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Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANA KÖZETİ 73:75 

II, — YOKLAMA 75 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 75 

il. — Maîalîya eski MiBeitvekiilJ Celâl Ünven 
rin, HefkiJmlhaın olaylarında görevîeriırii kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Tiirlk Cezai 
Kanununun 240 ncı nnaldiieısjne uyduğu iddi
alıyla eski Barbakan Süleyman Deanjirel, Dev
let eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alpars
lan Türkeş, ibişleri eskli Bakanı Oğuzhan AsSl-
türk ve Adalet eski Bakanı İsmail Miiftüoğhı 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birlen 
şjk Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri? 
uyanınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi, (9/177) 75:79 

2. — Aydın eski Milletvekili M. Şükrü Koç 
ve 9 arkadaşının, milli gelirin dağılımında 
denge sağlayacak tasarı ve teklifi enin yasalaş
masını önleyerek görevini kötüye kullandığı 
ve bu eylemlinin Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddecine uyduğu iidldıiasıyla Maliye eski 
(Bakam Yılmaz Ergenekon hakkında Anayaisa-
tun 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzu-

Sayfa 
günün 12 udi maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açıfanasma ilişkin önergesi. (9/178) 79:80 

3. — Danıştay kararını uygulamayarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyîenîi'nin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
ûddfialsıyla Çalışma elski Bakanı ŞieMkJelî Kazan 
hakkımda Anayasanın 90 ncı, TBMM BMeşük 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü madde
leri] uyarumca bir Meclis Soruşfcurmaısı açılma
sına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/179) 80:81 

4. — C. Senatosu Kars Üjyelsi Sırrı Ataflayın 
yaptığı partizan tayinlerle görevini kötüye kul
landığı ve ıbu eylemlinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı mıaddeste uyuduğu lidldüaisıyla Milli 
Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında -
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün il2 nci maddeleri uyarınca bûr 
(Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. 1(9/180) 81:82 

ı5. — Danıştay kararını uygulamayarak 
görevini kötüye kullalnldığı ve ıbu eyleminin 
Türk Ceza ıKanununun 240 ncı mıa'dldiesine uy
duğu iddiasıyla Milli Eğittim eski Bakanı Ali 
Naili Erdeni hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 
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113 ntcü ımaifMeîerti uyarmcıa (bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişiklin Başbakanlık tezke
reci. (9/181) 82 

6. — iDanıŞtaly kararını uygulamayarak gö-
revîinii kötüye kullandığı rve bu eylemlinin Türk 
Ceza Kanununun 240 nicı maddesine uyduğu id-
dliasıyla İçişleri eski IBalkfalıu Oğuzhan Asiliürk 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 12 ve 13 nıdi ımalddc-ı 
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/182) 82:83 

7. — Danıştay kararını uygulamayarak gö
revlini kötüye kullandığı ive bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 1240 ncı maddesine uyduğu id
diasıyla İmar ve İskan eski Bakam Nurettin Olk 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 12 ve 13 ncü madde
leri uyarınca bîr Meclis Soruşturması açılma^ 
ısına ilişkin Başbakanlık tezkeresi]. (9/183) 83 

8. — Danıştay kararını uygulamayarak gö
revini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eylemli 
İnlin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Mili Eğittim 
eski Baklanı Ali Naili Erdem hakkında Ana
yasanın 90 ncı TBMM Birleşik Toplantısı içtüzü
ğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresii. (9/184) 83 

9. — Danıştay kararını uygulamayarak gö
revlimi kötüye kullandığı ve bu eylemlinin Türk 
Ceza Kanununun 240 imci maddesline uyduğu 
İddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı Ali Nail] 
Erdem hakkında Anayasanın 90 ıncu, TBMM 
iBirleşik Toplanıtıtsı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü 
ımadldelerfi uyarınca bir Meclîs Soruşturması 
açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/185) 83:84 

10. — Danıştay kararını uyguîalmıayarak gö-
revinli kötüye kullandığı ive bu eyleımjinlin Türk 
Ceza Kanununum 240 ncı maddesine uyduğu 
İddiasıyla iMilli Eğlraj elski Balkanı Ali Nıaili Er
dem hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı içtüzüğünün 12 ve 13 ncü ımald
ldelerii uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/186) 84 

ılıl. — Danıştay kararını uygulamayarak 
göravtimi kötüye kullandığı ve bu eyleıniMn Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Mili Eğilim eski Bakanı Ali Naili 

Sayfa 
Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüızüğünüiii 12 ve 13 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/187) 84:85 

12. — Danıştay kararını uygulamayarak 
görevimi kötüye kullandığı ve bu eytemiinlin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Maliye eski Balkanı Yılmaz Ergene-
kon hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı içtüzüğünün 12 ve 13 ncü mad
deleri uyarınca blir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/188) 85 

13. — Danıştay kararını uygulamayarak 
g]örevîer!inıi kötüye kullandıkları ve bu eylenı-
leriniin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla Çalışma eski bakanları 
Ahmet Tevfik Falksu ve Şevket Kazan baküa)-
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top-ı 
Sanlısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis (Soruşturması 'açılmasına 
SSİşkin Başbakanhk tezkeresi. (9/189) 85 

14. — Danıştay kanarını uygulamayarak gö
revini kötüye kullandığı Ve bu eyleminlin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu İd
diasıyla Çalışma eski Balkanı Şevket Kazan 
hakkında Anayasamın 90 nci, TBMM İBirleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü mıaddelerli 
uyarınca bir Meclîs Soruşturması açıîmıaisına 
ilişkin Başbakanlık tezlkeresli. (9/190) 85:86 

15. — DanıŞtay kararını uygulamayarak 
görevinli kötüye kullandığı ve bu eyleııriiniln 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyla Çalışma eski Bakamı Şevket 
Kazan hakkımda Anayasanın 90 ncı, TBMM 
BirleŞik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/191) 86 

il 6. — Danıştay kararını uygulamayarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eylemlinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
fldldiiasıyla Çalışma eski Bakanı Şevket Kazan 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı tçtüöfiüğüniin 12 ve 13 ncü nıad» 
deleri uyarında bir Meclis Soruşturması laçılma-
isına ilişkin Başbakanlık tezkereci. (9/192) 86:87 

17. — Danıştay kararını uygulamayarak gö-t 
revini kötüye kullandığı ve bu eylemMln Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id-

70 — 
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diasıyfa Mîlli Eğitim eski Bakanı Ali Naili 
Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncıii 
matf deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/193) 87 

118. — Trabzon iMiletvekiîi Rahmıi Ku-
ınaş'ın, Hükümetin kuruluşunda görevlerini kö
tüye kullandıkları ve bu eylemledniüı Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu !d-
dliasıyla eski Başbakan Süleyman DemSrel ve 
Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Balkanı Kânın 
ram İnan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplam tıssı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarmca bir Meclis Soruşturması açılması
na lilişkin önergesi. (9/194) 87:91 

19. — Sivas MİM vekili Mahmut Özde-
rnıirln, teşvik bebelerinin ıverililşlinldıe görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerimin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy-
duğu iddiasıyla eskü Başbakan Süleyman De
mire!, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı 
Abdülkerim Doğru ve Ticaret eski Bakanı 
Halil Başol haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/195) 91:93 

20. — Erzincan Milletlvekili NurettiLı Karsu' 
nun, ete taban fiyatı vermeyerek üretici ve tü
keticinin zararına hareket ettikleri ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
decine uyduğu iddiasıyla elski Başbakan Süley
man Demirel ve Gıda - Tarım ive Hayvancılık 
eski Bakanı Fehim Adak hakların da Anayasa
nda 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maldıdelerj uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/196) 93:94 

211. — Mardin Milletvekili Nurettin Y*l-
nıaz'ın, Nusaybin'de meydana gelen olaylarda 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyla İçişleri eski Bakanı Oğuzhan 
Asliltürk ive Korkut Özal baklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşjk Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına lilîşkin önergesi. (9/(197) 94:95 

22. — Diyarbakır Milletvekili Bahattia Ka-
rakoç ve 5 arkadaşının, s'yaSi amaçlarla görev
lerini kötüye kuMandıkları ve bu eylemlerinin 

Sayfa 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu İddiasıyla eski Başbakan Süleyman De* 
mirel, 'Milli Eğitim eski Bakanı Naili* Menteşe 
ve Gümrük ive Tekel eski Balkanı Gün Sazak 
haklarında Anayasanı:! 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca hor Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9fl98) 95:96 

23. — Kars Milletvekili Doğan Araslıniii, 
orman tahrMnıi önlemeyerek görevlertini kötü
ye. kullandıkları ve bu eyiemlerinJa Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla eski Başbakan Süleyman Demirel ve Or
man eski Bakanı Sabahattin Savcı halklarında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 inici maddeleri uyarmca bir Mec-< 
Us Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/199) 96:97 

24. — Çorum Milletvekili Şükrü Bütün'ün, 
taban fiyatlarının tespitinde üreticinin zararına 
hareket ettikleri ve bu eylemleriniin Türk Ceza 
Kanununun 141 nci maddesine uyduğu lidldlia-
sıyla eski Başbakan Süleyman Demire! ve Ba
kanlar Kurulu eski üyeleri haklarında Ana-
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarmca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/200) 97:99 

125. — Erzüncan Milletvekili Nurettin Kar-
su'nun, pancar üreticisinin zararına hareket 
ederek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinim Türk Ceza; Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu İddiasıyla eski Başbakan Sü
leyman Demirel ive Sanayi ve Teknoloji eski Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk haklarında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca ibir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/201) 99 

26. — Cumlburjyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamldi Özer'in, Anayasal Devlet düzenini boz
duğu ve bu eylemlinin Türk Ceza Kanununun 
240, 311 ve 312 oııci, maddelerine uyduğu iddüa-
sıyla eski Başbakan Süleyman Demirel hakkın
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/202) 100 

27. — Kars Milletvekili Hasan Yıldınm'ın, 
Kars İlinde yatırımları engelleyerek görevlerini 
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kötüye kullamdiklar ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maiddesime uyduğu 
iddliasıyla eski IBaışIbakaın Süleyman Demire!» 
İmar ve iskân eiskıi Balkanı Recali Kutan ve Sa^ 
mayii ve Teknoloji ©sikli Bakamı OğuzHnam Aisültürlk 
halklarında Anayasanuı 90 nlcı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğümün 12 nci maiddeM uyann-t 
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına 'iiişkGn 
önergesi (9/203) 100:101 

