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1. — Gümüşhane Milletvekili Mustafa Ka-
raman'm, (9/61) esas numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/88) 101 

2. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, gö
revini kötüye kullanmak ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 249 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin 
hakkında kurulmuş bulunan Soruşturma Hazır
lık Komisyonunun görev süresmîn 30 gün uza
tılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresL 
(3/175, 9/21) 101 

3. — Takip ettiği yanlış enerji politikası 
yüzünden Devleti büyük zarara uğrattığı ve bu 
eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynak-

Sayfa 
lar eski Bakanı İhsan Topaîoğlu hakkında ku
rulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun görev süresinin 30 gün uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/176, 9/30) 102 

4. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
Anayasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği ya
yın esaslarından uzaklaştırdığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyle eski Başbakan Bülent Ecevit 
hakkında kurulmuş bulunan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin 39 gün 
uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezke
resi. (3/177, 9/38) 102 

5. — Senatör olabilmek için gümrüklerden 
Hazineye intikal eden mallan partizanlarına 
dağıtmak suretiyle görevini kötüye kullandığı 
ve bu eyleminin T. C. Kanununun 228 ve 249 
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Gümrük ve 
Teke' Bakanı Orhan Öztrak hakkında kurul
muş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun görev süresinin 30 gün ıreatılmasîna dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/178, 9/57) 102:103 
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6". — Memuriyet mevkii ve nüfuzunu kö

tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 228, 230 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demire!, 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret 
Bakanı Halil Başol haklarında kurulmuş bu
lunan Soruşturana Hazırlık Komisyonunun gö
rev süresinin 30 gün uzatılmasına dair Komis
yon Başkanlığı tezkeresi. (3/179, 9/59) 103 

7. — Demir - çelik ithalinde ithalâtçı lehi
ne kamu aleyhine bir tutum içerisinde bulun
duğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğa iddiasıyle Başbakan 
Süleyman Demirci hakkında kurulmuş bulunan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev sü
resinin 30 gün uzatılmasına dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi. (3/180, 9/60) 103 

8. — Görev bölümü yapmadan görev sü
releri dolan Soruşturma Hazırlık komisyonla
rının çalışma sürelerinin 30'ar gün uzatılması
na dair Başkanlık tezkeresi. (9/37, 9/39, 9/49, 
9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46. 9/47, 9/43, 
9/50, 9/51, 9/52, 9/54, 9/55, 9/56, 9/58, 9/61, 
9/62, 9/63, 9/64. 9/fS, 9/66, 9/67, 9/68, 9/69, 
9/70, 9/71, 9/72, 9/73, 9/74) (3/181) 104:106 

9. — Uıfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, 
Devletin ekonomik ve teknik olanaklarını si
yasî amaçları için kullanarak Hazineyi zarara 
uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Baş
bakan Süleyman Demirci hakkında Anayasa
nın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/105) 106:107 

10. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez 
ve 10 arkadaşının, ilâç sorununun çözümlen
mesinde görevini kötüye kullandığı ve eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyle Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Kemal Demir hakkında Anaya
sanın 90 ncı, T. B.' M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarmca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
si. (9/106) 107:109 

11. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Gü
neş'in, siyasî cinayetleri önlemeyerek görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 

Sayfa 
Türk Ceza Kanununun 249 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyle, Başbakan Süleyman Demirel, 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve Devlet Ba
kam ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Tür-
keş haklarında Anayasanın 90 ncı ve T.B.M.M. 
Birleşik Toplantssı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarmca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/107) 109:111 

12. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
kuru üzüm ihracatında görevini ihmal ve kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol hak
kında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/108) 111:112 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Ta
mer'in, Partizan tayinler yapmak suretiyle gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 ve 278 nci maddelerine 
uyduğu iddiasıyle, Köy İşleri Bakanı Vefa Poy
ram hakkında Anayasanın 90 ncı T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/109) 112:113 

14. — Erzincan Milletvekili Nurettin Kar-
su'nun, îayiklik ilkelerine aykırı hareket ettiği 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle Millî Eğitim Ba
kam Ali Naili Erdem hakkında Anayasanın 
90 ncı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/110) 113: 

114 
15. — Denizli Milletvekili Hüseyin Erçelik' 

in, partizan tayinler yapmak suretiyle görevle
rini kötüye kullandıktan ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel 
ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hak
larında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 

ilişkin önergesi. (9/111) 114:115 

16. — Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe' 
n'n tonlum olaylarını, cinayetleri teşvik ettiği 

J ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 64 ve 
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450 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Tür-
keş hakkında Anayasanın 90, ncı T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/112) 115:116 

17. — İstanbul Milletvekili Doğan Oztunç' 
un, TRT Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararlarım uygulamayarak görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminün Türk Ceza Kanu
nunun 152, 237, 238 ve 240 ncı maddelerine uy
duğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demire! 
hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/113) 116:117 

18. — Sivas Milletvekili Vahit Bozaih ve 
3 arkadaşının, F-104-S savaş uçaklarının alı
mında görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyle eski Barbakan Bülent 
Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı, T.B.M.M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/İ14) 118:119 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen' 
in, F-104-S savaş uçağı alımında fazla öde
mede bulunarak Hazineyi zarara uğrattığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle, Başbakan Sü
leyman Demirel hakkında Anayasanm 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/115) 119:120 

20. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
tütün ekicilerinin sorunlarına eğilmeyerek gö
revini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 230 ncu maddesine uyduğu iddia
sıyle, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak 
hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/116) 120:121 

21. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Gü
neş'in, köye götürülen hizmetlerde partizanca 
davranarak görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad-
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desine uyduğu iddiasıyle, Köy İşleri Bakam 
Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, 

i T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/117) 121:122 

22. — Malatya Milletvekili Hüseyin De-
niz'in, Millî Eğitimi kendi politikalarına alet 
ederek görevlerini kötüye kullandıktan ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle, Başbakan Sü
leyman Demire! ve Millî Eğitim Bakanı Ali 
Naili Erdem haklarında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/118) 122:123 

23. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç' 
un, artan hayat pahalılığı karşssında gerekli ted
birleri aîmayarak görevini kötüye kullandıkla
rı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Baş
bakan Süleyman Demirel ve Maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon haklarında Anayasanın 
90 nc>, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/119) 123:125 

24. — Burdur Milletvekili Osman Aykul5 

un, Anayasa ve hukuk devleti anlayışını çiğne
yerek demokratik rejimi çıkmaza götürdüğü 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 228 
ve 24D ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Baş
bakan Süleyman Demirel hakkında Anayasa
nın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/123) 125:126 

25. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yd-
I • 

dırım'ın, sendikal haklan çiğneyerek görevini 
kötüye kuüandsğı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyle, Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında 
Anayasanın 90 ncı, T. B. M, M. Birleşik Top-
lanhsı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyannea 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/121) 126:127 

26. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
I sal ve 11 arkadaşının, Hazineye ait arazinin 
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A. P. ye mensup kişilerce zaptedilmesim önle-
meyip, bu kişileri himaye etmek suretiyle gö
revlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğa iddiasıyle, Başbakan Süleyman De
mire!, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve 
Köy İşleri Bakam Vefa Poyraz haklarında 
Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/122) 127:128 

27. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özer'in, millet bütünlüğünü bozucu 
ders kitaplarım öğretimden kaldırmayarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 142 ve 312 nci maddelerine 
uyduğu iddiasıyle, Millî Eğitim Bakanı Âli Naili 
Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı T . B M M . 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci iîiadde-
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması
na ilişkin önergesi. (9/123) 128:129 

28. — Niğde Milletvekili Azmi Yavuzalp 
ve 19 arkadaşının, patates ihracatına tanınan 
vergi iadesini kaldırarak üreticilere zarar ver
diği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddias?yîe, Başba
kan Süleyman Demirci hakkında. Anayasanın 
90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı îçtü-
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec-
îia Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/124) 129:130 

29. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz 
ve Ahmet Türk'ün, millet bütünlüğünü bozan 
Silopi Jandarma Komutam hakkında gerekli 
işlemleri yapmayarak görevlerini kötüye kul
landıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
Başbakan Süleyman Demire! ve İçişleri Baka
nı Oğuzhan Asiltürk haklarında, Anayasanın 
90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/125) 130:131 

30. — Denizli Milletvekili Hüdai Oral'ın, 
yayınladıkları genelgelerle yargı kanışlarını uy
gulamayarak görevin! kötüye kullandıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 223, 
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240, 251, 254/3, 266/3 ve 456/4 ncü maddele
rine uyduğu iddiasıyle Adalet Bakanı İsmail 
Müftüoğlu ve İçişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk 
haklarında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/126) 131:133 

31. — Danıştay kararını uygulamadığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle Maliye Bakam 
Yılmaz Ergenekon hakkında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi. (9/127) 134 

32. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İîçin'in, 
j Irak Hava Kuvvetlerinin sınır köylerimize yap-
I tığı taarruzları önlemeyerek görevlerini ihmal 

etlikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 230 ncu maddesine uyduğu iddiasıy
le Başbakan Süleyman Dcmirel, Millî Savunma 
Bakanı Ferid Melen ve İçişleri Bakanı Oğuz
han Asiltürk haklarında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/128) 134:135 

33. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz'un, 
Bakanlık Müsteşarının vazifesini yapmasına 
fiilen mani olarak görevini kötüye kullandığı 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 228, 
240, 251, 254/3 ve 456/4 ncü maddelerine uy
duğu iddiasıyle, Adalet Bakam İsmail Müftü
oğlu hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/129> 135:136 

34. — Erzincan Milletvekili Nurettin Kar-
su'nun, Nurculukla ilgili olarak yayınladıkları 
genelgelerle görevlerini kötüye kullandıkları ve 

bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle Adalet Bakanı 
İsmail Müftüoğlu ve İçişleri Bakam Oğuzhan 
Asiltürk haklarında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/130) 136:137 
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35. — Malatya Milletvekili Hakkı Gök-

çe'nin, Malatya Tekstil Fabrikasmdaki keyfî 
yönetime ve işçilere yapılan baskıya engel ol
mayarak görevini kötüye kullandığı ve bu ey
leminin T. C. Kânununun 240 nci madde
sine uyduğu iddiasıyle Sanayi ve Teknoloji 
Bakam Abdülkerim Doğru hakkında Anaya
sanın 90 nci, T. B. M, M, Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/131) 137:139 

36. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, 
Toprak ve Tanın Reformu uygulamasında 
partizanca davranarak görevlerini kötüye kul
landıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 228, 230 ve 240 nci maddelerine uy
duğu iddiasayle, Başbakan Süleyman Demire!, 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Al
parslan Türkeş ve Devlet Bakam Mustafa 
Kemal Erkovan haklarında, Anayasanın 90 nci, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/132) 139:143 

37. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğas'un, 
pancar kooperatiflerini gereği gibi denetleme
yerek görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 nci madde
sine uyduğu iddiasıyle, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Abdülkerim Doğru hakkında, Anaya
sanın 90 nci, T. B. M. M, Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açtlnıasma ilişkin önergesi. 
(9/133) 143 

38. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ile İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, sendi
kal faaliyetleri baltalayarak görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyle, 
Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz baklanda Ana
yasanın 90 nci, T. B. M. M. Birleşik Toplan-

Sayfa 
tssı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/134) 144 

39. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özerin, Malatya - Hekimhan ilçesin
de Devlet bütünlüğünü bozucu hareketlerde 
bulunan gruplara mani olmadıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 65, 125 ve 
141 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle, Adalet 
Bakam İsmail Müftüoğlu, İçişleri Bakam Oğuz-
han Asîilürk ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili 
Erdem haklarında, Anayasanın 90 nci, T.BJVLM. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/135) 144:145 

40. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, 
telefon satış ve devir işlemlerinde haksız ka
zanç sağlayan görevlilere göz yumduğu ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 nci mad
desine uyduğu iddiasıyla Ulaştırma Bakam 
Nahit Menteşe hakkında, Anayasanın 90 nci, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/136) 145:146 

41. — Hatay Milletvekili Malik Yılmanîn, 
Cumhuriyet ilkeleriyle bağdaşmayan beyan ve 
davranışlarda bulunduğu ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 188 ve 191 nci maddelerine 
uyduğu iddiasıyle Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Alparslan Türkeş hakkında Ana
yasanın 90 nci, T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Mecîfs Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/137) 146:147 

V. —SEÇİMLER 147 

1. — 9/21, 9/40, 9/57, 9/72 ve 9/74 esas numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonlarındaki açık üyelik
lere seçim. 147 
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I - G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

19 . 1 . 1977 Çarşamba 
Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço

ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından ve Birleşime 
ara verilse de çoğunluk olacağı muhtemel görülme
diğinden, Birleşime saat 15.50'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Yozgat 

Mehmet Orhan Akkoyunlu İlhamı Çetin 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

I I - G E L E N K Â Ğ I T L A R 

25 . 1 .1977 Sah 

Meclis Soruşturmaları 
1. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Toprak 

ve Tarım Reformu uygulamasında partizanca davra
narak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyle, Başbakan Süleyman 
Demirci, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Al
parslan Türkeş ve Devlet Bakanı Mustafa Kemal Er-
kovan haklarında, Anayasanın 90 ncı T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/132) 

2. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz'un, Pancar 
Kooperatiflerini gereği gibi denetlemeyerek görevini 
köiüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru hakkında, 
Anayasamn 90 ncı, T..B. M. M. Birleşik Topîantcsı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/133) 

3. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile İzmir 
Milletvekili Süleyman Genc'in, sendikal faaliyetleri 
baltalayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle, Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında, 
Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/134) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, Malatya - Hekimhan İlçesinde Devlei bütün
lüğünü bozucu hareketlerde bulunan gruplara mani 
olmadıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 65, 125 ve 141 nci maddelerine uyduğu iddiasıy
le, Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, İçişleri Bakam 
Oğuzhan Asiltürk ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili 
Erdem haklarında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca, bir Meclis Soruşturmağa açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/135) 

5. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nm, telefon 
satış ve devir işlemlerinde haksız kazanç sağlayan gö
revlilere göz yumduğu ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
Ulaştırma Bakam Nahit Menteşe hakkında, Anayasa
nın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/136) 

6. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Cum-
huriyel ilkeleriyle bağdaşmayan beyan ve davranışlar
da bulunduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 188 ve 191 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Tür
keş hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/137) 

t>9<t 
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. BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BsşkanvekiM Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Özmen (Gaziantep), Enver Akova (Sivas), 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Birleşik Toplantısının 4 ncü Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoldama ya
pılacaktır. Genel Kurulda hazır buluna» sayın üyele
rin «Burada» demek suretiyle yoklamaya katılma
larını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sonradan ge

len sayın üyelerin birer tezkere ile Divana başvur
malarım rica ediyorum efendim. 

Yoklamaya katılmayan sayın üye var mı efen
dim?.. Lütfen, birer tezkere rica ediyorum efendim. 

Sonradan gelip Başkanlığa tezkere göndermemiş 
sayın üye var mı efendimi.. Yok. 

Yoklama işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın üyeler, ad okuyarak yaptığımız yoklama 

sonunda, görüşmeler için yeterli çoğunluğumuzun bu
lunduğunu sapladık, gülüşmelere geçiyoruz. 

IV - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Gümü§kane Milletvekili Mustafa Karaman
ın, 9/61 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/88) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir sunuşu
muz var, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Üyesi bulunduğum 9/61 numaralı Tahkikat Ko

misyonundan istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim. 
Mustafa Karaman 

Gümüşhane Milletvekili 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

2. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevini 
kötüye kullanmak ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Çanak
kale Milletvekili Refet Sezgin hakkında kurulmuş 
bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev 
süresinin 30 gün uzatılmasına dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi. (3/175, 9/21), 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çalışma süreleri sona 
eren 9/21, 9/30, 9/38, 9/57, 9/59 ve 9/60 esas numaralı 
Soruşturma Hazırlık komisyonlarının görev süreleri
nin uzatılmasına dair tezkereler vardır, okutup ona
yınızı alacağım. 9/21 esas numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu Başkanlığının tezkeresini okutu
yorum : 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Devlet Bakam bulunduğu sırada görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Çanakkale Mil
letvekili Refet Sezgin halikında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair Başkanlık tezkeresini incele
mek üzere T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Genel Ku
rulunun 4 . 12 . 1974 tarihli 2 nci birleşiminde kurul
muş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonumuzun 
görev süresi 13 . 1 . 1977 tarihinde sona ermiş bulun
makladır. 

Raporun yeniden gözden geçirilmesi talebiyle gün
demden geri alınması ve görüşmelerini tamamlayama
mış olması nedeniyle yeniden karar tarihinden itiba
ren (30) gün süre verilmesi hususunu arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 

9/21 Nolu Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı 
Gaziantep C. S. Ü. 

İbrahim Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Tezkereyi onayınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş

tir, 
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3. — Takip ettiği yanlış enerji politikası yüzünden 
Devleti büyük zarara uğrattığı ve bu eylemin T. C. 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İhsan Topal-
oğlu hakkında kurulmuş bulunan Soruşturma Hazır
lık Komisyonunun görev süresinin 30 gün uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/176, 
9/30) 

BAŞKAN — 9/30 esas numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu Başkanlığı tezkeresini okutuyo
rum : 

T. B, M. M, Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Cemâîettin 

tnkaya ile Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı'nın takl-
bettiği yanlış enerji politikası yüzünden Devleti bü
yük zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakam îhsan Topaloğlu 
hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 ne! maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesini 
incelemek üzere Genel Kuralım 4 . 12 , 1974 tarihli 
2 nci birleşiminde kurulmuş bulunan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonumuzun çalışma süresi 13 . 1 . 1977 
tarihinde sona ermiş bulunmaktadır. 

Çalışmalarını sonuçlandıramamış oüan Komisyo
numuza yeniden karar tarihînden itibaren (30) gün 
süre verilmesi hususunu arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
9/30 Nolu Soruşturma 

Hazırlık Komisyonu Sözcüsü 
Çorum Milletvekili 

Turhan Utku 

BAŞKAN — Tezkereyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunu 
Anayasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın 
esaslarından uzaklaştırdığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında kurulmuş bu
lunan Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev sü
resinin 30 gün uzatılmasına dair Komisyon Başkanlı
ğı tezkeresi. (3/177, 9/38) 

BAŞKAN — 9/38-esas numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu Başkanlığı tezkeresini okutuyo
rum : 

T. B. M. M, Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
İçel Milletvekili İbrahim Göktcpe ve 15 arkada-

şının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun Ana
yasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği esaslardan 

İaştırıldığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle eski Başba
kan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı ve 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesini incelemek üzere T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısının Î6 . 1 . 1976 tarihli 4 ncü birle
şiminde kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonumuzun 13 . 1 . 1977 tarihinde sona eren ça
lışma süresinin; 

Rapor safhasına gelen çalışmalarını bugüne ka
dar tamamlayamamış bulanan Komisyonumuza ka-
ras* tarihinden itibaren (30) gün süre verilmesi husu
sunu arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
9/38 Nolu Soruşturma 

Hazırhk Komisyonu Başkanı 
Bilecik 

C. Senatosu Üyesi 
Orhan Tuğrul 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi onayınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — Senatör olabilmek için gümrüklerden Hazi
neye intikal eden malları partizanlarına dağıtmak su
retiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
T. C. Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyle Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak 
hakkında kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin 30 gün uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/178, 9/57) 

BAŞKAN — 9/57 esas numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu Başkanlığı tezkeresini okutuyo
rum : 

T. B, M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 68 ar

kadaşının, Senatör olabilmek için, gümrüklerden Ha
zineye intikal eden mallan partizanlarına dağıtmak 
suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca Gümrük ve Tekel Bakam.Orhan öztrak hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner-
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geyi incelemek üzere T. B. M. M. Birleşik Toplantı* 
sının 3 . 3 . 1976 tarihli 4 ncü birleşiminde kurulmuş 
bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonumuzun ça
lışma süresi 13 . 1 . 1977 tarihinde sona ermiş bu
lunmaktadır. 

Komisyonumuzun Başkanının istifası nedeniyle 
çalışmalarını tamamlayamamış olan Komisyonumu
za yeniden karar tarihinden itibaren (30) gün süre 
verilmesi hususunda Yüksek delâletlerinizi arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
9/57 Nolu Soruşturma 

Hazırlık Komisyonu Sözcüsü 
Erzurum 

C, Senatosu Üyesi 
Hilmi Naibantoğlu 

BAŞKAN — Tezkereyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

6. — Memuriyet mevkii ve nüfuzunu kötüye kul
landıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
228, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyie 
Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz 
Ergenekon ve Ticaret Bakanı Halil Başol haklarında 
kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun görev süresinin 30 gün uzatılmasına dair Komis
yon Başkanlığı tezkeresi. (3/179, 9/59) 

BAŞKAN — 9/59 esas numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu Başkanlığı tezkeresini okutuyo
rum : 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 arkada

şının, Memuriyet mevkii ve nüfuzunu kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
228, 230, ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyie, 
Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz 
Ergenekon ve Ticaret Bakam Halil Başol hakkında 
Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
tçtüzüğünün 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 Soruş
turma Hazırlık Komisyonumuzun 14 . 1 . 1977 tari
hinde çalışma süresi sona ermiştir. 

Çalışmalarına esas olan belge ve dokümanların 
henüz Komisyonumuza celbedümemiş olmam nede
niyle çalışmalarım tamamlayamamıştır. 

Ba nedenle karar tarihînden itibaren yeniden (30) 
t gün süre verilmesi hususunda yüksel delâletlerinizi 

arz ederim. 
Saygılarımla. 

9/59 Nolu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet AUmışyedioğlu 

BAŞKAN — Tezkereyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7. — Demir çelik ithalinde ithalâtçı lehine kamu 
aleyhine bir tutum içerisinde bulunduğu ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyie Başbakan Süleyman Demirel hakkın
da kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun görev süresinin 30 gün uzatılmasına dair Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi. (3/180, 9/60) 

BAŞKAN — 9/60 esas numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu Başkanlığı tezkeresini okutuyo
rum : 

i T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'ın, Demir 

Çelik ithalinde ithalâtçı lehine kamu aleyhine bir tu
tum içerisinde bulunduğu ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyie 
Başbakan Süleyman Demire! hakkında Anayasanın 
90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı tçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemek üzere 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 3 . 3 . 1976 ta
lihli 4 ncü birleşiminde kurulmuş bulunan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonumuzun çalışma süresi 
13 . 1 . 1977 tarihinde sona ermiş bulunmaktadır. 

Konu ile ilgili istenilen belgelerin Komisyonumu
za celbinin gecikmiş olması nedeniyle çalışmalarını 
tamamlayamamıştır. Bu nedenle Komisyonumuza ye
niden karar tarihinden itibaren (30) gün süre veril
mesi hususunu arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

9/60 Nolu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkam 

Bahkesir 
I C. Senatosu Üyesi 

Nejat Sariıcalı 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi onayınıza sunuyo-
I rum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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8. — Görev bölümü yapmadan görev süreleri do
lan Soruşturma Hazırlık komisyonlarının çalışma sü
relerinin 30'ar gün uzatılmasına dair Başkanlık tez
keresi. (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, 9/61, 9/62, 9/62, 9/63, 9/64, 9/65, 9/66, 9/67, 
9/68, 9/69, 9/70, 9/71, 9/72, 9/73, 9/74) (3/181) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 30. günlük çalışma sü
releri içerisinde başkan, sözcü ve kâtip seçimini yapa
madan süreleri sona eren Soruşturma Hazırlık Ko
misyonlarına yeniden süre verilmesi için onayınızı ala
cağım efendim. 

9/37 esas numaralı Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski 
Bakanı Cahit Kayra hakkında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na, karar tarihinden itibaren yeniden 30 gün süre ve
rilmesini onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

9/39 esas numaralı, Köy İşleri eski Bakanı Musta
fa Ok ile Maliye eski Bakanı Deniz Baykal hakkın
da bir Meclis Soruşturması açılmasına dair Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna, karar tarihinden itibaren 
yeniden 3Cı gün süre verilmesini onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9/40 esas numaralı, Gümrük ve Tekel eski Bakanı 
Mahmut Türkmenoğlu hakkında bîr Meclis Soruştur
ması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30; gün süre 
verilmesini onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. , 

9/41 esas numaralı, Ticaret eski bakanları Fehim 
Adak ile Haluk Cîllov haklarında bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna, karar tarihimden itibaren yeniden 30 gün süre 
verilmesini onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

9/42 esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
eski Bakanı Cahit Kayra hakkında bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 günlük 
süre verilmesi hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler..." Kabul edilmiştir. 

9/43 esas numaralı, Millî Eğitim eski Bakanı Mus
tafa Üstündağ hakkında bir Meclis Soruşturması açıl? 
masına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar 
tarihinden itibaren yeniden 30 günlük süre verilmesi 
hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

9/44 esas numaralı, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Necmettin Erbakan, İçişleri Bakanı Oğuz-
han Asiltürk, Bayındırlık Bakam Fehim Adak, Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru haklarında 
bîr Meclis Soruşturması açılmasına dair Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna, karar tarihinden itibaren ye-
nüden 30 gün süre verilmesini onayınıza sunuyorum. 

'Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9/45 esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Seiâhattin Kılıç hakkında bir Meclis soruştur
ması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna, karar tarihinden itibaren 30 gün yeniden süre 
verilmesini onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

9/46 esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar es
ki Bakanı Cahit Kayra, Maliye eski Bakanı Deniz 
Baykal haklarında bir Meclis soruşturması açılması
na dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar ta
rihinden itibaren yeniden 30 gün süre verilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

9/47 esas numaralı, Ticaret Bakanı Halil Başol 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar tarihinden iti
baren yeniden 30 gün süre verilmesini onayınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9/48 esas numaralı, Gümrük ve Tekel Bakanı Or
han Öztrak hakkında bir Meclis Soruşturması açılma-
ssna dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar ta* 
riiıinden itibaren 30 gün yeniden süre verilmesini 
onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler..,, Kabul edilmiştir. 

9/50 esas numaralı, Turizm ve Tanıtma eski Ba
kanı Orhan Birgit hakkında bir Meclis Soruşturması 

, açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, 
karar tarihinden itibaren yeniden 30 gün süre veril
mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştin 

9/51 esas numaralı, Başbakan Süleyman Demirel 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin 
Erbakan haklarında bir Meclis Soruşturması açılması
na dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar tâ
rihinden itibaren yeniden 30 gün süre verilmesini ona
yınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler». Kabul edilmiştir, 
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9/52 esas numaralı, Başbakan Süîeyman Demirel, 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve İmar ve İskân 
Bakam Nurettin Ok haklarında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 gün süre 
verilmesini onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

9/54 esas numaralı, Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar tarihinden iti
baren yeniden 30 gün süre verilmesini onayınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Değerli arkadaşlarım, çok sayıda tezkere var. Ge
nel Kurul izin verirse, Divan Üyesi sayın arkadaşım 
oturarak okuyacaktır. Bu hususu onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.* 

«9/55 esas numaralı, Ticaret Bakanı Halil Başoî 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar tarihinden iti
baren yeniden 30 gün süre verilmesi,» 

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

«9/56 esas numaralı, Turizm ve Tanıtma Bakam 
Lûtfi Tokoğlu ve Başbakan Süleyman Demire! hakla
rında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna, karar tarihinden itibaren 
yeniden 30 gün süre verilmesi.» 

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

«9/58 esas numaralı, Sosyal Güvenlik Bakanı Ah
met Mahir Ablum hakkında bir Meclis Soruşturması 
açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, ka
rar tarihinden itibaren yeniden 30 gün süre verilme
si.» 

BAŞKAN — Süre verilmesi hususunu onayınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«9/61 esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Salâhattin Kılıç hakkında bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna, karar tarihinden itibaren 30 gün süre veril
mesi.» 

BAŞKAN — Süre verilmesi hususunu onayınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«9/62 esas numaralı, Başbakan Süleyman Demi
rel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkeriın Doğru 
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ve Ticaret Bakam Halil Başol haklarında bir Meclis 
Soruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 
gün süre verilmesi.» 

BAŞKAN — Süre verilmesi hususunu onayınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

«9/63 esas numaralı, Maliye Bakam Yılmaz Er-
genekon hakkında bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar 
tarihinden itibaren yeniden 30 gün süre verilmesi.» 

BAŞKAN — Süre verilmesi hususunu onayını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«9/64 esas numaralı, Dışişleri Bakanı İhsan Sab-
ri Çağlayangil hakkında bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, 
karar tarihinden itibaren yeniden 30 gün süre veril
mesi.» 

BAŞKAN — Süre verilmesi hususunu onayınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«9/65 esas numaralı, Başbakan Süleyman De
mirel, Millî Savunma Bakam Ferid Melen, Maliye 
Bakanı Yılmaz Ergenekon, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakam Selâhattin Kılıç ve Ticaret Bakanı Halil 
Başoî haklarında bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar 
tarihinden itibaren yeniden 30 gün süre verilmesi.» 

BAŞKAN — Süre verilmesi hususunu onayınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«9/66 esas numaralı, eski Başbakan Bülent Ece-
vit ve Köy İşleri eski Bakanı Mustafa Ok hakla
rında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar tarihinden 
itibaren yeniden 30 gün süre verilmesi.» 

BAŞKAN — Süre verilmesi hususunu onayınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«9/67 esas numaralı, eski Başbakan Bülent Ece-
viî ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mahmut Türk
menoğlu haklarında bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar 
tarihinden itibaren yeniden 30 gün süre verilmesi.» 

BAŞKAN — Süre verilmesi hususunu onayınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 
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«9/68 esas numaralı, eski Başbakan Bülent Ece-
vit ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mahmut Türk
menoğlu haklarında bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar 
tarihinden itibaren yeniden 30 gün süre verilmesi.» 

BAŞKAN — Süre verilmesi hususunu onayınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«9/69 esas numaralı, Başbakan ve Bakanlar Ku
rula üyeleri haklarında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, ka
rar tarihinden itibaren 30 gün süre verilmesi.» 

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

«9/70 esas numaralı, Başbakan Süleyman Demir-
el, Ticaret Bakanı Halil Başol ve Maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon haklarında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 gün süre 
verilmesi.» 

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

«9/71 esas numaralı, Millî Eğitim Bakanı Aİ? 
Naili Erdem hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, ka
rar tarihinden itibaren yeniden 30 gün süre verilme
si.» 

BAŞKAN — Süre verilmesi hususunu onayınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir-

«9/72 esas numaralı, Başbakan Süleyman De-
mirel hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına 
dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, karar ta
rihinden itibaren yeniden 30 gün süre verilmesi.» 

BAŞKAN — Süre verilmesi hususunu onayınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştin 

«9/73 esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30i gün sü
re verilmesi.» 

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

«9/74 esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 30 gün sü
re verilmesi.» 

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

9. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Devletin 
ekonomik ve teknik olanaklarını siyasî amaçları için 
kullanarak Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel hak
kında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Top* 
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/105) 

BAŞKAN — Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergeler vardır, sırasıyle okutacağım. 

Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Devletin eko
nomik ve teknik olanaklarını siyasî amaçları için 
kullanarak Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyle, Başbakan Süleyman Demirel hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Demirel başkanlığında kurulan cephe iktidarı, 

vurgun, soygun ve talan düzenini devam ettirmek için
dedir. 

Önümüzdeki seçim yılı için bu düzenin ve düşün
cenin siyasal iktidarı olan cephe hükümetinin ilginç 
ve yüz kızartıcı bir tasarrufu da üreticiler üzerinde 
oynadığı girişimine şahit olmaktayız. 

Anayasamız çağdaş bilimi, tekniği, kültürü köy
lümüze vermeyi ve gereğini yapmayı siyasal ikti
darlara göre vermiştir. 

