ahmet Oğuz Akal, Şirketin Yönetim Kuru
lu Başkanı Kâmil Acarer haklarında Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Ka
nunun Ek 2 nci maddenin III. fıkrasına göre takibatta bulunulması, birlikte hareket etmiş olmaları nedeni 
ile aynı kanunun 27 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarının uygulanması giriş işlemini tekemmül ettiren De
rince Gümrük Müdürlüğü Muayene memurları Nevzat Ebeperi ile Gürol Civelek hakkında mezkûr Kanunun 
36 nci maddesine göre takibatta bulunulması talep edil niş ve rapor İzmit C. Savcılığına tevdi edilmiştir. 

Başmüfettişlikçe düzenlenen 3 sayılı 29 . 6 . 1974 günlü raporla Derince Gümrük Müdürlüğünün 
3 . 4 . 1973 günlü yazısını 19 . 6 . 1974 günü Bakanlık makamına müzekkere ile çıkaranlar hakkında tah
kikat yapılması teklif edildiğinden bu husus ayrıca tahkik edilmektedir. 

26 . 11 . 1974 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

1 . 1 1 . 1974 tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 9/36 - 1161/10028 sayılı yazılarına : 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca seçilen üyesi Özer Derbil ve iki arkadaşının Elektrofer firması 

ile ilgili olarak vermiş oldukları Meclis Soruşturması açılmasına dair önergenin örneğini 17 Kasım 1974 de 
aldım. 

Benim Gümrük ve Tekel Bakanı bulunduğum devreye ait adı geçen firma ile ilgili bir muamele cereyan 
ettiğini hatırlamıyorum. 

Bu itibarla Meclis soruşturmasını yürütecek komisyon benim Bakanlığım zamanına ait mezkûr firma ile 
ilgili bir muameleyi tespit etmiş bulunursa bu muamelenin tarihi ve muamelenin tarzı hakkında bana sual so
rulmak suretiyle cevap verme hakkımı mahfuz tutarak şimdilik bu cevabımla yetinilmesine müsaadelerinizi 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

Prof. Fethi Çelikbaş 
Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Senatörü 

Gümrük ve Tekel eski 
Bakanı 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına/ 

7 . 2 . 1975 tarih ve 9/13 - 1161/10028 sayılı acele kayıtlı yazıları cevabıdır : 
Gümrük ve Tekel Bakanlığım zamanında Elektrofer Firmasıyle ilgili bir muamele cereyan ettiğini hatırla

mıyorum. iddia sahipleri muamelenin tarihi hakkında bir bilgi verdikleri takdirde Bakanlık nezdinde teşebbüse 
geçerek durumu tahkik ve tevsik etmem mümkün olabilecektir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Fethi Çelikbaş 

C. Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi 
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9/36 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
9/36 No. lu Soruşturma 11 . 11 . 1975 

Hazırlık Komisyonu 
Esas No. : 9/36 
Karar No. : 2 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyesi Özer Derbil ve 2 arkadaşının Elektrofer firma
sına gerekli teşvik belgelerinin ve ithal izinlerinin verilmesi ile alınan teminat mektuplarının paraya çevrilme
sinde görevini kötüye kullandıkları iddiasıyle Dış Ekonomik İlişkiler eski Bakanı Özer Derbil, Gümrük ve Te
kel eski Bakanları Haydar Özalp, Fethi Çelikbaş ve Mahmut Türkmenoğlu haklarında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair olan önergesini incelemek üzere T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 4.12.1974 tarihli 
2 nci Birleşiminde kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonumuzun, 5.5.1975 tarihinde toplanarak 
Başkanlık Divanı seçiminden sonra dosyanın müzakeresine geçilmesini kararlaştırmış olup, 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinde Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının (6) 
T. B. M. M. Üyesinden teşekkül ettirilmesi derpiş edilmiş ise de Anayasanın 85 nci maddesi (Siyasî Partiler Ko
misyonlarda kuvvet oranlarına göre temsil edilirler) hükmüne uyulmuş olup bu hususun T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısında da karara bağlanmış oluşundan Komisyonumuzun sayı itibariyle (16), T. B. M. M. Üyesinden 
oluşmasında kanuna bir sakınca görülmemiştir. 

Yine T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesinin son fıkrası uyarınca Soruşturma is
teklerinin hangi eyleme hangi kanuna ve maddeye muhalefet edildiğinin gösterilmesinin şart koşulduğunu ve 
'böylece Soruşturma isteklerini bir noktaya inhisar ettirilmesi derpiş edildiğinden önerge sahiplerinin hadisele
rin izahında Gümrük ve Tekel eski bakanları ile Dış Ekonomik İlişkiler eski Bakanının Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine mümas suçu işlediği iddia olunduğu ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
14 ncü maddesinin son fıkrası uyarınca eski bakanlara Başkanlıkça tebligatın yapıldığı ve böylece tüzük hü
kümlerinin ikmal edildiğini tespit eden Komisyonumuz, 

Neticede; 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesinin 1803 sayılı Af Yasası kapsamına girmiş olmasından ve 240 ncı 

maddede zikredilen suçun azamî cezasının da aynı Kanunun 1 nci maddesinin 'kapsamına girmiş olması nede
niyle Komisyonumuzca dosyanın işlemden kaldırılmasına mevcudun ittifakiyle karar vermiştir. 

Bu rapor T. B. M. M. Birleşik Toplantısında görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
M. Feyyat S. Yalçuk S. Turan 

İstanbul C. S. Ü. Çorum C. S. Ü. Kayseri C. S. Ü. 

Z. G. Mülayim M. E. Sungur C. Ay kan 
Samsun C. S. Ü. İstanbul Mv. Tokat C. S. Ü. 

İmzada bulunamadı. 

A. Ş. Ağanoğlu S. Çağlar Y. Hatiboğlu 
Trabzon C. S. Ü. Manisa Mv. Çorum Mv. 

İmzada bulunamadı. 

H. Balkıs M. Pamuk 
Urfa C. S. Ü. Kahraman Maraş Mv. 

İmzada bulunamadı. 
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