28. — Kars MiBetvekili İsmet Atalay'ın, et 
ve süt taban fiyatlarının tespitinde üretici zararı
na hareket ettikleri ve ibu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id
diasıyla eski Başbakan Süleyman Demire!, Gı
da - Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Feihim 
Adak ve Ticaret eski Bakanı Agâh Oktay Güner 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci rraaddeOeri uya
rınca (bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/2014) 101:102 

29. — Hatfay 'Milletvekili Öner Miski'nin, 
halk sağlığı konusunda gerekli önlemleri akma
yarak görevlini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan 
Süleyman Demire! hakkında Anayasanın 90) ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/2C5) 102:103 

30. — Sivas Milletvekili Azimet Köyîüoğ-
Iu'nun, Danıştay kararlarımı uygulamayarak gö
revini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu İddiasıyla esikii Başbakan Süleyman Denıi-
rel, Milli Eğitim eski Bakanı Ali Naîîi Erdem, 
Ulaştırma eski Bakanı Nahit Menteşe, Köy İşleri 
eski Bakanı Vefa Poyraz, Orman eski Batanı 
Turhan Kapanh, Sosyal Güvenlik eski Ba
kanı A. Mahir Ablum, İçişleri eski Bakanı Oğuz-
han Asiltürk, Malye eski Bakanı Yılmaz Erge^ 
nellson, Sanayi ve Teknoloji eski Bakam Abdül-
kerim Dtoğru, İmar ve îslkân caki Bakam Nu-
rettl'n Ok ve Enerji Ve Tabâi Kaynaklar eski Ba
kanı SelâhaDtin Kılıç fraklarında Anayasanın 90> 
ncı, TBMM Birîeşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına Ülişkin önergesi. (9/20,6) 103:107 

Sayfa 
31. — Mardin Milletvekili Metin Mılsiaoğ-

lu'nun, köye götürülen hizmetlerde partizanlık 
yaptıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240ı ncı maddesine uyduğu iddiasıyla es
ki Başbakan Süleyman Demire! ve Köy İşleri 
ejJki Balkanı Turguit Yücel haklarında Anayasa
nın 9Cı ncı, TBMM Birleş?k Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci ınıadideSer'i uyarınca Ibir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/207) 107 

32. — Cumlhuriyeft Senatosu Maîatya Üyesi 
Hamdı Özer'in, kâğıt fiyatlarına yapılan zam
ların uygulanmasında Devlete zarar verdOkled ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 193, 229 
ve 23Cı neu maddelerine uyduğu iddiasıyla Sana
yi ve Teknoloji eski Bakanı Oğıızhan Asiltürk, 
Ticaret esiki Bakanı Agâh Okltay Güner ve Ma
liye eski Bakanı Cihalt Biîgehan haklarında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/208) 107: 

108 
33. — Urfa Milletvekili Celâj Paydaş ve Salbri 

Kılıç'ın, partizanlık yaparak Toprak Ve Tarım 
Reformu uygulamasını amacından saptırdıkları 
ve bu eylemlerinin Tüıik Ceza Kanununun 240 
ncı maddes'ine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan 
Süleyman Demire! ve Devlet eski Bakanı ve Baş-
'bdkam Yardımcısı Alparslan Türkeş haklarında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birîeşjik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/209) 108:109 

34. — Denizli Millelrvekili Mustafa Gazaicı 
ve 13 arkadaşının, Danıştay kararına uymayarak 
Eğitim enstitülerine sınavla öğrenci aldığı ve bu 
eylemlinin Türk Ceza Kanununun 230 Ve 240t ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski 
Balkanı Nahit Menteşe hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturma
sı açılmasına ilişkin önergesii. (9/210) 109:110 

35. — Zonguldak Milletvekili Kernıaü Anadıol 
ve 5 arkadaşının, işçilerin sosyal ve ekonomik 
haklarını (kısıtlayıcı ledlbMeri önlemıeyerek göre
vini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyîeimiinin 
Türk Ceza Kanununun 23Ci ve 24Ci ncı maddele
rine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman 
Demire! hakkında Anayasanın 90: ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde-
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lerî uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmalına 
ilişkin önergesi. (9/211) 110:112 

36. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usunu' 
nin, ıbüftan gazı ile taşıt araçlarına gereksiz zam 
yaparak tüketiciye zarar verdikleri ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyla Ticaret eski Bakam Agâh 
Oktay Güner Ve Sanayi ve Teknoloji eski Baka
nı Oğuzhan Asiltürk haklarında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına illişkin önergesi. (9/212) 112:113 

37. — Balıkesir Milletvekilli Nuri Bozyel'in, 
bitkisel yağ politikaları ile üretici ve tüketicinin 
zararına hareket ettüküeri ve bu eylemlerinin Türk 

İçişleri 'Bakanı İrfan Özaydınlı, Malatya'da cereyan 
eden olaylar hakkında gündem dışı bir açıklamada 
bulundu; aynı konuda MSP Grupu adına (Konya Mil
letvekili Şener Battal, MHP Grupu adına Konya 
Milletvekili İhsan (Kabadayı, AP Grupu adına (Denizli 
Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt ve CHP Grupu 
adına da Kocaeli Milletvekili Turan Güneş birer ko
nuşma yaptılar. 

29.3.1978 tarühli 1 nci Birleşimde, üzerindeki görüş
meleri tamamlanmış bulunan «9/21, 9/38 ve 9/S9 esas 
numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının ra
porlarından her biri için ayrı komisyon kurulması 
kaydıyla, diğer Meclîs Soruşturması önergeleri üçin 
4 adet Soruşturma Hazırlık Komisyonunun kurulması 
ve Soruşturma önergelerinin bu komisyonlara hava
le ediimesine dair Başkanlık önerisi» kabul edildi; 
raporları hazırlanıp Başkanlığa verilmiş bulunan 9/21, 
9/38 ve 9/59 esas numaralı Meclis Soruşturması dos
yaları hakkında, siyasi parti gruplarınca adayların 
tespitinden sonra seçimlerin yapılacağı bildirildi. 

Kabul edilen Başkanlık önerisi gereğince kurula
cak olan 4 adet Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 
her birimin 16'şar üyeden kurulması, 30 günlük çahş-

Sayfa 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id
diasıyla eski Başbakan Süleyman Demire! ve Ti
caret eski Bakam Agâh Okftay Güner haklarında 
Anayasamn 90ı ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/213) 113:115 

38. — Konya Milletvekili thsan Kabadayı 
ve Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, me
murları kanunsuz olarak görevden aldığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla Ticaret Bakam Teoman 
Köprülüler hakkında Anayasamın 90 ncı, TBMM; 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/214) 115:118 

ma sürelerinin üye seçimi tarihinden başlaması ve 
gündemde yer alan 65 adet Meclis Soruşturması öner
gesiyle ilgili Başbakan ve Bakanların yazılı görüşleri
ni, üye seçimli tarihinden itibaren 15 gün içinde Baş
kanlığa vermeleri hususları onaylandı. 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Ctyesi Recai Koca-
man'ın, Türkiye Büyük Millet Meclîsi (Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 neti maddesinin değiştirilme
sine ilişkin İçtüzük teklifini (2/1) görüşmek üzere ku
rulacak olan İçtüzük Geçid Karma Komisyonunun, 
8 Cumhuriyet Senatosu ve 8 MiHet Meclisi üyesi ol
mak üzere 16 üyeden kurulması kabul edilerek; siyasî 
parti gruplarınca aday tespitinden sonra seçimin ya
pılacağı bildirildi. 

İçel eski Milletvekili Hikmet Baloğlu ve Cumhu
riyet Senatosu İçel eski Üyesi Lûtfi Bilgen'in, naren
ciye İhracatında görevini kötüye kullandığı İddiasıyla 
Ticaret eski Bakanı Halil Başol hakkında (9/154), 

Hatay eski Milletvekili Mehmet 'Sönmez ve 10 ar
kadaşının, kira ve konut Sorununun çözümlenmesinde 
görevlerini kötüye kullandıkları İddiasıyla İmar ve İs
kân eski Bakanı Nurettin Ok ve Köy İşleri eski Ba
kam Vefa Poyraz haklarında (9/155), 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

19 . 4 . 1978 Çarşam!ba 
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Trabzon Milletvekili Âdil Ali Onel'in, Karadeniz 
Teknîk Üniversitesinde öğrenci nakil ve intibakların
da yasalara aykırı davranarak görevlerini kötüye kul
landıkları iddiasıyla esM Barbakan {fiileyman Demirel 
ve MiMi Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakla
rında (9/156), 

Amasya eski Milletvekili Hasan Bütüner'in, köy -
kent konusunda gerçek dışı beyanlar Vererek görevini 
kötüye kullandığı iddiasıyla eski Başbakan Süleyman 
Demirel hakkında (9/157), 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Haindi Özer' 
in, Devletin varlığına ve temel düzenine yönelik olay
ları önlemediği iddiasıyla eski Barbakan Süleyman 
Demirel hakkında (9/158), 

AfyoMçarahisar eski Milletvekili Süleyman Mut
lu ile Amasya Milletvekili Vehlbi Meşhur'un, anarşik 
olayların önlenmesini engelleyerek görevini kötüye 
kulandığı iddiasıya Devlet eski Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı 'Necmettin Erbakan hakkında (9/159), 

Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'ın, ayçiçeği 
üreticisinin zararına hareket ederek görevini kötüye 
kullandığı iddiasıyla Ticaret eski Bakam Halil Başol 
hakkında (9/160), 

Yozgat eski Milletvekili İMıami Çetinlin, enflas-
yonist ekonomik politikaları ile dar gelirli yurttaş
ların zararına hareket ederek görevlerini kötüye kul
landıkları iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demi
rel, Maliye eski Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Tica
ret eski Bakam Halil Başol haklarında (9/161), 

Hakkâri eski Milletvekili Mikâil tfçin'in, Hakkâri 
ilinde halkın sağlık sorunları ile ilgilenmeyerek gö
revlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla esiki Başba
kan Süleyman Demirel ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
eski Bakanı Kemal Demir haklarında (9/162), 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat Sarh-
calı'nın, 'belediyelere yapılan yardımlarda partizanca 
davranarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla İmar 
ve İskân eski Bakanı Nurettin Ok hakkında (9/163), 