Bu nedenle Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığı; köylümüze kontrollü tohum ektirmek, birim sa
hadan daha fazla üretim ve ürün elde etmek ve tek
nik ziraatı tarımımıza getirmek amacıyle 18 ilde 5 
milyon dekarın ekim sahası için 80 bin ton tohumluk 
buğday tahsil edilmiştir. 

Siyasal iktidar Anayasamızın bu sosyal buyruğu
nu hedefinden uzaklaştırarak köylüsüne ihanet ede
rek bir avuç siyasî niteliği belli kişiye, adeta ulufe 
dağıtırcasına peşkeş çekmiştir. 

Devletin malı deniz yemiyen domuz felsefesi ve 
davranışıyla 80 bin ton tohumluk yağma ettirilmiştir. 

Bu talan ve yağmacılar üretici değildir. Köylü 
değildir. Kasabalarda siyasî simsarlık yapan asalak 
yaşamaya ahşımş, toplum dışı olmuş, bir sivrisinek 
kan emiciliği ile yaşam sürdüren insanlardır. Men
deres devrinden beri bu şekilde asalak yaşamaya alış-
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mış insanların tekrar sahneye çıktıkları görüldüğü gi
bi cephe iktidarının da sakıt devrin özentisi içinde 
olduğu esefle müşahade edilmektedir. 

Kamu görevlileri tohumluk verdikleri kişilerin bu 
haktan yararlanmaları gerekliliğini alıştırması zorun
luydu. Kontrollü tohumluk, ödeme gücü olan arazi 
sahibi olan kişilere arazisi ve ödeme gücü oranında 
verilmesi gerekirdi. Oysa 18 ilde sürdürülen uygula
mada bu esas gözöminde tutulmadığı bunun yerine si
yasal etkinlik, oy getirme kabiliyeti, partideki nüfu
zu ve gücü, çevredeki siyasal etkinliği esas alındı. 

Gelecek seçimlerde başarılı olmanın ve de veri
len nimetlere göre oy taplamamn olanakları seferber 
edilmiştir. Devletin imkânları oy toplayabilmenin ulu
feleri olarak kullanılmıştır. 

Bu uygulamanın sonunda gerçek ihtiyaç sahipleri, 
üretim yapma olanağı oîan köylüler ve üreticiler yüz
üstü bırakılmıştır. Böylece ülkemize de köylümüze de 
ihanet edilmiştir. 

Kanun dışı ve ahlâk dışı bir uygulama ile Hazine
yi zarara sokmuş ve köylümüzü mağdur etmiştir. Dev
letin ekonomik ve teknik olanaklarım siyasî amaç
lan için kullanmıştır. Cephe hükümetinin Başbakanı 
Süleyman DcmJrel arz ve izah olunan sebeplerle suç 
işlemiştir. Başbakan Süleyman Demirel'iîi şimdilik 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi ile cezalan
dırılmak üzere Yüce Divana şevki için hakkında Ana
yasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 14 ncü maddesi gereğince Meclis Soruştur
ması açılmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
18 . 11 . 1976 
Urfa Milletvekili 

Celâl Paydaş 

BAŞKAN — Sayın üyeler, okunan önerge hak
kında Anayasanın 90 ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 14 ncü maddesi 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasının gerek
li olup olmadığını incelemekle görevli Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun 16 üyeden kurulmasını onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çabşma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Başbakanın yazılı görüşünü üye seçimi ta
rihinden itibaren 15 gün içinde komisyona verilmesini 
onayınıza sunuyorum : Kabul edenler,.. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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10. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 10 
arkadaşının, ilâç sorununun çözümlenmesinde göre
vini kötüye kullandığı ve eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir hakkında 
Anayasanın 90 ncı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/106) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Hatay Milletvekili Sa
yın Mehmet Sönmez ve 10 arkadaşının, ilâç sorunu
nun çözümlenmesinde görevini kötüye kullandığı ve 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Kemal Demir hakkında Anayasanın 90 ncı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 nci maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi vardır, okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İiâç, günümüz Türkiye'sinde derde deva olmak

tan çıkmış, dertleri katmerleştiren bir dert haline gel
miştir. Bireylerin sağlığı toplumun geleceği üç - beş 
ilâç yapımcısının insafına bırakılmıştır. Toplum sağ
lığım direkt ilgilendiren bu sorun yıllardır tartışılır 
dısrur. Bugüne dek ne özüne inildi, ne de çözüm bu
lundu. İlâçtaki bozuk düzen hastalık üstüne, hastalık 
ekleyerek sürüp gider. 

İlâç sorunu son günlerde yine gündemde. Gaze
te manşetleri 800 ilâcın bulunmadığını, her gün yeni 
sahte ilâçların yapıldığı haberleri ile dolu. Sahte ilâç 
yapımcılarının poz, poz görüntüleri. Sanki sahtesini 
yapmayanlar, sahtesini yapanlardan daha namuslu, 
daha vicdanlı. 1 800 kalem ilâca zam yapılacağı ses
sizce geçti. İlâç sektörünü ellerinde tutan yerli işbir
likçiler bu konuda çok becerikli. Burjuvazi açık ver
meden, sorunu tartışmaya dönüştürmeden kaşla göz 
arasında çözümledi. Acımasızca. İlâca zam hastaya 
ÖÎÜîîl. 

Dünyanın hiç bir ulusunda insan sağlığı ile bu 
denli alay edildiği birey sağlığının hafife alındığı gö
rülmüş şey değil. Üç - beş ilâç üreticisinin doymaz 
parasal ihtirasları için birey sağlığı, toplum sağlığı 
ile kumar oynanmaktadır. İlâçlar ateş pahası. Ekmek 
iş bulamayan yoksulun ilâçları nasıl alacağı bir çık
maz. İlâçların tedavi güçleri de yetersiz. Bir kısım
larının içinde cam ve kireç parçalan çıkmakta. So-

ı rumsuz üç - beş adam, vurdumduymaz bir uygulama-
ı nın tacirliğin içinde, insan sağlığını sömürmekte. 
! Sağlık Bakanlığının üstlendiği görev çok önemli. 
I Bireylerin ve toplumun sağlığını sağlayacak. Sağlık 
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Bakanlığı bu görevi unutmuş durumda, İlâç yapımcı
ları at oynatıyor, zam yapıyor dur diyen yok. Bunla
rı önlemekle görevli bakanlığın sesi çıkmıyor. Ya
pımcılar ile pazarlık sürdürülüyor. Sanki görevliler 
toplumun sağlığından çok ilâç yapımcılarının kârları
nı düşünmek zorunda. Üç - beş yapımcının elinde 
ilâç tekeli. Onların da göbeği yurt dışında. Hammad
de, teknik tıp bakımından onlara bağlı, Sağlık Ba
kanlığı bu yapEmcıların kârına zarar verir kuşkusuy
la SSK'ya dahi ilâç fabrikası kurdurmamakta. Hem 
de bir Anayasal, yasal zorunîük olmasına karşın. Ba-
kanhk ilâç yapımcılarının elinde oyuncak. Bu oyun
cak olmak toplum sağhğına yansımasa kimse bir şey 
demeyecektir. Adamlar Devlete ilâç fabrikası kurdur
muyorlar. İstedikleri zaman zam yapıyorlar. İstedik
leri zaman ilâç yapmıyorlar. Buna dur diyecek Sağlık 
Bakanlığı yok görünürlerde. Bunun gerekçesini ara
mak ve sormak toplum sağlığını ve Devleti düşünen
ler için bir görev. Niçin Sağlık Bakanlığı toplum sağ
lığını ve Devleti düşünmez de, üç - Übeş vurguncu 
ilâç yapımcısına koca Türkiye'yi peşkeş çeker. Kişi
nin aklına ister istemez, Sağlık Bakanlığının, üst dü
zeydeki mercilerinin ilâç yapımcdan ile ilişkisi akla 
gelmektedir. Eğer bunun tersi söz konusu ise önce 
Devlet ilâç sektörüne el atmalıdır. Sonra ilâçların te
davi edici ve hilesiz yapılmasını sağlamalıdır. Daha 
sonra aşırı kâr isteklerini toplumu, insan sağlığını fe
da ederek vermemelidir. 

ilâç ambalajcısı ayrı bir sorun. Dünyanın hiç bir 
toplumunda bu denli ambalaj görülmez, tlâç ambalaj
lan gelin evi gibidir. Yoksul Türkiye'mizde vatanda
şın ekmeğini sağlayamadığı ortamda bu denli lüks 
İlâç ambalajına ne gerek vardır. Kutular içerisindeki 
miktar da kullanışlı değildir. Bir ilâçtan 5 adet var
sa, bir diğer ilâçtan kutunun içerisine 50 adet doldu
rulmaktadır. Bu fazla ilâçlar kullanıldıktan sonra te
davi edici yönlerinin yerine çöp sepetlerine gitmekte
dir. Sağlık Bakanlığı bu konuda da yetersiz ve hare
ketsizdir. 

Türkiye ilâç ağaları ile eczane ağaları tarafından 
işgal edilmiştir. Eczacılıkta günümüzde tacirliğe dö
nüşmüştür. Bir kişinin aynı kentte 5'e yakın eczane 
İşlettiği bir gerçektir. Bugün eczanelerde terlik, sü
pürge satılmaktadır. Eczane sahipleri tıbbın gereğini 
yerine getirmeden, eczaneye uğramadan kurdukları 
düzenle günde 10 binleri kazanmaktadır. Bakkal dük
kânından çok eczane vardır. Eczanelere de, ilâç gibi 
her türlü kontrolden yoksun ve bir keyf iKğin içinde
dir. 

Sahte ilâç rezaleti günlerdir kamuoyunu meşgul 
etmiştir. Yapanlar ortadadır. Bakanlıktan çıt çıkma
maktadır. 

Türkiye'de ilâç sıkıntısını ilâç üreticileri yarat
maktadırlar. Amaçlan yokluktan sonra istedikleri 
zammın verilmesidir. Açık oynanan bu oyunlan ön
lemekle görevli olanların her halde susmasının anla
mı vardır. 

İlâçlar kalitesiz ve bozuktur. Tedavi edici yönleri 
azdır. İlâçların içinden cam ve kireç parçalannın çık
tığı bir gerçektir. İlâçlar çok pahalıdır. Dünya ulusla
rına göre ucuzdur. Sözü gerçek değildir, örnek ve
rilen ulusların ne yapısı, ne ekonomisi ne de tıptaki 
yerleri bize benzer. 

İlâç sektörü rekabetsiz bırakılmıştır. İsteyerek te-
kelleştirilmiştir. Bu durum ilâçlann kalitesizleşmesini 
doğurmaktadır. Bunu önlemenin yolu Devletin ilâç 
sektörüne el atmasıdır. İlâçlar gereksiz yere çok lüks 
ambalajlanmaktadır. Kutunun biçimi ve güzelliğin
den çok tedavi edici yönü önemlidir. Oysa cicili 
bicili renklerle vatandaşın gözü boyanmaktadır. İlâç 
kurulan süs eşyası olarak kullanılmaktadır. Kurular 
içerisindeki miktar çok ölçüsüzdür. Fazla ilâçlar çöp 
sepetlerini doldurmaktadır. Türkiye'de eczanecilik 
tacirliğe dönüşmüştür. İlâç ağalan, eczane ağalan 
vardır. Bunlar vatandaşı soyarak güçlenmektedir. 

Bunlasın tümünü önleyecek Sağlık Bakanlığı ilâç 
üreticilerinin pazarlama aygıtı gibi çalışmaktadır. 
Toplumun sağlığı ile oynanan kumara seyirci kalma
nın ötesinde, yardıma olmaktadırlar. Sağlık Bakanı
nın görevini kötüye kullandığı bir gerçektir. Görevini 
yapmayan Sağlık Bakanı hakkında T. C. K. nun 240 
ncı maddesi ile cezalandırmak için Anayasanın 90 ncı 
T. B. M, JVI. İçtüzüğünün 12 - 14 ncü maddeleri ge
reğince Meclis Soruşturması açılmasını arz ederiz. 

15 . 12 . 1976 

Hatay 
Mehmet Sönmez 

Zonguldak 
Kemal Anadol 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Aydın 
İsa Ayhan 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

İzmir 
Süleyman Genç 

Zonguldak 
Zekâi Altınay 

Eskişehir 
Murat Kâhyaoğlu 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

Gaziantep 
Yusuf öztürkmen 

Urfa 
Celâl Paydaş 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, okunan önerge hak
kında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük MiHet 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü 
maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sının gerekli olup olmadığını incelemekle görevli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun 16 üyeden kurulmasını onayınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren başlanmalını onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tari
hinden itibaren 15 gün içeı isinde Komisyona bildir
mesi hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edPmiştir. 

/ / . — Gaziantep M ille. ve kili Mustafa Güneş'in, 
siyasî cinayetleri önlemeyerek görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemle ••inin Türk Ceza Kanu-
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Baş
bakan Süleyman Demirci, İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk ve Devht Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Alparslan Türkeş haklarında Anayasanın 90 ve 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/107) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü sırasında; Ga
ziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, siyasî cina
yetleri önlemeyerek görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle, Başbakan Süleyman 
Demire!, İçişleri Bakam Oğuzlıan Asiltürk ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş, 
haklarında bir Meclis Soruşturması açıMıasına ilişkin 
önergesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 14 ncü maddesi şu hükmü getirmiş

tir: «Herkes yaşama, maddî ve manevî varlığını ge
liştirme haklarına ve kişi hürriyetine sahiptir». Kişi 
dokunulmazlığı ve hürriyeti kanunun açıkça göster
diği hallerde usulüne göre verilmiş hâkim kararı olma
dıkça kayıtlaııamaz. Kimseye eziyet ve işkence yapı
lamaz. İnsan haysiyeti ile bağdaşmayan cezalar konu
lamaz.» Hele yaşamı ile ilgili hakları hiç kimsenin 
elinden alınamaz demektedir. Oysaki Anayasamızın 
14 ncü maddesi açık açık bu hükmü getirerek «suçu 
ne olursa olsun kimseye işkence yapilamaz, eziyet 
edilemez, insan haysiyetiyle bağdaşmayan ceza veri-

I lemez» demesine rağmen Devleti yöneten Anayasa hü
kümlerine göre vatandaşın hak ve hukuku, can ve mal 
eınmyelini, okuma, yazma ve konuşma özgürlüğünü 
koruma görevi hükümetlere düşmektedir. 

Ülkemizde kendilerine Milliyetçi Cephe Hükümeti 
adını layık gören bu hükümet, güven oyu aldığı gün
den bu yafta Anayasamızın 14 ncü maddesinde belir
tilen hükümleri korumak şöyle dursun, tamamen ak
sini uygulayarak temelini işkence, baskı ve siyasî 
cinayetlere dönüştüren bir hükümet olmuştur. Bunun 
da tek sorumlusu Başbakan Süleyman Demirci, Baş
bakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Alparslan Türkeş 
ile İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk olmuşlardır. 

Emekçi halkımız sermaye sınıfının temsilcisi M P 
ye karşı sömürü düzenine son verecek demokratik ve 
özgürlükçü halk iktidarını kurabilmenin mücadelesi 
içindedir. Verilen mücadelenin demokratik olmasına 
rağmen iktidarın, muhalefete ve halkımıza karşı ta
kındığı tavır antidemokratik ve hatta faşist bir biçim
de yürütülmekte olduğu çeşitli belirtilerle kanıtlanmış
tır. Emekçi halkımızın bu mücadelesi karşısında gün
den güne eridiklerini bilen Milliyetçi Cephe Hü
kümetinin Başbakanı Süle3'man Demire!, İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk ve M. H. P. nin Genel Baş
kanı Başbakan Yardımcısı Alparslan TüVkeş tüm de
mokratik hak ve özgürlükleri Anayasal kuralları bir 
kenara iterek işkence, baskı ve faşist yöntemlerle 
yönetimi britekım siyasal cinayetlere götürmeye neden 
olmuş ve lOö'ün üzerinde vatandaşımız öldürülmüş
tür. 

Gün yok ki okullarımızda, üniversitelerimizde iş 
yerlerinde müessif olaylar meydana gelmesin. Cina
yet ve işkenceler Nazi Almanya'sını andırmaktadır. 
Örneğin siyasî cinayetleri sıralayacak olursak işken
ceyle öldürülenler: 3 Kasım 1976 Diyarbakır'da göz 
alkna alındıktan sonra işkenceyle öldürülen Ankara 
Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Edge ile birlikte 
1971'den bu yana poliste işkence görerek ölenlerin sa
yası 6'ya yükselmiştir. Ancak öldürme olaylarının 
sorumlularından bu güne kadar ceza gören olma-
mîşîır. Yine ölüm nedeni adlî tıp raporuda işkence 
olarak saptandığı halde ne Hükümet Başkanı Demirel 
ne İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve ne de diğer 
yetkililerce cinayetlerin sorumluları hakkında herhan
gi ciddî bir koğuşturma yapılamamıştır. İşkence ile öl
dürülen Hıdır Altınay (İşçi Sendikacı) ve de (Vedat 
Gevrek) (Öğrenci) (Ali Kayahan öğrenci) (İbrahim 
Kaypakkaya öğrenci, Cahit Şenyüz, Gökhan Edge 

j adlı vatandaşların öidürüüme nedenleri tamamen siya-
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sidir. Ayrıca lttO'ün Üzerinde öldürülen vatandaşları
mızdan bazılarının isimleri şunlardır. Kars'ta Meh
met Toprak, Diyarbakır'da Er Kâmil Karabal Ve Meh
met Aytekîn, Kırıkkale'de Yusuf Vehbi Yılmaz, Muğ
la'da İbrahim Kocakarın dövülerek öldürüldü. Anka
ra'da Maliye Yüksekokulunda öğrenci Ekrem Söğüt, 
Bülent Ecevit'in Tandoğan mitinginden sonra Ayhan 
Aikan ve Ztihtü Pehlivanlı, Niğde Ulukışla C. H. P. 
yöneticisi İsmet Yücet, Gazi Eğitim Enstitüsünden 
Alpaslan Gümüş İstanbul Teknik Üniversitesi öğren
cisi Yaşar özcivelek, Erzurum Ticaret Lisesi öğren
cisi Münir Çetinkaya, Ankara'da İsmail Tığlı, Mu
harrem Çivikıran, İstanbul'da öğrenci Cezmi' Yılmaz, 
Halit Peliiözü, Elâzığ'da öğrenci Cengiz Pas, Anka
ra'da Kenan Dayıoğlu öğrenci, Seydişehir'den işçi 
Hasan Kadıoğlu, Hacettepe Öğrenci Yurdundan Şük
rü Bulut, Erkek Teknik'ten Yunus Ceyhan, Nuray 
Erenler, İstanbul'dan Atilla Özkan, Pazarcık'tan Mus
tafa Şenpınar, Ankara'dan Zeki Yılmaz, Malatya'
dan Polis Memuru Mehmet Şenses, Bekçi Bekir Al
tındağ, Yusuf Ziya Güreş, Hasan Temizel, İlker Ak
man, Ortadoğu Teknik Üniversitesinden özer Elmas, 
Metin Ankan, Semih Erbil, Ankara'dan Ali Türkoğ-
iu, Nazilli'den Mümtaz Akkaya, Eskişehir'den öğren
ci Yılmaz Keskindemir, İzmir'den Hüseyin Güzel, İs
tanbul'dan Mehmet Ömer, Ankara'dan öğrenci Hasan 
Yıldırım, K. T. Ü. öğrenci Orhan Aydın, Gazi-
antep'den öğrenci Şahin Aydın, bir Polis memuru 
2 jandarma eri 1 işçi ve 2 öğrenci Ankara'dan Sami 
Davalîoğlu, -Aynur Sertbudak, Mustafa Halis Taze-

bay, Siyasal Bilgilerden Hakan Yurdakuler, Bur
han Erdem, Eşari Orhan ve Kerim Yaman, İstan
bul'da işçi Yakup Keser, Polis memuru Aydın Gü
ler, Elazığ'dan Ali Albay ve Melih Kundar olmak 
üzere İsmen belirttiğim 55 kişinin dışında daha 
isimlerini bilemediğim bu sayıya yakın vatandaşla
rımız siyasi cinayete kurban giderek hayatları yok 
edilmiştir. İşlenen bu siyasi cinayetlerin sorumlusu 
başta Başbakan Süleyman Demire!, İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk ve M. H. P. Genel Başkam Baş
bakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'tir. Zira olayları 
önlemeleri şöyle dursun olay çıkaran komandolarla, 
yasal olmayan kuruluş mensupları militanların işledik
leri siyasî cinayetlere seyirci kalarak üzücü olay ve 
cinayetleri basite almışlardır. Görevlerini yapamaya
cak kadar Başbakan ve Bakanlık güçlerini ve yet
kilerini kaybeden bu üç sorumlu daha M. C. hükü
metinin güven oyu aldığı ük günlerde «Milliyetçi 
Gençler, Güvenlik Kuvvetlerine yardımcıdırlar ve 

de yardım edeceklerdir» demekle gençleri milliyetçi, 
milliyetsiz gibi düşüncelerle siyasi kamplara bölerek 
hükümet yanlısı gençlerin silâhlandırılmalarını sağla
mış, ICf/ün üzerinde vatandaşın öldürülmesine, 
okulların ve çeşitli işyerlerinin kapatılmasına, 1 000 
lerce işçinin işinden atılmasına neden olmuşlardır. 
Hatta hükümet ortaklarından M. H. P.'ye bağlı Ül
kü Ocakları Derneği Genel Başkanı Ali Batman ve 
benzerlerinin zaman zaman karşıt görüşlü gençlere 
«silâhlan bırakalım diye çağında bulunmuş olma
ları ve yine» olay çıkarmak istersek Türkiye'nin 900 
yerinde teşkilâtımız vardır. Eğer istersek sayılan 100ı 
bînleri'e ifade edilen üyelerimizin bulunduğu 900 
yerde aynı anda olay çıkarabiliriz, öldürmek ister
sek sırada niceleri vardır» gibi ifadeler kullanarak 
hükümet yanlısı bu kuruluşların açıkça hükümet
ten ve güvenlik kuvvetlerinden destek gördüklerini 
kanıtlamıştır. Hükümet Başkam Süleyman Demire!, 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Başbakan Yardım
cısı Devlet Bakam Alparslan Türkeş bu ifadelere 
kayıtsız kalmış haklarında en ufak bir işlem dahi yap
mamışlardır. 

Baştan beri sıraladığımız olaylara ve 100'ün üze
rinde MC. döneminde vatandaşımızın siyasî cinayet
lere kurban gitmelerinin sorumluları Başbakan Süley
man Demirci, İçişleri Balsam Oğuzhan Asiltürk ve 
M. H. P. Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Alpars
lan Türkeş'tir. Okullan silâh deposu haline getiren
ler ve gelmesine göz yumanlar yine bunlardır. Oîayla-
n ve cinayetleri önlemek için sorumlular hakkında 
gerekli işlemleri ve koğuşturmalan yapmak için elle
rinde her türlü hükümet ve yasal olanaklar varken 
taraflı hareket etmeleri, ülkede bölücülük yaratmaları, 
olayları basite alarak görmezden gelmeleri ve daima 
tek taraflı solu suçlamalan, toplumu yönetemez duru
ma gelmeleri, görevlerini Anayasa ve hukuk kuralla
rına uygun olarak yapmadıklannm bir sonucu olmuş
tur. 

Bu nedenlerle Başbakan Süleyman Demirci, İçişleri 
Bakam Oğuzhan Asiltürk, M. H. P. Genel Başkanı ve 
Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş suçludurlar. 
Görevlerini kötüye kullanmışlardır. 

Haklannda Anayasamızın 90, T. B. M. M. İçtü
züğünün 12 nci ve Türk Ceza Kanununun 240ı ve diğer 
ilgili maddeleri uyarınca haklannda Meclis Soruştur
ması açılmasını arz ve teklif ederim. 15 . 12 . 1976 

Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Güneş 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, okunan önerge hak
kında Anayasanın 90 ncı," Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü madde
si uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasının gerek
li olup olmadığını incelemekle görevli T. B. M. M. 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden oluş
masını onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren başlamasını onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Başbakan ve bakanların yazdı görüşlerini üye 
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Komis
yona bildirmeleri hususunu onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, kuru 
üzüm ihracatında görevini ihmal ve kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Ticaret Baka
nı Halil Basol hakkında Anayasanın 90 ncı 1. B. 
M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/108) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
kuru üzüm ihracatında görevini ihmal ve kötüye kul
landığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 
ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Ticaret Ba
kam Halil Başol hakkında bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1. 1973 yılında 7 lira olan çekirdeksiz kuru 

üzüm taban fiyatı 1974 yılında % 42.8 astırılarak 10 
liradan ilân edilmiş, üreticinin emeğinin karşılığı ve
rilerek mağduriyeti önlenmiştir. 

Maliyetin 1% 201 - 30 artmasına karşın 1975 yılında 
tanm ürünleri taban fiyatları genellikle dondurulmuş 
ve çekirdeksiz kuru üzüm taban fiyatı gene 10 lira 
olarak ilân edilmiştir. 

1976 yılında maliyetin ve geçinme endeksinin ge
ne % 20 civarında artmasına karşın, çekirdeksiz kuru 
üzüm taban fiyatı sadece % 5 artırılarak 7/12311 sa
yılı kararname ile 10.50 lira olarak ilân edilmiştir. 

Görüldüğü gibi, 1975 ve 1976 Demirel Hükümeti 
döneminde maliyetin ve geçinme endeksinin de-
vamüzre artmasına karşın, bazı tarım ürünleri fiyatla
rı dondurulmak suretiyle köylülerimiz ve üreticileri
miz büyük ölçüde mağdur edilmişlerdir. 

2. Bazı tarım ürünlerinin taban fiyatları dondu
rulmak suretiyle köylülerimizin ve çiftçilerimizin eme

ğinin karşılığının verilmemesi yanında acaba, Demi
re! hükümetinin ve Ticaret Bakanının tüccarlar ve 
ihracatçılar hakkındaki tutumu ne olmuştur. Şimdi bu 
hususu kısaca gözden geçirelim : 

a) Sonradan TARİŞ'ten alabileceğini bildiği için, 
ihracatçı tüccar 10.50 liradan piyasaya girmemiştir. 
Ancak bir kısım tüccar 1 - 2 lira noksanı ile az mik
tarda üzüm almıştır. 

b) 1976/1977 ihraç sezonunun ilk aylarında asgarî 
ihraç fiyatları 550 - 650 ton/dolar civarında seyrettiği 
için 90 000 ton tahmin edilen rekoltenin tamamına 
yakın kısmı TARİŞ tarafından satınahnmıştır. 

c) Ancak, Kasım ayından itibaren dış piyasa
nın birden hareketlenmesi ile, üzüm ihraç fiyatları 
1 200 Ton/dolara kadar yükselmiş ve bu hızlı yükse
liş çeşitli yolsuzluklara olanak ve fırsat vermiştir. 

d) TARİŞ, elinde bulunan ve 10.50, liradan üreti
ciden almış olduğu çekirdeksiz kuru üzümden 41 
milyon kilosunu gözaçıp kapayıncaya kadar, kısa bir 
zaman içinde asgarî ihraç fiyatı olan 600 - 650 Ton/ 
dolardan ihracatçıya devredivermiştir. 

e) Bir kısım tüccarlar arasında hoşnutsuzluk ve 
kıskançlık yaratmış olan bu durum çeşitli söylentilere 
vesile olmuştur. O kadar ki, bazı ihracatçıların, daha 
önceleri iş yaptıkları yabancı firmaların haberi olma
dan, onlar adına lû! milyon kilo üzümü bir gacede 
kapattıkları söylenmektedir. 

Eğede halk arasında dolaşan çeşitli ve iğneleyici 
söylentiler içinde kesinlik kazanan bir husus var. Ta-
rlş, ihraç fiyatlarının 1 200, Ton/dolara yükselmesin
den hemen önce, 41 milyon kilo üzümü 3 - 4 gün 
içinde 600 -. 650 Ton/dolar karşılığında ihracatçılara 
devretmiş ve esas itibariyle, köylünün ve üreticinin 
hakkı olan aradak' milyonlarca lira farkı bir kısım 
ihracatçıya kazandırmıştır. 

3. Ticaret Bakam çekirdeksiz kuru üzüm ihraç 
fiyatlarının yükseleceğini bilebilecek mevkidedir. Ti
caret ataşeleri ve diğer istihbarat kaynaklan ile dış 
fiyatlan izlemek bakanlığın görevidir. En azından, 
ihracatçılann TARİŞ'ten yaptıktan talepleri acele
den bu derece artırmalan sorumlulann dikkatini çek
meli idi. O halde, bu konuda ileri sürülecek maze
retin geçerliliği olmamak gerekir. 

Sonuç ve öneri : 
a) Çekirdeksiz kuru üzüm ihraç fiyatîannın 1200 

Ton/dolara yani, kilosunun 19 lira 80' kuruşa yüksel
mesinden hemen önce, TARİŞ'in 1976 sezonunda üre
ticilerden satınaldığı üzümlerden 41 milyon kilosu
nu, TARİŞ'e ihraç ettirnıeyıp, çok kısa bir zaman için-

— 111 — 



T. B. M. M. B : 4 26 . 6 . 1977 O : 1 

de 600 - 650 Ton/dolar karşılığında yani, 9 lira nok
sanı ile kilosu 10 lira 72 kuruştan bir kısım ihracatçı
lara devrettirmek, dış fiyatların hızla yükselmesinden 
doğan ve esas itibariyle köylünün, üreticinin hakkı 
olan ve 369 milyon liraya varan fiyat farkını bir avuç 
ihracatçıya kazandırmak suretiyle üreticileri mağdur 
eden ve devleti zarara sokan Ticaret Bakanı Halil 
Başol hakkında görevini kötüye kullandığı için Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesi gereğince, 

b) Ticaret Ataşeleri ve diğer istihbarat kaynak
lan ile dış fiyatları izleyebilecek mevkide olduğu hal
de görevini ihmal ettiği anlaşıldığından Türk Ceza 
Kanununun 230 ncu maddesi gereğince hakkında ko
vuşturma yapılabilmesi için Anayasanın 90 ncı mad
desi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci ve sonraki maddeleri gereğin
ce Meclis soruşturması açılmasını saygılarımla öneri
yorum. 15 . 12 . 1976 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir Mec
lis soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığını 
incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi 
soruşturma hazırlık komisyonunun 16 üyeden oluş
ması hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlamasını onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içerisinde komisyona vermesi hu
susunu onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
partizan tayinler yapmak suretiyle görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ve 278 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle, Köy 
İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 90 
ncı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/109) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Emin Bilen Tü
mer'in, partizan tayinler yapmak suretiyle görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ve 278 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle, Köy 
İleri Bakam Vefa Poyraz hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bakanlığına bağh YSE Genel Müdürlüğü, Top-

raksu ve İskân Genel müdürlükleri teknik persone
linin tayininde partizanlık yaptığı ve böylece T. C. 
K.'nun 278 nci maddesi ve 240 ncı maddesini ihlâl 
eden Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında so
ruşturma açılması istemidir. 

Adalet Partisi Gençlik Kolları Geneî Merkezinin 
17 . 8 . 1976 tarihine kadar, İl Gençlik Kolan Baş
kanlığına gönderdiği genelgede (YSE Genel Müdür
lüğü, Topraksu ve İskân Genel Müdürlüğünün aç
mış olduğu imtihana girmek isteyen arkadaşların 
17 . 8 . 1976 tarihine kadar Genel Merkezimize ta
rafımızdan verilecek mektupla birlikte, öğretim bel
gesi, nüfus hüviyet cüzdanı sureti ve dört adet re
simle müracaatları ve ayrıca gönderilen şahısların 
güvenebihne derecesi ve vilâyetiniz açısından ve par
ti yönünden elzem olan özelliklerinin de belirtilme
sini rica ederim.) Genelgesi imtihana giren kişiler 
arasında partizanlığa dayalı aynm yapmış Köy İş
leri Bakanlığına bağh Genel Müdürlük, Adalet Par
tisi Gençlik Kollarından onay almış kişileri mülâka-
katta kazandırmıştır. Bu genelgenin yayınlandığı 
Cumhuriyet Gazetesinin 26 Ağustos 1976 tarih ve 
18707 sayın nüshasında belirtildiği halde, Köy İste
ri Bakanı imtihanlann hakkaniyet içerisinde yapıl
masını temin etmemiştir. 

TCK.'nun 278 ve 240 ncı maddeleri gereğince 
cezalandırılması lâzım gelen, Köy İşleri Bakanı Vefa 
Poyraz hakkında Anayasamızın 90 ncı ve T. B. M. 
M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi 
gereğince Meclis Soruşturması açılmasını saygı ile 
arz ve rica ederim. 

17 . 12 . 1976 
Adana Milletvekili 
Ehlin Bilen Tümer 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyannea 
bir Meclis soruşturması açılmasının gerekli ohıp ol
madığım incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üye
den kurulması hususunu onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışına süresinin üye seçimi tari
hinden itibaren başlamasını onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içerisinde Komisyona bildirmesi 
hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
layiklik ilkelerine aykırı hareket ettiği, ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyle Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem 
hakkında Anayasanın 90 ncı T. D. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/110 ) 

BAŞKAN — Yedinci sırada, Erzincan Milletve
kili Nurettin Karsu'nun, layiklik ilkelerine aykırı ha
reket ettüği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyîe MİM Eğitim 
Bakanı Ali Naili Erdem hakkında bir Meclis soruş
turması açılmasına ilüşkin önergesi var; önergeyi oku
tuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk çocuklarının eğitilmesi, öğretilmesi ve Ana

yasamızın 2, 3, 12, 19 ve 21 nci maddelerine uygun 
bk biçimde, çağın gereklerine göre geliştirilmesi gö
revi yürütme organı içinde Millî Eğitim Bakanlığına 
verilmiş bulunmaktadır. 

Çocuklarımızın yetiştirilmesi yöntemi Anayasa
mızda açıklıkla belirtilmiş olmasına karşın, Prof. Mu-
bahat Küyel tarafından yazılan, Millî Eğitim Bakan
lığı Talim ve Terbiye Kurulunun 13 Eylül 1976 ta
rih ve 342 sayılı kararıyle ders kitabı olarak kabul 
ediüen ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bastırı
larak Sise 3 ncü sınıflarında okutulmakta olan Fel
sefeye başlangıç kitabı, Türk çocuklarının taze ka
falarına faşist etkenli zehirler akıtarak ulusal birli
ğin temeline dinamit kalıpları yerleştirmeyi amaçla
makta ve «Şia, din Başkanlığı meselesinde Ali'yi tu
tanlardır. Bunlar Ali'yi Tanrı mertebesine çıkaran 
(Galiye) dir» ( ) «GaBye'ye göre, domuz eti 
ve şarap dince yasak (Haram) değildir, helâldir. Ev
li erkek ve kadının evlilik dışı cinsel ilişkiler kurma
sı (Zina) da helâldir», (. ) «Bunların görüşleri
ne, EhM Sünnete'nazaran, pek çok çarpık inanç ka
rışmıştır. Bunlara göre Tanrı cisimdir» ( ) 

«Özellikle, Şiîler arasında, ben Tanrıyım, ya da 
- Cübbemin altında Tanrı vardır iddiaları iFe ortaya 
çıkan bir kesim mutssavvufın davranış ve düşünce
lerini ölüm karşılığı ödemelerinin gerçek sebebi bu 
olmalıdır, Aynca, devlet otoritesinç karşı geîen boz

guncu eylemler de, yine bu teori ile felsefe yolundan 
yasahlaşmaya çalışmışlardır. (Pir Sultan Abdal, Ne-
s^mî, Sivavî)», demektedir. 

Bu kitap ve benzerleri, saygınlığını yitirmiş çağ 
dışı bir öğretimle, Türk ulusu arasında mezhep ay
rımım körükleyerek, körpe beyinlerin önyargı ve 
düşmanlık duyguFarıyle kardeş kavgası yaratıp hal
kımızın birbirini öldürmesine araç olmaktadır. 

Cephe döneminde gericiliğin faşizmi ve Arap 
Ümmetçiliğini doruk noktasına vardıran iktidarın 
MİM Eğitim Bakanlığı Türk halkı arasında 
Alevi - Sünnü düşmanlığı yaratma ve bunda siyasal 
b'r çıkar elde etme çabası içine girmiştir. 

Vatandaştan aldığı vergiyle bastırılan kitaplar
da, vergiyi veren vatandaşı küçültücü hor görücü ve 
gerçek dışı yazılar yazdıran Cephe İktidarının bu 
bağnaz ve çağ dışı tutumu, şimdiye dek kardeşçe ya
şayan Türk köylüsüne de yansımış ve köyde ölen 
Alevi vatandaşın, Cephe yandaşı köy imamları, müs-
lüman değil! diye cenaze namazlarını bile kıldırmaz 
olmuşlardır. 

Asırlar önce, zulme karşı, yoksul Türk halkının 
mutluluğu ve özgürlüğü için savaşını vermiş ve bu 
uğurda kelleleri alınmış Anadolu Türk devrimcile
rinin, Türk çocuklarına bozguncu diye tanıtılması 
da MİM Eğitimimizin bir çıkmaza girdiğinin kanı
tıdır. 

Atatürk devrimlerine ters düsen ve Atatürk'ün 
layikhk ilkelerini temelinden yoketmeyi amaçlayan 
Türk halkım bölüp birbirine düşman kamplara ayı
ran, gençlerin ve halkın vuruşmasına yol açan ve bu 
amaca ulaşmada her türlü aracı kullanmada sakınca 
görmeyen MiM Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem suç 
işîeme eylemi içine girmiş bulunmaktadır. Yüce Di
vana verilmesi için Anayasamızın 90 ncı maddesi, 
T. C. K.'mm 240 ncı maddesi ve T. B. M. M. İçtü
züğünün 12, 14 ncü maddeleri gereğince, büyük öl
çüde siyasî ve cezaî sorumluluğu nedeniyle MİM Eği
tim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Meclis Soruş
turması açılmasını saygılarımla arz ederim. 

20 . 12 . 1976 
Erzincan Milletvekili 

Nurettin Karsu 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığını 
incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 kişiden oîuş-
anısı hususunu oyanınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisoynun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden itibaren başlamasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul! edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

l igii Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tari
hinden itibaren 15 gün içinde Komisyona bildirmesi 
hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edimıiştir. 

15. — Denizli Milletvekili Hüseyin Erçelik'in, par
tizan tayinler yapmak suretiyle görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Başbakan 
Süleyman Demirel ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili 
Erdem haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/111) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Hüseyin Erçe-
Eik'in, partizan tayinler yapmak suretiyle görevle
rini kötüye küHandiklan ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia-
sıyüe Başbakan Süleyman Demirel ve Millî Eğitim 
Bakanı Ali Naili Erdem haklarında bir Meclis So
ruşturması acıtmasına ilişkin önergesi var, önergeyi 
okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cephe Hükümetinin, kuruluşundan bugüne dek 

Denizli'den başka illere ve çeşitli yerlere 195 öğret
men sürgün edilmiştir. Büyük bir haksızlığa, kor
kunç bir kıyıma uğrayan öğretmenlerin çoğu göre
vinden, evinden ayrılmamak için bütün yıl rapor al
mış, kimisi istif a etmiştir. 

Karı - koca öğretmen oîup, ayni okulda çalışan
lar da eşlerinden ayrı yörelere sürülmüşlerdir. Ço
cukları, yuvası, annesi ve babası ayrı yerlerde olan 
bu öğretmenîerden görev beklemek, verim almak ola
nak dışıdır, tki ulus arasında yapılan savaşlarda da
hi bu kadar yuva söndürülmemiş, aile parçalanma
mış ve perişan edilmemiştir. 

Ekonomik yönden zayıf, ezilen ve sömürülen 
halk çocukları bütün yıl boyunca sınıflarında öğret
men beklemişler, zamanları boşu boşuna akmış git
miştir. Denizli Valisi M. Hayri Güler ve MiFî Eği
tim Müdürü Hasan Çölgeçen sömürü düzeninin ge
reğini yerine getirmiş ne kadar devrimci, görevle
ri boyunca iyi sicil almış, köklü meslekî bilgisi, yük

sek karakteri, pedagojik Formasyonu, geniş bir ge
nel kültürü olan, Özgürlükçü demokrasiyi benimse
yen, toplumcu, barışçı, çağdaş uygarlığı, bağımsızlı
ğı ve ulusal birîiği güçlendirmek için çaba gösteren 
bu öğretmenleri dağıtmak, sürmek, kıymak için yu
valarına ve yerlerine ihanet dinamiti koymuşlardır. 
Bundan yalnız öğretmenler zarar görmemiş, öğren
ciler, veliler, aileler büyük tahribata uğramışlardır. 

Bu davranış bir raslantı ya da sadece siyasaÜ bir 
amaç da değildir. Bu gidiş Cephe İktidarının üze
rine oturttuğu sermaye - toprak rantçıları, artı de
ğer çıkarcıları ve ticaret burjuvazisi gibi egemen sı
nıfların isteklerine ve arzularına uygun düşen sos-
yo - ekonomik politika ile bütünleşen, perçinleşen 
her şeyi tevekküle, şansa ve bahta bağlayan, kadere 
boyun eğen aldatıcı ve uyutucu sistemin millî eğiti
me kadar uzantısıdır. 

Bunlar, öğretmenden ve öğrenciden korktukları 
kadar Allahtan bile korkmamaktadırlar. Onun için
dir ki öğretmene yular ve semer vururlar, saldırırlar, 
baskınlar düzenlerler, terör yaratırlar, sürerler, kıyar
lar ve öldürürler. Amaçları öğretmeni susturmak, 
sesini kesmek, korkutmak ve sınıfından evine gidip 
- gelen bir robot yapmaktır. 

Çünkü; biliyorlar ki bütün dünyada kalkınma
nın manivelası, aydınlanmanın bataryası ve devrim
lerin güçlü silâhı öğretmendir. Esasen öğretmenlik 
bîr tanrı mesleği olduğu gibi, hakça, özgürce yaşa
mın koşulunu, toplum mutluluğunun, özgürlüğün dir
liğin, birliğin içinde yaşama olanaklarını sağîayan 
bir meslektir. 

Bu sürgüne uğrayan öğretmenlerin pek çoğu Da-
nıştaydan yürütmeyi durdurma kararı aldıkları hal
de ilin valisi hiçbirini uygulamamış, hatta durdur
ma kararı getirenleri bir başka yere daha sürgün et
meyi yeğ görmüştür. 

Bu haksızlıktır. Çağ dışıdır. Sosyali adalete, insan 
onuruna ters düşmektedir. Bunu insanlık onuru ile, 
çağdaş uygarlık düzeniyle, bağdaştırmak olanak
sızdır. 

İşte bu nedenlerle Millî Eğitim Bakanlığının Teb
liğler Dergisinde kan - koca aynı yerde görev yapar
lar demesine rağmen kanunları çiğneyen, haksızlık 
yapsrn, ulusu bölen, yuvalan dağıtan, anarşizmi kö
rükleyen, keyfî işler yapan, faşizan baskılar sonucu 
uhısumuzu bir iç savaşın eşiğine getiren ve Danıştay 
kararlanm uygulamayan Denizli Valisi M. Hayri 
Gü!er ve MiSî Eğitim Müdürü Hasan Çölgeçen'i des
tek ve bu işlemlerde ortak oldukîanndan Millî Eği-
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tim Bakanı AH Naili Erdem ve Başbakan Süleyman 
Demirci hakkında Anayasamızın 90 ncı, T. C. K.nun 
240 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
12, 14 ncü maddelerine göre bir Meclis Soruşturma
sı açılmasını talep ediyorum. 

Saygılarımla. 
21 . 12 . 1976 

Denizli Milletvekili 
Hüseyin ErçeEk 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anaya
sanın 90, Türkiye Büyük MiHet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığını 
incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Soruşturma Komisyonunun 16 kişiden oluşması hu
susunu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden itibaren başlaması hususunu onayınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İlgili Başbakan ve Bakanın yazılı görüşlerini üye 
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Komis
yona bildirmesi hususunu onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16, — Malatya Milletvekili Hakkı Gökçenin, 
toplum olaylarını, cinayetleri teşvik ettiği ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 64 ve 450 nci madde
lerine uyduğu iddiasıyle, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Alparslan Türkeş hakkında Anaya-
nın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (91112) 

BAŞKAN — Bu kısmın 9 ncu sırasında, Malat
ya Milletvekili Hakkı Gökçe'nin, toplum olaylarım, 
cinayetleri teşvik ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 64 ve 450 nci maddelerine uyduğu iddia
sıyle, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan 
Türkeş hakkında bir Meclis Soruşturması açılması
na ilişkin önergesi vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplum olaylarının sürüp gitmekte olduğu ülke

mizde yaratanların, ölenlerin sayısını bilme ola
nağı kalmamıştır. Büyük kentlerde - üniversitelerde 
olan olaylar bir çığ gibi ülkemizin dört bucağına 
taşarak küçük kasabalarda, orta öğretimide içine al
mış, kavga günlük yaşam hafinde sürdürülüp götü
rülmektedir. Kurşuna, kana, yaralanmaya ve öldü
rülmeye alışmış bir bakış içindeyiz. Sırrını siyasal 

güçlere dayamış okullar, ülkeyi kana bulamakta can 
güvenliğinden yoksun bulunan insanların, öğrencile
rin, işçilerin şaşkın ve umutsuz durumlarına seyirci
yiz. Politikasını kendisinden başka düşünenlerin 
ölümü üzerine kurmak isteyen, bir kişinin Hükümet 
ortağı olarak bulunması bu umutsuzluğu daha da 
artırmaktadır. Sabah evinden çıkan gençlerin ak
şama dönüp dönmeyeceği tartışılır olmuştur. Dev
letin güvenlik güçlerinin olaylara çoğu kez seyirci 
kaldığı söylenmektedir. Sokak kabadayıları okul
larda kol geziyor okumak isteyenler kovuluyor dö
vülüyor öldürülüyor. Bu olayları yaratanlar, bir siyasî 
partinin yan kuruluşlarıdır. Bay Alparslan Türkeş'in 
Bozkurtları olan bu gençler talimatlarını kendisinden 
sumaktadır. Bay Türkeş'ten teşvik görmektedirler. «Da
vayı», alıp götürdüğünü söyleyen Bay Türkeş «Dö
nersem beni vurun» «Davaya katılıp dönenleri de 
vurun») demektedir. Meclis kürsüsünden ülkücülerin 
devlet güvenlik güçlerine yardımcı okluklarını söy
leyen Bay Türkeş bir başka açıklamasında kullanı
lan silâhların niteliğimde söylemektedir. Bu tahrik 
ve teşvikle Bay Türkeş'in komandolarının yapüklan 
marifetler her gün ülkemizin dört bucağında ser
gilenmektedir. Üzerlerinde silâh bulunan gençlerden 
bir kesimi soruşturma için karakola götürülürken 
aynı düşünce içinde bulunan ülkücü komandolar 
polisleri dövebiliyor, silâhlarını ve sifâhh gençleri 
ellerinden alabiliyorlar. Devletin Silâhlı Kuvvetleri
ne saJdırabiKyorîar. Bunların yakalanmalarını sağ
layan Jandarma Komutanına «Bu Komutan aşırı sol
cudur» denilerek başka yerlere sürdürülebiliyor. Böy
lece halkın güvenliğinin' sağlanması bir yana, Dev
letin güvenKk güçlerinin güvence içinde bulunduğu
nu savunmak dahi olanaksız. Bay Türkeş'in tahrik 
ve teşviklerinin ve suça azmettirmelerinin sonucu 
olayların önlenmez durum aldığını gören bir Hü
kümet ortağı Sayın Feyzioğlu «Tedhişçi saldırgan
ların, militanların karşısına sorumsuz silâhh gruplar 
çıkarhlmamah, devletin güvenlik kuvvetleri çdtar-
tılmah demeye mecbur kalmıştır. Türkiye'deki bu
nalımın dayanılmaz hale geldiğini görmemeye im
kân yoktur. Yaratüan bu durumun sebepleri orta
dadır. Bay Türkeş ile ortaklık kuranlar artık bunu 
açık yürekle söylemektedirler. Bay Türkeş bu duru
mu sezdiği için yanıtlamakta ve «Böyle diyenler ko
nuya yüzeyden bakan ciddiyetten yoksun kişilerdir. 
Böyle demek Komünist tedhişçilere teslim olmayan 
yurtsever Türk gençliğinin millî şuur ve düşünceden 
mülhem şerefli mücadelelerine yöneltilen elem ve-
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rici hücumlardır», diyor. Şöylece Bay Türkeş önce
den söylediklerini aynen yineliyor. Olayları mutlaka 
kendi düşüncesinde olan komandolarının başka dü
şüncede olanları kovarak, döverek öldürerek sürdü
receğini söylüyor. Böylece ülkede bir Aşiret yöneti
mini ve Dağ kanunlarının uygulanmasını diliyor. 
Her zaman oMuğu gibi Ülkücü komandolarının sa
hibi, onların teşvik ve tahrikçiliğini yapıyor. Suça 
azmettiriyor. 

Haik tedirgin ve bezgin, olaylar günlük yaşam 
gibi dövülme ve yaralanmaları basından görme ola
nağı kalmadı. Çünkü bu gibi olaylar hayatın bir par
çası halinde sıralanıp gidiyor. Kasabalarda ortaokul
lar kapanıyor. Öğretmen okullarındaki durum belli. 
Üniversiteler gözler önünde bir olağan üstü hal var. 
Bugün Türkiye, din, mezhep, dil ve ırk ayncalıklâ-
riyle bölünmek, çağ dışı örnekler sergilenerek rejim 
mücadelesine itilmek istenilmektedir. 

Sonuç olarak: Ola gelen ve sürdürülmek istenen 
kavganın nedeni belli olayların tertip noktası açık. 
İnsanları susturma yaralama ve öldürmenin peşin
de olanların varlığı meydanda. Halk sıkıntılar içinde 
olayların hükümetin bir kesiminin eliyle çıkarıldığı
nı biliyor. Nerede biteceği belirsiz sorumsuzluğunu 
her gün biraz daha artıran Bay Türkeş bu gidişin
den bir sonuç arıyor. Çocuğunu kaybeden ananın 
yüreğindeki yarayı bir ömür boyu sürdüreceğini bi
lerek, babaların kin duygulan içinde taşmak üzere 
olduğunu sezerek, nesillerin birbirine düşman kesildi
ğini görerek teşvikçiliğini kendi dünyasında ve umu
du içinde başkalarının mezar taşlarının üzerine sal
tanatını kurmak istiyor. Türkiye Demokratik Par
lamenter sistem içinde yönetimine devam etmekte
dir. Başka yöne çekmek isteyenlerin hesabı Anaya
sa!! kural içinde sorulmalıdır. Hizmet etmek iste
yenler dürüst olmak durumundadır. Ülkenin tüm 
bölgelerinde çıkarılan olayların baş sorumlusu Bay 
Türkeş'tir. Düşünce özgürlüğünü silmek isteyen 
öldürmeyi salık veren ve yasal gibi gösteren odur. 
OMyların baş sorumlusu gençleri suç işlemeye az
mettiren odur. Bu nedenle Türk Ceza Yasasının 64, 
450 nci maddelerine göre suç işleyen Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Bay Alparslan Türkeş hak
kında Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince Meclis 
Soruşturması açılmasını arz ve teklif ederim. 

28 . 12 . 1976 
Malatya Senatörü 

Hakkı Gökçe 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
oluşması hususunu onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde komisyona vermesi husu
sunu onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
TRT Genel Müdürü hakkındaki Danıştay kararları
nı uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 152, 237, 238 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Sü
leyman D emir el hakkında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/113) 

BAŞKAN — İstanbul Miletvekili Doğan Öztunç' 
un, TRT Genel Müdürü hakkındaki Danıştay karar
larını uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 152, 237, 238 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan De-
mirel hakkında Anayasanın 90, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa ve hukuk kuralları gereğince meşru ola

rak atanmış TRT'nin yasal Genel Müdürü İsmail Cem 
olduğu halde işbaşına gelen Cephe Hükümeti bu ma
kama hukuk dışı uygulamalarla Nevzat Yalçıntaş'ı 
tayin etmiştir. 

Bunun üzerine ilgililer Danıştaya başvurarak «yü
rütmenin durdurulması» kararı almışlardır. 

Bu karardan bir süre sonra Nevzat Yalçmtaş gö
revinden istifa etmiştir. 

Bu kez Demirel hükümeti hukuksal sakıncaları
na ve Danıştay kararma rağmen TRT Genel Müdür
lüğüne Prof. Şaban Karataş'ı atamıştır. 

Bu hukuk dışı ve Danıştay kararını çiğneyen yeni 
atama karşısında ilgililer Danıştaya başvurarak TRT 
Genel Müdürlüğünün İsmail Cem tarafından dolu ol
duğu ve bu makama atama yapılmasının Anayasa ve 
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Danıştay kararı gereğince mümkün olmadığını ve Şa
ban Karataş'ın TRT Genel Müdürlüğüne atanma ka
rarının iptal edilmesini istemişlerdir. 

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu bu baş
vuruyu 10 Şubat 1976 tarihinde sonuçlandırarak yü
rütmenin durdurulması kararım vermiştir. 

Başbakanlık Danıştayın bu kararma itiraz edince 
17 Aralık 1976'da Dava Daireleri Genel Kurulu top
lanarak Şaban Karataş'ın TRT Genel Müdürlüğüne 
atanmasına ilişkin Hükümet kararnamesini tümden 
iptal ederek geçersiz kılmıştır. 

Danıştayın bu karara vardığı günlerde Ankara 
8 nci Asliye Ceza Mahkemesi de kendisine memuri
yet sıfatı nedeniyle hakaret ettiği iddiasıyle bir va
tandaşımız aleyhine açtığı dava dolay isiyle; Şaban Ka
rataş'ın hukuken TRT Genel Müdürü olmadığı, bu sı
fatla dava açmasının olanaksız bulunduğu hükmüne 
varmış ve davayı düşürmüştür. 

Bu nedenle : 
1. Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulunun Şa

ban Karataş'ın TRT Genel Müdürlüğüne atanma
sına ilişkin Hükümet kararnamesini iptal etmesine, 
ve bu karara dayanarak Ankara 8 nci Asliye Ceza 
Mahkemesinin Şaban Karataş'ı TRT Genel Müdü
rü olarak kabul etmeyen kararına rağmen Karataş' 
m Ibu makamda oturması ceza hukuku açısından işgal
cilik ve Devlet memuriyetini gasp suçunu doğurmak
tadır. 

2. Kesinleşen yargı kararı ile memuriyete devam 
hakkından yoksun kılınan Şaban Karataş'ın atandığı 
günden bu yana aldığı her karar ve yaptığı her har
cama ve başvurduğu her işlem yasalara göre geçer
sizdir ve suçtur. 

3. Şabtfn Karataş Ceza Kanununun 152 nci mad
desine göre (Hakkında memuriyeti terk emri) bulun
duğu halde makamında kalmakla ve tasarruf ve har
camalara tayin ve anlaşmalar yapmakla her yeni iş
lemle ayrıca yeni bir suç işlemektedir. 

4. Şaban Karataş hukuken Genel Müdür olmadı
ğı halde maaş ve harcırah almakta, kiralama, satm
alına ve sözleşme yoluyla milyonları aşan gider ve 
harcamalar yapmaktadır. Bu tasarrufları da ayrıca 
Şaban Karataş hakkında cezaî kovuşturmayı gerek
tirecek yeni suçlara yol açmaktadır. 

5. Ayrıca Şaban Karataş Anayasa kuruluşu olan 
Yüksek Mahkeme kararlarına uymayarak hukuk dı
şı yöntemlerle TRT Genel Müdürlüğünü işgal etmek
le açıkça Anayasa suçu işlemektedir. 

6. Anayasa buyruğunu ve Yüksek Mahkeme ka
rarlarım çiğneyerek TRT gibi özerk bir anayasal ku
rumun başına anti - demokratik yollardan Şaban Ka
rataş'ı getiren ve onu orada tutan Başbakan Süley
man Demirel ve Hükümeti de Anayasa suçu işle
mektedirler. 

7. Şaban Karataş bir süre önce bir gazetede yap
tığı röportajda kendisinin tarafsız olmadığım ve ta
raf olduğunu bu nedenle de gelecekte tuttuğu taraf 
saflarında siyasete atılabileceğini ifade etmiştir. 

Bu ifadesi ile TRT'ye yerleştirdiği partizan mili
tanlarla yaptığı program ve eylemlerle Karataş TRT' 
nin tarafsızlık ilkesini de zedelemiştir. 

— TRT kitle haberleşme aracı olmaktan çıkmış 
halka dönük olmaktan uzaklaşmış eğitici fonksiyonu
nu yitirmiştir. 

— TRT'de devrimci yetenekli, bilinçli tüm kad
rolar tasfiye edilmiş yeni tayinler partizanca düşün
celerle oluşturulmuştur. 

— TRT programları çağ dışı düşüncelerle tek yön
lü siyasal amaçla ve bilimsel olmayan yöntemlerle 
hazırlandığı için halkımız TRT'yi protesto etmek su
retiyle izlememeye başlamıştır. 

Bu nedenlerden dolayı Danıştay kararlarını uy
gulamayarak Şaban Karataş'ı hukuk dışı yollardan 
TRT Genel Müdürlüğüne getiren ve onu orada tutan 
Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 
90 nci, T. B. M. M. Birleşik İçtüzüğünün 12 ve 
Türk Ceza Kanununun 152, 237, 238 ve 240 nci mad
delerine göre Meclis Soruşturması açılmasını saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Doğan Öztunç 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasmın gerekli olup olmadığım 
incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden oluş
ması hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çahşma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren başlaması hususunu onayınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İlgili Başbakanın yazılı görüşünü üye seçimi tari
hinden itibaren 15 gün içerisinde Komisyona bildir
mesi hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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18. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı ve 3 arka
daşının, F-104-S savaş uçaklarının alımında görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle eski Baş
bakan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/114) 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı ve 
3 arkadaşının, F-104-S savaş uçaklarının alımında 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, 
eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini okutuyorum» 

31 . 12 . 1976 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mart/1976 tarihinde müzakere konusu yapılarak 

gündeme alınması Millet Meclisince ittifakla kabul 
edilmiş bulunan Demokratik Parti Grupu ile Cum
huriyet Halk Partili bir kısım üyelere ait Araştırma 
önergelerinin gereği olarak kurulmuş bulunan Araş
tırma Komisyonunun, Birleşik Amerika'da araştırma 
yapmak üzere Millet Meclisinden izin istemeye karar 
vermiş ve bu kararının Millet Meclisinde müzakere 
konusu yapılmış. olmasından sonra, Lockheed skan
dali veya yolsuzluğu olarak anılan olayda varılmış 
bulunan nokta şudur : 

Millet Meclisi müzakerelerinde Komisyon Başka
nının, Adalet Bakanının, Millî Savunma Bakanının 
açıklamaları ve bunun dışında Başbakan Süleyman 
Demirel'in ve eski Başbakan Bülent Ecevit'in ortaya 
koyduğu dokümanlar göstermiştir ki : 

1. LOOK « HEED Firması mümessili olan Al-
tay Kollektif Şirketi Türkiye Mümessili Başkam Ne
zih Mete Dural, F-104-S uçaklarından muayyen mik
tar ve talebine bağlı fiyatla uçak verme teklifini, za
manın Hükümet Başkanı Sayın Bülent Ecevit'e 
25 . 7 .1974 tarihinde ulaştırmıştır. 

2. Eski Başbakan Sayın Ecevit, Bay Nezih Mete 
Dural'ın bu teklifini başka teklif almaksızın ve sor
maksızın, onayladığını ve uygun bulduğunu, 9.8.1974 
tarihinde yazılı olarak bildirmiş ve gereğini emret
miştir. 

3. 18 uçaklık bir filo halinde, beheri 3,8 milyon 
dolara, satınalınmasını Sayın Başbakan Bülent Ece
vit'in uygun bulduğu ilk parti, 16 Ekim 1974'te alın
mış ve yine bu ilk yapüan Sözleşmeye uyularak ikin
ci parti uçaklar 3 Nisan 1975'te alınmıştır. Ve gerek

li dövizin temini, tediyesi, Başbakan Bülent Ecevit 
tarafından emredilmiş, Devlet bütçesinden 3 milyar 
TL. civannda bir tediye yapılmıştır. 

4. Önerge sahibi C. H. P. lı milletvekillerinin 
tespitine ve iddialarına göre, bu uçak alımı için Tür
kiye'de 13 milyon TL. sı rüşvet dağıtılmıştır. Bizim 
tespit ettiğimize göre eski Başbakan Bülent Ecevit'in 
yukarıda tarihini belirttiğim ve alınmasını emrettiği 
uçak satmalına tarihinden önce, Look - Heed Fir
masından hiç bir şekilde uçak alınmamış ve keza eski 
Başbakan Bülent Ecevit'in onayladığı bu satmalma-
nın dışında ve daha sonraki tarihlerde de Look -
Heed Firmasından uçak satınahnmamış veya benzeri 
bir sözleşme yapılmamıştır. 

5. Eski Başbakan Bülent Ecevit'in, Look -: Heed 
firması Türkiye Mümessili ve Altay Kollektif (Şirketi 
Başkam Nezih Mete Dural'la arkadaşlığı, yakınlığı 
bulunduğu iddiası vardır. Yapılan açıklamalara göre 
eski Başbakan Bülent Ecevit, önceden ve şifahî ola
rak, Hava Kuvvetleri Komutanına, Nezih Mete Du
raldan, yani Look - Heed uçaklarından uçak satm 
alınmasına, mutabakatını bildirmiş ve bu mutabakat 
üzerine resmî muamele başlatılmıştır. 

6. Dünyada ve Türkiye'de Look ~. Heed firmasi-
nın bize sattığı ve satışı sebebiyle rüşvet dağıttığı id
dia olunan F-104-S uçaklarının dışında başka tür ve 
hatta ihtiyacımıza çok daha yarayışlı uçakların bulun
duğu, bilinen bir keyfiyettir. Hal böyle iken, Altay 
Kollektif Şirketi Başkanı Nezih Mete Dural'ın tekli
finin dışında, hiç bir firmadan uçak satacağı ve ve
receği hususunda özenle teklif alınmamış ve istenme
miştir. 

Sonuç : İddia konusu yolsuzluğun ve rüşvet ola
yının 25 Temmuz 1974 tarihi ile 16 Ekim 1974 tarihi 
arasında vuku bulduğu, kesinlik kazanmıştır. 

Anayasamıza göre, doğrudan doğruya Başbakan
lığa bağlı bulunan Genelkurmay Başkanlığının uçak 
satın alma isteğinin o tarihteki sorumlu Başbakan 
Bülent Ecevit tarafından yukarıda izah edilen biçim
de yerine getirildiği, anlaşılmıştır. 