Adana eski MilletvekîK Emin Bilen Tümer'in, hak
larında yoîsuzluk iddiaları bulunan Çukdbirlik yöne
ticilerine işten el çektirmeyerek görevini kötüye kul
landığı iddiasıyla Ticaret eski Bakanı Halil 'Başol hak
kında (9/164), 

Diyarbakır Milletvekili Bahattin Karakoç'un, si
yasi amaçlarla görevini kötüye kullandığı iddiasıyla 
Milli Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında 
(9/165), 

Tokat Milletvekili Ali Kurt'un, köye götürülen 
hizmetlerde partizanlık yaparak görevini kötüye kul
landığı iddiasıyla Köy İşleri eski Bakanı Vefa Poy
raz hakkında (9/167), 

Denizli eski Milletvekili Hüseyin ErçelSk'in, iplik 
fiyatlarının aşırı artmasını öMlemeyerek küçük sanayi
cinin zararına hareket ettikleri iddiasıyla eski Baş
bakan Süleyman Demirel ve Sanayi ve Teknoloji es
ki Bakanı Abdülkerİm Doğru haklarında (9/168), 

Aydın eski Milletvekili İsa Ayhan'ın, pamuk ih
racatında üreticinin zararına hareket ederek görevimi 
kötüye kullandığı iddiasıyla Ticaret eski Bakanı Halil 
Başol hakkında (9/169), 

Aydın eski Milletvekili M. Şükrü Koç ve 9 arka
daşının, ilkokul öğretmenleri ve Sağlık ve Sosyal Yar
dımı Sandığı Genel Kuru] kararlarını onaylamayarak 
görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Milli Eğitim es
ki Bakanı Ali Naili Erdem hakkında (9/170), 

Gaziantep eski Milletvekili Mustafa Güneş'in, ger
çek dışı vergi beyanında bulunan bir yükümlünün du
rumunu inceletmeyerek görevini kötüye kullandığı 
iddiasıyla, Maliye eski Bakanı Yılmaz Ergenekon hak
kında (9/171), 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdı Özer' 
in, Malatya tütün piyasasının açılmasını geciktirerek 
görevini İhmal ettiği iddiasıyla Gümrük ve Tekel es
ki Bakanı Orhan Öztrak hakkında (9/173), 

İçel eski Milletvekili Ora! Mavioğlu'nun, beyanla
rıyla halkın Devlete olan güvenini sarstıkları iddia
sıyla eski Başbakan Süleyman Demirel, Sanayi ve 
Teknoloji eski Bakanı Abdü'Ikerim Doğru, İçişleri es
ki Bakanı Oğuzhan AsiMirk ve Çalışma eski Bakanı 
Şevket Kazan haklarında (9/174), 

Çankırı eski Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, iş
çi şirketlerini gereği gibi denetlemeyerek görevini kö
tüye kullandığı iddiasıyla Ticaret eski Bakanı Halil 
Başol hakkında (9/175) ve 

Diyarbakır eski Milletvekili Hasan Değerin, kö
ye götürülen hizmetlerde partizanlık yaparak görev
lerini kötüye kullandıkları iddiasıyla eski Başbakan 
Süleyman Demirel.ve Köy işleri eski Bakam Vefa 
Poyraz haklarında (9/176) birer Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergeleriyle; 

Danıştay kararını uygulamayarak görevini kötüye 
kullandığı iddiasıyla Köy İşleri eski Bakam Vefa Poy
raz hakkında (9/166) ve 
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Danıştay kararını uygulamayarak görevini kötüye 
kullandığı iddiasıyla İçişleri eski Bakanı Oğuzfhan 
Asittürk hakkında (9/172) birer Meclis Soruşturması 
açılmasına dair Başbakanlık tezkereleri okundu; Ge
nel Kurulun aldığı karara uygun olarak, kurulacak 
olan Soruşturma Hazırlık Komisyonlarına havale edi
lecekleri bildirildi. 

Birleşime saat 19.08'de son verildi. 
Başkan Divan Üyesi 

Başkanvekili Adana 
Memduh Ekşi İsmail Hakkı Öztorun 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

»>«« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiM Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), Yıhnaz Balta (Rize) 

BAŞKAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 5 nci BMeşinıini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın senatörlerden başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üyelerin birer 

tezkereyle Başkanlığa müracaatım rica ediyorum. 
Çoğunluğumuz Yardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz isteği vardır. Yalnız bir hususu 

açıklayayım : Geçen birleşimdeki tutanaklar hakkın
da, kendi beyanının yanhş anlaşıldığı gerekçesiyle, 
Sayın Zeki Efeoğlu'nun... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu
nunla ilgili işlem yapamazsınız. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Millet Meclisi 
oturumuna geçtiğimiz zaman yapacağız; şimdi yapa
madığımızı belirtiyorum. 

Sayın Zeki Efeoğlu'nun önergesi vardır. Millet 
Meclisi oturumuna geçtiğimiz zaman, arkadaşlarımı
zın isteğini yerine getireceğim. 

Gündeme geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — Malatya ejki Milletvekili Celâl Ünver'in, 
Hekimhan olaylarında görevlerini kötüye kullandık
ları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley
man Demirel, Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Alpaslan Türkeş, İçişleri eski Bakanı Oğuz-
han Asiltürk ve Adalet eski Bakanı İsmail Müftüoğ-
lu haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/177) 

BAŞKAN — Gündemimizin Başkanlık Divanının 
Sunuşları kısmında, 1 nci sıradan itibaren yer alan 
Meclis Soruşturması önergelerini sırasıyla okutaca
ğım. 

Sayın Divan Üyesinin geçen defaki oturumda 
oturarak okumasına dair karar alındığı için, Sayın 
Divan Üyesi o şekilde okuyacaktır. 

1 nci sırada; Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin, 9/177 esas numaralı önergeyi okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sözde Milliyetçi ve Mukaddesatçı, aslında men-
faatçı ve melanetçi bir siyasi iktidar, iki yıldan beri 
sürdüre geldiği örtülü faşizmin, Türkiye koşullarında 
geçitsiz olduğunu görünce, bu kez zorlama sıkıyöne
timlerle açık faşizmi getirebilmenin tertipleri içine 
girmiştir. Bu tertip ve oyunlarını, büyük ölçüde ic
ranın uzantısı durumunda bulunan valiler ve onun 
emrindeki güvenlik kuvvetleriyle uygulama alanına 
koymaktadırlar. Yeni atama ve yerinden alma tehdit
leriyle sindirebildikleri bazı dirençsiz ve bilinçsiz sav-
cılarıda senaryolarının karanlığına çekmiş bulunmak
tadırlar. 

Hiç kuşkusuz tüm valiler, kamu görevlisi olup, 
Cumhuriyet yasalarını ve yasaların tanıdığı vatandaş
lık haklarını yan tutmadan, eşitlik ilkesine uyumlu 
olarak uygular ve yasal hakların dağıtımını yaparlar. 
Türk Devletinin valisi, siyasal iktidarların yapısına, 
ahlak ve yasa dışı duygusal tavırlarına göre kalıpla-
şıp biçimlenemez. MC döneminde kadrolaşan, siyasal 
ve bölücü niteliklere bürünen bu örnekteki «MC va
lilerinin» yönettikleri çevrelerde can, mal ve yasal 
güvence gibi kavramların anlam yitirişlerine uğraya
cağı ve uğramakta olduğu güncel olaylar zincirinde 
doğrulanmaktadır. 

Kişinin önce vicdanı karşısında kendisini yargıla-
yabilmesi, kişiliğe saygı duymanın işlediği suçun bi
lincinde olmanın, kısaca insan sayılmanın ilk belirti
sidir. Özgürce düşünebilen, bilinçli ve yansız olabilen 
ve kendisine biraz saygısı bulunabilen kişi vicdanının 
sesinden kaçamaz. Tann insana düşünebilme, düşün
dükçe doğruyu bulabilme yeteneğini vermekle, vic
danlı olmanın, öz eleştiri ile gelişmenin ve erdemlili
ğe ulaşmanın yolunu göstermiştir. Böylece insanla 
hayvan arasındaki farklılık da belirginleşmiştir. Vic
dan, duyarlığım yitirip balçıklaştıkça, adeta günah yu
tan bir organizma haline gelir. Sözün burasında, bir 
Fransız düşünürünün beğendiğim özdeyişini belirtme
den geçemeyeceğim; «... Vicdanı, saplantılarına köle 
insan olmaktansa, hayvan olmak daha iyidir...» 