Konu, bir Soruşturma mevzuu yapıldığında, öğ
renileceği üzere, Başbakana yapılması muhtemel 
Look -• Heed firmasının Türkiye Mümessili Nezih 
Mete Dural'ın özel ziyaretleriyle önceden halledilmiş 
şüphesini muhtevidir. O devrin sorumlu Başbakanı 
Sayın Bülent Ecevit'in bu firmanın dışında başka fir
malardan teklif almamış olması da bu şüpheyi artır
maktadır. 
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Suç tarihi olan 25 Temmuz 1974 tarihi ile 16 Ekim 
1974 tarihinde yetkili ve sorumlu Başbakan Bülent 
Eeevit, rüşvet dağıtma ve alma fiiline, dolaylı ve do
laysız olarak karışmamış olsa bile, yapılan satın alına 
işlemi ile rüşvet alma ve milletin kendisine emanet 
edilmiş varlığını yeterince korumamak ve onun zi
yanına bilerek sebebiyet vermek suçunu irtikâb etti
ği anlaşılmaktadır. Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine göre eski Başbakan Bülent Ecevit'in ceza
landırılması gereğini teminen, Anayasanın 90 ncı 
maddesi gereğince, Yüce Divana şevki için Meclis So
ruşturması açılmasını saygılarımızla arz ve talep ede
riz. 

Sivas Milletvekili Bursa Milletvekili 
Vahit Bozath H. Suat Sungur 

İzmir Senatörü Kocaeli Milletvekili 
Mümin Kırlı Sedat Akay 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadı
ğım incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
kurulması hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren başlaması hususunu onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edli-
miştir. 

İlgili Başbakanın yazılı görüşünü üye seçimi tari
hinden itibaren 15 gün içerisinde Komisyona bildir
mesi hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul eden-
Ieı... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile 
İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen'in, F-104-S sa
vaş uçağı alımında fazla ödemede bulunarak Hazine
yi zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Baş
bakan Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 90 
ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/115) 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen'in, F-104-Ş 
savaş uçağı alımında fazla ödemede bulunarak Ha
zineyi zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, 
Başbakan Süleyman Demirel hakkında bir Meclis 

Soruşturması açılmasına ilişkin Önergesini okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
31 . 12 . 1976 

Kamu kuruluşlarının yurt dışından yaptıkları alım
larda rüşvet ve yolsuzluk iddialarının araştırılması 
için C. H. P. ve D. P. gruplarınca verilen araştırma 
önergeleri birleştirilerek Millet Meclisinde görüşül
müş ve bir Araştırma Komisyonu kurulmuştur. 

Araştırma Komisyonu çalışmalarını yürütürken 
zaman zaman yapılan açıklamalarda Hükümetin ve 
yetkili makamların, komisyon çalışmalarını güçleş-
tirici bir tutuma girdikleri anlaşılmaktadır. 

Son günlerde, konu, basında ve bir siyasî parti 
grupunun toplantısında yeni bir nitelik kazanmış, ko
misyonun araştırma konusu olan ve Türkiye'de da
ğıtıldığı iddia edilen rüşvetlerin sadece Lockheed 
firmasıyle ve yine bu firmadan alınan F-104-S uçak
larının ahmıyle ilgili olduğu izlenimi uyandırılmaya 
çalışılmıştır. 

Konu A. P. Genel Başkam ve Başbakan Demirel 
tarafından daha da daraltılarak sadece 1974 yılında 
alınmış olan uçaklara inhisar ettirilmek istenmiştir. O 
kadar ki Başbakan Demirel, 1974'ten sonra kendi 
Hükümetinin Lockheed firmasından uçak ahmıyle 
hiç ilgisi bulunmadığım öne sürmektedir. Oysa adı 
geçen komisyonun görevi, 1966 - 1976 yılları arasın
da tüm kamu ithalatındaki rüşvet ve yolsuzluk iddia
larım araştırıp aydınlığa çıkarmaktır. Bu nedenle 
1975 yılında Demirel Hükümeti döneminde Lockheed 
firmasından hem de değişik koşullarla uçak alımına 
dair işlemleri de adı geçen komisyonun araştırma 
konusu yapması göreviyken yukarıda açıklanan de
meciyle bu konu Başbakan tarafından gizlenmek is
tenmektedir. 

1974 yılında Birinci Kıbrıs Barış Harekâtından 
sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığının ve Genelkur
may Başkanlığının gösterdiği kesin ihtiyaç üzerine 
İtalyan Aeritalia Şirketinden Lockheed firması ara-
cılığiyle uçak alınmıştır. Hükümetin bu uçakların alı
nabilmesini sağlayıcı ön çalışmaları ve incelemeleri 
yapmak üzere üç kişilik bir askeri heyetin İtalya'ya 
gönderilmesine dair kararı vardır. Giden askerî heyet 
incelemelerini yapmış, şartlan tespit etmiş ve 16 Ekim 
1974'te 18 F-104-S uçağı Hava Kuvvetlerince teslim 
alınmıştın Bu uçakların beheri için ödenen bedel 
3 815 000 dolardır. Bu anlaşmada daha sonra alına
cak uçakların da aynı fiyatla teslim taahhüdü var
dır. Hal böyleyken Demirel Hükümeti zamanında 6 
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Mayıs 1975 tarihinde 22 uçak için yapılan ikinci anlaş
mada her bir uçak için ödenen bedel 4 298 000 do
lardır. Böylece her uçak için 483 000 dolar, toplam 
159 000 000 lira fazla para ödenmiştfr. Bundan da
ha vahimi 1974'te alman uçaklar için Lockheed fir
masına ödenen komisyon uçak başına 5 000 dolar 
iken 1975'te yani Demirel Hükümeti zamanında alı
nan uçaklar için ise Lockheed firmasından Türkiye 
temsilcisi Nezih DuraPa uçak başına ödenen komis
yon 92 000 dolardır. Böylece yalnız komisyon olarak 
ödenen fazla para 30 000 000 liradır. Uçak bedel
lerinin artışında artan komisyonun katkısı olduğu 
kuşkusuzdur. 

Bu arada basında çok önce yayınlanan ve ilgili
lerce bugüne kadar yalanlanmayan bilgilere göre, 
Lockheed firmasının Türkiye temsilcisi Altay firma
sı sahibi Nezih Dural ile Başbakan Süleyman Demi
rel arasında iş ilişkileri olduğunu bir kez daha ha
tırlatmakta yarar vardır. 

Görüldüğü üzere, Başbakan Süleyman Demirel 
fiyat artışım gerektirecek hiçbir haklı neden yokken 
söz konusu uçakların alımı için Devlet Hazinesinden 
159 000 000 Türk lirası fazla para ödenmesine göz 
yummuş, Hazineyi zarara sokmuş ve Devlet parasını 
gözetmek yolundaki aslî görevini kötüye kullanarak 
T .C. Kanununun 240 ncı maddesinde tamamlanmış 
olan suçu işlemiştir. 

Sonuç : 
Yukarıda açıklanan nedenlerle, bilerek Türkiye 

Cumhuriyeti Hazinesini 159 000 000 Türk lirası zara
ra sokmak suretiyle T. C. Kanununun 240 ncı mad
desini ihlâl eden Başbakan Süleyman DemireFin ce
zalandırılmasını sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplan
tı İçtüzüğünün 12 ve 14 ncü maddeleri uyarınca Yü
ce Divana şevki için soruşturma açılmasını saygıla
rımızla arz ve talep ederiz. 

Sakarya Milletvekili tstanbul Milletvekili 
Hayrettin Uysal Ali Nejat Ölçen 

BAŞKAN — Sayın üyeler; okunan önerge hak
kında Anayasanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü mad
desi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasının ge
rekli olup olmadığını incelemekle görevli Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun 16 üyeden oluşması hususunu onayınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren başlaması hususunu onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İlgili Başbakanın yazılı görüşünü üye seçimi tari
hinden itibaren 15 gün içerisinde komisyona bildir
mesi hususunu onayımza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20. — Manisa Milletvekili Veli Bakirlinin, tütün 
ekicilerinin sorunlarına edilmeyerek görevini ihmal 
ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 
ncu maddesine uyduğu iddiasıyle, Gümrük ve Tekel 
Bakanı Orhan Öztrak hakkında Anayasanın 90 ncı, 
T. B .M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/116) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nın, tütün ekicilerinin sorunlarına eğihneyerek gö
revini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 230 ncu maddesine uyduğu iddiasiyle, Güm
rük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak hakkında bir Mec
lis 2 Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ege tütün piyasasının açılmasının yaklaştığı bu

günlerde Hükümetin üreticileri endişeye sevk eden 
davranışları vardır. Cephe Hükümetinin Gümrük ve 
Tekel Bakam son demecinde tütün üretiminde re
kolte fazlalığı vardır diyerek kamuoyunda panik ya
ratmış üreticilerin bu kuşkusunu pekiştirmiştir. 

Ekonomimize en büyük katkıyı yapan, yurdu
muza milyonlarca liralık döviz girmesini sağlayan 
Ege'li tütün üreticilerinin ve tütüncülüğümüzün so
runlarına uzak kalarak görevini ihmal eden, tütün 
üreticileri yararına tedbir almayan Gümrük ve Te
kel Bakanı, l hakkında Türk Ceza Kanununun 230 
ncu maddesi uyarınca cezalandırılması için Anayasa
nın 90 nci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğün 12 nci maddesi uyarınca Meclis Soruşturması 
açılmasını dilerim. 

31 . 12 . 1976 
Manisa Milletvekili 

Veli Bakirli 
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anaya

sanın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyannea bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olmadığını 
incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden oluş-
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ması hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden itibaren başlamasını onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içerisinde Komisyona bildirme
si hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
köye götürülen hizmetlerde partizanca davranarak 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, 
Köy İsleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında, Anayasa
nın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/117) 

BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Güneş'in, köye götürülen hizmetlerde partizanca dav
ranarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle, Köy İşleri Bakam Vefa Poyraz hakkında 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
sini okutuyorum : 

4 . 12 . 1976 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Anayasamız ve buna uygun olarak çıkarılmış di
ğer yasalar, devlet hizmetinde, vatandaşlar arasında 
hiç bir siyasî fark gözetmeden, ayırım yapmadan 
eşit hizmet etmeyi getirmiştir. Yine Anayasamıza 
dayanarak kurulmuş olan Devlet Planlama Teşkilâtı 
beşer yıllık kalkınma ve yatırım planlarım yaparken, 
Türkiye'mizin hiç bir yerinde parti ve kişi farkı 
gözetmeksizin ülkemizin ve halkımızın ekonomik, 
kültürel ve sosyal ihtiyaçlarım gözönünde bulundu
rarak yapar ve hükümetin uygulamasına sunar. 

Hükümet ise bu beş yıllık kalkınma planlarını 
yıllık dilimlere göre parasal sorununu bütçe kanun
ları ile Yüce Meclisin onayından geçirir ve uygula
maya koyar. Bu uygulama yerinde ve mahallinde 
görevliler tarafından yürütülürken hiç bir siyasî ay
rım yapılmaksızın yasaların emrettiği biçimde yürü
tülür. 

Plan ve programlara göre yatırım ve hizmet uy
gulama prosedürleri böyle iken, üzülerek belirtmek 
isterim ki Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz bu kurala 
ve yasaların gerekli emirlerine uymamaktadır. Gü

ney Doğu bölgesinin en büyük kenti olan Gaziantep 
ilinin köy yolları ve içme sularının yapımında parti
zanlık yaptığı açıkça bilinmekte ve görülmektedir. 
Aynı zamanda Gaziantep halkı tarafından bilinen 
güncel konulardan biri durumuna gelmiştir. 

Şöyle ki : Gerek 1975 ve gerekse 1976 program
larına göre Gaziantep il ve ilçelerine bağlı köy yol
ları ve içme suları yapımı ve onarımını saptayan, 
T. B. Millet Meclisinin onayından geçmiş hizmet 
programı Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın aşırı 
partizanlık yapması nedeniyle bitirilememiş, plan 
ve programda belirtilen hizmetler yerlerine götürü-
lemeyerek saptırılmıştır. 

İl ve ilçelere bağlı köylere yapılacak yol, su ve 
elektrik gibi hizmetler önce Devlet Planlama Teşki
lâtınca ihtiyaca göre hazırlanır uygulaması ise Ba
kanlık ve İl Genel Meclisinin koordine çalışması ve 
kararları ile ilgili görevlerce yerine getirilir. İl Ge
nel Meclisinin kararı olmadan herhangi bir yere 
yapılacak hizmeti YSE Müdürlüğü kendi siyasal gö
rüşüne uygun biçimde yürütemez ve uygulayamaz. 

Yasa emri bu iken, Gaziantep YSE Müdürü Ha-
şim Ekmekçi, Sayın Bakanı Vefa Poyraz'dan aldığı 
keyfî emirlere göre personelini çalıştırarak İl Genel 
Meclisince düzenlenen program ve kararlara uyma-
yıp, program dışı çalışmalar yaptırarak müesseseyi 
ve Devlet hizmetini kötüye kullanmaktadır. 

Gaziantep ili YSE Müdürü Haşini Ekmekçi köy
lere ait 1973 yılı milletvekili genel seçim sonuçları 
listelerine göre iş yapmayı ve yaptırmayı prensip 
edinmiştir. Programa göre il genel meclisinin ka
rarı uygun biçimde her hangi bir köye yol, su, elek
trik ve benzeri her hangi bir hizmet gidecekse önce 
elindeki seçim sonucu oy listesini açmakta ve hangi 
köy A. P.'ye fazla oy vermişse o köyün yol, su ve 
elektriğini programda olmasa dahi programlı ve ön
celik tanınmış köylerin hizmetlerini bırakarak A. P.'lî 
köylere hizmeti yasal bir bakmış gibi tanıyarak Dev
let hizmetinde aşırı biçimde partizanlık yaptığı sap-
tanmıştnv YSE Müdürü Haşim Ekmekçi açıkça 
«Ben Hükümetle geldim, bu hükümetle giderim» 
A. P.'nfln YSE Müdürüyüm, bunun dışında hiç bir 
emir ve program tanımam partimden, partililerim
den ve Bakanımdan aldığım emir ve direktifleri ye
rine getirmekle mükellefim» demekle partizanlığını 
açıkça ortaya koymuştur. İl Genel Meclisi Üyeleri 
de YSE Müdürü Haşim Ekmekçi'nin bu durumunu 
yakınen saptamış olduklarından, gerek Valilikçe ve 
gerekse İl Genel Meclisince müteaddit defalar uya-
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rıîmasına rağmen YSE Müdürü Haşini Ekmekçi 
«Ben Bakandan böyle emir aldım, sizin kararınıza 
uymak zorunda değilim» diyerek bu anlayış içinde 
keyfiliğini sürdürmektedir. Hattâ YSE Müdürü o 
kadar ileri gitmiştir ki, köylere çıkıp Cumhuriyet 
Halk Partisine veya Milli Selamet Partisine fazla 
oy çıkmış köylülerle pazarlığa girişerek o köy halk
larının Adalet Partisine geçmeleri ve kaydedilmeleri
ni sağlamaya çalıştığı birçok defalar müşahade edil-

. mistir. 

Haşim Ekmekçi bununla da yetinmemiş YSE 
örgütünde çalışan C. H. P.'H bilmen birçok işçiyi 
işinden çıkararak yerlerine Adalet Partili bilmen mi
litanları almıştır. Gaziantep il Genel Meclisi YSE 
Müdürlüğünün il programına uymaması, aşırı par
tizanlık yapması nedeniyle özellikle makine alımı 
ve onarım giderlerinin il bütçesinden ödenmiyeceğine 
dair karar almalarına rağmen YSE Müdürü bunu da 
dinlememiş «Sizin vereceğiniz bu paraların bana ge
reği yoktur, Bakanlığım bana istediğim kadar para
yı Bölge Müdürlüğüm kanatınca ödeyeceğini belirt
mişlerdir.» 

Gaziantep YSE Müdürlüğü hizmetleri, uygar bir 
Devlet yönetiminden çıkmış iptidaî ve bir çiftlik 
ağası hizmetine dönüştürülmüştür. YSE Müdürü 
Haşim Ekmekçi'ye bu denli keyfî eylem ve parti
zanlığı yaptırmaya zorlayan Köy İşleri Bakam Ve
fa Poyraz'dır. Vefa Poyraz ve Gaziantep YSE Mü
dürü Haşim Ekmekçi Devlet hizmetinden partizan
lık yaparak programa uymadıklarından yasalara gö
re suç işlemişlerdir, görevlerini kötüye kullanmış
lardır. 

Gaziantep ili Nizip ve Oğuzeli ilçelerine bağh 
Barak ovası köy sayısı üçyüzün üzerindedir, ayrı
ca Kilis, İslâhiye, Yavuzeli ve Araban ilçeleriyle 
Merkez ilçeye bağh köy sayısı yediyüz civarında^ 
dır. Gaziantep il, ilçe ve köyleri birbirine bağhyan 
yollar o kadar bozuktur ki köyden köye vasıtalarla 
gitme olanağı pek yoktur. Ancak, yukarıda da 
belirttiğim gibi mahdut sayıda Adalet Partisine fazla 
oy vermiş köyler bunların dışındadır. Özellikle 1975 
ve 1976 yıllarında Gaziantep ili köy yoları, içme 
suları ve köy elektriklerinin programda belirtildiği 
biçimde bitirihnemesi ve programda olmayan ke
simlere saptırılması Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın 
aşırı partizanlığından ve bölgecilik yapmasından ile
ri gebniştir. Bu nedenlerle görevini kötüye kulan
mış olan Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında 

Anayasanın 90, Meclis İçtüzüğünün 12 ve TCK' nun 
240 ve diğer maddeleri uyarınca hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasını arz ve teklif ederim. 

Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Güneş 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında, Anayasanın 
90, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığım 
nicelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden oluş
turulması hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.;. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden itibaren başlaması hususunu onayınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşünü, üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona bildirmesi 
hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler..; 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
Millî Eğitimi kendi politikalarına alet ederek görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu „ iddia-
sıyle, Başbakan Süleyman Demirel ve Millî Eğitim 
Bakanı Ali Naili Erdem haklarında Anayasanın 
90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/118) 

BAŞKAN — Malatya Milletvekili Hüseyin De
niz'in, Millî Eğitimi kendi politikalarına alet ede
rek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle, Başbakan Süleyman Demirel ve 
Millî Eğitim Bakam Ali Naili Erdem haklarında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 

• okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Öğretmen okulları ve eğitim enstitülerinde Cep

he Hükümetinin kuruluşundan bu yana uygulanan 
Demokratip Rejim için tehlikeli tipte öğretmen yetiş-
tirme karan giderek çok tehlikeli boyutlara ulaşmış
tır. 

Cephe kurarak halkı bölüp kendi yakınlarına kre
di, teşvik tedbirleri ve sahte vergi iadeleriyle Devlet 
olanaklarını peşkeş çekmekten başka Devletin önem
li bir çok yönetim kadrolarına ehliyetine, dürüst olup 
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olmadığına, yasalara uyup uymadığına bakmaksızın 
ve tam bir sorumsuzlukla hem Devlet çarkımn sağ
lıklı biçimde işlemesini önleyici, hem de halkın kamp
lara bölünmesini pekiştiriri biçimde atamalar yapan 
Başbakan Süleyman Demirci hiç kuşkusuz en büyük 
tahribatı Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'îe bir
likte eğitim alanında yapmıştır. 

Eğitimi kendi düşüncelerini yayma aracı olarak 
gören Başbakan Süleyman Dcmireî ve Millî Eğitim 
Bakanı Âli Naili Erdem namuslu, dürüst, ehliyetli, 
faziletli Türk öğretmenini bugünkü iktidarın siyasal 
doğrultusunda faaliyet göstermiyorsa, mahallî A. P. 
teşkilâtıyle uyum sağlayamıyor ve onların emirlerine 
boyun eğmiyorsa kış kıyamet demeden sürgüne yol
lamış, aile bütünlüğünü gözetmeden karı koca öğret
meni ayrı yerlere vererek binlerce öğretmenin huzu
runu bozup onların çalışma şevk ve arzusunu yok et
miştir. Kendilerinden olmadığına inandığı, ya da par-
tizanlarınca solcu olduğu ihbarı yapılan tüm öğret
menleri eğitim toplumunun dışına atmak için yasa 
dışı uygulamalarla öğretmenleri maddî ve manevî 
yönden çökertmeyi amaçlamışlardır. 

Sadece kendi fikirleri doğrultusunda Demokratik 
Rejimimizle bağdaşmayan tek tip öğretmen yetiştir
me ve istihdam etme politikası böylece mevcut <jğ~ 
retmenler üzerinde uygulanırken öğretmen okulları 
ve eğitim enstitülerine yeni alınacak öğrenciler üze
rinde bu yönde çok titiz davranılmış, meselâ yazılı 
sınavı kazanıp öğretmen okuluna girme hakkına sa
hip olan öğrencilerin kayıtları yapılmadan her öğret
men okulundan çevre ilçelere ajanlar gönderilerek 
çocuğun mensup olduğu ailesinin siyasal anlayışı tah
kik edilmiş ve bu çarpık usul devlet yönetimine sin
dirilmiştir. 

Ayrıca öğretmen okulları ve eğitim enstitülerinde 
okumakta olan öğrenciler arasında kendi fikirlerin
den yana olmayan, açıkça komandı »Isştınknası müm
kün olmayan öğrencilerin çeşitli bahanelerle ya oku
ma hakkı ellerinden alınmış ya dj» sürgüne uğratıl
mışlardır. 

Bütün tedbirlere, yasa dışı uygjulanıalara rağmen 
öğretmen okulu ve eğitim enstitülerinden 1975 - 1976 
öğretim yılında mezun olan ve öğretmen olmaya hak 
kazanan bir çok öğretmenin bu kez solcu oldukları 
gerekçesiyle Ali Naili Erdem tarafından atamaları 
yapılmamış olduğu çeşitli kaynaklardan edinilen bil
gilerle anlaşılmıştır. 

Ülkemizin çok önemli öğretmen 
lamak amacıyle Devletin sınavla al: 

ihtiyacım karşı-
ıp 3 - 7 yû müd

detle her türlü masrafım karşılayarak yetiştirdiği ha
zır elemanı çeşitli ve sudan sebeplerle hizmetin dı
şında tutan Millî Eğitim Bakam AH Naili Erdem ve 
Başbakan Süleyman Demirel bu suretle hem şahısla
rın yasal haklarını çiğnemiş hem de Devleti büyük za
rarlara uğratmışlardır. 6234 saydı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince Devlet hesabına okudukları için 
okuduktan süre kadar mecburî hizmet yükümlülü
ğünde bulunan bu elemanlara Başbakan Süleyman 
Demirel ve Millî Eğitim Bakam Ali Naili Erdem âde
ta Devlet adına ve bol keseden yükümlülüklerini de 
bağışlamış görünmektedirler. 

Yukarda anlatılan nedenlerle Cephe Hükümetinin 
başı Süleyman Demirel ve Millî Eğitim Bakam Ali 
Naili Erdem'in Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine göre cezalandırılmak üzere Yüce Divana şevk
leri için haklannda Anayasanın 90 ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü 
maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılmasını 
öneririm. 

Malatya Milletvekili 
Hüseyin Deniz 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığım incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
oluşması hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çahşma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren başlaması hususunu onayınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İlgili Başbakanın ve Bakanın yazılı görüşlerini üye 
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde Komisyona 
bildirmesi hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, ar
tan hayat pahalılığı karşısında gerekli tedbirleri alma
yarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle, Başbakan Süleyman Demirel ve 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon haklarında Ana
yasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/119) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, artan hayat pahalılığı karşısında gerekli tedbirleri 
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almayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirci ve 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon haklarında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi var, oku
tuyorum; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son günlerde toptan ve perakende eşya fiyatların

da olağanüstü artışlar görülmektedir. Etten süte ka
dar yüzlerce tüketim maddesine belli olmayan yön
temlerle zamlar yapılmaktadır. 

Son bir yıllık dönemde toptan eşya fiyatları bü
yük sıçrama göstermiştir. Temel gıda maddeleri, 
giyecek ve sanayi mallarındaki artışlar çok bü
yük oranlara varmıştır. Bütün dünyada fiyatlar ya
vaşlamaya ve inmeye başlamışken ve bu durum Dış 
ticaret yoluyla ekonomimize yansırken; ülkemizdeki 
fiyat artışlarının ve zamların yoğunlaşması dikkat çe
kicidir. 

Demirel hükümetinin izlediği enflasyoııist para po
litikası sonucunda toptan eşya fiyatları artışları 1975' 
de 5,6 iken 1976'da 15,2'ye gıda maddeleri artışları 
1975'de 7,7'iken 1976'da 13,6'ya, sanayi maddeleri ar
tışları 1975'de 2,0 iken 1976'da 12,9'a İstanbul ge
çinme endeksi 1975'de 13,2 iken 1976'da 15,2'ye yük
selmiştir. 

Demirel hükümetinin son bir yıllık döneminde top
tan eşya fiyatları büyük sıçrama göstermiş, gıda mad
deleri yiyecek ve sanayi maddelerinde artışlar çok 
büyük oranlara ulaşmıştır. 

1977 programı toptan eşya fiyatlarındaki artışın 
yıl sonunda % 19,6'ya ulaşacağını göstermektedir. 
Bu oran bütün dünya ülkelerindeki oranların üstün
dedir. 

Bu fiyat artışları ve keyfî olarak aşırı kâr ama-
cıyle yapılan zamlar takip edilen sağlıksız para, kre
di ve maliye politikasının kötü bir sonucudur. 

Ve' dar gelirli halkımızın sırtına külfet olarak 
yükletilmektedir. 

Demirel hükümetinin örtülü ve saklı biçimde ve 
ayarlama adiyle yaptığı devalüasyon denemeleri so
nucunda Türk parasının değeri büyük ölçüde düş
müş paranın satın alma gücü son derece azalmış 100 
liranın piyasa değeri 28 liraya inmiştir. 

Hal böyle iken halkımız her sabah gözünü açtı
ğında temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamlarla 
karşılaşmaktadır. Son bir hafta içerisinde ülkede 250 
gramlık şişe sütü 350 kuruştan 400 kuruşa, pirine 
13 liradan 20 liraya, et 50 liradan 60 liraya, ayakka
bı 300 liradan 400 liraya çıkmıştır, 

Bu fiyatlar semtlere ve mahallelere göre büyük 
farklılıklar göstermektedir. Zamlar '<e fiyat yükseliş
leri «eyfî olarak düzenlenmektedir. Fiyatlar malın sa
tıldığı yere ve malı satan kişiye göre değişmektedir. 
Fark ettirmeden ve sessizce yapılan zamlarla hiç bir 
ilgili makam uğraşmamaktadır. Sürpriz zamların so
rumlusu belli değildir. Piyasa kontrolü uygulanmadı
ğı için denetimi de olanaksızdır. 

Tüketim mallarında hiç bir maliyet yükselişi ol
madığı halde yapılan zamlar halkı menfî şekilde et
kilemekte ve ekonomik çöküntüye uğratmaktadır. 

Ülkede halkımızın günlük gıda maddelerindeki ar
tışlar ilgililerin derhal harekete geçmesini gerektire
cek düzeye varmıştır. 

özellikle dar gelirli halkımızın kuru ekmeğinin ka
tığı olan soğan 10 liraya, zeytin 35 liraya, peynir 50 
liraya çıkmıştır. 

Demirel Hükümeti halkın azığıyla, katığıyla ve ek
meğiyle oynamaktadır. Oysaki Başbakan Süleyman 
Demirel Hükümeti için «bu hükümet işsizliği ve fu
karalığı yenmek için iş başına gelmiştir. Bu hükümet 
zamanında hiç bir şeye zam yapılmayacaktır demiş
ti.» 

Demirel'in bu sözüne rağmen her gün yüzlerce 
tüketim maddesine yapılan keyfî zamlar halkımızın 
sırtına tabiî afetler gibi inmektedir. 

Artan fiyatlar dar gelirli vatandaşlarımız özellik
le işçi ve memurlar için dayanılmaz boyutlara ulaş
mıştır. 

Ev kiralan, her türlü ölçünün üstünde artış gös
termiştir. Memur ve işçilerin aylık kazançlarını aşan 
bir düzeye varmıştır. 

Fiyatların artışı sonucu bir işçi vatandaşımız bir 
kilo et fiyatına bir memur vatandaşımız bir süpürge 
fiyatına çalışmaktadırlar. 

Vatandaşın kileri boştur, dolabı boştur, cüzdanı 
boştur. Artan hayat pahalılığı sonucu vatandaş yarı 
aç gezmektedir. Ortalama bir işçinin veya aynı dü
zeydeki bir memurun evine ayda ortalama 5 kilo et 
girmektedir. Diğer dar gelirlilerin çoğu ancak Kurban 
Bayramından, Kurban Bayramına et yemektedirler. 

Demirel hükümetinin yarattığı hayat pahalılığı 
dar gelirlileri ekonomik ve sosyal çöküntüye uğratmış
tır. 

Vatandaşın evinde fiyatı 40 liraya varan süpürge 
süs eşyası haline gelmiştir. 

Kuru fasulye artık sosyete yemeği olmuştur. 
Hükümet uyguladığı para politikası ile vatandaşı 

artan fiyatların esiri yapmıştır. 
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Bu nedenle etten süte, ev eşyalarından traktöre ka
dar her türlü maddeye fark ettirmeden yapılan zam
lar vatandaşın günlük yaşamını perişan etmiştir. Dar 
gelirli ailelerin bütçeleri şimdiden batmıştır. 

Piyasa kontrolü, fiyat denetimi ve ceza uygula
ması olmadığı için süratle artan fiyatların ve keyfî 
olarak yapılan zamların sorumluları da ortaya çıkarıl
mamaktadır. 

Bütün bu fiyat artışı ve hayat pahalılığının sorum
lusu sağlıklı bir para ve ekonomik politikası izleye
meyen Maliye Bakanımız ve hükümettir. 

Vatandaşlarım yarı aç, yan çıplak işsiz gezdiren 
bir hükümetin hükümet etmeye hakkı yoktur, 

Bu nedenle Başbakan Süleyman Demirel ve Ma
liye Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında Anayasanın 
90 ncı T. B. M. M. Birleşik İçtüzüğünün 12 ve Türk 
Ceza Kanununun 237, 238 ve 240 ncı maddelerine gö
re haklarında Meclis Soruşturması açılmasını saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 6 . 1 . 1 9 7 7 

İstanbul Milletvekili 
Doğan Öztunç 

BAŞKAN — Sayın üyeler, okunan önerge hakkın
da Anayasanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Mecli
si Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup 
olmadığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üye
den kurulması hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tari
hinden itibaren başlaması hususunda onayınızı alaca
ğını: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İlgili Başbakan ve Bakanın yazılı görüşünü, üye 
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde komisyona 
vermesini onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24. — Burdur Milletvekili Osman Ay kul'un, Ana
yasa ve hukuk devleti anlayışını çiğneyerek demokra
tik rejimi çıkmaza götürdüğü ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine uydu
ğu îddiasıyle, Başbakan Süleyman Demirel hakkmda 
Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/120) 

BAŞKAN — Burdur Milletvekili Osman Aykul' 
«an, Başbakan Süleyman Demirel hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemiz ve ulusumuzun başında bulunan sözde 

milliyetçi cephe ikîîdan döneminde, ulusal ekonomi 
iflasa sürüklenirken, özgürlükler işlemez, hukuk dev
leti kuralları, yürümez oldu. Can güvenliği kalmadı. 
Gençler öldürüldü, öğretmenler sürüldü, bir kısmı 
eşlerinden ayrı yerlerde görevlendirilerek aile huzur
ları bozuldu. Maddî zararlara uğradılar. İlerici ve 
devrimci devlet memurları kıyıldı. Danıştay kararları 
uygulanmıyarak, hukukun üstünlüğü ilkesi çiğnendi. 
Üniversite, yüksekokullar ve ortaöğretim ile ilgili 
okullar faşist görüşe sahip kişiler tarafından işgal edi
lerek eğitim özgürlüğü ortadan kalktı. Devletin yetiş
tirmiş olduğu Atatürkçü ve ilerici ilköğretim müfet
tişleri, yetişmiş oldukları eğitim dallarının dışında gö
revlere atanarak zarara uğratıldılar. Türk Millî Eği
timi Çağ dışı gerici ve faşist bir anlayış içinde geriye 
götürüldü. 

Okullarda öğrencilere okutulan kitaplarla çağdaş 
bilim inkar edildi. Bilimsel gerçeğe ters düşen bu ki
taplarla öğrencilerin beyinleri yıkandı, Irkçı, Turancı, 
faşist ve mitolojiye dayanan ortaçağ eğitim görüşü 
hakim kılındı. TRT, Anayasa ve yasa hükümleri, 
Danıştay kararlan dinlenmiyerek resmen işgal edildi. 
Hayat pahalılığı acımasız hızıyla tırmanır ve yoksul 
halk kitleleri büyük sıkıntılar çekerken, bir avuç mut
lu azınlık büyük vurgunlar vurdu. Türk parası büyük 
ölçüde değerinden kaybetti. Aslı ve karşılığı bulun-
mıyan temeller atılarak, halkımız kandırılmıya ça
lışıldı. Üretici olan köylülerimiz buğday, anason gibi 
ürünlerini zamanında ve değer fiyatına satamıyarak 
zararlara uğratıldı ve perişan edildi. İhtiyaç fazlası 
buğday, anason, çekirdeksiz kuru üzüm gibi ürünle
rin ihracı sağlanmıyarak, devlet milyonlarca lira za
rara uğratıldı. Dış ülkelerin üretmiş olduğu margarin 
yağları, ülkemize ithal edilerek milyonlarca lira pa
ra ödendi. Buna karşılık kendi yetiştirdiğimiz zeytin 
ve zeytin yağlan ihraç edilmiyerek zeytin ve zeytin 
yağı üreticileri zarara uğratıldı, üretici halk büyük 
sıkıntılara düşüldü. Yoksul halkın yakacak ihtiyacı 
odun ve kömür zamanında temin edilmediği için, 
halk kış ortasında yakacak sıkıntısına düştü. Para-
sıylc yakacak kömürü bulamadı ve alınmadı. İnsan 
sailığını ilgilendiren ilaç fiyatları en yüksek sömü
rü seviyesinde arttı. İç ve dış sömürü her alanda dev
letin ve halkın gücünü yok etmek için boyutlara ulaştı. 

Artîk Türkiye bir çıkmazlar ve açmazlar, çelişki
ler ülkesi haline geldi. Kimsenin kimseye güveni kai

li madı. Anayasadan, hukuk devletinden, bağımsızlıktan 
ve demokrasiden bahsetmek geçerliliğini kaybetti. 
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Cephe hükümetinin, başı olarak görev başında bu
lunan Başbakan Süleyman Demirel, ne söylense ne 
yazılsa dinlemedi ve umursamaz tutumunu sürdürdü, 
sürdürmekte. Egemen çevrelerin, kapitalist ekonomik 
görüşün temsilciliğini yapan Başbakan, halkın büyük 
çoğunluğunu ilgilendiren sorunlara ters düşerek, ye
tersiz ve başarısız bir yönetim yolu izüyerek, ülkeyi 
bugünkü bunalımın içine sürükledi. 

Demokratik rejimin yaşatılması ve devamlılığının 
sağlanması gerekmektedir. Ülkemizi ilgilendiren bu 
önemli sorunların işletilmesi Anayasa emridir. Başba
kan Demirel, Anayasa ve hukuk devleti anlayışını çiğ-
niyerek demokratik rejimi çıkmazlara götürmüştür. 
Ülkemizi huzursuzlukların içine iten ve iç barışın bo
zulmasına sebep olan Başbakan Süleyman DemireP-
dii'. 

Devleti kendi siyasal amacına alet ederek, ekono
mik düzeni, Anayasal düzeni eğitim düzenini ve de
mokratik rejimi amaçlarından saptıran, sağ görüşü 
hakim kılmak suretiyle faşist bir düzen kurulmasını 
amaçhyan, insan özgürlüğünü tahrip eden, ortadan 
kaldıran, can güvenliğini sağhyamıyan, insan emeği
nin sömürülmesine sebep olan, köylü ve işçinin ezil
mesi pahasına bu bozuk düzenin sürdürülmesinde di
renen, iç huzurun ve iç barışın bozulmasına sebep 
olan, Başbakan Süleyman Demirel, Türk Ceza yasa
sının 228 ve 240 ncı maddelerine ilişkin görevi kötü
ye kullanma suçlarını işlemiştir. 

Yüce divanda cezalandırılmak üzere, hakkında 
Anayasanın 90 ve T.B.M.M. İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca Meclis Soruşturması açılmasını saygı 
ile arz ederim. 

Burdur Milletvekili 
Osman Aykul 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 mcü maddesi uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığım 
incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurul
ması hususunu onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden itibaren başlamasını onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir... 

İlgili Başbakanın yazılı görüşünü üye seçimi tari
hinden itibaren 15 gün içerisinde bildirmesi hususu
nu onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler.., Kabul edilmiştir... 

25. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım'ın, 
sendikal hakları çiğneyerek görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin *Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle, Köy İsleri Bakanı Vefa 
Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
si. (9/121) 

BAŞKAN — 18 nci sırada, Tunceli Milletvekili 
Süleyman Yıldırım'ın, Köy İşleri Bakanı Vefa Poy
raz hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
MC Hükümetinin iş başına gelmesinden bu yana 

memlekette vatandaş arasında ikilik yaratmıştır. Ku
rulduğu günde kendilerine cephe isminin verilmesiyle 
halkı cephelere bölmüştür. 

Bugünkü hükümet, Anayasa, Demokratik sosyal 
ve layik hukuk devleti ilkelerine, insan hak ve özgür
lükleriyle ilgili genel hukuk kurallarına, düşünce öz
gürlüğüne ve eşitlik esaslarına aykırı hareket etmiş, 
memleketi uçuruma sürüklemekle ün yapmıştır. 

MC Hükümeti memleketi kanlı olaylara boğduğu 
ile yetinmeyip, Türkiye çapında işçiler arasında da 
büyük ayırımlar yaparak birbirine düşman ettirmiştir. 
İşçilerin yasal sendikal haklarına da müdahale etmiş
tir. 

Topraksu başmühendisliklerinde ve bölge müdür
lüklerinde çalışan işçilerin sendika seçme hakkına 
Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz açıkça kanunları çiğ
neyerek müdahale etmiştir. Ve böylelikle Anayasanın 
46 ncı maddesini ihlâl etmiştir. 

Anayasamızın 46 ncı maddesine göre «işçiler ve 
işverenler, önceden izin almaksızın, sendikalar ve sen
dika birlkleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve 
üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. Bu haklarm 
kullanılışında uygulanacak şekil ve usuller kanunda 
gösterilir.» Bu amir hükme binaen sayın Köy İşleri 
Bakanı Vefa Poyraz düşünce özgürlüğünü hiçe sa
yan yasal sendikadan ayrılmaları için işçilere baskı 
yapan, toplu iş sözleşme çağrılarına aldırmayan Ba
kan bölge müdürlüklerine kesin emir vermiş bölgele
rine bağlı başmühendislik emrindeki işçilerin «DİSK» 
ten ayrılarak ya «MİSK»'e kayıt olacaklar, yahutta 
isltifa edip gideceklerdir. Aksi takdirde görevlerine 
son verilecektir diye kesin talimat vermı'şiir. Bölge 
müdürleri Bakanın bu kesin talimatını işçilere duyu
rarak ısrar ve baskı yapmışlardır. Bu baskı ile Elâzığ» 
Malatya ve Adıyaman' daki işçileri DİSK'tcm ayıra-* 
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rak MİSK'e kayıt ettirmişlerdir. Tunceli'nde ise mu
vaffak olmadıkları için hiç bir suçları bulunmayan iş
çileri kendi düşüncelerine ram edemedikleri nedeniy
le bu kış gününde başka illere nakle tabi tutulmuş
lardır. 

Netice olarak : Yukarıda somut örnekleri ile arz 
edilen düşünce özgürlüğünü hiçe sayan yasal sendi
kadan ayrılmaları İçin baskı yapan Köy İşleri Bakanı 
Sayın Vefa Poyraz yetki ve sorumluluklarını bilme
den kanun ve yasa dışı eyleminden dolayı T. C. Ka
nunun 240 ncı maddesi gereğince cezalandırılması 
için yüce MeclisinMzde Anayasanın 90 ve Birleşik 
Toplantı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Soruşturması yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
10 . 1 . 1977 

Tunceli Milletvekili 
Süleyman Yıldırım 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 nctt maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığım incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonumun 16 üye
den oluşması hususunu oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

İlgili Bakanın yazılı görüşünü, üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona bildirmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 
arkadaşının, Hazineye ait arazinin A. P. ye mensup 
kişilerce zaptedilmesini önlemeyip, bu kişileri himaye 
etmek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyle, Başbakan Süleyman Demi-
rel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Köy İşleri 
Bakanı Vefa Poyraz haklarında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması
na ilişkin önergesi. (91122) 
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lan ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman 
Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Köy 
İşleri Bakam Vefa Poyraz haklarında bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Günlerden beri basında da üzerinde durulduğu 

gibi Sakarya ili Geyve ilçesi huduttan dahilinde özel
likle Umurbey köyünde Hazineye ait Sakarya nehri 
kenarındaki çok verimli arazilerin A. P. nin mahallî 
yöneticileri tarafından zorla ve sırtını A. P. iktidarı
na dayamak suretiyle zaptetmek istedikleri anlaşıl
maktadır. 

Sakarya nehrinin nehir artığı durumundaki bu 
binlerce dönüm arazi, Geyve merkez ve Umurbey 
köyü hudutlan dahilindedir. Geyve Belediye hudut-
lan içindeki Hazine arazilerinin bir kısmının A. P. li 
Belediye Başkanı ve bir kısmının da, A. P. ileri ge
lenleri tarafından zaptedilmiş olduğu halde, gerek 
Maliye ve gerekse idare bu zaptediş konusunda hiç 
bir işlemde bulunmamışlardır. 

Son zamanlarda da Umurbey köyü hudutlan için
de kalan eskiden beri bu köylüler tarafından otlakiye 
olarak kullanılan 1 600 dönümlük Hazine arazisi 
A. P. Geyve ilçe yöneticileri tarafından zorla zapte-
dilmek istenmiştir. 

Bu arazi Umurbey köyünde tapulama işlemi ta
mamlandığı halde birtakım oyunlarla tapulama me
muruna tespit ve belirtme dışı bıraktırılmıştır. Tapu
lamanın köyden aynlmasından sonra da tapulama 
dışı bırakılan bu araziler A. P. ilçe ileri gelenleri ta
rafından zaptedilmektedir. Umurbey köylerinin bu 
yerin mera olarak köy adına tespiti için 1976 yılı ba
şında yapılan müracaata Sakarya ili Toprak ve İs
kân Müdürlüğü başlıklı Sakarya Valiliğinin 8 Hazi
ran 1976 gün ve 823, 852 sayılı yazılan ile verilen 
cevapta ihtilâf konusu arazinin köy adına mera tah
sisi yapılmak üzere 1976 yılı çalışma programına da
hil edildiği bildirildiği halde, bugüne kadar hiç bir 
işlem yapılmamış iş sürüncemeye ve unutulmaya terk 
edilmiştir. Bunun sonucu olarak 29 . 11 . 1976 günü 
köylerle, A. P. Geyve İlçe Başkam ve adanılan ara
sında olaylar çıkmış ve köylüler silâhla yaralanmıştır. 

Bu suretle Hazineye ait arazilerin iktidar hima
yesinde ve silâh zoru ile bir kaç A. P. li ilçe yöneti
cisine peşkeş çekilmek suretiyle Devlet malının ziya
ma sebep olan ve Devletin zaranna bir durum yara
tan Köy İşleri, Maliye Bakanlan ve Başbakan sorum
lu duruma düşmüşlerdir. 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 11 arkadaşının, Hazineye ait arazinin A. P. ye 
mensup kişilerce zaptedilmesini önleyip, bu kişileri 
himaye etmek suretiyle görevlerini kötüye kullandık-
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Bu nedenlerle Başbakan Süleyman Demirci ile 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Köy İşleri Ba
kanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanın (90), Türki
ye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün (12 - 14) ncü 
maddeleri gereğince Meclis Soruşturması açılmasını 
arz ve talep ederiz. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 
Bolu Milletvekili 

Abdi Özkök 
İstanbul Milletvekili 

Metin Tüzün 
Kütahya Milletvekili 
Ahmet Haşim Benli 
Adana Milletvekili 

Osman Çıtınk 
Burdur Milletvekili 

Osman Aykul 

C. S. Sakarya Üyesi 
Hasan Fehmi Güneş 
Sinop Milletvekili 

Yalçın Oğuz 
İstanbul Milletvekili 

Ali Nejat Ölçen 
Adıyaman Milletvekili 

Kemal Tabak 
C. S. Trabzon Üyesi 

Hasan Güvec 
Kayseri Milletvekili 

Mehmet Yüceler 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyannea bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 kişiden 
oluşması hususunu onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren başlaması hususunu onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

İlgili Başbakanın ve Bakanların yazılı görüşleri
ni üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Komisyona bildirilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

27. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı özerin, millet bütünlüğünü bozucu ders kitapları
nı öğretimden kaldırmayarak görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 142 ve 
312 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle, Millî Eğitim 
Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi (9/123) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Cumhuriyet Senatosu 
Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, millet bütünlüğünü 
bozucu ders kitaplarını öğretimden kaldırmayarak 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce

za Kanununun 142 ve 312 nci maddelerine uyduğu 
iddiasıyle, Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gesi var, okutuyorum efendim : 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığı, millîlik sıfatım yitirerek, 

Devletimizi ülkesi ve milletiyle bölmeye yönelik bir 
eğitim Bakanlığı haline gelmiştir. 

Türki Toplumu içinde mezhep, meslek ve bölge 
ay r ir ı mı yaparak, millet ve ülke bütünlüğünü tahribe-
den yayınları ders kitabı halinde okullara sokulmuş
tur. 

Mezhepleri namusla; meslekleri şerefle; bölgele
ri tiynetle tartan bir eğitimle Türk halkını düşman 
cepheler haline getirmeye başlamıştır. 

Türk milliyetçiliği bir bütündür. Namusuyla, hay
siyetiyle, şerefiyle bir bütün.. Bu bütünü parçalamaya 
kalkışanlar milliyetçi olamaz ve Türk sayılamaz. 

Milletin parasıyla basıtırılan ders kitaplarından 
milletin bir kısmım namus ve şeref yoksunu olarak 
ilân eden bir eğitim millî olamaz. 

Milletin çocuklarını vuran bir silâh, ders kitabı 
olamaz. Ders kitaplarının kötülediği mezhepten ve 
meslekten olan insanların çocuklarına namussuzluğu 
ve şerefsizliği kabule zorlayan bir eğitim insancıl ola
maz. 

Kan dökmeyi ibadet sayan ve katilliği eğiten bir 
zihniyette insanlık bulunamaz. 

Devletimizi milliyetçi ve milliyetsiz cepheler halin
de göstererek, okullarda açılan kanlı cepheler, şimdi 
de halk arasında açılmak ve ülkemiz bir iç savaşa sü
rüklenmek üzeredir. 

Bunun tek sorumlusu Millî Eğitim Bakanı Ali 
Naili Erdemdir. 

Devletin ülkesi ve milliyetiyle bütünlüğünü parça
layan ders kitaplarıyla çocuklarımızın beyinlerini ze
hirlemek ve halk ayırımı yapmakla suç işlemiştir. 

Yapılan tüm uyarılara rağmen bu ders kitapla
rını imhaya yanaşmayarak aynı suçu işlemeğe devam
da ısrar göstermiş bulunmaktadır 

Böylece Anayasanın 2, 3, 12, 19 ve 54 ncü mad
delerine aykırı tutum ve davranışlarıyla, Türk Ceza 
Kanununun 142 ve 312 nci maddelerine uyan suçları 
işlemiş olan ve işlemekte devam eden Millî Eğitim 
Bakam Ali Naili Erdem hakkında Meclis Soruştur
ması açılmasını arz ve teklif ederim. 

12 Ocak 1977 
Malatya Senatörü 

Hamdi özer 
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BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hazırlık Soruşturma Komisyonunun 16 üyeden 
kurulması hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren başlamasını onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi ta
rihinden itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesi
ni onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

28. — Niğde Milletvekili Azmi Yavuzalp ve 19 
arkadaşının, patates ihracatına tanınan vergi iadesi
ni kaldırarak üreticilere zarar verdiği ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyle, Başbakan Süleyman Demirel hakkında, 
Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/124) 

BAŞKAN — Niğde Milletvekili Azmi Yavuzalp 
ve 19 arkadaşının, patates ihracatına tanınan vergi 
iadesini kaldşrarak, üreticilere zarar verdiği ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle, Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi var, okutuyorum: 

13 . 1 . 1977 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlimiz köylülerinin bâr büyük kesimi geçimlerini 

ürettikleri patates ile sağlamakladırlar. Örneğin Kit-
leîi, Mahmutlar, Çardak, Ovahbağ, Duvarh, Bozköy, 
Ramat, Azaltı, Çiftlik, Asmasız, Sultanpmar, Kula, 
Şıhiar, Kömürcü, Bağlama, Alay, Ağcaşar, Ciîedere, 
Yazılhöyük, Turhan, Hasaköy, Gölcük, Sofular, Be
kârlar, Nar, Orhanlı, Konaklı, İnli, Karaatlı, Ger-
meğen, Edikli, Çayırlı, Kayırlı, Çardak, Uluağaç 
Kiçağaç, Ovacık, Gümüşler, Aktaş, Değirmenli, Him-
metli, Sazala, Yeşilburç, Bademdere, Altunhisar, Kı
zılca, Çukurkuyu, Bahçeli, Kemerhisar köy ve ka
sabaları ile Ulukışla, Çamardı, Aksaray, Ortaköy, 
Bor ilçeleri ve çevre köyleri halkı gibi... 

Binbir meşakkatle patates üreten üretici M. C. 
Hükümetinin kararlarını ciddiye alarak üretimini ge
çen yıllara kıyas edilmeyecek kadar artırmıştır. Di

ğer taraftan 1975 yılında, Avrupa'da da patates üre
timinin kuraklık nedeniyle düşük olmasından ötürü 
İtalya, Belçika, Hollanda ve Federal Almanya pa
tates ithalâtına yönelmiştir. Böylece de Türk üreti
cisine ihraç imkânları doğmuştur. 

M. C. Hükümeti 16 . 9 . 1975 tarih ve 15358 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 7110624 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararı ile «İhracatta Vergi İadesi» nin 
kapsam ve oranlarım saptamıştır. Bu karara ekü 
9 no. lu listenin 2 nci sırasında yaş sebzeye de % 10 -
% 25 oranında vergi iadesi yapılacağı saptanmıştır 
ki patates de bu listeye dahildir. M. C. Hükümetinin 
bu kararını ciddiye alan Niğde patates üreticisi ço-
luğu ile çocuğu ile ve bütün olanaklarını harekete 
geçirerek patates ekimine ağırlık vermiştir. Öyle bir 
ağırlık vermiştir ki banka, tüccar ve tefeci kredileri 
ile traktör, su motoru, toprağın verimini artırmak 
için gübre ve mücadele ilâçları satın almıştır. Bu 
borçların tediye günü de bilindiği gibi hasat mev
simi sonudur. 

Sözünü ettiğim vergi iadesi kararı 15 . 10 . 1976 
gününe kadar yani 13 ay yürürlükte tutulduktan 
sonra 15 . 10 . 1976 tarih ve 15735 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanan Ticaret Bakanlığının 4 sıra no. lu 
tebliği ile münhasıran (patates, kuru soğan ve sar
ımsak) vergi iadesi kapsamı dışına atılmıştır. 

Böylece Niğde ili ve çevresi patates üreticileri, 
halkından kopuk M. C. Hükümetinin bir oldu bit
lisi ile telâfisi mümkün olmayan zararla karşı kar
şıya bırakılmıştır. 

M. C. Hükümeti köylünün kesesine ihracatçıdan 
arta kalan birkaç kuruş gireceği bir anda hemen bu 
imkân körletilmiştir. Fakat 5 nci listede yer alan 
Özel teşebbüs biralarına devletin verdiği % 20 - 25 
lik vergi iadesini kaldırmak Hükümetin aklından bile 
geçmemiştir. Ne zaman ki üreticinin ürettiği para 
etmeye başlamıştır, bu iktidar hemen karşısına di
kilmiş ve kazandığın «yeter» demiştir. Ne zaman ki 
aradaki tufeylinin keseleri şişmektedir, ona bu Hü
kümetçe karşı çıkılmamıştır. Türkiye'de bira imal 
eden vergi iadesiyle de zengin edilirken, biranın 
hammaddesini üreten çiftçi yoksullukla haşhaşadır, 
patatesi üreten üretici sahipsiz, patatesi «cips» yapan 
fabrika ortakları zengin, ihracatı yapan tüccar zen
gin. Patates fiyatları Hükümetin vergi iadesini kal
dırması ile tepeîaklak edilmiş ve çiftçi borçlan i!e 
başbaşa sahipsiz bırakılmıştır. Bugün 150 kuruş/kg. a 
düştüğü halde bile alıcı olmadığı için üretici 
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ve ailesi perişandır. Karakuşi bir kararla mevsim 
nazara alınmaksızın Hükümetin aldığı kararlar ye
rinde değildir. Patates üreticisi bu kararla : 

a) Aracı tüccarın oyuncağı haline getirilmiş ve 
aracı tüccarın vurgununa ve bu düşük fiyatla zor 
durumda olan üreticiyi soymasına imkân açılmıştır. 

b) Üreticinin malı ve emeğinin değerinin sak
lanması için yeni tedbirler alınmamıştır. 

c) Üretici elinde kalan patatesi, muhafaza im
kânları da sağlanmadığı için çürümeye terkedilmiş
tir. 

d) Üreticide devlete karşı güven duygusu yi-
tirtilmiştir. 

Bu belirtilen hususlarda gereken tedbirleri alma
yan ve binlerce üretici ailesini patatesi ve borçları 
ile perişan halde bırakan ve T. C. Kanununun 240 
ncı maddesinde belirtilen suçu işleyen Başbakan hnk-
kında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 ve müteakip maddeleri gere
ğince Meclis Soruşturması açılmasını saygı ile arz 
ederim. 

Niğde Adana 
Azmi Yavuzalp llter Çubukçu 

Kayseri Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil Mehmet Yüceler 

Hatay Konya 
Sabri tnce Ali Kökbudak 

Tokat Siirt 
Cevat Atılgan Abdülbaki Carîı 

Hatay Hatay 
Malik Yılman Mehmet Sönmez 

Tokat Nevşehir 
Haydar Ulusoy Mehmet Zeki Tekiner 

Bursa Muğla 
Mehmet Emekli Ali Döğerli 

Kırşehir Kastamonu 
Mustafa Aksoy Vecdi İlhan 

Konya Konya 
Hüseyin Keçeli İsmet Büyükyaylacı 

Tokat İzmir 
Ali Kurt Alev Coşkun 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
oluşması hususunu onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren başlaması hususunu onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İlgili Başbakanın yazılı görüşünü, üye seçimi tari
hinden itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesini 
onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler...- Kabul edilmiştir. 

29. — Mardin Milletvekilleri Nurettin Yılmaz ve 
Ahmet Türk'ün, millet bütünlüğünü bozan Silopi Jan
darma Komutanı hakkında gerekli işlemleri yapma
yarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirci ve iç
işleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk haklarında, Anayasa
nın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (9/125) 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz 
ve Ahmet Türk'ün, millet bütünlüğünü bozan Silopi 
Jandarma Komutanı hakkında gerekli işlemleri yap
mayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel ve İç
işleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk haklarında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Siîopi ilçesi Jandarma Komutanı Üsteğmen Ah

met Cemersever atandığından bu yana, bölgesinde 
yaşayan yurttaşların can ve mal güvenliğini koruma
yı bir kenara bırakarak M. H. P. militanı davranışı 
içine girmiştir. 1975 yılından bu yana, ilçede örgütlü 
tüm siyasal partilerin yerel yöneticileri, il encümeni 
üyesi ve mahalle muhtarları, Belediye Başkanı ile hal
kın sayısız şikâyetleri, şikâyet mercilerince gözönüne 
alınmamıştır. 

Taşıdığı sakıncalı fikirler nedeniyle halkın can 
güvenliğini korumak yerine, halka güvensizlik getir
miş, can güvenliğini sarsmıştır. Bölge halkını kışkırt
mak için bir ajan provakatör gibi çalışan Silopi İlçe 
Jandarma Komutanı, haksız, nedensiz ve keyfî olarak 
3 yurttaşımız? silâhla yaralamıştır. Öldürmeye tam te
şebbüs suçundan Cumhuriyet Savcılığınca hakkında 
soruşturma açılmış olmasına rağmen ısrarla görevin
de tutulmaktadır. Bu ise, onun kışkırtmalarını ve 
halka zulmünü artırmasına neden olmaktadır. İlçe 
Jandarma Komutanı Silopi'nin Horintka köyünde, 
köylülerin evini yakmaktan da çekinmemiştir. Bu ne-
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dcnîe Midyat Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 
dava da açılmıştır. 

Üsteğmen Ahmet Cemersever herhangi bir neden
le yolculuğa çıkan köylüleri yolda çevirip «Kürt mü
sün - Türk müsün?» sorularını sorarak tahriklerde 
bulunmakta ve aldığı cevaba göre halka hakaret edip 
olay çıkarmaktadır. Bu nedenle Süopi Cumhuriyet 
Savcılığına yapılmış sayısız şikâyetler bulunmaktadır. 

İşlediği suçlardan biri bile, değil güvenlik örgütün
de, Devletin herhangi bir kademesinde görev aîma-
s»na engel olması gereken Üsteğmen Ahmet Cemer
sever, cephe iktidarının, bu tür davranışları benimse
yen ve hatta teşvik eden tutumundan güç alarak, gö
revini zulüm aracı gibi kullanmayı sürdürmektedir. 

Durum T. B. M. M. Bütçe - Plan Karma Komisyo
nunda tarafımdan dile getirildiği halde, üsteğmen ıs
rarla görevinde tutulmaktadır. 

Bölge halkını kışkırtırken, bölücülük yaptığı sap
tanmışken öldürmeye teşebbüsten ve halkın evini yak
maktan hakkında soruşturmalar, davalar sürerken, gü
venlik unsuru olmaktan çok güvensizlik yaratan ki
şiliğini sürdürürken, cephe iktidarı bu ilçe Jandar
ma Komutanını görevde tutmakta âdeta yarar um
makta ve bu nedenle aynı suçlara ortaklık etmiş ol
maktadır. 

Tüm bu oluşumlar karşısında görevini kötüye kul
lanan Başbakan Süleyman Demirel ile İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk hakkında Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesi gereğince cezalandırılmaları
nı sağlamak üzere Anayasanın 90 ve T. B. M. M. İç
tüzüğünün 12 nci maddesine göre Meclis Soruştur
ması açılmasını arz ve teklif ederiz. 14 . 1 . 1977 

Mardin Mardin 
Nurettin Yılmaz Ahmet Türk 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığı
nı incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden oluş
masını onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren başlaması hususunu onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Başbakanın ve Bakanın yazılı görüşünü, üye 
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde Komisyona 
vermesini onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

30. -— Denizli Milletvekili Hüdai Oraİin, yayın
ladıkları genelgelerle yargı kararlarını uygulatmayarak 
görevini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 228, 240, 251, 254/3, 266/3 ve 456/4 
ncü maddelerine uyduğu iddiasıyle Adalet Bakanı İs
mail Müftüoğlu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk 
haklarında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/126) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Hüdai Oralın, 
yayınladıkları genelgelerle yargı kararlarını uygulatma
yarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 228, 240, 251, 254/3, 
266/3 ve 456/4 ncü maddelerine uyduğu iddiasıyle, 
Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ve İçişleri Bakam 
Oğuzhan Asiltürk haklarında bir Meclis Soruşturma
sı açılmasına ilişkin önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1. İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, 27 . 5 . 1976 

tarih ve 118483 sayılı valiliklere gönderdiği yazı ile : 
Bediüzzaman Saidi Nursî'nin hayatı, mesleki, tercü-
nıei hali adlı kitabın, İstanbul Sinan Matbaası 1960 
baskılı Münazara adlı kitabın, İstanbul Sinan Mat
baası 1959 baskılı Hanımlar Rehberi adlı kitabın ve 
Sinan Matbaası 1960 baskılı Divan-ı Harbi Örfî adlı 
kitabın, suç unsurlarını içermesine rağmen bu eser
ler hakkında, herhangi bir işlem yapılmayacağını bil
dirmiştir. 

Oysa bu kitapların suç unsurlarını içerdiği yolun
da Yargıtay 9 ncu Ceza Dairesinin 11 . 19 , 1976 gün 
ve 1976/12 esas, 1976/24 karar sayılı ilâmı ve Yargıtay 
Ceza Genel Kurulunun 29 . 9 . 1965 gün ve 234/313 
sayılı ilâmı, Yargıtay 9 ncu Ceza Dairesinin 18.5.1976 
tarih ve 12/24 sayılı ilâmı vardır. 

2. Cumhuriyet Savcılıkları, İçişleri Bakanının adı 
geçen tamimi üzerine, ne yolda uygulama yapacak
larını Cumhuriyet Başsavcılığından sormaları üzerine, 
Cumhuriyet Başsavcılığı Yargıtay Ceza Genel Kurulu 
ve ilgili Ceza Dairelerinin konu ile ilgili kararları ge
reğince, işlem yapılacağını bildirmiştir. 

Bunun üzerine Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, 
Cumhuriyet Savcılıklarına yaptığı 20 . 9 . 1976 gün ve 
25/83 sayılı genelge ile savcıların Cumhuriyet Baş
savcısının Yargıtay ilâmlarının savcılıklarca uygulan
ması gerektiğine dair genelgesinin kabul edilmeyerek, 
geri çevrilmesini ve Cumhuriyet Başsavcılığının 
25 .6 .1976 gün ve 1603 sayılı tamiminin yargı çev
resindeki mevcutlarının toplanarak gereği için Bakan
lığa gönderilmesini istemiş ve suç konusu kitaplar hak
kında yargı kararının uygulanmasını önlemiştir. 
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Cumhuriyet Başsavcılığı 26 . 7 . 1976 gün ve 157 
sayılı Adalet Bakanlığına gönderdiği yazı ile «adı ge
çen kitaplar hakkında İçişleri Bakanlığının valiliklere 
yaptığı genelge dolayısıyle, mahallî Cumhuriyet Savcı
larının ne yolda uygulama yapacaklarını Yargıtay içti
hatlarında bir değişiklik olup olmadığını sormaları 
üzerine tereddütün izalesi için bilgi teşkil etmek üze
re sözü edilen yazının, kendileri tarafından kaleme 
alındığı belirtilmiştir. 

Yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 5.10.1976 
gün ve 2319 sayı ile Adalet Bakanlığına gönderdiği 
yazıda; Adalet Bakanlığının mahallî Cumhuriyet Sav
cılıklarına gönderdiği 20 . 9 . 1976 gün ve 25/83 sa
yılı genelgeye değinilerek «Adalet Bakanının özerk 
bir Anayasa kuruluşu olan, Yargıtayın ve kararları
nın varlığını unutarak kendi kişisel düşüncesini C. Sav
cılarına kabul ettirmek yolundaki bu girişiminin Cum
huriyet Hükümetleri ve Türk Adalet tarihinde bir ör
neği daha görülmemiştir... Atatürk devrimlerine bağ
lılığının tam şuuruna sahip olan, bağımsız ve özerk 
yargının Cumhuriyet Savcılarına belli bir amaçla ya
yınlanan bu genelge, adalet ve yargı kuruluşları ara
sında gelenekleşmiş asgarî nezaket ve saygı kuralları
na da aykırı bulunması nedeniyle, düşüncenizi yansıt
ması açısından da ibret vericidir. Adalete ve bağım
sız yargıya hizmet yerine bu yollara başvurulmasını 
devlete ve ülkeye herhangi bir yarar sağlamayacağı 
gerçeğini anlamakta geç kalmamanızı ve bundan böyle 
de yasaların verdiği görev ve yetkilerimizin anladığınız 
biçimde uygulanacağına bilgilerinizi rica ederim.» de
nilerek yanıtlanmıştır. 

Bu eylemleriyle Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve 
Ceza Daireleri kararlarına aykırı olarak, bu kararla
rı uygulamamakta direnen ve o yolda C. Savcılarına 
ve valiliklere genelge yayınlayan Adalet Bakanı İsma
il Müftüoğlu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, 
görevlerini kötüye kullanmışlardır. 

3. Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ayrıca, aşa
ğıda yazılı suçları işlemiştir. Şöyle ki : 

a) Yüksek Savcılar Kurulu, 6 . 1 . 1977 günü 
toplanmıştır. Bu toplantıya Adalet Bakanlığınca 45 
sayılı Kanunun 1597 sayılı Kanunla değişik 73 ncü 
maddesine göre, getirilen geçici yetki önerileri ile il
gili Müsteşar Yardımcısı Sabahattin Okutan imzası ile, 
24 . 12 . 1976 - 29 . 12 . 1976 tarihlerinde mucibe 
bağlanmış yazı ve ilişiği yetki listesi üzerinde incele
me ve görüşmelere başlanacağı sırada; kurul üyele
rinden Adalet Bakanlığı Müsteşarı Melih Ezgü, yu
karıda sözü edilen öneri üzerinde, görüşlerini açıkla-
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yacağmı söyleyerek; Müsteşar Yardımcısı Sabahattin 
Okutan imzasıyle, Bakanlık adına Yüksek Kurula su
nulan «mucip »ten haberdar olmadığını, kendisine Öz
lük İşleri Genel Müdürlüğünce ya da yetkililerince bir 
bilgi verilmediğini, belli görev yerlerinden başka yer
lere geçici yetki ile gönderilen C. Savcısı veya yar
dımcılarının kimler olduğunu ve hangi nedenlerle bu 
yerlere gönderilip geçici yetki ile çalıştırıldıklarım bil
mediğini bu nedenle Bakanlık görüşünü olumlu veya 
olumsuz yönde savunabilme olanağından yoksun bu
lunduğunu, zaman zaman böylece geçici yetkil ve
rilmiş C. Savcılarından kendisine gönderilen mektup
larda düzensiz ve mükerrer yetki uygulamalarıyle ilgili 
şikâyetler yapıldığını, Müsteşarlık görevini yaptığı sü
rece ve bu sıfatla Bakanlık işlemleri ve önerileri üze
rinde Müsteşar Yardımcılarından önde gelen, bir so
rumluluğu ve yetkisi bulunduğunu, sözü edilen mu
cip ile ilgili bir değerlendirme, inceleme ve hatta de
netim yapabilme olanağı bırakılmadığı için, öneri et
rafında bir görüş ve o doğrultuda oy kullanmasının 

hizmet gereklerine yararlı bulunamayacağını, Ana
yasanın 137 nci ve Yüksek Hâkimler ve Yüksek Sav
cılar Kanununun 69 ncu maddelerine göre; Yüksek 
Savcılar Kurulunun bir üyesi, diğer yönden yürür
lükte bulunan 871 sayılı Adliye ve Nezareti Nizam
name; Dahilisi adlı Nizamnamenin 2 nci maddesi hük
mü gereğince özellikle Adalet Bakanlığı Müsteşarı ola
rak katıldığı Yüksek Savcılar Kurulunun çalışmala
rında kendisinin görevde bulunduğu bir tarihte bilgisi 
olmadan, nedenini ve ayrıntısını bilmeden yardımcısını 
böylesine bir mucip yetkisi taşımasının yasal ve hu
kuksal dayanağının açıklanmasının, işlemlerin hukukî 
geçerliliği açısından zorunlu bulunduğunu böylece di
lek ve başvurusunun Yüksek Kurulca bir karara bağ
lanmasını istemiştir. 

Bunun üzerine Kurul toplanarak, Müsteşarın gö
rüş ve önerileri üzerinde aşağıdaki kararı (7.1.1977 
gününde) vermiştir. 

Karar «Adalet Bakanlığı Müsteşarı Melih Ezgü' 
nün başvurusunda sözü edilen yasalar ve Adalet Ba
kanlığının bir teşkilât yasası bulunmaması nedeniyle, 
halen yürürlükte bulunan 23 Mayıs 1327 tarih ve 871 
sayılı Nizamnameye göre; öncelikle Müsteşar Yardım
cıları İsmet Kemal Öztek ve Sabahattin Okutan im
zalarını taşıyan ve yukarıda tarihleri açıklanan mucip-
namelere bağlanmış öneriler üzerinde, Adalet Baka
nı yerine, mucipname tarihlerinde görevi başında bu
lunduğu anlaşılan, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Melih 
Ezgü yerine Müsteşar Yardımcılarının imza yetkisi-
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iıin hukuki ve yasal dayanağının bulunmamasına ve 
bu yetki yazılarının Adalet Bakanı ve Müsteşarı tara
fından uygunluğunun imza altına alınmasının ve bu 
nedenlerle şimdilik geçici yetki işlem ve uygulama ile 
ilgili Öneriler hakkında bir karar verilmesine yer ol
madığına» karar vermiştir. 

Böylece Adalet Bakanlığı mucibi geri çevrilmiştir. 
b) Bu kararı 12 . 1 . 1977 günü seçim bölgesin

den dönen Adalet Bakanı İsmail Müftüoğîu'na Öz
lük İşleri Genel Müdürü anlatmıştır. Bakan, 13.1.1977 
günü Bakanlığa gelerek, Müsteşarın odasını zor kul
lanarak kilitletmiş ve tabelasını söktürmüştür. Ayrıca 
Müsteşarın odasına girmesine engel olunmasını emret
miştir. Müsteşar 13 . 1 . 1977 sabahı görevine geldi
ğinde, durumu görünce nedenini öğrenmek üzere, Ba
kanın odasın gitmiştir. Bakan, odasına gelen Müste
şara ağır sözlerle hakaret ettikten sonra, üzerine yü
rümüş ve odasından zorla dışarı çıkarmıştır. Müste
şar Bakanlık kütüphanesine gitmiştir. Bakan, Müste
şarı takip ederek ilgili memuru kütüphaneden çıkar
dıktan sonra, kütüphanede bulunan Müsteşarın boğa
zına sarılmış ve yumruklamaya başlamıştır. 

Böylece Türk Adalet tarihinde ender görülen bir 
olay meydana gelmiştir. Adalete ve adalet mensupla
rına saygısı olmayan Bakanın bu mütecaviz hareket
leri kamuoyunda ve adalet ve yargı kesiminde büyük 
infial yaratmıştır. 

Demokratik hukuk devletinin en büyük unsuru 
devlet faaliyetlerini yargı denetimine tabi olmasıdır. 
Yargının üstün mevkii Anayasamızda yer almıştır. Bu
na rağmen gerek, tçişleri Bakanının ve gerekse Adalet 
Bakanının Anayasa ve yasaların hukuksal alanının 
dışına çıkarak Türk Ceza Kanununun hükümlerini ih
lâl etmeleri esef vericidir. 

Yukarıda birinci bentteki suçları ile ilgili olarak, 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve Adalet Bakam 
İsmail Müftüoğlu'nun T. C. Kanununun 240, 163 ncü 
maddeleri gereğince görevlerini kötüye kullandıkları, 

İkinci olayla ilgili olarak Adalet Bakanı İsmail 
Müftüoğlu'nun, belirtilen eylemleri nedeniyle, Ada
let Bakanlığı Müsteşarının görev gördüğü yeri tama
men işgal ederek, görevine müteallik işini yapmasına 
engel olduğu ve görevini kötüye kullanarak, Müsteşa
rın odasını kilitletmek ve tabelasını kaldırtmak sure
tiyle keyfî işlem yaptırdığı ve yapılmasını emrettiği, 
Müsteşara görevde hakaret ve müessir fiilde bulun
duğu anlaşıldığından T. C. Kanununun 228, 254/3, 
251, 456/4, 266/3, 240 ncı maddeleri gereğince ceza
landırılmaları için haklarında Anayasanın 87 ve 147 
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nci maddeleri ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12, 14, 15, 16 ncı maddeleri gereğince Yü
ce Divan sıfatıyle Anayasa Mahkemesince yargılan* 
maları için Meclis Soruşturması açılmasını arz ve 
talep ederim. 14.1.1977 

Denizli 
Hüdai Oral 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup ol
madığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üye
den oluşması hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren başlamasını onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili bakanların yazılı görüşlerini, üye seçimi ta
rihinden itibaren 15 gün içerisinde komisyona verme
sini onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayın Baş
kan, gündemin sözlü sorular bölümünün uygulaya
cak mısınız? 

BAŞKAN — Uygulama olanağım şu bakımdan 
yok Sayın Evliyagil: Biliyorsunuz şu anda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi toplantısı yapılıyor. Bu toplan
tının gündemi tamamlandıktan sonra veya herhangi 
bir nedenle aksar ise, ancak Millet Meclisi toplan
tısına geçiyoruz ve Millet Meclisi toplantısına geç
tiğimiz anda ancak Danışma Kurulumuzun o kararını 
uygulama imkânımız var. Bu nedenle tabiî, elimiz
deki işlerin ne kadar süreceğim bilmediğimiz için, 
Millet Meclisi toplantısının saatini da tayin etme 
imkânım yok. 

Millet Meclisi toplantısına geçersek elbette uygu
larız. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Grupum 
var, emrederseniz, benim önergelerim var, bu
nunla ilgili olarak eğer görüşme yapılacaksa, grup
tan çağrılmamı rica edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Tabiî bunu bilemem ben Sayın Ev
liyagil. Sayın üyeleri biz izleyemeyiz. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Zaten bu, 
saat 19,00'u bulur herhalde. 

BAŞKAN — Tabiî bilemiyorum. 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Teşekkür 

ederim. 
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BAŞKAN — Rica ederim, 
31. — Danıştay kararını uygulamadığı ve bu ey

leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasiyle Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon 
hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (9/127) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danıştay kararını uy
gulamadığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle Maliye Baka
nı Yılmaz Ergenekon hakkında bîr Meclis Soruştur
ması açılamsına ilişkin Başbakanlık tezkeresini oku
tuyorum: 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 1 . 1977 

Sayı : 304-12216 
Konu : Meclis Soruşturması. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Danıştay tarafından ittihaz olunan iptal kararını 

infaz etmediği iddia olunan Maliye Bakanı Yılmaz 
Ergenekon hakkında, T. C. Anayasasının 90 ve 105 
nci maddeleri ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 13 ncü maddesi uyarınca soruşturmanın 
Ankara Cumhuriyet Savcılığınca yürütülemeyeceğine 
dair 10 . 11 . 1976 günlü Hz. ve 1976/29777 sayılı 
anılan savcılık yazısı ve eki ile bu konuda Adalet 
Bakanlığından alınan 30 . 12 . 1976 tarihli ve 56879 
sayılı yazının bir sureti bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

BAŞKAN — Sayın üyeler, okunan tezkere hak
kında Anayasanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü mad
desi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasının 
gerekli olup olmadığını incelemekle görevli Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun 16 üyeden oluşması hususunu onayınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içerisinde Komisyona vermesi 
hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcinin^ İrak 
Hava Kuvvetlerinin sınır köylerimize yaptığı taar
ruzları önlemeyerek görevlerini ihmal ettikleri- ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ncu madde
sine uyduğu iddiasiyle Başbakan Süleyman Demirel, 
Millî Savunma Bakanı Ferid Melen ve İçişleri Baka
nı Oğuzhan Asiltürk haklarında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/128) 

BAŞKAN — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
Irak Hava Kuvvetlerinin sınır köylerimîze yaptığı ta
arruzları önlemeyerek görevlerini ihmal ettikleri ve 
ba eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ncu mad
desine uyduğu iddiasiyle Başbakan Süleyman Demi
rel, Millî Savunma Bakanı Ferid Melen ve İçişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk haklarında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1960 yılından beri dost ve komşu Irak Hükümeti

nin Hava Kuvvetlerine mensup Uçak ve Helikopter
lerin sınır boylarındaki köy ve askerî birliklerimize 
karşı girişilen ve kanlı olaylarla sonuçlanan hava sal
dırılarının sayısı 20 yi geçmiştir. 

Hükümetler her saldırı olayı karşısında lakayd 
kalmış, tekerrür edilmemesi için müessir tedbirler al
madığı gibi Irak Hükümeti nezrimde de ciddî teşeb
büslerde bulunmamıştır. Ancak her defasında mad
dî tazminat olarak yerli yersiz bir miktar para al
makla yetinmiştir. 

Türk Askerinin, Türk vatandaşının kanının bede
lini para ile karşılamaktan zorluk çekmeyen Irak Pi
lotları korkusuzca ve hiç bir güçle karşılaşmadan ra
hatlıkla köylerimize ve karakollarımıza yaptıkları 
akınlardan zevk duymaktadırlar. 

23 . 9 . 1976 Perşembe günü saat 11.00 sıraların
da Çukurca ilçemizin Üzümlü köyüne ve köyde bu
lunan Jandarma karakoluna karşı başlattıkları ve 4 
erimizin yaralanması ile sonuçlanan ve Sayın Başba
kanın «ufak tefek, basit hudut olayı» olarak nitelen
dirdiği Irak Hava Kuvvetlerinin uçak ve helikopter 
saldırısı, akşam karanlığı basıncaya kadar devam et
miştir. Saat 11.00'de başlatılan hava akınından telsiz
le Hakkâri Valiliğe haberdar edilmiş, Yalilikde du
rumu derhal Diyarbakır Hava Üssüne ve Ankara'ya 
bildirmiştir. Hükümet topraklarımıza vaki tecavüzün 
defi amacı ile Hava Kuvvetlerimiz vasıtası ile ne ikâz 
ne de ihtar uçuşunu yaptırmadan olaya seyirci kal
mayı tercih etmiştir. Yaralı 4 askerimiz ancak 48 
saat sonra helikopterle köyden aldırılmıştır. 
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Mukavememet görmedikleri bu hareketten de bir 
kez daha cesaret alan îrak pilotları Üzümlü olayın
dan 5 gün sonra Yüksekova ilçemize bağh (Btirye) 
Köyüne ve jandarma karakoluna sabahın erken saat
lerinde uçak ve helikopterlerle başlattıkları saldırılar 
akşama kadar devam etmiştir. Üzümlü olayında ol
duğu gibi bunda da saldın başlar başlamaz telsizle 
ilgili merciler dolayısıyla hükümet haberdar edilmiş
ti*. Bu müessif hadise karşısında da hükümetin se
yirci kalması üzücü ve düşündürücüdür. 

Komşu ve dost bir ülkenm karadan olsun, hava
dan olsun, maksatlı veya maksatsız, havalarımıza r'h» 
lal ve topraklarımızı geçmek suretiyle bize saldıran* 
lara karşı bir misilleme hareketini kesinlikle düşün
müyoruz. Bütün milletlerle hasseten komşularımızla 
barış içinde dostça kardeşçe yaşamayı şiar edinmiş 
bir milletiz. 

Şu anda dahi korku ve heyecan içinde yaşaralan-
nı sürdüren sımr kesimindeki vatandaşlarınız bir 
uçak gürültüsünü duyduklarında evlerinden fırlaysp 
hava akınlarına karşı saklanacak emniyetli yer arı
yorlar. 

Bundan böyle yabancı milletlerin hava kuvvetle
rine mensup uçak ve helikopterlerin sık sık havaları
mızı ihlal ederek en ağır silâhlarla vatandaşlarımıza 
ve hududu bekleyen askerlerimize karşı düzenledikle
ri hava saldırılarına son vermek amacı ile ihtar ve 
ikaz uçuşları yaptırmamak suretiyle defini temin et
meyen ve böylece sınır boylarında yaşayan vatandaş
larınızla görevli askerlerimizin can ve mal güvenlik
lerini yabancıların taarruzuna karşı tedbirler almak 
suretiyle teminat altına ciddî bir şekilde alamayan ve 
bu suretle görevini ihmal eden hükümet başkanı Sa
yın Süleyman Demire!, Millî Savunma Bakanı Sayın 
Ferid Melen ve İçişleri Bakanı Sayın Oğuzhan Asli-
türk'ün bu eylemlerine uyan TCK.'nun 230 ncu mad
desi uyannea tecziyeleri cihetine gidilmek üzere 
T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci, Anayasama 90 ncı 
maddesine tevfikan haklarında Meclis Soruşturması 
açılmasını arz ve talep ederim. 15 . 1 . 1977 

Hakkâri Milletvekili 
Mikâil İlcin 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anaya
sanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli 
olup olmadığını incelemekle görevli Türkiye Büyük 
Millet MecMsi SoOTişturma Hazırlık Komisyonunun 

16 üyeden oluşması hususunu onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden itibaren başlamasını onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İlgili Başbakanın ve Bakanların yazılı görüşle" 
rini, üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün içerisin
de komisyona vermesi hususunu onayınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

33. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz'un, Bakan
lık Müsteşarının vazifesini yapmasına fiilen mani 
olarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 228, 240, 251, 254/3 ve 456/4 
ncü maddelerine uyduğu iddiasıyle, Adalet Bakanı 
İsmail Müftüoğlu hakkında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca Bir Meclis Soruşturması açılması
na ilişkin önergesi. (9/129) 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz'un, 
Bakanlık Müsteşarının vazifesini yapmasına fiilen 
mani olarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 228, 240, 251, 254/3 ve 
456/4 ncü maddelerine uyduğu iddiasıyle Adalet 
Bakanı İsmail Müftüoğlu hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugün basında çıkan, bir haber bugünkü Cephe 

Hükümetinin kaba kuvveti bir Bakan seviyesine ka
dar çıkardığını göstermesi bakımlından, son derece 
düşündürücüdür. 

Cephe Hükümetinin Adalet Bakanı İsmail Müftü
oğlu, Bakanlık Müsteşarını hem de Bakanlık bina
sı içinde yumruklayarak, dövdüğü öğrenilmiştir. 

Adalet Bakanı uzun zamandan beri kendi zihni
yetinde olan, Müsteşar Muavini ile işleri yürütmeye 
kalkmış ancak Müsteşarın varlığı buna mani olmuş
tur. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Yüksek Savcılar 
Kurulunun yasal üyesidir. Bu Kurulda Bakanlığı 
temsil etmektedir. Bir süre önce Müsteşarın haberi 
olmadan, Yüksek Savcılar Kuruluna bir savcının 
atanması için Müsteşar Yardımcısı imzasıyle gelen 
yazı üzerine Müsteşar, Bakanlık Zatişleri Müdürlü
ğünden bundan sonra, bu gibi konularda bilgi ve
rilmesini istemiştir. Buna rağmen, Bakanlık Müste-

! sarının haberi olmadan Müsteşar Yardımcısı imzası 
J ile Yüksek Savcılar Kurulunla geçici atama ve mu-
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cip yazılan yazılmıştır. Bunun üzerine Yargıtay 
Başsavcısının Başkanlığında toplanan Yüksek Sav
cılar Kurulu karar alarak «Görevi başında bulunan 
bir Müsteşar varken, Müsteşar Yardımcısı imzasiyle 
Adalet Bakanlığından gönderilen yazıları işleme koy
mayacaklarını» Adalet Bakanlığına bildirmiştir. 

Bundan sonra, Müsteşardan Adalet Bakanının 
arabasını ve odasını terk etmesini istediği Müsteşara 
iletilmiştir. 

Müsteşar yazılı emir istediğinde, Bakan tarafın
dan böyle bir emir verilememiştir. Olay günü Ada
let Bakanlığı Müsteşarı Bakanlığa geldiğinde odası
nın kilitli ve kapıdaki levhasının kaldırılmış olduğu
nu gördüğünde Müsteşara kapının Adalet Bakam 
İsmail Müftü oğlu tarafından kilitleııd irildiği ve lev
hasının da Bakan tarafından yerinden söktürüldüğü 
bildirilmiştir. 

Bakanlık Müsteşarı durumu öğrenmek için, Ada
let Bakanının yanına gittiğinde, özel kişilerle ko
nuştuğunu beyan eden, Bakan Müsteşarını dinleme
miş bunun üzerine, Bakan odasından çıkıp, Bakan
lık Kütüphanesine giden Müsteşarın peşinden gelen, 
Adalet Bakanı Bakanlık Müsteşarını dövmüştür. 

Bu olayım yasalara uygun hareket etmekte en 
fazla özen gösterilmesi gereken, bir Bakanlıkta cere
yan etmiş olması son derece üzücü bir olaydır. Bu
gün Türkiye'de Cephe Hükümeti dönemlinde kanun
suzluğun ve kaba kuvvetin en geçer yol okluğu bir 
zamanda meydana gelmiş olması da ayrıca düşün
dürücüdür. Türkiye'deki bu kanunsuzluğu ve kaba 
kuvveti Cephe Hükümetinin yarattığı ve destekledi
ği iddialarımızı doğrular bir olaydır. 

Yasalara saygılı olması gereken Adalet Bakanının 
yasalara uygun olarak, görevden alamadığı Bakan
lık Müsteşarını sokak kabadayılarına has kaba kuv
vet yoluyla görevinden uzaklaştırmaya çalışmak is
temesi bu olayın baş nedenidir. 

Sayın Adalet Bakanı Cephe Hükümetinin sokakta 
yarattığı anarşi ve zorbalığı Bakanlık içinde yarat
maktan çekinmemiş kaba kuvveti bizzat Adalet Ba
kam İsmail Müftüoğlu, Adalet Bakanlığının içine 
sokmuştur. Bu hareket görevli bir şahsın, görevini 
yapmasına mani bir suç ve görevi kötüye kulan-
mak suçunu teşkil ettiği gibi, görevli bir şahsa mües
sir fiil ika etme suçunu da teşkil etmektedir. 

Ayrıca, Devletin şeref ve itibarım sarsan bir suç 
niteliğindedir. 

Yukarıdaki eylemler nedeniyle, Adalet Bakanı 
İsmail Müftüoğlu TCK.'nun 228, 254/3, 251, 456/4, 
266/3, 240 ncı maddelerini ihlâl etmiştir. 

Bu nedenle Adalet Bakam İsmail Müftüoğlu hak
kında Anayasanın 90 ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince bir Meclis Soruşturması 
açıîmasını arz ve teklif ederim. 

Sinop Milletvekili 
Yalçın Oğuz 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hazırlık Komisyonunun 16 kişiden oluşması hu-
sususunu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren başlamasını onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşünü, üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içerisinde Komisyona bildirmesi 
hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
Nurculukla ilgili olarak yayınladıkları genelgelerle 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasiyle Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ve İçişle
ri Bakanı Oğuzhan AsiltürV haklarında Anayasanın 
90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/130) 

BAŞKAN — Erzincan Milletvekili Nurettin 
Karsu'nun, Nurculukla ilgi!* olarak yayınladıkları 
genelgelerle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasiyle Adalet Bakanı İsmail Müftü
oğlu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakların
da bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önerge
si var, okutuyorum: 

17 . 1 . 1977 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Ulusunu çağdaş düzeye çıkarmak amacıyle, 

Türk Devletinin kurucusu Büyük Atatürk'ün çağdaş 
devlet niteliklerini oluşturan devrimlerinin, bunlara 
ters düşen ve ülkeyi karanlık gerici bir çıkmaza sok
mak isteyenler tarafından yozlaştmlmaması ve ama
cından saptırılmaması yönünden Anayasamızın baş
langıcındaki «Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam bi
lincine sahip olarak» ifadesi ve diğer ilgili maddele-
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riyîe, Türk Ulusunun geleceğine, çağı geçmiş yöntem- I 
lerin ve gericiliğin egemen olmaması yönünden gü
venceye bağlanmış bulunmaktadır. 

Anayasamız ve yasalarımızda bulunan kesin ön
lem maddelerine karşın, Türk Ulusunu ortaçağ ka
ranlığına götürmek isteyenler, Cephe Hükümetinin 
kendileri için oluşturduğu uygun ortamda bu çaba
larını su yüzüne çıkarmış ve Cephe bakanlarını da ya
nına alarak teokratik bir düzenin geliştirilmesi doğ
rultusundaki eylemlerini artırmışlardır. 

Çıkarlarını, Türk Ulusunu asırlarca uyutarak ça
ğın gerisinde tutmakta görenler, bugün aynı yönte
mi uygulamada ve bu gerici süreç içinde amaçlarına 
ulaşmak çabalarım açıkça göstermektedirler. Özellik
le, Adalet ve İçişleri bakanlarının Atatürk devrimle- I 
rine ve ilkelerine ters düşen bir tutum ve davranış 
içine girerek söz konusu devrimleri gölgeleyici ve 
zedeleyici demeçler ve genelgeler yayınlayarak, Ata- I 
türk devrimlerine ve yasalarımıza ters düşen akımla- I 
rın gelişmesine neden olmuşlar ve böylece de suç iş- I 
leme eylemi içine girmişlerdir. I 

önce Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, Atatürk' I 
ün Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliği için, va
tanperverlerle - vatan hainleri - deyimini kullanarak 
ikiye bölünmesini teşvik ettiğini ortaya koymuştur. 
Öte yandan Osmanlı döneminde bile gericili
ğin, bölücülüğün simgesi olan ve Cumhuriyet 
döneminde de Atatürk devrimlerine ters düşen Nurcu
luğun kurucusu bulunan Bediüzzaman Saidi Nursi' 
nin, «Cumhuriyetin şeriat esaslarına ve Islâmın siyasî 
ilkelerine dönmesi gerektiği yolunda risaleler yayın
layarak, Türk Ulusunu bölmek ve Ortaçağ karanlığı
na götürmeyi amaçladığı», yüksek yargı organların-
cı da karara bağlanmış olmasına rağmen İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk ve Adalet Bakanı İsmail Müf
tüoğlu bu kararlara ters düşen davranışlarında diren- I 
me yolunu tutmuşlardır. 

İçişleri Bakanının, Nurculuğun suç olmadığına I 
ilişkin yanlış ve yasa dışı genelgesinden sonra, Nur- j 

i 

culuğun suç sayıldığı ve T. C. Kanununun 163 ncii j 
maddesi kapsamına girdiğini belirten Yargıtay Baş
savcısının genelgesinden rahatsızlık duyan Adalet Ba
kanı İsmail Müftüoğlu, Cumhuriyet tarihinde görül
memiş bir biçimde Yargıtay Başsavcısının genelge
sini toplatmış ve bundan böyle de başsavcılıktan ge
len genelgelerin kabul edilmemesini emir buyurmuş
tur. 

Cephe Hükümetinin ülkeyi sosyal, siyasal ve eko
nomik bakımdan büyük ölçüde bir bunalım içine sok- | 

tuğu bu sırada, Atatürk devrimlerinden de bu Hü
kümet üyeleri tarafından ödün verilmesi, ülkenin için
de bulunduğu bunalımı olumsuz yönde daha da çok 
etkileyecektir. Bu tutum, ülkenin bütünlüğünü, ulu
san birliğini zedeleme yolunda yardımcı olmakta
dır. 

Atatürk devrimlerine karşı bir tutum içine giren 
ve Atatürk'ün kurduğu lâyık Türk Devletinin teme
line dinamit koymayı amaçlayan Adalet ve İçişleri 
bakanları ağır suç işlemiş bulunmaktadırlar. 

Yüce Divana verilmeleri için Anayasamızın 90 ncı 
maddesi, T. C. Kanununun 240 ncı maddesi ve T. 
B. M. M. İçtüzüğünün 12 - 14 ncü maddeleri gere
ğince büyük ölçüde siyasî ve cezaî sorumlulukları 
doğurduğundan, 

Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ve İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk hakkında Meclis Soruştur
ması açılmasını saygılarımla arz ederim. 

Erzincan Milletvekili 
Nurettin Karsu 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadı
ğım incelemekle görevli T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun 16 kişiden oluşması hususu
nu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon çalışma süresinin üye seçimi tarihinden 
itibaren başlamasını onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde komisyona vermesini oy-
îannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

35. — Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe'nin Ma
latya Tekstil Fabrikasındaki keyfî yönetime ve işçile
re yapılan baskıya engel olmayarak görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Abdülkerim Doğru hakkında Anayasanın 
90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9)131) 

BAŞKAN — Malatya Milletvekili Hakkı Gök
çe'nin; Malatya Tekstil Fabrikasındaki keyfî yöneti
me ve işçilere yapılan baskıya engel olmayarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Sa-
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ıiayi ve Teknoloji Bakam Abdülkerinı Doğru hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sanayi Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, uygulan

makta olan baskılar nedeniyle, işçilerin patlama nok
tasında bulunduğunu görmemek olanaksız. Ülkemizin 
her yanında her gün sergilenen öğrenci olayları, okul
ların kapatılması gençlerin öldürülmesiyle bitmekte
dir. İşçi kesimindeki baskılar ve olaylar ise diğerin
den geri kalmaksızın sürdürülmektedir. Barut fıçısı 
halinde, iş güvenliğinden yoksun işçilerin devleti yö
netenler tarafından yapayalnız bırakıldıklarını söyle
mek gereksiz. îş yerlerinde yapılan baskılar nedeniy
le umutsuzluk her gün biraz daha artmaktadır. Ör
nek olarak vermek istediğim, Malatya tekstil fabrika
sında üç bine yakın işçi çalışmaktadır. Bu iş yerinde 
uygulanmakta olan yönetim nedeniyle işçilerin hangi 
gün hangi sebeple iş akitlerinin feshedileceği konusu 
tartışılır olmuştur. Hergün yeni bir olay yaratılmak
tadır. Bundan en çok etkilenen ise eski uzman işçi
lerdir. Dokuma fabrikalarına alınan işçilerin bir sı
navdan geçmeleri gereklidir. Bu sınavın, işyerindeki 
tezgâh başında yapılması yıllardan beri uygulanmak
tadır. Özel sektöre ait tezgâhlar bulunduğu için ora
da dokuma işçisi olarak çalışmakta olan işçiler, Tek
stil fabrikasına işçi alınmak istendiğinde sınavla ba
şarıları tespit edilir. Gerçekten sızman işçiler alınır. 
1976 yılında 300'den fazla işçi emekli olmuştur. İş
yeri Müdürünün felsefesine uygun düşmeyen veya o 
görüşü paylaşmayan işçilerin çoğunlukta olduğu bu 
işyerinde bir çok işçi de bir yolu bulunup atılmıştır. 
Bunların yerine alınanlar ise yukarıda arz ettiğimiz 
durumlar nazara alınmaksızın bölgesine bakılarak özel 
görüşler alınarak, bazı sloganlar sorularak, belli 
kesimlere yardım makbuzları kestirilerek veya kart
vizit getirilerek işçi alımları yapılmıştır. Yapılan bu 

uygulamaya görede pamuk alımları uygulanmıştır. 
Daha ucuz ve kaliteli pamuk dururken belli kesimler
de çamur gibi yaş, çürümeye başlamış pamuklar, 
işyeri ekspertizlerinin engelleme yapmak istemelerine 
rağmen alınmıştır. İşçinin vasıfsız olması, alımdaki 
sakatlığı, pamuğun özelliği nedeniyle işyerinin yıllar
dan beri ilk defa randıman bu yılki seviyeye düşmüş
tür. Bunun ıstırabını ise maddî ve manevî eski vasıf
lı işçiler çekmektedirler. Randıman düşmesi gerekçe 
gösterilerek işçilerin primleri kesilmiştir. Buna bağlı 
olarak doktordan istirahat almış işçiler dahi «rapor 
alıyorsunuz onun için randıman düşüyor) gerekçesiyle 
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disiplin kurallarına sevk edilmektedir. Bu durum Sana
yi Bakanlığınca bilinmektedir. Uygulama devam et
tiğine göre Sanayi Bakamda durumdan mutlu gö
zükmektedir. Onun içindir ki işyeri müdürü kimseyi 
umursamadan işin kendi adına tadını çıkarmaktadır. 
1976 yılında seçim bölgemiz Malatya'da bu işyerini 
ziyaret ettik. Müdür yerinde yoktu. İşletme Müdürü 
ile görüştük meseleleri tartıştık. Dileğimiz üzerine fab
rikayı gezdirmek üzere işletme müdürü bir uzman 
kişiyi bize refakatçi olarak verdi. Fabrikayı gezdik, 
işçilerle görüştük olanları yazdığım gibi anlatıyorlar
dı, geleceklerinden umutsuz, işlerinin ağırlığının üze
rine yüklenen manevî baskılar içinde mutsuz bir ha
lede idiler. İki gün sonra bizi gezdiren uzman geldi, 
fabrika müdürünün geldiğini kendisini çağırdığım 
derhal emekliliğini istemesini emrettiğini, aksi halde 
başka bir ildeki fabrikaya süreceğini bildirdiğini söy
ledi. Bizim için bir sorun haline gelen bu mesele 
Sayın Başbakana aktarıldı, onun girişimi ile sırf ken
di bölgesinin iki milletvekilini gezdirdiği için sürül
mek istenen uzman kişide şimdilik yerinde bırakıldı. 
Sanayi Bakanına sırtını dayamış olanların yaratacak
ları olayları önceden kestirmek mümkün değil. Adı 
geçen işyerinde çalışan üç bine yakın işçinin tahrik 
edilmemesi, olaylara neden olunmaması, onların da
ha çok ezilmelerini önlemek için bugüne kadar bekle
dik. Ama gördüğümüz odur ki her gün yeni bir olay 
yaratılmakta, iş çığırından çıkarılmak istenmektedir. 
Bir taraftan işçi alımlarındaki ilkel uygulamalar, di-
?*er taraftan pamuk eksperlerinin «bu pamuk bu fab
rikada çalışmaz» demelerine rağmen çürümüş vasıf
sız pamuk alımları devam etmektedir. Bunun sorum
luluğu ise işçiye yükletilmekte ve primleri kesilmek
ledir. 