MC Hükümeti tarafından özellikle seçilerek Ma
latya'ya gönderilen Vali Rafet Küçüktiryaki'nin, iki 
yıl içinde bu beldeyi ne hale getirdiğini, olayları na
sıl hazırladığını, kendi maharetiyle gerçekleştirdiği 
olaylar karşısında ki tutum ve davranışlarını somut 
delilleriyle aktardığımızda, bu kişinin, Cumhuriyetin 
Valisi mi? Yoksa MC'nin Valisi mî? olduğunu, yu
karıda ifadeye çalıştığım yaratık niteliklerinden han
gi kalıba oturduğunu saptamak kolay olacaktır. Ma-
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latya'da göreve'başlar başlamaz bu vali, önce kendi 
emrinde «görüş adında bir gazete kurmuştur. Ancak 
bugün bu gazete MC valisinin emrinde olmayıp ob
jektif yayın yapmaktadır. Bu hareketin hemen arka
sından, MC'nin Milli Eğitim Müdürünün de desteğiy
le tüm okullarda ve özellikle Akçadağ Öğretmen 
Okulunda, çağdaş, ilerici ve Atatürkçü yayınları ve 
gazeteleri yasaklatarak, buna karşın, Vahdettincileri, 
Kızıl Sultanları, Saidi Kürdileri, Damat Feritleri, 
Otuz bir Mart Derviş Vahdettinleri öven, Atatürk 
Cumhuriyetinin tüm ilkelerini yıkmaya çalışan gazete 
ve broşürlerin okullara girmesini kısa sürede sağla
mıştır. O kadarki; 15 , 12 . 1975 tarihinde Kubilay 
Ortaokulunda, valinin başkanlığında toplanan okul 
müdürleri, öğrencilerin Atatürk rozetim de takama-
yacaklarını karar altına almışlardır. Bu kararın oluş
turulması sırasında Atatürkçü öğretmenler toplantıyı 
terketmişlerdir. Alınan karar bir iddia olmanın öte
sinde gerçektir. Şöyleki; 1976 yılı Aralık ayında Mil
letvekili Sayın Hakkı Gökçe ile birlikte Hekimhan' 
da bulunurken, Hekimhan Lisesinde MC'li lise mü
dürünün tahrikleri ve valinin desteğiyle çıkarılan 
olaylara ilçe kaymakamının teklifi olmamasına rağ
men, ilçeye bir cemse jandarma ile gîren vali, ko
mandoların ve sağcıların alkışlan arasında kaymaka
mın makamına uğramaksızın, kaymakamın odası kar
şısındaki Jandarma Astsubayının odasına yerleşmiş
tir. Valinin gözleri önünde kaymakamın makam oda
sının kapısında toplanan Derviş Vahdettinciler, sah
te komandolar avazları çıktığı Ölçüde bağırarak «Ko-
minist kaymakam çek git, seni istemiyoruz» şeklin
de ahlak ve edep dışı sözler sarfetmişler, C. savcısı 
için, aynı mealde taşkınlıklar göstermişlerdir. (Hekim
han C. savcısı 1976 Kasım ayında Malatya'da cadde 
ortasında gündüzün komandolar tarafından dövülmüş. 
Aralık ayın da da evine dinamit atılmıştır). Millet
vekili S. Hakkı Gökçe ile birlikte, valiyi yerleştiği 
odada ziyarete gittik. Yanında \\ Jandarma Komuta
nı Albay Mehmet Koşar, Milli Eğitim Müdürüde bu
lunuyordu. Konuşma sırasında ben, valiye hitaben, 
lisedeki olayların hatta Hekimhan'daki hadiselerin 
yatışması için öncelikle lise müdürünü görevden al
manız gerekir dediğimde, sebebi nedir diye sordu, 
bende «öğrencileri ve velileri dinledik, lise müdürü, 
öğrencilerin Kurt rozeti takmalarına ses çıkarmadığı 
halde, Atatürk rozetlerini yakalarından kopararak çe
kip attığım, bu olumsuz davranışlara tahammül ede
mediklerini,» tamamlamama fırsat vermeden vali, sö
zümü keserek «... Evet okullarda Atatürk rozeti tak-
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mayı ben yasaklattırmıştım, müdürün müdahalesi ye
rindedir.» deyince, kendimi daha fazla tutamayarak 
nasıl olur?, Atatürk rozet değildir, Atatürk, Türkiye 
demektir, Cumhuriyet demektir, Millet demektir. Bu
nu yapamazsınız diye bağırınca, Sayın Gökçe, vali
nin niteliği anlaşılmıştır. Tartışmayı noktalayalım di
yerek ellerini sıkma gereğini de duymadan yanların
dan ayrıldık. Valinin bu açık ikran, Atatürk düşman
lığının kesin ifadesidir. Şartlandırılmış MC valisi, 
çak kısa sürede belli tavrıyla okullardan sokuları te
mizleyerek, komandoların hâkim olmasını sağlamış
ta'. Bu arada Atatürk lisesinde okumak isteyen yü
rekli bir lise son sınıf öğrencisi Kâzım Göktaş 
5 . 1 2 . 1975 günü öğlen sıralarında sınıfında iken, 
üçüncü kata kadar çıkabilen elleri bıçaklı ve zincirli 
komandoların saldırısına uğrar, kendisim savunur
ken, üç beş kişiyi de yaralar. (Yaralanan ve devlet 
hastanesinde tedavi gören bu 5-6 kişi en azından 
öldürmeye iştirak ve ölüme sebebiyetten yargılanma
ları gerekirdi). Öğretmen ve öğrencilerin gözleri önün
de 40 kadar saldırganın karşısında savunmasız hale 
düşen Kâzım Göktaş'ı gözü dönmüş saldırganlar 
üçüncü katın penceresinden betona fırlatırlar. Bunu 
yakından gören bir kız öğrenci konuşma melekesi
ni kaybetmiştir. Bu okulun 2 000 öğrencisi yetmiş 
civarında öğretmen vardır. 30'a yakın öğretmen, 
100'ü aşkın öğrenci görgü tanığı olarak, Kâzım'ı kim
lerin öldürdüğünü isim sınıf, şube vererek ifade et
melerine rağmen (Dosyanın bir sureti elimizdedir). 
Suç evrakı valinin baskısıyla uzun süre poliste bekle
tilmiş, savcılığın tavrı iyi bilindiği için savsaklamâk-
da sakınca görülmemiştir. Tahkikatı yürütmekle gö
revli C. savcı yardımcısı Mustafa Sağlık 1,5 yıldan 
beri tahkikatı 1,5 yıl önce tamamlanan suç evrakım 
mahkemeye göndermemiş evrakı tozlanmaya terket-
miştir. Kâzım Göktaş'ın failleri, valinin koruyucu ka
natları altında tutuklanmayınca sahte komandolar gi
derek azgınlaşarak, halkın gözleri önünde eylemleri
ni ve cinayetlerini sergilemeye hız vermişlerdir. 1976 
yılı Ağustos ayında eski Malatya'da, Ziraat memuru 
Nail Korkmaz, 15 kadar komandonun saldırısıyla 
evinin yakınında öldürülmüştür. Kışkırtıcı ajan tara
fından şehrin göbeğinde, polis memuru öldürülmüş, 
vali bir komutan gibi, Belediye huduttan dışında po
lisi kullanarak, meşhur Beyler Deresi olayında, tes
lim olmalarına rağmen üç genci barbarca öldürtmüş
tür. (Bu konuda tarafımdan CHP Sayın Genel Baş
kanına gizli rapor verildiğinden ve ayrıca, Meclis 
Araştırması istendiğinden üzerinde fazla durmayaca
ğım). 

23 . 1 . 1977 günü Malatya'nın en yogim cadde
lerinden Turan Emeksiz Caddesinde saat 17.00'de öl
dürülen öğretmen Mehmet Yılmaz olayı, akıllara dur
gunluk ve dehşet verecek ölçüde düşündürücüdür. 
Önce; Mehmet Yılmaz'ın öldürübnesine kadar cere
yan eden, olaylar zincirini kısaca gözden geçirelim. 
1976 yılı Temmuz ayında afiş yapıştırmaktan, saat 
23.00'de Cezmi Kartay Caddesindeki Merkez Kara
koluna alman Mehmet Yılmaz'a 12 saat akıl ve ah
lak dışı işkence yapılır. Öğretmenlerin uyarıları üze
rine kendi müdahalemle adı geçeni karakoldan kur
tararak devlet hastanesine yatırdım. Mehmet Yılmaz' 
m müfettiş Turgut Duman ve 5 öğretmen arkadaşı 
yanında vaki işkence hakkındaki beyanı aynen şu ol
muştu : «... Karakolda polisler sabaha kadar üzeri
me üçer beşer bindiler, yüzüme gözüme idrarlarını 
yaptılar, jopu, söylemekten utandığım organıma sok
tular, şikâyet edersem beni öldüreceklerini söylediler. 
0 nedenle hastanede yatmaktan korkuyorum» dedi... 
Gerçekten işkenceyi yapan polislerden Cem Maden
ciler ve Ömer Kırmızıgül gece hastaneye giderek Meh
met'i «Rapor alırsan seni öldürürüz...» diyerek teh
dit ediyorlar. Mehmet hastaneye yatırıldığının saba
hı saat 7 sıralarında hastaneden kaçıyor. Bu durum 
hastanede kayıtlarında mevcuttur. Bununla ilgili da
va Malatya Sulh Ceza Mahkemesinin 976/557 esa
sında görülmekteydi. Bu dava nedeniyle iki dava da 
türemiştir. Şöyleki; Mehmet Yılmaz savcı tarafından 
Sağlık Ocağına rapor almaya gönderilirken, polislerin 
teşvikiyle Mahalle bekçisi Celâl Onat Mehmet'in önü
ne çıkarak hiç bir şey söylemeden ağzına gözüne vur
maya başlar, tabanca tehdidiyle birinci işkencenin 
yapıldığı karakola götürülür. 24 saat işkenceye tabi 
tutulur ve yine bırakılır. «Sui muamele» suçundan 
1 . 11 , 1976 tarihinde savcılıkça Malatya Asliye Ce
za Mahkemesince Bekçi Celâl Onat aleyhinde dava 
açılır. Bu dava görülürken bu kez öğretmen Mehmet 
Yılmaz, Hüseyin Aslan adlı bekçiye ikinci kez döv
dürülür. Yine «Sui muamele» suçundan 9 , 9 . 1976 
tarihinde bekçi Hüseyin Aslan aleyhine Asliye Ceza 
Mahkemesine ikinci bir dava açılır. İnsanca ve hak
ça düşündüğü için, sol fikirleri benimsediği için» hal
kın mutluluğu için yürekli mücadele verdiği için, 
Mehmet Yılmaz'ın başına getirilenler pişmiş tavuğun 
başına gelmemiştir. Ölüm Mehmet'in etrafında gö
rünür biçimde kol gezmektedir, ömrünün baharında, 
yaşamının belli ellerce noktalanacağı an gelip çat
mıştır. 23 . 1 . 1977 günü saat 17.00'de 5 sivil şahıs 
tarafından cadde üzerinde yolu çevrilir, saçlarından 
tutulur iki kişi göğsünden Mehmet'i şişler ve yere 
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yıkar. Yakındaki konak taksiye kadar güçlükle ge
len yaralı Mehmet Yılmaz, «Allah rızası için beni 
hastaneye atın*..» der şoför Mehmet Berber, yanına 
Şükrü Güzel, Necati ve Faik adındaki muavinleri de 
alarak, devlet hastanesine hareket ederler. Maktulün 
arabadaki beyanı «... Beni ülkücüler vurdu, öğretme
nim, îspendereliyim...» mealinde olur. Orduevi önü
ne gelindiğinde, yaraların etkisiyle sıkışarak «Özele'e» 
şeklinde mırıldanır. Yaralının sıkıştığını gören Meh
met Berber, zorunlu olarak yaralıyı Muhittin Tur
gut'un ÖzeJ Hahtanesine indirir, geri işine döner. 
Gece saat 24.00'de adı geçen şoför Emniyete çağrı
lır. Maktulün ne konuştuğu sorulur ve tanık «Ülkü
cülerin kendisini öldürdüğünü» söyler. Söylemez fa
lakaya yatırılır. Bayıltıncaya kadar dövülür. Kendine 
geldiğinde «Sokular öldürdü derseniz dayağı kese
riz» şeklinde baskı yaparlar. Tanık doğrudan ayrıl
mayacağım ifade edince tekrar döverler. Olaydan 20 
gün sonra, tanık Mehmet Berber, Malatya Teksif 
Sendikasına, bana beyanda bulunmak üzere getirildi
ğinde ayaklan hâlâ paçavralarla sarılıydı. Yukarıda
ki ifade Sendika Başkam, Yönetim Kurulu üyeleri 
ve bir çok işçinin önünde alınmıştır. Pazar günü ak
şamı arkadaşlarının akibetini öğrenmek olanağım bu
lamayan öğretmenler, Pazartesi günü yani 24 .1.1977 
günü sabahı Töb •» Der Yönetim Kurulu üyeleri ile 
10 kadar öğretmen, müfettiş Turgut Duman valiye 
giderler ve sorarlar. MC valisinin cevabı, kendisini 
ele verecek niteliktedir, öğretmenlere «Evet Mehmet 
Yılmaz öldürüldü. Ancak sakın babasına taziyeye 
gitmeyiniz, zira Mehmet'in öldürülmesini sizlerden 
biliyor, yanıi Töb -. Der lilerden, solculardan bilfc 
yor...» deyince öğretmenler dona kalırlar. İki yüz 
kadar öğretmen elM kadar taksi tutarak maktulün ba
basının kenar mahalledeki evine giderler. Maktulün 
hem müfettişi, hemde yöresinin çocuğu olan, Turgut 
Duman topluluğun önünde, sözü valinin beyanına 
getirerek, maktulün babasına siz valiye oğlumu sol
cular öldürdü demişsiniz. Doğru mudur? dediğinde 
baba da irkilir ve yanıtlar. «... Ben valiyi tanımam, 
görmedim de, ne valiye ne de başkasına oğlumu fa
lancalar öldürdü demedim. Oğlumun cenazesini önü
me getirdiler». Ülkü Ocaklarının, Mehmet Yılmaz 
her ne kadar Töb -• Der'e kayıtlı isede, biz onu ajan 
olarak kaydettirmiştik. Şeklindeki bildirileri ile konu 
saptırılmak ve kapatılmak istenmiştir. Son zamanda 
Ülkücülerin öldürdükleri solcuların ölülerine sahip 
çıkmaları, faşizmin değişik bir aşamasına geldiğimizi 
vurgulamaktadır. Mehmet'in öldürülmesinden ötürü, 