Hastanelerde istirahat almış bulunan işçiler dahi 
«rapor alıyorsunuz randıman düşüyor» gerekçesiyle 
disiplin kuruluna verilmektedir. Yapılan iş sözleşme
sine göre iki defa ihtar alan işçinin iş aktinin fese-
dilebileceği belirtilmektedir. İşyerinde arkadaşı ile tar
tıştığı için iş akdi feshedilen işçiler vardır. Bu baskı
lar nedeniyle işçiler sıkıntı içindedirler. Yüzlerce iş
çiye disiplin kurulunca ihtar verdirilmiştir. İkinci İh
tan almamak ve işten atılmamak için işyerindeki iş
çilerin hangi baskı ve duygu içinde bulunduklarını söy
lemeye gerek yoktur, 

Sonuç olarak: Yukarıdan biri arz ettiğimiz gibi 
işçi alımındaki mantık ve hukuk dışı işlemler, pamuk 
alımındaki yolsuzluklar ve kayırmalar. Bozuk pamuk 
alımı sonucu iplik kırıklar yapmakta, bu kırıklar ne-
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deniyle fazla düğümler atılmakta, bu ise kumaşı ha
sarlı göstermektedir. Kumaşın hasarlı oluşu nedeni, 
verim düşüklüğü sayılmakta ve işçilere para cezası 
kesilmektedir. Böylece yöneticiler kendi haksız ve in
safsız tutumları nedeniyle ortaya koydukları olayın 
cezasını işçiden almaktadır. İşçiler sosyal tesislerden 
yararlandırılmakta, içme suları kestirilmektedir. Siga
ra içmek için tuvaletleri kullandıklarını ve oradaki 
musluklardan su içtiklerini gezimiz sırasında gördük. 
Dokuma fabrikalarında hele pamuk ve iplik kesimin
de çalışan işçilerin sıkıntılarını Sanayi Bakanının gör
mesini istiyorum. Tüberküloz olup ayrılanların veya 
ölenlerin hesaplarının çıkarılmasını diliyorum. Suyu 
kesildiği ve dinlenme yerleri kapatıldığı için tuvalet
lerde sigara içmek ve oranın musluğundan su içmek 
durumunda bırakılan işçilerin manevi ezikliklerini Sa
nayi Bakanının bu işyerine gidip görmesini bekliyo
rum. Fabrikaya alınan İşçilerin, bölgesinin, köyünün, 
dil ve mezhep farklarının ırk ayrımlarının ele alın
ması suretiyle işçi alımları, devletin milyonlarım çü
rük pamuk akınlarına harcayanları yerinde tutanlar
dan yasal yoldan hesap sorulmasını istiyorum. Ahnan 
işçinin vasıflan, pamuğun kalitesi ve bundan yapılan 
ipliğin dayanıksızlığı, böylece millî servetin yok edil
diği bir işyerinin yöneticisini kendi fikrine hizmet et
tiği gerekçesiyle onaylayan zihniyetten hesap soralma-
smı, bu uygulamaya kesin olarak son verilmesini bek
liyorum. Düşünce özgürlüğünün bulunmadığı bir or
tamda işçiler baskı altında ezilmekteler. Ayrıcalık son 
noktasında, kolanyağımn kullanılmasının yasaklandığı 
bu işyerinde işçinin suyunun akıtılmasını, çağın çok 
gerisinde kalmış düşüncelerle insanların sömürülme-
mesini, işçilerin insan gibi yaşama olanağının sağlan
masını gözlüyorum. Bütün bu durumlar karşısında 
Türk Ceza yasasının 240 ncı maddesine göre suç işle
yen Sanayi Bakam Abdülkerim Doğru hakkında Ana
yasanın 90 ncı maddesi gereğince Meclis Soruşturma
sı açılmasını arz ve teklif ediyorum. 17 . 1 . 1977 

Malatya Milletvekili 
Haki» Gökçe 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Bkleşik 
Toplantısı îçlüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gere'di olup olma
dığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
oluşmasını cylannıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabu! etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren başlamasını oylarınıza sunuyorum: Ka-
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bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin

den itibaren 15 gün içerisinde ilgili Komisyona ver
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Toprak 
ve Tarım Reformu uygulamasında partizanca davra
narak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddîasıyle, Başbakan Süleyman 
D emir el, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Al
parslan Türkeş ve Devlet Bakanı Mustafa Kemal Er-
kovan haklarında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/132) 

BAŞKAN — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, 
Toprak ve Tanm Reformu uygulamasında partizan
ca davranarak görevlerini kötüye kuEandıklan ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230 ve 240 
ncı maddelerine uyduğu iddîasıyle, Başbakan Süley
man Demirci, Devlet Bakam ve Başbakan Yardım
cısı Alparslan Türkeş ve Devlet Bakam Mustafa 
Kemal Erkovan haklarında bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
26 Temmuz 1972'de yürürlüğe giren Toprak Re

formu Ön Tedbirler Yasası ve 25 Haziraa 1973'de 
yürürlüğe giren Toprak ve Tarım Reformu Yasası 
uyarınca 1 Kastın 1973'de Urfa ili, Bakanlar Ku
rulu Karan ile uygulama bölgesi olarak saptanıp 
ilân edilmiştir. Yasaya göre burada kamulaştırma 
işlemlerinin en çok üç yılda bitirilmesi, umudunu 
bu yasaya bağlamış topraksızlann en kısa zamanda 
toprakîandırslmalan gerekirken Urfa'daki uygulama
lar Cephe Hükümetinin partizanlık, memur kıyımı, 
yolsuzluk, inançsızlık, beceriksizlik ve yasalara say
gısızlığının açık örneklerini vermiştik 

Cephe Hükümeti işbaşına geldiği tarihte Urfa'da 
kamulaştırmalar giderek artan bir hızla gerçekleşti
rilmekte, toprak dağıtımından yararlanacak topraksız 
ve az topraklı çiftçi aileleri saptanmakta, 25 - 30 
bin çiftçi ailesine toprak dağıtılması planlanmış bu
lunmakta idi. Ayrıca Urfa'da tarımsal üretimi arisr-
mayı ve köylünün insanca bir yaşam düzeyine ka-
vuşîurulraasmı sağlamaya yöncîîk altyapı ya t ımlar ı 
yoğun bir biçimde yürütülmekte idi. Toprak ve Ta
nm Reforma Müsteşarlığının merkez ve Urfa ör
gütünde inançlı bir uzman kadrosu yasasının temel 



T. B. M. M. B : 4 26 . 6 . 1977 O : i 

amaçianna ulaşmak üzere üstün bir başarı ile görev 
yapmaktaydılar. 

Cephe Hükümetinin ilk işi bu inançlı ve başarılı 
kadroyu dağıtarak yerlerine kamu kuruteşianî-îK par
selasyonunda müsteşarlığı ele geçirmiş bulunan par
tinin militanı olmaları ötesinde bir yeteneği bulun
mayan kişileri atamak oklu. Memur Ii:.y;H?;,!hnda öy
lesine ileri gidildi ki müsteşar, müsteşar, yardımcıları, 
genel müdürler, uzmanlar yetmedi, ta şoförler, dak
tilolar, odacılara kadar tüm kamu görevleri işten 
alınmak, sürülmek, boş otarmaya mahkûm edilmek 
suretiyle cezalandırıldılar. 

Reformun hızı kesildi. Etkinliği kayboldu, Büyük 
toprak sahiplerine ödün üstüne ödün verildi, Uygula
ma alabildiğine yozîaşîınkh ve Urfa'da kamulaştır
ma işlemlerinin bitirilmesi için son tarih olan 1 Ka
sım 1976'ya kamulaşürılacak arazilerin yandaş faz
lası büyük toprak sahiplerine terkedil.erek geliııdio 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Top
rak ve Tarım Reformu fonunun denetlenmesi ile 
ilgili 1 . 3 . 1974 - 28 . 2 . 1975 dönemi raporunun 
7 nci sayfasında Urfa ilinde kamuiaştoılabilccck 
arazi miktarının 3 milyon 862 bin 768 dönüm oldu
ğu yazılıdır. Aynı raporun 27 nci sayfasında bu 
rakamın Müsteşarlığa bağlı Planlama ve Koordinas-
yon Genel Müdürlüğünce hazırlanan «Masier Plan» 
dan alındığı yazıldı» Bu Mader Plan Ecsvit Kcal's» 
y-onundan önce 1973 yılında hazırlanım'rftr. Hükü
metin Toprak ve Tarım Reformu Müsteşnrkğmc'aıı 
sorumlu Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan 
3 . 11 . 1976 tarihinde bir basın toplantısı düzenle
yerek Urfa'da kamulaştırmaların bitirildiğim ve ka
mulaştırılan arazi toplammm 1 milyon 752 bin 478 
dönüm olduğu, açıklanmıştır. Bu miktar İle Master 
Planda belirtilen arasında 2 milyon 10'D hin dönüm
lük bir fark olmuştur. Ve bu arazi kamulaştmlmn-
dan bırakılmıştır. Eğer gerçekte kaınuîaştmîacak 
arazi miktarı' 3 milyon 700 bin dünümden ibaret idi 
ise hazırladıkları Master Planda bu mrkîar 3 milyon 
800 bin dönüm olarak gösteren ve Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulunu da yanıltan s'önettciler hak
kında ne gibi bir işlem yapıhîîîştîr? 

Aslında 1 Kassın 1976 tarihine kadar kamulaştı
rılması bitirilen arazi miktarlımı gerçekten 1 milyon 
752 bin dönüm okluğu da şüphelidir. Baskıda da 
yer al&n yorumlara göre bu miktar olsa oüsa 1 Ka
sım 1976 tarikine değin kamıılaştErma kahrına bağ
lanan ara?i miktarıdır. Bu araziîerden 1 Ks&mî 1976 
tarihinden önce peşin ödenmesi • gereken, kamulaş

tırma bedelleri ödenmeyen, kamulaştırma Kararları 
toprak sahiplerine tebliğ edilmeyen, bu sebeple de 
Hazine adına tescili tamamlanamayan önemli bir 
bölümü 1 Kasım 1976'den sonra sahipleri tarafından 
başkalarına devredilmiş ve reform kapsamından çı
karılmıştır. İlgili Devlet Bakanının 3 Kasım 1976 ta
rihli basın toplantısında açıkladığı peşin ödeme mik
tarı inandırıcı gözükmemektedir. Basın toplantısında 
1 milyon 752 bin 478 dönüm arazi için 531 milyon 
246 bin S58 lira 5 kuruş kamulaştırma bedeli tahak
kuk ettiği ve bunun 79 milyon 686 bin 985 lirasının 
peşin olarak ödendiği açıklanmıştır. Peşin olarak 
ödendiği söylenen miktar toplam kamulaştırma bede
linin tam % 15 ine karşı gelmektedir. Oysa ki yasa
nım ilk taksit miktarının 60 bin liradan az olamaya
cağım, kimi hallerde 250 bin lira peşin ödeme yapı
lacağı hükmü karşısında peşin ödeme oranının % 
15'i önemli ölçüde geçmesi kaçınılmazdır. Nitekim 
Cephe hükümetinin işbaşına gelmesinden önce kamu
laştırılması yapılan 194 bin 393 dönüm arazi için ta
hakkuk eden 66 milyon 433 bin 221 lira 55 kuruş
tan 18 milyon 872 bin 800 lira 64 kuruşluk bölümü 
peşin olarak ödenmiştir. Peşin ödeme oranı °/Q 28'i 
geçmektedir. 

Cephe hükümeti yasanın açık ve amir hükümlerine 
karşın Urfa'da : 

1. Sulanabilecek arazilerde de, kuru arazilerde-
ki kadar toprak bırakmak, 

2. Toprağını doğrudan doğruya ve verimli ola
rak işletmeyenlere, Urfa dışında, örneğin İstanbul, 
Ankara gibi büyük illerde oturan çiftçilik yapmayan 
henüz öğrenim çağında bulunan kimselere de toprak 
bırakmak, 

3. Aynı ailenin birden fazla ferdine ayrı ayrı 
toprak bırakmak, 

4. Aynı aileye Urfa'nın değişik ilçelerinde ayrı 
ayrı toprak bırakmak, 

5. 10 binlerce dönüm araziyi tarıma elverişli de
ğildir diyerek kamulaştırma dışı bırakmak suretiyle 
1 milyon dönüme yakın arazinin reform kapsamın
dan akmasına ve büyük toprak sahiplerinin mülki
yetine terkedilmesine olanak vermiştir. 

Hükümetin toprak dağıtımında izlediği yöntem 
reform konusundaki isteksizliğini ve inançsızlığını 
açıkça sergilemektedir. Cephe iktidarı işbaşına gel
meden önce toprak dağıtımının 1 Haziran 1975'te 
başlatılması, ilk dağıtımda 2 500 aileye, 1975 yılı so
nuna kadar da Î İ 500 aileye toprak dağıtılması plan
lanmışken hükümet 1 Kasım 1976 tarihine değin sa-
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dece 636 aileye toprak dağıtmıştır. Bu konuda hükü
met yetkilileri kamuoyunu oyalayıcı bir tutum içine 
girmişlerdir. 1 Haziran 1975 için planlanan dağıtım 
«hasat mevsiminden önce dağıtım yapılamayacağı» 
gerekçesiyle başlatılmamış 24 Haziran 1975'te büyük 
gösterişlerle başlatılan dağıtımın da arkası gelmemiş
tir. 1975. yılı sonuna kadar 163 aileye, 1 Kasım 1976' 
ya değinde toplam 636 aileye toprak verilmiştir. Da
ğıtılan toplam arazi miktarı 97 bin dönüm kadardır. 
Hükümet Urfa'da 1 Kasım 1976 tarihine değin 1 mfl-
yon 752 bin 478 dönüm arazi kamuiaşîırıldığmı id
dia ettiğine, Urfa'da ayrıca Hazineye ait dağıtıma 
hazır 1 milyon 100 bin dönüm arazi bulunduğu bilin
diğine göre bu arazîlerin dağıtılmayarak bekletilme
sinin sebebi anlaşılamamaktadır. Hazineye ait ve be
deli Hazinece ödenen 2 milyon 750 bin dönüm ara
zinin kimler tarafından kullanılmakta ekip biçilmek-
te olduğu bilinmemektedir. Eğer bu araziler ekilmeye-
rek boş bırakılmakta ise ekonomiyi böylesine önemli 
bir kayıpla karşı karşıya bırakanlardan bunun hesa
bı sorulmalıdır. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca ha
zırlanan ve 3 Kasım 1976 tarihli basın toplantısında 
basın mensuplarına dağıtılan «Toprak ve Tarım Re
formu çalışmaları» adlı dokümanın 48 nci sayfasın
da «Kasım ayı içinde 8 köyde 10 893 nüfuslu 2 675 
çiftçi ailesine 81 bin 43 dönüm arazi dağıtılmak üze
re planlan hazırlanmıştır» denildiğe halde bugüne de
ğin bu 2 675 aileden kaçına arazi verildiği belli de
ğildir. Öte yandan Urfa'da 250 bin dönüm arazinin 
sulama şebekelerinin bölüm bölüm inşa edilmekte ol
duğu ilgili devlet bakanınca açıklanmıştır. 

15 bin dönüm araziyi sulayan 3 Günören Pilot 
sulama alanının inşaatı Nisan 1975 te tamamlandığı 
halde bugüne değin hiç bir aileye sulanan bu top
raklardan hiç dağıtım yapılmamıştır. Devletin 100 
milyonlarca lira harcayarak sulanır hale getirdiği ara
zilerden bugüne kadar kimlerin yararlanmakta oldu
ğu da önemli bir sorudur. 1974 yılında Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığının Devlet Su İşleri ve 
Toprak Su Genel Müdürlüklerine hazırlattığı proje
lere göre yeraltı suları ile sulanabilecek arazi geniş
liği Akçakalede 160 bin, Suruçta 50 bin, Viranşehir-
de 100 bin dönüm olmak üzere toplam 360 bin dö
nüm olmasına karşılık, sulanacak arazi miktarının 
sonradan 250 bin dönüme düşürüldüğünün nedeni de 
anlaşılamamaktadır. Sulama şebekelerinin işletmeye 
açılmasının geciktirilmesi sonucu açılan kuyular dol
makta, sulama kanalları yıkılmakta, bozulmakta ve 

şebeke kullanılmaz hale gelmektedir. 1974 deki mali
yet hesaplarına göre 600 milyon lira sarfıyla gerçek
leştirilen bu şebekelerin hangi maksatlarla işletmeye 
açılmamakta olduğu da anlaşılamamaktadır. 

Başta Başbakan S. Demirel, Yardımcısı Tür-
kcş ve Devlet Bakanı Erkovan Urfa'daki reform uy
gulamasında büyük toprak sahiplerini kollamak ama
cı ile yürürlükteki 1757 sayılı Toprak ve Tarım Re
formu yasasının hükümlerini hiçe saymışlardır. Ya
sanın Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin 
yönetim kurullarından bahseden 75 nci maddesinde 
«Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifi Yönetim 
Kurulu, biri kooperatif müdürü olmak üzere 7 kişi
den oluşur. Toprak dağıtımından yararlanan tarım
sal aile işletmesi ve küçük işletme sahipleri, koope
ratif yönetim kurulunda en az 4 kişiyle temsil olu
nur.» denilmesine karşılık cephe hükümeti toprak ve 
Tarım Reformu Kooperatifleri ve üst örgütleri yö
netmeliğinde değişiklik yaparak yasasının koyduğu 
bu şartı yürürlükten kaldırmıştır. 

Bu yönetmelik değişikliği hükümetin toprak da
ğıtımındaki isteksizliğini, fırsat bulduğu takdirde su
lanan arazilerde bile dağıtım yapmıyarak şebekeleri 
işletmeye açabileceğini, kamulaştırdığı arazileri de 
dağıtmıyarak kiraya verebileceğini açıkça göstermek
tedir. En önemlisi de Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatiflerinin Yönetim Kurullarında dağıtımdan 
yararlanan çiftçilerin çoğunlukta bulunmaları şartı 
kaldırılarak kooperatif yönetimlerinin büyük toprak 
sahiplerinin denetimine geçmesine olanak vermeleri
dir. Böylece devletin toprak dağıtımından yararlanan 
küçük çiftçiler için öngördüğü karşılıksız yardımlar 
ve krediler büyük toprak sahiplerine aktarılmış ol
maktadır. Nitekim 3 Kasım 1976 tarihli basın toplan
tısında Bakan faaliyete geçirilen 6 kooperatife 424 
adet traktör tahsis edildiğini, aynı kooperatiflere 56 
milyon 71 bin 692 lira kredi açıldığını açıklamıştır. 
Dağıtımdan sadece 636 aile yararlandığına göre bu 
traktörlerin ve kredilerin kimlerin kullanımına ve 
denetimine bırakıldığını anlamak güç değildir. 

1973 yılında Toprak ve Tarım Reformu yasasının 
yürürlüğe girmesiyle Türkiye düzeyinde 16 milyon 
dönümlük hazine arazileri Maliye Bakanlığının de
netiminden çıkarak Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığının emrine geçmiştir. Yasa uyarınca Müste
şarlığın biî arazileri topraksız ve az topraklı çiftçile
re geçici olarak kiraya vermesi gerekmektedir. 1974 
yılının ortalarından başlıyarak ve Köy işleri Bakanlı
ğı Toprak tskân Genel Müdürlüğü emrindeki toprak 
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komisyonları aracılığı ile kiralama işlemleri başlatıl
mış, 1974 malî yılı sonuna değin 450 bin dönüm ara
zinin topraksız ve az topraklılara kiralanması gerçek
leştirilmiştir. Kiralama işlemlerinin 3 yd içerisinde 
bitirilmesi planlanmış iken cephe hükümeti toprak 
komisyonlarım İl İskân Müdürlükleri emrinde boş 
ve görevsiz bırakarak kiralama işlemlerinden ayırmış 
ve 15 milyon dönümü aşan hazine arazilerinin işgal
cilerin tasarrufuna terkcdlhncsine sebep olmuştur. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca ha
zırlanan 1 Kasım 1976 tarihli Toprak ve Tarım Re
formu adlı raporun 38 nci sayfasında personel du
rumunu gösteren çizelgede müsteşarlık merkezinde 
111, Urfa bölgesinde ise 200 adet orta tahsilli geçici 
yevmiyeli personel çalıştırıldığı belirtilmektedir. Bu 
personelin ne iş yaptığı belirsizdir. Özellikle Urfa'da 
Toprak ve Tarım Reformu fonundan 8 milyon 500 
bin lira ücret ödenerek çalıştırılan 200 adet orta tah
silli personelin gene aynı fondan 1 milyon 800 bin li
ra ödeme yapılarak piyasadan kiralanan araçlarla köy 
köy dolaşarak parti propagandası yaptıkları bölgede 
yaygın olarak iddia edilmektedir. Bu elemanların 
özellikle belli bir partiye kayıtlarını yaptırmayanlara 
toprak verilmiyeceğini partiye kaydını yaptıranlara 
ise hem toprak verileceğini, hem de ev inşa edilece
ğini söylemek suretiyle Toprak Reformunu belli bir 
partinin propaganda malzemesi olarak kullandıkları 
da belirgin bir olay durumundadır. 

Böylece cephe hükümeti toprak ve Tarım Refor
mu Yasasını siyasal amaçlarına aîct olarak da kul
lanmaktadır. Nitekim: 

1975 ve 1976 da uygulama bölgesi olarak seçilip 
ilan edilen ve birbirlerinden çok uzak yörelerde bulu
nan Sekili, Beylik Köprü Dikmen, Değirmen, Kaya
başı ve Samlar köylerinin taşıdığı özellikde bunu gös
termektedir. Sekili köyünde reformla bir C. H. P.'Ii-
nin arazisi elinden alınacaktır. Beylik Köprüde cep
he yanlısı kişilerin arazileri köylünün işgalinden kur
tarılacaktır. Toprak Reformu bölgesi olarak yapılan 
bu seçimin yasal açıdan hiç bir tutarîsğı yoktur, iş 
yapıyor gözüküp kamuoyunu oyalamak, bunun ya
nında ağaların, büyük toprak sahiplerinin çıkarları
nı yasanın espirisi içerisinde korumaktır. En önemli
si de Maliye Bakanlığından alınacak kadrolara re
form uygulamak için değil, komando ve bozkurtîar 
yerleştirilerek çeşitli bölgelerde M. H. P. örgütlerini 
güçlendirmek, faşist rejimin öncü birliklerini oluş
turma amacıdır. 

Toprak Reformu bölgesi Urfa'da kamulaştırılan 
arazilerde dağıtılmayanlar, ya da dağıtıhpda sahiple

rince ekiîmediğinden Devletçe ekilenlerden elde edilen 
ürünlerin dağıtımında yapılan kayırmalar, örgütün 
bölgede kullandığı resmî araçların kullanma şekilleri, 
benzin alımları ve tamirlerle bunlara yapılan ödeme
lerle ilgili yolsuzluklar hakkındaki söylentiler bütün 
bölge halkını tiksindirir hale gelmiştir. 

Belli siyasal amaçlarla toprak reformunu Anaya
sanın amir hükümlerine rağmen zamanında ve yasa
larına göre uygulamayıp kötü amaçlarla yozlaşması
na sebep olan; 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
Yasasının öngördüğü uygulamalarda partizanlık, se
bepsiz memur kıyımı yapan, keyfi işlemlerle Devleti 
ve şahısları zarara sokan, görevlerini ihmal ve tera-
hiye uğratan, suiistimal eden Başbakan Süleyman De
mirci, Yardımcısı Alparslan Türkeş ve Devlet Ba
kam Mustafa Kemal Erkovan T. C. Yasasının 228, 
230 ve 240 ncı maddelerine ilişen suçları işlemiş ol
maları nedeniyle Yüce Divanda cezalandırılmak üze
re haklarında Anayasanın 90 ve T. B. M. M. İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca Meclis Soruştur
ması açılmasını önerir gereğine müsaadelerini saygıla
rımla arz ederim. 18 . 1 . 1977 

Bolu Milletvekili 
Abdi Özkök 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
ma 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir 
Mecîis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec-
Im Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
oluşması hususunu onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den İtibaren başlamasını onayınıza sunuyorum : Ka
ba! edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İîgiîi Başbakan ve Bakanların yazılı görülerini üye 
necimi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Komıs-
ymm vermesi hususunu onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz dolmak 
üzeredir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top-
laısfrsı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca elimiz
de bulunan soruşturma hazırlık önergelerinin komis
yonlarını kurmak sorumdayız. Bu nedenle, bu husu
sun tamamlanması ve ayrıca, «oylanması yapılacak iş
le?-» bö"ÜKîünd«kı bir kaç seçimin yapılmasına ka
dar Türkiye Büyük MHJei Meclisi Birleşik Toplantı-
smın süresinin uzatılması hususunu onayınıza sunu
yorum ; Kaba! edenler,.. Etmeyenler... Kabul edil-
HiiŞifr. 
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37. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz'un, Pan
car Kooperatiflerini gereği gibi denetlemeyerek gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru hak-' 
kında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/133) 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz'un, 
Pancar Kooperatiflerini gereği gibi denetlemeyerek 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk halkının en başta gelen ihtiyaç maddelerin

den biri şekerdir. Şekerin anamaddesi olan şeker pan
carı ise Türk köylüsünün yetiştirdiği tarım ürünleri
nin başında gelmektedir. Şeker darlığının yaratılma
ması için kurulacak şeker fabrikalarının yanında şe
ker pancarı ekim sahalarının genişletilmesi ve pancar 
verimini artırıcı tedbirlerin alınmasını da gerektir
mektedir. 

Bu güne kadar gelen hükümetlerde pancar sahala
rının genişletilmesi ve pancar veriminin artırılması 
için birtakım teşvik edici tedbirlere de başvurdukları 
görülmektedir. Pancar ziraatı yapılan bölgelerde pan
car ekicileri pancar kooperatiflerine bağlıdır. Bu koo
peratifler pancar ekicilerine ihtiyacı olan traktörü da
ha kolay ve ucuz almasını sağlamak amacını da taşı
maktadır. Traktör bütün ziraatla uğraşanlar gibi pan
car ekicisi köylülerimizin de başta gelen zarurî tarım 
aletlerindendir. Pancar ekim sahalarında pancar koo
peratifleri ekicilere traktör sağlamak için bunlardan 
muayyen miktarlarda peşin para almaktadır. Ancak 
ekicilerden bu konuda çok büyük ve haklı şikâyetler 
gelmektedir. 

Bu gün pancar kooperatifleri tarafından pancar 
ekicilerinden traktör parasının tamamı almalı 2-3 yıl 
olduğu halde traktörünü alamıyanlar büyük bir ye
kûn tutmaktadır. Pancar ekicisi bu traktör paraları
nın çok güç şartlarla ve borçlanarak teinin edebil
mektedir. Uzun. zaman borçlanarak temin edip ya
tırdığı paralara karşılık traktörünü alamaması pancar 
ekicisi Türk köylüsünü son derece müşkül durumda 
bırakmıştır. Burada üzerinde durmamız gereken bir 
husus da parasının tamamını 2-3 yıl evvel yatırmış 

bir çok köylünün hâlâ traktörünü alamazken mahallî 
bazı güçlü kişilerin kısa zamanda bir kaç tanesini 
alabilmeğidir. Burada bazı maddî menfaatlerin söz 
konusu olduğu açıktır. Bu durum aslında bu günkü 
rüşvet ve soygun düzeninin bir neticesi olmakla bera
ber bu bozuk düzen içinde dahi ciddiyetle meselele
rin üzerine gidildiğinde bir çok yolsuzluk ve hak
sızlıkların ortaya çıkarılabileceği inancındayım. 

Her ne kadar pancar kooperatifleri müstakil kuru
luşlar gibi görülmekte ise de Şeker Şirketi ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının bu kooperatifler üzerinde 
denetim yetkileri de bulunmaktadır. Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı tarafından gerekli denetim görevi 
tam olarak yapılmış olsa bu yolsuzlukların ve bu
nun neticesi pancar ekicilerinin uğradığı zararların 
önlenmesinin mümkün olacağı kanısındayım. Bakan
lık denetim hususunda gerekli hassasiyeti bu güne 
kadar göstermemiştir. Görevini ihmal ve görevini kö
tüye kullanma suçunu bu şekilde işlemiştir. Sanayi 
ve Teknoloji Bakam Abdülkerim Doğru'nun bu ey
lemi Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine te
mas eden bir suç niteliğindedir. 

Bu nedenlerle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdül
kerim Doğru hakkında Anayasanın 90 ve T. B. M. M. 
İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince bir Meclis So
ruşturması açılmasını arz ve teklif ederim. 