olayın üzerinden iki ay geçmiş olmasına rağmen, bir 
tek kişi nezarete dahi alınmamıştır. Mehmet'in ger
çek katilleri yerine, günahsız solcu kurbanlar aran
maktadır. 

Her ikisi de kamu görevlisi olmasına rağmen, Ma-
latya'daki polisin öldürülmesi olayında çizme ve kot 
pantolonla, şehir dışına çıkıp, teslim olma isteklerine 
rağmen, insan olduğunu unutup üç gencecik kişiyi öl
dürten, rastgele kişilerin konutlarına arama kararları 
olmaksızın seri baskınlar düzenleterek, kadınlı kızlı 
iki yüz kişiyi işkencelere yatırtan, bazılarını ufalan
mış cam parçaları üzerinde yürüten «Bu iddiaların 
somut belge ve tabip raporları dosya halinde elimiz
dedir». Bu vali yine kamu görevlisi olan, öğretmen 
Mehmet Yılmaz'ın öldürülmesinde kılını dahi kıpır
datmamış, üstelik polisi baskı altında tutarak, delil
lerin toplanmasını engellemiş, bununla da kalmaya
rak, ancak ciddi bir tahkikat sonucu anlaşılabilecek, 
bir gün önce işlenen siyasal görünümlü cinayet hak
kında görevi değilken, ön yargı ile hüküm vermiş, 
olayı gerçek seyrinden saptırmak istemiştir. Malatya' 
da MC valisinin özel gayreti ve maharetliyle ülkücü
lerle, emniyet teşkilatının bir kısmı, öylesine bütün
leşmiştir ki; Ülkücü denen Kurtlara karşı gelmek, gü
venlik kuvvetlerine karşı gelmekle eş sayılır hale gel-
nı'şth'. Ülkücülerin tabanca, bıçak, zincir v.s. taşıma
ları, adam dövmeleri, yaralamaları ve hatta öldür
meleri istek ve insaflarına kalmışken, solcuların ka
lemleri dahi, kendilerini savunabilirler düşüncesiyle 
ceplerinden aldırtmaktadır. (Ülkücüde yakalanan ta
bancaların bir kısmının muameleye konmadığı, bir 
kısmının da yerlerine suç teşkil etmeyen oyuncak ta
bancalar bırakıldığına dair, elimizde polisin ilk olay 
zabıtları mevcuttur). 4 . 2 . 1977 gecesi saat 0.01'de 
Kurtlara ve MHP'ye ait afişlerin, Ülkücü ve polis 
işbirliği ile asıldığı bizzat kendi görgümle, başka de
lillerle saptanmıştır. Aynı gece bu karmaşık ekip, 
Malatya Belediye binasının duvarına da zorla afiş ya
pıştırmak istediklerinde, Belediye Başkanı Nuri Ne-
bioğlu ile aralarında, emniyet görevlilerinin önünde 
çatışma çıkmıştır. Solcuların, afiş yapıştırmak şöyle 
dursun, ellerinde Cumhuriyet, Vatan, Politika, Milli
yet gazeteleri görüldüğünde, kurtların tertipli saldırı
ları sonucu karakola alınarak sakat edilinceye kadar 
dövülmekte, işkencenin ahlak dışı türleri uygulan
maktadır. Bütün bunları halkın gözleri önünde per
vasızca sergileyen, MHP'nin yetiştirip, MC'nin emri
ne verdiği, ölüm mangaları, Mıgırdıç Şellefyan adı
na, Shell ve Mobil (Şirketleri çıkarma, yurt dışına 
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bir parça tahta dahi göndermeden, vergi iadesi adı 
altında 20 milyonu terlemeden cebe indiren, Yahya 
Demirel ve benzerleri hesabına zincir sallayanlar 
gencecik insanları pusuya düşürüp öldürmek İçin, si
perlere yatanlar, kime hizmet ettiklerinin farkında 
değillerdir. Oyun finans kapitalin desteğinde, işbirlik
çi sermaye tarafından büyük boyutlarda oynanmak
tadır. İç barış, kolay kolay tamir edilemeyecek ölçü
de tahrip edilmiştir, öyleki, sokakları barut kaldırım
ları kan kokan, eğitim ve öğretim özgürlüğünün yok 
edildiği, can güvenliğinin kesinlikle (160'ın üzerinde 
genç öldürülmüştür). Ortadan kalktığı, adam öldür
me biçimindeki siyasal nitelikli cinayetlerin, güncel 
ve basit olaylardan sayıldığı bir ülke durumuna ge
tirildiğimizi görüp anlamayan kalmamıştır. 

Ulusal varlığımızın bu ölçüde tehlikeye düşürül
mesinin tek sorumlusu, hiç kuşkusuz, MC'nin başı 
ve ortaklarıdır. O nedenle, Sayın Başbakan Süleyman 
Demirel, MHP Genel Başkam Alparslan Türkeş, İç
işleri Bakam Oğuzhan Asiltürk, Adalet Bakanı İs
mail Müftüoğlu haklarında, TBMM İçtüzüğünün 
12 ve Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince Yüce 
Mecliste Meclis Soruşturması açılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

23 . 3 . 1977 
Malatya Milletvekili 

Celâl Ünver 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis Soruştur
ması önergesi, Genel Kurulun 19 . 4 . 1978 tarihli 4 
ncü Birleşiminde aklığı karara uygun olarak kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale edilecek
tir. 

2. — Aydın eski Milletvekili M. Şükrü Koç ve 
9 arkadaşının, milli gelirin dağılımında denge sağla
yacak tasarı ve tekliflerin yasalaşmasını önleyerek' gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ma
liye eski Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/178) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Aydın eski Milletve
kili M. Şükrü Koç ve 9 arkadaşının, milli gelirin da
ğılımında denge sağlayacak tasarı ve tekliflerin yasa
laşmasını önleyerek görevim kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Maliye eski Bakanı Yılmaz Er
genekon hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birle

şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
sini oktuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Çağdaş toplumlar, Devlet kavramına yeni içerik-

likler kazandırmıştır. Devlet, artık, yanlız sınırları bek* 
leyen silahlı kuvvetleri: besleyen, içeride asayiş göre
vini yerine getiren, doğumdan ölümüne kadar geçen 
her sürecinde, devlet birçok görevler ve Sorumluluk
lar yüklenmiştir. Eğitim, sağlık, ekonomik faaliyetler, 
sosyal güvenlik gibi yeni hizmetler çağdaş Devletin, 
sosyal Ve ekonomik sorumlulukları altına alınmıştır. 
Devlet bu görevini yerine getirirken, kuşkusuz, geniş 
mali kaynakları elinde bulundurmak ve adaletli bi-* 
çimde kullanmak durumundadır. Bu nedenledir ki, 
çağımızda, Yergi, Devletin 'başlıca araçlarından biri
si haline dönüşmüştür. Vergi ile hizmet arasındaki iliş
ki ne kadar doğru orantılıysa, o devletin ülkesinde 
yaşayan insanlar o kadar mutlu ve müreffeh sayılabi
lirler. 

Millî gelirin dağıtılmasındaki adaletsizliklerin gi
derilmesi, ülkede genîş 'istihdam olanaklarının açılma
sı, kamu hizmetlerinden toplumun tüm fertlerinin ada
letli biçimde yararlanması sosyal devlet ilkelerinden
dir. Bunların yanında, Devletin kimden ne kadar ve 
hangi ölçüler içinde vergi alacağı sorunu da, adalet
li ve sosyal nitelikli Devletin temel politikalarından 
birisi olmak gerekir. 