Sinop Milletvekili 
Yalçın Oğuz 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anaya
sanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü madesi uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup ol
madığım incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üye
den kurulmasını onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlamasını onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tari
hinden itibaren 15 gün içerisinde Komisyona verme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş Milletvekili) — 
Sayın Başkan, milletvekili ve senatörlerin aydınlan
ması için önergelerin biraz daha ağır okunmasını ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, dikkate alıyoruz zaten Sayın 
Dikmen onu. 
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38. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile İzmir j 
Milletvekili Süleyman Genc'in, sendikal faaliyetleri 
baltalayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kânununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyle, Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hak
kında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
,(9/134) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ile İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, sendikal 
faaliyetleri baltalayarak görevini kötüye kuîlandîğı 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğa iddiasıyle, Köy İşleri Bakanı Vefa 
Poyraz hakkında bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanhğma 
Köy İşleri Bakanı Sayın Vefa Poyraz, hiç bir 

gerekçe göstermeden «görülen lüzum üzerine» kay
dı ile; 

Devrimci Toprak - tş Sendikası yöneticilerinden 
Azmi Güner, Hasan Üides, Ali Gencolar, Hasan 
Dalak, Enver Aydın, Fuat Gedik, Vahit Yıldız, Me
tin öhal, Adnan Durukan'm, 

TİS Yöneticilerinden de Cahit Karababa, Meh
met Yaren, Mehmet Demirler ve İlhan Saygılının 
Van, Diyarbakır, Sivas, Erzurum ve Malatya İllerine 
naklini yapmış bulunmaktadır. 

Esasen dar geçim koşulları içinde bulunan işçile
rimizin kara kışın ortasında (Ocak 1977) hiç bir ge
rekçe gösterilmeden yapılan bu nakillerini kanun ve 
yönetmeliklere o'duğu kadar insanlık anlayışına da 
aykırı bulmaktayız. Geniş ölçüde yapılan öğretmen 
ve memur kıyınımdan sonra, kıyım faaliyetlerinin 
şimdi de fşçi kesimine kaydırılmış okluğunu görmek
teyiz. 

Atamaları yapılan işçilerin tamamının kendi sen
dikalarında yönetici mevkiinde oklukları anımsanır-
sa, bu atamaların altında Köy İşleri Bakanının sen
dikal faaliyetleri baltalamak ve sendikalara kendisine 
uygun yöneticiler seçtirmek amacının yattığı anlaşı
lacaktır. 

Sendikal faaliyetleri baltalamak sureti ile göre-
vinF kötüye kullanan Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz 
hakkında Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi ge
reğince kovuşturma yapılabilmesi için Anayasanın 
95 ncı vç T. B. M. M, İçtüzüğünün 12 nci ve son- | 

j raki maddeleri gereğince Meclis Soruşturması açıl
masını saygılarımızla öneriyoruz. 

Manisa Milletvekili İzmir Milletvekili 
Mustafa Ok Süleyman Genç 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anaya
sanın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığına incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
oluşması hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenlere. Kabul etmeyenler,,. Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden itibaren başlatılması hususunu onayınıza su
nuyorum. Kaba! edenler... Kabul etmeyenler». Ka
bul edilmiştir. 

flgüîî Bakanın yazıla görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içerisinde Komisyona vermesi 
hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul edenler.*. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

39. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdı 
Özer'in, Malatya - Hekimhan ilçesinde Devlet bü
tünlüğünü bozucu hareketlerde bulunan gruplara 
mani olmadıkları ve bu eylemlerinin Türk Caza Ka
nununun 65, 125 ve 141 nci maddelerine uyduğu id
diasıyle, Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, İçişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve Milli Eğitim Bakanı Ali 
Naili Erdem haklarında, Anayasanın 90 ncı, T.B.M.M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/135/) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özer'in, Malatya - Hekimhan ilçesinde 
Devlet bütünlüğünü bozucu hareketlerde bulunan 
gruplara mani olmadıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 65, 125 ve 141 nci «iadelerine 
uyduğu idiasıyle, Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve Millî Eğitim Ba
kanı Ali Naili Erdem haklarında bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini okutuyorum: 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Malatya, Hekimhan ilçesinde Ermeni asıllı bir 

aile grupunun planlı tertipleri ile Cumhuriyet Savcı
sına dayak atılmış ve daha sonra evi kurşunlanmış
tır. Kaymakamın evine dinamit atılmış ve 24 saat 
içinde başka bir yere sürgün edilmiştir. 

Aynı grup herkesin gözleri önünde lisenin camla
rını kırmış ve liseyi derhal kapattırmıştır. 
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Aynı gruptan bir genç lokantada sarhoş olduktan 
sonra bir kalabalığın huzurunda : (Ben dedemi ke
senlerden intikam almak için Ülkü Ocaklarına gir
dim...) demiştir. Gene bunlardan bazıları (lise açıl
masın, bu insanların çocukları okuyup da ne olacak..) 
demişlerdir. 

Lise müdürünün de Ermeni asdh olduğunu ve ne 
pahasına olursa olsun onu koruyacaklarım ve Malat
ya Valisi ile ilçenin Emniyet Komiserinden güç al
dıklarını, Türk halkına meydan okurcasına ifade et
mişlerdir. 

Gene bunların tahriki ile Malatya ilinden 3 oto
büs dolusu komando Hekimhan ilçesine hareket et
miş bunların yolunu açmak için Devletin bir gray-
deri vali tarafından hizmetlerine verilmiştir. 

Bu gençler Hekimhan ilçesini boydan boya dola
şarak, Hekimhan halkına: (Komünistler Moskova' 
ya...) diyerek hakaret dolu küfürler savurmuşlardır. 

Bir düşman tertibinin başarıya ulaşmasına engel 
olmak için halkımız sabır ve sükûnet göstermiştir. 

Hekimhan halkı adına bir heyet valiyi uyarmak 
üzere huzuruna çıkmış, fakat vali onları azarlayarak: 
(Bir Hekimhan da eksik olsun... Gerekirse taş taş üs
tüne bırakmayacağım.) diyerek tehditte bulunmuş
tur. 

Bu olaylar göstermiştir ki vali ile ilçe Emniyet 
komiseri, milletimize karşı kan davası güden bir ko
mitanın emellerine hizmet etmekte ve suç işlemeleri
ne yardımcı olmaktadır. Bizi gizlice vurmak için, bi
zim adımızı ve sıfatımızı maske yapan komitacılar 
Ülkü ocaklarına kolayca yuvalanmış ve kendilerini 
bizden daha Türk ve daha Müslüman göstermek 
için en çok Alevî kardeşlerimizi hedef almışlardır. 
Böylece Devletin bağımsızlığını ve birliğini bozmak 
için onun siyasî ve hukukî nizamlarını yok etmeye 
yönelik suç işlemişler ve Devletin valisi yardımcı ol
muş ve olmaktadır. Bu vali, kaymakamı sürgün et
miş; liseyi bir aydan beri kapalı tutmuş; Hekimhan 
halkını yok etmekle tehdit etmiştir. Adalet Bakan
lığı G. Savcısına sahip çıkmamış ve Cumhuriyeti 

.kurşunlayanlardan hesap sormamıştır. Millî Eğitim 
Bakanı 1 400 öğrencinin sokağa atılmasına göz yum
muş ve kulak tıkamıştır. 

Böylece, Anayasanın 3 ve 29 neu maddelerine ay
kırı tutum ve davranış içinde Türk Ceza Kanununun 
125, 141 ve 65 nci maddelerindeki suçları işlediklerin
den Anayasanın 88 ve 90 ncı maddeleri uyannea 
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İçişleri, Adalet ve Millî Eğitim bakanları hakkında 
Meclis Soruşturması açılmasını arz teklif ederim. 

20 . 1 . 1977 
Malatya Senatörü 

Hamdı Özer 
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa

nın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
kurulması hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren başlamasını onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesi hu
susunu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, telefon 
satış ve devir işlemlerinde haksız kazanç sağlayan gö
revlilere göz yumduğu ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe hakkında, Anayasa
nın 90 ncı, T. B .M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9(136) 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
telefon satış ve devir işlemlerinde haksız kazanç sağ
layan görevlilere göz yumduğu ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 ner maddesine uyduğu iddiasıy
le, Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe hakkında, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi var
dır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
PTT Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğe bağ

lı çeşitli ünitelerde görevli çok sayıda yetkilinin te
lefon satış ve devir işlemleriyle milyonları bulan 

- haksız ve usulsüz kazanç sağladıkları tarafımızdan 
saptanmıştır. 

Ekte fotokopisini sunduğum listenin incelenme
siyle de görüleceği gibi, PTT Genel Müdürlüğü ve 
bağlı ünitelerde görevli üst kademe yetkilileri çeşitli 
zamanlarda; önce, adlarına kaydettirdikleri telefon
ları, daha sonra ihtiyaç sahibi yurttaşlara devretmiş
lerdir. 

Saptadığımıza göre, başta Ankara, İstanbul, İzmir 
olmak üzere özettikle büyük şehirlerde PTT yetkili-
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lerinin bu yolla yıllardan beri sağladıkları haksız ka
zançların toplamı milyonlara ulaşmıştır. 

Onbinlerce yurttaşın yıllardır telefon için sırada 
beklediği büyük şehirlerimizde, bu sıkıntının PTT 
yetkililerince çıkar aracı olarak kullanılması gerçek
ten üzücü ve düşündürücüdür. 

Elde ettiğimiz bilgilere göre PTT bünyesinde bu 
haksız kazanç girişiminin «görevi kötüye kullanmak» 
boyutlarım da aşarak «yolsuzluk» niteliğine bürün-
düğü Ulaştırma Bakanına da duyurulmuştur. Sözle 
yapılmış bile olsa; kendisine iletilen yolsuzluk ihba
rının üzerine yürümesi gerekli olan Bakan, olaya se
yirci kalarak yolsuzluğu bir bakıma kanatları altına 
almıştır. 

Genel yaptığımız araştırmadan anlaşılmaktadır ki, 
ekte sunduğum listenin daha kabarık olanı aylarca 
önce Ulaştırma Bakanına bizzat verilmiştir. 

Ne var ki bu ihbar da öncekiler gibi Bakan ta
rafından dikkate alınmamıştır. 

Yapılan ihbarları değerlendirmeyerek, telefon satışı 
yolsuzluğuna göz yuman Ulaştırma Bakanı, Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesinde karşılığını bulan 
«görevi kötüye kullanma» suçunu işlemiştir. 

Birtakım kamu görevlilerinin ihtiyaç sahibi hal
kın sırtından haksız kazançlar sağlamasına göz yu
man Ulaştırma Bakanı hakkında Anayasamızın 90 
ncı, ve Türkiye Büyük Miiılet Meclisi İçtüzüğünün 
12 nci maddesi uyarınca Meclis Soruşturması açılma
sını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
20 . 1 . 1977 

Kars Milletvekili 
Doğan Araslı 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anaya
sanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
kurulmasını onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren başlaması huşunu onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İlgili bakanların yazılı görüşlerini, üye seçimi ta
rihinden itibaren 15 gün içerisinde Komisyona verme
si hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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41. — Hatay Milletvekili Mâlik Yılmanın, Cum
huriyet ilkeleriyle bağdaşmayan beyan ve davranışlar
da bulunduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 188 ve 191 nci maddelerine uydiiğu iddiasıyle 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Tür-
keş hakkında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/137) 

BAŞKAN — 34 ncü sırada, Hatay Milletvekili 
Malik Yılnıan'ın, Cumhuriyet ilkeleriyle bağdaşmayan 
beyan ve davranışlarda bulunduğu ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 188 ve 191 nci maddesine uy
duğu iddiasıyle, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Alparslan Türkeş hakkında açılması istenilen bir 
Meclis Soruşturması önergesi var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş; 
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Kari
katürist Sayın Semih Balcıoğlu'na; «Yakında kendi 
karikatürünü sana çizdireceğiz» demiştir. 

Bu tabir açıkça bir tehdit mahiyeti arzettiği gibi, 
bir dikta özleminide kapsamaktadır. 

Bu sözlerin Çankaya Köşkünde sarfedilmiş olma
sı büyük bir cürettir. 

Aynı esnada M. H. P.'nin yan kuruluşu olan, Ülkü 
Ocaklarının Milliyet Gazetesi önünde gövde gösterisi 
yapmaları, Cumhuriyet Mensubu Sayın Hikmet Çe-
tinkaya'nın evinin kurşunlanması tesadüfi olmasa ge
rek. 

Bu davranışlar M. H. P.'nin ve Genel Başkanının 
Demokratik rejime inanmadığını kanıtlamıştır. 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanının bu 
tür konuşmaları ve yan kuruluşları olan, Ülkü Ocak
larının memleketimizde terör havası estirmeye yöne
lik davranışları Cumhuriyet ilkeleriyle bağdaşmadığı 
gibi; özgürlükçü demokrasiye yönelik düşmanca dav
ranışı ve dikta özlemini kapsamaktadır. 

Bu eylemleri nedeniyle TCK.'nun 188 ve 191 nci 
maddelerinde sayılan suçlan işlediği anlaşıldığından, 
M. H. P. Genel Başkanı, Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısı Alparslan Türkeş'in bu davranıştan hak-» 
kında Anayasamızın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis Soruşturması açılmasını saygı ile arz ederim. 
21 . 1 , 1977 

Hatay Milletvekili 
Mâlik Yılman 



T. B. M. Mi B : 4 26 . 6 . 1977 O : 1 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa

nın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclîsi Birleşik 

Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir 

Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma

dığını incelemekle görevii Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üye

den oluşması hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I _ ç/21, 9140, 9/57, 9/72 ve 9/74 esas numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonlarındaki açık üyelik
lere seçim. 

BAŞKAN — Gündemimizin seçimler bölümün
deki işlemlere geçiyorum. 

9/21 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonunda açık bulunan bir üyelik için Adalet Partisi 
Grupunca Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üye
si sayın Ahmet Karayiğit aday gösterilmiştir. 

Onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

9/40 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunda açık bulunan bir üyelik için Adalet Partisi 
Grupunca Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Sayın 
Şeraf ettin Paker aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

9/57 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonunda açık bulunan bir üyelik için Adalet Partisi 
Grupunca Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üye
si Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu aday gösterilmiştir. 

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

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

İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesini ona
yınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle Meclis Soruştur
ması açılması önergelerinin okunması ve gerekli iş
lemleri tamamlamış bulunuyoruz. 

9/72 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonunda açık bulunan bir üyelik için Adalet Partisi 
Grupunca Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sa
yın Mehmet Nuri Âdemoğlu aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

9/74 esas numarala Soruşturma Hazırlık Komis-
ııunda açık bulunan bir üyelik için Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Grupunca Kastamonu Milletvekili Sa
yın Hasan Tosyalı aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunnyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, gündemimizin seçimler kıs
mının 1 - 3 0 'ncu sıralarında yer alan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonlarına üye seçimi, siyasî parti grup
larınca aday gösterme işlemi henüz tamamlanama
dığından yapılamamaktadır. 

Bu suretle, uzatma süresi içinde yapmamız gere
ken işlemleri tamamlamış bulunuyoruz. 

Çalışma süremiz tamamlandığı için, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısını kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.20 

V. SECİ 

....>... >o< 





Türidye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

4 NCÜ BİRLEŞİM 

26 . 1 . 1977 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1. .— BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — Çatoşlmia süneleri sona ©ren stonışjtuırmsa ha

zırlık fcömlisyoınlarına yıenMen süre verilmesine iliş
kin, Millet MecM Başkanlık önıeflilfâri fllle Soruştur
ma Hazariılk Komisyonu Başkanlığı tezteeleri. 

2. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Devletin 
ekonomik ve teknik olanaklarını siyasî amaçları için 
'kullanarak Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel hakkında Ana
yasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/105) 

3. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 11 
arkadaşının, ilâç sorununun çözümlenmesinde göre
vini kötüye kullandığı ve eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir hakkında 
Anayasanın 90 ncı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturamsı açılmasına ilişkin önergesi. (9/106) 

4. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
siyasî cinayetleri önlemeyerek görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Başba
kan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alp
arslan Türkeş haklarında Anayasanın 90 ve T.B.M.M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/107) 

5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, kuru 
üzüm ihracaatında görevini ihmal ve kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Ticaret Baka
nı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı T. B. 
M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/108) 

6. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
Partizan tayinler yapmak suretiyle görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ve 278 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle, Köy 
İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 90 
ncı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/109) 

7. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
layiklik ilkelerine aykırı hareket ettiği ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyle Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem 
hakkında Anayasanın 90 ncı T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/110) 

8. — Denizli Milletvekili Hüseyin Erçelik'in, par
tizan tayinler yapmak suretiyle görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Başbakan 
Süleyman Demirel ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili 
Erdem haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/111) 

9. — Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe'nin, 
toplum olaylarını, cinayetleri teşvik ettiği ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 64 ve 450 nci madde
lerine uyduğu iddiasıyle, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Alparslan Türkeş hakkında Anayasa
nın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/112) 

10. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
TRT Genel Müdürü hakkındaki Danıştay kararları
nı uygulamıyarak görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 152, 237, 238 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan 
Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 90 ncı, 



T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma-
srna ilişkin önergesi. (9/113) 

11. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı ve 3 arka
daşının, F-104-S savaş uçaklarının alımında görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle eski Baş
bakan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 90 neı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/114). 

12. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile 
İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen'in, F-104-S sa
vaş uçağı alımında fazla ödemede bulunarak Hazi
neyi zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 24Q ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Baş
bakan Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 90 
ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/115) 

13. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nın, tütün 
ekicilerinin sorunlarına eğilmiyerek görevini ihmal 
ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 
ncu maddesine uyduğu iddiasıyle, Gümrük ve Tekel 
Bakanı Orhan Öztrak hakkında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması
na ilişkin önergesi. (9/116) 

14. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
köye götürülen hizmetlerde partizanca davranarak 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, 
Köy işleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında, Anayasa
nın 9CI ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü-* 
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/117) 

15. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
Millî Eğitimi kendi politikalarına alet ederek görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine ulduğu iddiasıy
le, Başbakan Süleyman Demirel ve Milli Eiltim Ba
kanı Ali Naili Erdem haklarında Anayasanın 90 ncı 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma- * 
sına ilişkin önergesi. (9/118) 

16. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, ar
tan hayat pahalılığı karşısında gerekli tedbirleri alma
yarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem

lerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle, Başbakan Süleyman Demirel ve 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon haklarında Anaya
sanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/119) 

17. — Burdur Milletvekili Osman Aykut'un, Ana
yasa ve hukuk devleti anlayışını çiğneyerek demokra
tik rejimi çıkmaza götürdüğü ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyle, Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/120) 

18. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım'ın, 
sendikal hakları çiğneyerek görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
Maddesine uyduğu iddiasıyle, Köy işleri Bakanı Vefa 
Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
si. (9/121) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 
arkadaşının, Hazineye ait arazinin A. P. ye mensup 
kişilerce zaptedilmesiııi önlemeyip, bu kişileri himaye 
etmek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyle, Başbakan Süleyman Demi
rel, Maliye Baikanı Yılmaz Ergenekon ve Köy İşleri 
Bakanı Vefa Poyraz haklarında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması
na 'ilişkin önergesi. (9/122) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özerdin, millet bütünlüğünü bozucu ders kitapları
nı öğretimden kaldırmayarak görevini kötüye kullan
dığı ve bu eylemlinin Türk Ceza Kanununun 142 ve 
312 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle, Milî Eğitim 
Bakanı AH Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 neti 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/123) 

21. — Niğde Milletvekilli Azmi Yavuzalp ve 18 
arkadaşının, patates ihracatına tanınan .vergi iadesini 
kaldırarak üreticilere zarar verdiği ve bu eylemlinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle, Başbakan Süleyman Demirel halklkmda, 
Anayasanın 90 ncı, T. B. M, M. Birleşik Toplantısı 



İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/124) 

22. — Mardin Milletvekilleri Nurettin Yılmaz ve 
Ahmet Türk'ün, millet bütünlüğünü bozan Silopi 
Jandarma Komutanı hakkında gerekli işlemleri yap
mayarak görevlerini kötüye kullandılkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle Başbaıkan Süleyman Demire! ve 
İçişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk halklarında, Anaya
sanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/125) 

23. — Denizli Milletvekili Hüdai Oral'ın, yayın
ladıkları genelgelerle yargı kararlarını uygulatmaya
rak görevini köytüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 228, 240, 251, 254/3, 266/3 ve 
456/4 ncü maddelerine uyduğu iddiasıyle Adalet Baka
nı İsmail Müftüoğlu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk haklarında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/126) 

24. — Danıştay kararını uygulamadığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu 'îddljasiiylie Mıailiye Bakanı Yılmaz Brgendkon 
hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (9/127) 

25. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Irak 
Hava Kuvvetlerinin sınır köylerimize yaptığı taar
ruzları önlemeyerek görevlerini ihmal ettikleri ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ncu madde
sine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel, 
Millî Savunma Bakanı Ferid Melen ve İçişleri Baka
nı Oğuzhan Asiltürk haklarında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M .M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/128) 

26. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz'un, Bakan
lık Müsteşarının vazifesini yapmasına fiilen mani 
olarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 228, 240, 251, 254/3 ve 456/4 
hcü maddelerine uyduğu iddiasıyle, Adalet Bakanı 
İsmail Müftüoğlu hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. 
M: M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad-
ilişkin önergesi. (9/129) 
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 

27. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
Nurculukla ilgili olarak yayınladıkları genelgelerle 
görevlerini kötüye kullandılkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ve İçişle
ri Bakanı Oğuzhan Asiltürk haklarında Anayasanın 
90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/130) 

28. — Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe'nin Ma
latya Tekstil Fabrikasındaki keyfî yönetime ve işçile
re yapılan baskıya engel olmayarak görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle Sanayi ve Teknoloji 
Bakam Abdülkerim Doğru hakkında Anayasanın 
90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/131) 

29. — Bolu MiMejtvdkMi Abdi Özikök'ün, Toprak 
ve Tarım Reformu uygulamasında partizanca davra
narak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyle, Başbakan Süleyman 
Demirel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Al
parslan 'Türlkleş ve Devlet (Balkanı Musibafa Kemal Er-
kovan haklarında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/132) 

30. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz'un, Pancar 
Kooperatiflerini gereği gibi denetlemeyerek görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru hakkında, 
Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis 

l Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/133) 

31. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile İzmir 
Milletvekili Süleyman Genc'in, sendikal faaliyetleri 
baltalayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle, Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında, 
Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/134) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özeri'n, Malatya - Hekimhan İlçesinde Devlet bütün
lüğünü bozucu hareketlerde bulunan gruplara mani 
olmadıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu-
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nun 65, 125 ve 141 nci maddelerine uyduğu iddiasıy
le, Adalet Bakam İsmail Müftüoğlu, içişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili 
Erdem haklarında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
ıRkıllaşiilk Toplantısı İçltiüzüğünıün 12 nci majddeilleırli uya
rınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/135) 

33. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, telefon 
satış ve devir işlemlerinde haksız kazanç sağlayan gö
revlilere göz yumduğu ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe hakkında, Anayasa
nın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/136) 

34. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Cum-
ihuıriiıyeit Ülkeleriyle 'bağldaişımayan ıböyan ve davranışlar-
da bulunduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 188 ve 191 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle 
Devlllejt Balkanı vie Barbakan Yardımcısı Alpamsfflan Tür-
keş hakkında, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/137) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

1. — Denizli Milletvekili Hasan Korkıruzcan' 
in, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunu tarafsız 
yayın yapmaktan uzaklaştırdığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman Demirel hak
kında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/75) 

2. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
dört laınkiadaşifnıe, basının haber akma özgürlüğünü 
ortadan (kaldırdığı ve bu eylemimin Türk Ceza Ka
nununun 146 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddi-
asııylıe Başbakan Süleyman Demire! hakkında, Ana
yasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 ndi maddeleri uyarınca bir Meclis .Soruş
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimli. (9/76) 

3. — Edirne Milletvekilli İlhan Işık ve 5 arkada
şının, hamyağ ithalindeki tutumları ile üretici ve tü
keticiye zarar verdikleri ve bu eyiernlermin Türk Ce

za Kanununun 228 noi maddesine uyduğu iddiasıy
le Ticaret Bakam Halil Başol 'ile Maliye Bakarı Yıl
maz Ergenekon haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. 
M. M. Birlieşjik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıitmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/77) 

4. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve Ha
tay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Bakanlıktaki ta
sarrufları ile görevini kötüye kullandığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyle Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem 
hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesinü ince
lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/78) 

5. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, besicilik 
konusunda plan İlkelerine uymayarak görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ticaret Ba
kanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/79) 

6. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumfi'hin, 
sanayi politikasında imalâtçı lehine, tüketici aleyhine 
hareket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Başba
kan Süleyman Demirel, Ticaret Bakanı Halil Başol ve 
Sanayi ve. Teknoloji Bakanı Abdülkerioı Doğru hak
larında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na üye seçimi. (9/80) 

7. — Denizli Milletvekili Hüseyin Erçelik'in, De
nizli depreminde halkın sorunlarıyle ilgilenmedikleri 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle İmar ve İskân Bakanı 
Nurettin Ok ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk 
haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/81) 



8. — Hakkâri Milletvekili Mikail llçin'in, Doğu 
ve Güneydoğu iııerhids? güvenlik kuvvetleri tarafın
dan vatandaşlara yapılan baskıyı önlemeyerek göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle iç
işleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında Anayasa
nın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/82) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü teş
kilâtında yaptığı tasarruflarla, görevini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin 275 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesine uyduğu iddiasıyle Bayındırlık Bakanı Fe-
him Adak hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/83) 

10. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
kooperatifçiliğin gelişmesini önleyerek görevini kötü
ye 'kullandığı ve bu eylem>inin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Köy işleri 
Bakam Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/84) 

11. — Denizli Milletvekili Hüdai Orai'ın, yasal 
yetkilerini aşarak siyasal amaçlarla Ankara Belediye 
Başkanına işten el çektirdiği ve 'bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 146 ve 240 ncı maddelerine uy
duğu iddiasıyle İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve 
demeçleri ile bu karara katıldığını ifade eden Baş
bakan Süleyman Demirel haklarında Anayasanın 
90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/85) 

12. — izmir M illet vekili Süleyman Genç ve 12 
arkadaşının, işçilerin sendikal halklarım çiğnedikleri 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 201, 210, 
212, 228, 230, 240 nci, 275 sayılı Kanunun 6, 40, 41, 
42, 46 ncı, 274 sayılı Kanunun 19, 31 nci ve 1475 
sayılı Kanunun 98 nci maddelerine uyduğu iddiasıy
le Başba'kan Süleyman Demirel ve Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç haklarında Ana
yasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı iç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/86) 

13. — Danıştay kararını uygulamadığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle Çalışma eski Bakanı Ahmet Tevfik 
Paksu hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 ve 13 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresini incelemek üzere ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/87) 

14. — Danıştay kararını uygulamadığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle Devlet Bakanı Mustafa Kemal Er-
kovan hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 ve 13 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresini incelemek üzere ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/88) 

15. — Danıştay kararım uygulamadığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanı Korkut Özal hakkında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 ve 
13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
üye seçimi. (9/89) 

16. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Danış
tay kararını uygulamayarak görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle içişleri Bakanı Oğuz
han Asiltürk hakkında Anayasanın 90 ncı, T.B.M.M. 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/90) 

17. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ba
zı sanayi ürünlerinin fahiş fiyatla satışını önlemedik
leri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakam Ha
lil Başol ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim 
Doğru haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri 
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uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/91) 

1~8. — İzmir Milletvekili Yüksek Çakmur'un, 
1975 nüfus sayımı sonuçlarını açıklamayarak göre
vini kötüye kullandrğı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu ıddiasıyle 
Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan hakkında 
Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık. Komisyonuna 
üye seçimi. (9/92) 

19. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, anason 
üreticisinin zararına hareket ettikleri ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 210, 228 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Süleyman 
Demirel ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak 
haklarında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
'bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi
ni incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/93) 

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

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

22. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, 
Çankırı Belediye Başkanlığı seçiminde Bakanlık nü
fuz ve yetkisini kendi partisi lehinde kullandığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyle İmar ve İskân Bakanı Nuret
tin Ok hakkında Anayasanın 93 ncı, T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya

rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazır
lık Komisyonuna üye seçimi. (9/96) 

23. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın, 
okul kitaplarında yapılan değiş iki iki erle Dil Devri
mini baltaladıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
Başbakan Süleyman Demirel ve Millî Eğitim Baka
nı Ali Naili Erdem haklarında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ncî 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/97) 

24. — Artvin Milletvekilli Ekrem Sadi Eridem'in, 
Eğitim Enstitüleri gürtiş sınavlarında, yasaların eşMafc 
ilkelerine ve yönetmeliklere aykırı hareket ettikleri 
ve bu eylemlerimin Türk Ceza Kanununun 228 ve 
24Q ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Başbakan Sü
leyman Demıirel, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Ba
kanı Alparslan Türkeş ve Millî Eğitim Balkanı Ali 
Nalilıi EıTdern halkları nida Anayasanın 90 ncı, T. B. M. 
M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önıergeslinli incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/98) 

2ı5. — Danıştay kararım uygulamadığı ve bu 
ayleminlin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyle Millî Eğitim Bakanı Ali Na'M 
Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğümün 12 ve 13 ncü mad
deleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılma
sına iilüşklin Başbakanlık tezkeresini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komlisıyonuna üye se
çimi. (9/99) 

26. — Danıştay kararını uygulamadığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maiddesli-
nıe uyduğu iddiasıyle, Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Balkanı Korkut Özal hakkında Anayasamın 90; 
ncı, T."B. M. M. Blirleşliık Toplantısı İçtüzüğünün 
12 ve 13 ncü maiddeleri uyarınca, bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/1Û0,) 

27. — Hakkâri Milletvekili Mikail İlıçin'lin, göre
vini kötüye kullanan mamurları himaye ettiği ve bu 
'eylemimin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde-
sline uyduğu liddliasuyte, Köy İşleri Balkanı Vefa 
Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Büdjeşjik Toplantım İçtüzüğünün 12 nci maiddelteri 
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uyaranca, bir Meclis Soruşturması açılmasına üş-
kin önergesini iincelemıek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/1011) 

28." — Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe'nin, 
Sendikal hakları çiğnediği ve bu eylıeminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkeram Doğru hak
kımda Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
MecJiiis Soruşturması açulmaısına ilişiklin önergesini. 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimli. (9/1.02) 

29. — Ankara Milletvekilli Necdet EvKyagil ve 
3 arkadaşının, usulsüz tasarruflarda bulunıarak göre
vini kötüye kullandığı ve bu eylemlinin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyle Turizm ve Tanıtma Bakanı Lütfü Tokoğlu 
hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nai maddeferi uyarınca, 
bir Meclis Soruştarması açılmasınla Miskin önergesi
ni incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/103) 

3Q. —• Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nın, usul-
süz tasarruflarda bulunan bir yapı kooperaltüfi yöne
ticileri hakkında kovuşturma açtırmayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka

nununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyle Ticaret Bakam Halil, Başol hakkında Anaya
sanın 90 ncı, T. B. M. M. BirJjeşak Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruş
turması açı3mas*nıa ilişkin önergesM incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/104) 

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 

1. — Millet Meclisi eski İdareci üyeleri Gü
müşhane Milletvekili Mustafa Karaman, Kastamonu 
Milletvekili Hasan Tosyalı ile Rize Milletvekili Sami 
Kumbasar ve Cumhuriyet Senatosu eski İdare Amir
leri C. Senatosu Tabiî Üyesi Suphi Gürsoytrak ile C. 
Senatosu Zonguldak Üyesi Tarık Remzi Baltan'in, 
Tf B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin İçtüzük teklifi ve 
İçtüzük Geçici Karma Komisyonu raporu. (2/1) (S. 
Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 