Ülkemizde, yukarıda belirttiğimiz temel ilkeler ve 
politikalar uygulanmadığı için, bir yandan milli geli
rin bölüşülmeslndeki adalet ölçüleri yok olmuş, Sınıf
lar ve sosyal tabakalar arasındaki ekonomik güç fark-
lanması giderek artmış, öte yandan, ekonomik yönden 
güçlenen sınıflar, ülkenin siyasal kaderine egemen ola
bilmenin yeni araçlarını kullanmaya başlamışlardır. 

Türkiye'de, bugünkü mevzuat içlinde, Devlet, ya
kasına yapışabiHiğinden Vergi alabilir bir duruma 
gelmiştir. Yakasına en kolay yapışılabilen kimseler 
de, belli bir Ücret ya da aylık karşılığında emeğini 
satarak geçinmek zorunda kalan işçiler, memurlar ve 
öteki dargetiriî emek sahipleridir. Nitekim, Cephe Hü
kümeti kurulduğunda, toplam vergi geliri içinde, va
sıtasız vergilerin oram % 40 kadar iken, son iki yıl 
içlinde bu oran % 36*ya inmiştir. Daha açık bir de
yimle, Devletin topladığı toplam vergilerin üçte ikisi, 
dolaylı biçimde alınan tüketim malları ve hizmetleri 
aracılığıyla sağlanan vasıtalı Vergilerden oluşmakta
dır. Vasıtasız vergilerin büyük kısam da, işçi ve me
murlardan stopaj yoluyla kesüen gelirlerle oluşmakta-
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dır. Beyannameli gelir vergisi mükelleflerinin 
bir bölümü Devlete vereceği vergMen daha fazlasını, 
defter tuturduğu kişilere ödemek zorunda bırakıldığı 
içlin, Devletin sağladığı kaynak son derecede kısır kal
maktadır. Aylıklı Ve ücretliler vergi yükü altında ezi
lirken, Ibir kısım sermaye sınıfları, Devlete vergi ver
meyi bırakınız, Devlet kaynaklarını en çok kullanma 
olanaklarına sahip oldukları için, dargelirli halkı ikin" 
ci kez sömürmektedirler. 

Buğun, ülkemizde 1 800 lira olan asgari ücretle 
çalışan bir işçi ya da ö düzeye aylık alan 'bir memur, 
gelirinden 200-300 Ira gelir vergisi ödemekte ve Dev
let harcamalarına yılda 2 500-3 500 Ura katkıda bu
lunmaktayken, büyük iş adamlarının pek çoğu «Za
rar» gösterme olanaklarına sahip bulunmaktadır. Hür 
Teşebbüs Konseyi kurarak, emeğe karşı sermaye sı
nıflarının siyasal ve ekonomik ittifakını örme
ye çalışanlar, yalnız kendi özel harcamalarını de
ğil, yeğenlerinin düğünlerinde taktıkları milyonlar de
ğerindeki mücevherleri bile vergi dışında tutma ola
naklarını bulabilirken, asgari Ücretle çalışan işçiler, 
küçük memurlar, küçük esnaf ve sanatkârlar, çocukla
rının okul kitabını, işyerine giderken harcadığı taşıt 
parasını, kışlık kömür ve odununu, yani yaşamı için 
zorunlu olan tüm harcamalarım vergilendirmek du
rumunda kalmaktadır. 

/19tfl'de vergî mevzuatımıza alınan ve 193 sayılı 
Yasayla uygulamaya konulan «en az geçim indirimi» 
şimdiye kadar, göstermelik bir uygulamadan öteye ge
çebilmiş değildir. Dargelirli vatandaşlarımızın, Cephe 
Hükümeti zamanında giderek ağırlaşan hayat pahalı
lığı ve enflasyon baskısı altında ezilmesinden bir öl
çüde olsun kurtlulmasını sağlamak üzere Meclîslere 
sevk edilen «en az geçim indirimi» teklifleri, bir tür
lü yasalaşma olanağına kavuşturulmamfştır. Daha 
1976 Bütçesi müzakere edilirken, sayın Maliye Baka
nı, bu tekinlerin birleştirilerek bir İki ay içinde çıka
cağını belirtmesine rağmen, gündemde beklemesine 
özel itina gösterilmiştir. Daha açık bir deyimle, MC 
Hükümeti, hu tekliflerin yasalaşmasını engellemekte
dir. 

Gelir dağılımındaki dengesizliği ıbir derecede dü
zeltmek, emekçilerin ücretlerinden haksız biçimde ve 
ağır ölçüler içinde kesilen gelir vergisi oranını yemden 
düzenlemek amacına yönelik olan 'bu tekliflerin ya
salaşmasını savsaklayan Maliye Bakam Yılmaz Erge-
nekon sorumluluk altında bulunmaktadır. Bu sorum
luluğun açıklığa ve aydınlığa kavuşmasını sağlamak 
ve Yüce Meclisin bilgi edinmesi olanaklarını meydana 

çıkarmak üzere TC Kanununun 240 ncı, TC Anaya
sasının 90 ncı ve TBMM İçtüzüğünün 12 nci madde
lerine uygun olarak, Maliye Bakanı Sayın Yılmaz Er-
genekön hakkında Meclis Soruşturması açılması için 
gereken işlemin yapılmasını rica ederiz. Saygılarımızla. 

Aydın Milletvekili 
M. Şükrü Koç 

Aydın Milletvekili 
İsa Ayhan 

Burdur Milletvekili 
Osman Aykul 

Erzincan Milletvekili 
Nurettin Karsu 

Uşak Milletvekili 
Kadir özpak 

30 .3,1977 

İzmir Milletvekili 
Neccaü Türkcan 

Zonguldak Milletvekili 
Zekâi Âltınay 

Muğla Miüetvekili 
Halil Dere 

Çanakkale Milletvekili 
Orhan Çaneri 

Eskişehir Milletvekili 
Murat Kâhyaoğhı 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Soruşturma Öner
gesi, Genel Kurulun 19 . 4 . 1978 tarih ve 4 ncü Bir
leşiminde aldığı karara uygun olarak Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna havale edilecektir. 

3. — Panıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma 
eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasanın 90 
ncı TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturma
sı açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/179) 

BAŞKAN — 3 ncü sıradaki, Danıştay kararını uy
gulamayarak görevini kötüye kullandığı ve hu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiası ile Çalışma eski Bakam Şevket Kazan 
hakkında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması
na İlişkin Başbakanlık tezkeresini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çalışma Bakanlığınca hakkında uygulanan yer 

değiştirme ile ilgili olarak, Danıştayca ittihaz olu
nan yürütmenin durdurulması kararının infaz olun
maması nedeniyle fiilin cezai sorumluluğu gerek
tirdiğinden bahiste Çalışma Bakanı Şevket Kazan 
hakkında, şikâyeti muhtevi Birsin Coşkun vekili 
Avukat Cevdet Kozinoğlu ve Mehmet Çağhyan im
zalı Ankara Cumhuriyet Savcılığına hitaben veril
miş dilekçe ve ekleri TC Anayasasının 90 ncı ve 
105 nci maddeleri ve TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 13 ncü maddesi uyarınca Çalışma Bakam 

- 80 



TBMM B : 5 

hakkında soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığınca 
yürütülemiyeceğine ve evrakın merciine tevdiine dair 
anılan savcılıkça düzenlenen 7.4.1977 gün ve 1977/7473 
saydı karar ve Adalet Bakanlığının 25.4.1977 gün 
ve 25800 sayılı yazısının bir sureti ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkere, Genel 
Kurulun 19.4.1978 tarih ve 4 ncü Birleşiminde alı
nan karara uygun olarak kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna havale edilecektir. 

4. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, yap
tığı partizan tayinlerle görevini kötüye kullandığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı Ali 
Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/180) 

BAŞKAN — 4 ncü sıradaki Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi Sun Atalay'ın, yaptığı partizan tayinler
le görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiası 
ile Milli Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hak
kında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevini açıkça ve vahim bir şekilde kötüye (kul

lanmaktan ötürü Milli Eğitim Bakanı Sayın Ali Naili 
Erdem hakkında aşağıdaki gerekçe ile Meclis Soruş
turması açılmasını talep ediyorum. Anayasa kuralı 
ve içtüzükler gereğince gerekli işlemin yapılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

17 . 5 . 1977 
C. Senatosu Kars Üyesi 

Sun Atalay 
Gerekçe : 
Çok yakın bir zamanda gidici olan ve seçimler

le ülkenin kendisinden kurtulacağı herkesin yürekten 
(oh) çekeceği bugünkü meşruiyetsizliğe çoktan uğra
mış olan siyasi iktidar yıkıntısının Mili Eğitim Ba
kanı Sayın Ali Naili Erdem'in Türk milli eğitiminin 
tahribine yönelik icraatı hergün yeni bir suç zinciri 
ile alabildiğine uzamaktadır. 

10 . 5 . 1978 O : 1 

| Seçimlere çok az bir süre kala bu zamanda en 
az Ali Naili Erdem kadar ülke sorunlarına bağlı 
fakat ondan çok ileri ve onurlu ideallere bağlı, genç 
öğretmenleri sindirmek, korkulmak, boyun eğdirmek 
için «sürgüne gönderme» oyunları tertiplenmekte
dir. Partizan mahalli politik kişilerin AP'ye oy ka
zandırma amacıyla yaptıkları teklife, hiçbir araştır
ma yapmaksızın, haklı bir sebep aramaksızın parti 
istemini yasal ve hukuktan üstün sayan bir itaatle 
yerine getiren Millî Eğitim Bakanı Sarıkamış İlçesin-

I de dört genç öğretmeni, gözleri parti ihtirası kam 
içinde, kapalı vicdanı suskun olarak partizanlığın 
yeline savuruyor. Sadece Sarıkamış'ta AP'sine bir 

I miktarcık oy tedariki için Sayın AK Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanlığı görevini temelinden kötüye 
kuHanmaktadırj Onurlu, gururlu görevlerine bağlı 
dört tecrübeli öğretmeni öğrenim yılının son ayında 
hiçbir gerekçe göstermeden seçim öncesinde gözdağı 

I verebilmek için sürgün için yola çıkaran bir MİM 
Eğitim Bakanı, görevini hukuk ve insanlık ölçüleri 

I içinde yerine getirdiğini söyleyemez. 

Milli Eğitim Bakam Sarıkamış AP örgütünün in-
I tikam niteliğindeki teklifine kendi vicdan ölçüsünde 
I ve sağlıklı bir düşünce prensibi içinde değerlendirme 

olanağına sahip olabilseydi, ıböylesine bir teşebbüse 
(araç) olamazdı. Sağlıklı düşünce bukaydı, Sarı-
kamışın yürekli halkını öğretmenini böylesine tuzak 
ve gözdağının yıMıramayacağı gerçeğini görebilirdi. 
Sarıkamış'ta seçimden ibir ay önce oynanan bu kirli 
oyun, 1973 seçimlerinde Kars'ta AP listesinde mil
letvekili adayı olarak halkın tercihine sunulan ve 
Kars halkının oylarıyla mahkûm ettiği eski Milli 
Eğitim Müdür Muavini Kars'ta Milli Eğitim Mii-

I dürü olarak görevlendirilmesi üzerine giriştiği öğret-
I menlerden «halkın mhakûmiyete» adil yapısının öcü

nü alma sinsi planının bir uzantısıdır, bu sürgünler. 
Ap gedikli adayı Milli Eğitim Müdürü yine AP'nin 

I listesinde adaydır. Ve yine onurlu, yürekli öğret
menler sürgün yolundadırlar. Ve Sayın AK Naili 

I Erdem bu sürgünlerin emredicisi olarak yasaların 
I önünde hesap verme zorundadır. 

I Sayın AK Naili Erdem bir şeyi çok iyi bilmek
tedir, bir kişiye yapılan haksızlık herkesedir. Dört 

I öğretmeni Sarıkamış'ta sürgüne göndermekle tüm öğ-
I retmenlerin düşünceleri üzerinde Bakanlık yetkileri-
I nin ipoteğini koymaktadır. Ne var ki, Sayın Naili 
I Erdem'in bilmediği bilemediği bilemeyeceği bir ger-
I çek Kars'tı - Sankamış'Iı öğretmenin Kars halkının 
I bu yüreksizlerden yılmayacağı ve yıhnadığı. 
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Milli Eğitim Bakam dört öğretmeni sevgili öğren
cilerinden, baba ocaklarından aile düzeninden (etme) 
amacını güdüyor. Ekonomik yıkımı deniyor, insaf
sızca görevini apaçık kötüye kullanarak, Sayın Ali 
Naili Erdem soruşturma komisyonu önünde görevi
ni kötüye kullanmadığım, (kıyım) nakillerin yasal ve 
gerekçeye hiç olmazsa haklı bir sebebe dayandırdığını 
savunmak ve ispat etme zorundadır. 

Bu savunma imkânım Sayın Ali Naili Erdetn'e 
tanımak üzere soruşturma talebinde bulunuyorum. 
Ali Naili Erdem ve Ali Naili Erdemler Türk adalet 
organı önünde hesap vermediği sürece bu haksızlık
lar, bu tuzaklar, bu oyunlar karşılıksız kaldığı sü
rece toplumda «adalet» duygusu ve (insanlık) duy
gusu yaralı kalacaktır. 

tşte bu nedenlerle görevi kötüye kullanma suçu 
açıkça görülen Milli Eğitim Bakanı Sayın Ali Naili 
Erdem hakkında Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uygun suç işlemesinden ötürü Anayasa 
ve İçtüzük kuralları gereğince Meclis Soruşturması 
açılmasını talep ediyorum. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis Soruştur
ması önergesi, Genel Kurulun 19 . 4 . 1978 tarih ve 
4 ııcü Birleşiminde aldığı karara uygun olarak kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale edile
cektir. 

5. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınc bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/181) 

BAŞKAN — 5 ncı sıradaki; Danıştay kararım 
uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı Ali Naili 
Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 ve 
13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Milli Eğitim Bakanlığınca haklarında uygulanan 
idari işlemle ilgili olarak, Danıştayca ittihaz olunan 
yürütmenin durdurulması kararının infaz olunmama
sı nedeniyle fiilin cezai sorumluluğu gerektirdiğinden 

bahisle Milli Eğitim Bakam Ali Naili Erdem hak' 
kında şikâyeti muhtevi Celâl Gül ve Turan Suna ve
kili Avukat Senih Özay imzah Ankara Cumhuriyet 
Savcılığına hitaben verilmiş dilekçe ve ekleri ile TC 
Anayasasının 90 ncı ve 105 nci maddeleri ve TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 13 ncü maddesi uya
rınca Milli Eğitim Bakam hakkında soruşturmanın 
Cumhuriyet Savcılığınca yürütülemeyeceğine ve evra
kın merciine tevdiine dair anılan savcılıkça düzenle
nen 10 . 5 . 1977 gün ve Hz. 1977/13656 sayılı karar 
ve Adalet Bakanlığının 24 . 5 . 1977 tarihli ve 30772 
sayılı yazısının bir sureti ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkere, Genel 
Kurulun 19 . 4 . 1978 tarih ve 4 ncü Birleşiminde al
dığı karara uygun olarak kurulmuş bulunan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna havale edilecektir. 

6. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İçişleri 
eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturma
sı açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/182) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki; Danıştay kararını 
uygulamayarak görevim kötüye kullandığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla İçişleri eski Bakam Oğuzhan Asil
türk hakkında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 
13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığınca hakkında uygulanan idari iş
lemle ilgili olarak, Danıştayca ittihaz olunan yürüt
menin durdurulması kararının infaz olunmaması ne-
d'eısiyle fiilin cezai sorumluluğu gerektirdiğinden ba
hisle İçişleri eski Bakam Oğuzhan Asiltürk hakkında 
şikâyeti muhtevi Dr. Fevzi Koçer imzalı Ankara 
Cumhuriyet Savcılığına hitaben verilmiş dilekçe ve 
ekleri ile TC Anayasasının 90 ncı ve 105 nci mad
deleri ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
13 neti maddesi uyarınca İçişleri eski Bakanı hakkın
da soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığınca yürütüle
meyeceğine ve evrakın merciine tevdiine dair anılan 
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savcılıkça düzenlenen 26 . 4 . 1977 gün ve 3/2548 sa
yılı karar Ve Adalet Bakanlığının 20 . 5 . 1977 tarilıli 
ve 30568 sayılı yazısının bir sureti ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi Genel 
Kurulun 19 . 4 . 1978 tarih ve 4 ncü Birleşiminde 
aldığı karara uygun olarak kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna havale edilecektir. 

7. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İmar ve 
İskân eski Bakanı Nurettin Ok hakkında Anayaasnın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/183) 

BAŞKAN — 7 nci sırada bulunan ve Danıştay 
kararını uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyla tmar ve İskân eski Bakanı Nu
rettin Ok hakkında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantı içtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturma
sı açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
imar ve iskân Bakanlığınca hakkında uygulanan 

idari işlemle ilgili olarak, Danıştayca ittihaz olunan 
yürütmenin durdurulması kararının infaz olunma
ması nedeniyle fiilin cezai sorumluluğu gerektirdiğin
den bahisle tmar ve iskân Bakam hakkında, Şikâyeti 
muhtevi Suat Kumbasar vekili Avukat tsmet Can-
türk imzalı Ankara Cumhuriyet Savcdığına hitaben 
verilmiş dilekçe ve ekleri ile TC Anayasasının 90 ncı 
ve 105 nci maddeleri ve TBMM Birleşik Toplantısı 
içtüzüğünün 13 ncü maddesi uyarınca tmar ve iskân 
Bakanı hakkında soruşturmanın Cumhuriyet Savcılı
ğınca yürütülemeyeceğine ve evrakın merciine tevdi
ine dair anılan Savcılıkça düzenlenen 2 . 5 . 1977 gün 
ve Hz. 1977/13000 sayılı karar ve Adalet Bakanlığı
nın 2 . 6 . 1977 tarih ve 32358 sayılı yazısının bir 
sureti ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkere, Genel 
Kurulun 19.4.1978 tarih ve 4 ncü Birleşiminde aldığı 
karara uygun olarak kurulmuş Ibulunan Soruşturma 
Hazırlık Komüsyonuna havale edilecektir. 

8. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi. (9/184) 

BAŞKAN — 8 ncı sıradaki, Danıştay kararını uy
gulamayarak görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla MiMi Eğitim eski Ba
kanı Ali Naili Erdem hakkında Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Milli Eğitim Bakanlığınca hakkında uygulanan 

idari işlemle ilgili olarak, Danıştayca ittihaz olunan 
yürütmenin durdurulması kararının infaz olunmama
sı nedeniyle fiilin cezai sorumluluğu gerektirdiğinden 
bahisle Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkın
da, şikâyeti muhtevi Yılmaz Faruk Hatipoğlu vekili 
Avukat Senslı Özay 'imzalı Ankara Cumhuriyet Şav
alağına hitaben verilmiş dilekçe ve ekleri ile TC Ana
yasasının 90 ve 105 nci maddeleri ve TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 13 ncü maddesi uyarınca 
Milli Eğitim Bakanı hakkında soruşturmanın Cum
huriyet Savcılığınca yürütülemeyeceğine ve evrakın 
merciine tevdiine dair andan Savcılıkça düzenlenen 
10.5.1977 gün ve Hz. 1977/13787 sayılı karar ve Ada
let Bakanlığının 31.5.1977 tarihli ve 31765 sayılı ya
zısının bir sureti ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkere, Genel 

Kurulun 19.4Jİ978 tarih ve 4 ncü Birleşiminde aldığı 
karara uygun olarak kurulmuş 'bulunan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna havale edilecektir. 

9. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü-

— 83 — 



TBMM B : 5 

nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/185) 

BAŞKAN — 9 ncu sıradaki; Danıştay kararları
nı uygulamayarak görevlini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza 'Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı Ali 
•Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Milli Eğitim Bakanlığınca hakkında uygulanan 
idari işlemle ilgili olarak» Danıştayca ittihaz olunan 
yürütmenin durdurulması kararının infaz olunma
ması nedeniyle fiilin cezai sorumluluğu gerektirdiğin
den bahisle Milli Eğitim Bakam Ali Naili Erdem hak
kında, şikâyeti muhtevi Halûk Oürcüoğlu vekili Avu
kat Senîh Özay imzalı Ankara •Cumhuriyet Savcılı
ğına hitaben verilmiş dilekçe ve ekleri ile TC Ana
yasasının 90 Ve 105 nci maddeleri ve TBMM Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 13 ncü maddesi uyarınca 
MİHi Eğiteni (Bakanı hakkında soruşturmanın Cum
huriyet Savcılığınca yürütülemeyeceğine ve evrakın 
merdine tevdiine dalir anılan Savcılıkça düzenlenen 
10.5.1977 gün ve Hz. 1977/13788 sayılı karar ve Ada
let Bakanlığının 26.5.1977 tarihli ve 31275 sayılı ya
zısının Mr sureti ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
(Süleyman Demirel 

Başbakan 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu tezkere de, 
Genel Kurulun 19.4.1978 tarih ve 4 ncü Birleşiminde 
aldığı karar gereğince kurulmuş bulunan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna havale edilecektir. 

10. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve. 13.ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/186) 

BAŞKAN — 10 ucu sıradaki; Danıştay kararı
nı uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı Ali 
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Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Milli Eğitim Bakanlığınca hakkında uygulanan 

idari işlemle ilgili olarak, Danıştayca ittihaz olunan 
yürütmenin durdurulması kararının infaz olunmama
sı nedeniyle fiilin cezai sorumluluğu gerektirdiğinden 
bahisle Milfi Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkın
da şikâyeti muhtevi Mestan Özdoğru vekili Avukat 
SenSh Özay imzalı Ankara Cumhuriyet Savcılığına 
hûtaben verilmiş dilekçe ve ekleri ile TC Anayasa
sının 90 ve 105 nci maddeleri ve TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 13 ncü maddesi uyarınca Milli 
Eğitim Bakanı hakkında soruşturmanın Cumhuriyet 
Savcılığınca yürütüle<meyeceğine Ve evrakın merciine 
tevdiine dair anılan Savcılıkça düzenlenen 10.5.1977 
gün ve Hz. 1977/13789 sayılı karar ve Adalet Ba
kanlığının 26.5.1977 tarihli ve 31276 sayılı yazısının 
bir sureti ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
'BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu tezkere de 

Genel Kurulun 19.4.1978 tarih ve 4 ncü 'Birleşiminde 
aldığı karara uygun olarak kurulmuş bulunan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna havale edilecektir. 

11. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/187) 

BAŞKAN — 11 ncü sıradaki; Danıştay kararını 
uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakam Ali Naili 
Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 
13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Milli Eğitim Bakanlığınca hakkında uygulanan 
'idari işlemle ilgili olarak, Danıştayca ittihaz olunan 
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yürütmenin durdurulması kararını uygulamamak su- I 
retiyle görevini kötüye kullandığından bahisle Milli 
Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında, şikâyeti 
muhtevi Ziya Uncu vekili Avukat Senlh Özay im
zalı Ankara Cumhuriyet Savcılığına hitaben verilmiş 
dilekçe ve ekleri ile TC Anayasasının 90 ve 105 nci 
maddeleri ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 13 ıtcti maddesi uyannca Milli Eğitim Bakanı 
hakkında soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığınca yü-
rütüîemeyeceğine ve evrakın merciine tevdiine dair I 
andan Savcıhkça düzenlenen 10.5.1977 gün ve Hz. I 
1977/13786 sayılı karar ve Adalet Bakanlığının 
2.6.1977 tarihli ve 32356 sayılı yazısının bir sureti 
ilişikte sunulmuştur. I 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. I 
Süleyman Demiirel I 

Başbakan I 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu tezkere de, I 

Genel Kurulun 19.4.1978 tarih ve 4 ncü Birleşimde I 
aldığı karara uygun olarak kurulmuş bulunan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna havale edilecektir. I 

12. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini I 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kamı- I 
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Maliye I 
eski Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında Anayasa- I 
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün I 
12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur- I 
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi .(9/188) I 

•BAŞKAN — Danıştay kararını uygulamayarak I 
görevini kötüye kullandığı ve bu eylemini Türk Ce- I 
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla I 
Maliye eski Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında Ana- I 
yasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle- I 
sik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri I 
uyannca 'bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin I 
Başbakanlık tezkeresini okutuyorum : I 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Danıştay tarafından İttihaz edilen iptal kararını 

infaz etmediği liddia olunan Maliye esk'i Bakam (Bur- I 
sa Milletvekili Yılmaz Ergenekon hakkında, TC Ana
yasasının 90 ve 105 nci maddeleri ile TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 13 ncü maddesi uyarınca so- I 
ruşturmanın Ankara Cumhuriyet Savcılığınca yürü-
tülemeyeceğine dair 3İ1.5J1977 gün ve Hz. 1977/15012 
sayılı anılan Savcılık yazısı ve eki ile bu konuda Ada
let Bakanlığından alınan 17.6.1977 tarihli ve 35380 
sayılı yazının bir sureti bağlı olarak sunulmuştur. I 

Gereğim müsaadelerinize arz ederim. I 
Bülent Ecevit 

Başbakan [ 
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BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu tezkere de, 
Genel Kurulun 19.4.1978 tarih ve 4 ncü Birleşimde 
aldığı karara uygun olarak kurulmuş bulunan Soruş
turma Hazırhk Komisyonuna havale edilecektir. 

13. — Danıştay kararını uygulamayarak görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Çalışma eski bakanları Ahmet Tevfik Paksu ve Şev
ket Kazan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi. (9/189) 

BAŞKAN — Danıştay kararını uygulamayarak 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Çalışma eski Bakanları Ahmet Tevfik Pak
su ve Şevket Kazan haklarında Anayasanın 90 ncı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezke
resini okutuyorum i 

TBMM Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Çahşma Bakanlığınca hakkında uygulanan idarî 
işlemle ilgili olarak, Danıştayca ittihaz olunan yürüt-
nîsnin durdurulması kararım uygulamamak suretiy
le görevini kötüye kullandığından bahisle Çalışma es
ki Bakanları Ahmet Tevfik Paksu ve Şevket Kazan 
hakkında şikâyeti muhtevi Mehmet İhsan Tanrıöver 
vekilleri Avukat Cevdet Kozinoğlu ve Avukat Meh
met Çağlayan imzalı Ankara Cumhuriyet Savcılığına 
hîtaben verilmiş dişlekçe ve ekleri ile TBMM Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 13 ncü maddesi uyannca 
soruşturmanın Cumburiyt Savcılığınca yürütülemeye-
ceğine ve evrakın merciine tevdiine dair anılan Sav
cılıkça düzenlenen 16.6.1977 gün ve Hz. 1977/13920 
sayılı karar ve Adalet Bakanlığının 27.6.1977 gün ve 
36946 sayılı yazısının bir sureti ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu tezkere de, 
Geiîel Kurulun 19.4.1978 tarih ve 4 ncü Birleşiminde 
aldığı karara uygun olarak kurulmuş bulunan Soruş-
hırma Hazırlık Komisyonuna havale edilecektir. 

14. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma 
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eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/190) 

BAŞKAN — Danıştay kararını uygulamayarak 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Çahşma esflrf Bakanı Şevket Kazan hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca İttir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin IBaşbakanhk tezkeresini oku
tuyorum : 

TBMM Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Çalışma Bakanlığınca hakkında uygulanan idari 
işlemle ilgili olarak, Danış tayca ittihaz olunan yürüt
menin durdurulması kararını uygulamamak suretiyle 
görevini kötüye kullandığından bahisle Çalışma eski 
Bakanı Şevket Kazan hakkında şikâyeti muhtevi Ah
met Pekeren vekili Avukat M. Kerem Barım imzalı 
Ankara 'Cumhuriyet Savcılığına hitaben verilmiş di
lekçe ve ekleri ile TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 13 ncü maddesi uyarınca soruşturmanın 
Cumhuriyet Savcılığınca yurütülemeyeceğine ve evra
kın merdine tevdiine dair anılan Savcılıkça düzenle
nen 10.5.1977 gün ve Hz. 1977/11774 sayılı karar ve 
Adalet Bakanlığının 2.6.1977 gün ve 32357 sayılı ya
zısının bir sureti ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu tezkere de, 
Genel Kurulun 19.4.1978 tarih ve 4 ncü Birleşi
minde aldığı karara uygun olarak kurulmuş bulunan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale edilecek
tir. 

15. — Danıştay kararını uygulamayarak görevi
ni kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ça
lışma eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/191) 

BAŞKAN — Gündemimizin 15 nci sırasında yer 
alan, Danıştay Kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalış
ma eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasa-

1 nın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü, maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresini okutuyorum: 

TBMM Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
I İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünce 

hakkında uygulanan idari işlemle ilgili olarak, Danış
tay ca ittihaz olunan yürütmenin durdurulması kara-

I rını uygulamamak suretiyle görevini kötüye kullan
dığından bahisle Çalışma eski Bakam Şevket Kazan 

I hakkında şikâyeti muhtevi Gükevin Bingöl vekilleri 
I avukat Cevdet Kozinoğtu ve avukat Mehmet Çağ-
I layan imzalı Ankara Cumhuriyet Savcılığına hita-
I ben verilmiş dilekçe ve ekleri ile TBMM Birleşik 
I Toplantısı İçtüzüğünün 13 ncü maddesi uyarınca so-
[ ruşturmanın Cumhuriyet Savcılığınca yürütiilemeye-
[ ceğine ve evrakım merciine tevdiine dair anılan Sav

cılıkça düzenlenen 26.5.1977 gün ve Hz. 1977/12044 
I sayılı karar ve Adalet Bakanlığının 13.6.1977 gün ve 

34317 sayıh yazısının bir sureti ilişikte sunulmuştur. 
I Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

I BAŞKAN — Okunmuş bulunan ıbu tezkere de, 
Genel Kurulun 19.4.1978 tarih ve 4 ncü Birleşi-

I minde aldığı karara uygun olarak kurulmuş bulunan 
I Soruşturma Hazırhk Komisyonuna havale edilecek

tir. 
I 16. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
I kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu-
I nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma 
I eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasanın 
I 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
I ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur-
1 ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/192) 

BAŞKAN — Gündemimizin 16 ncı sırasında yer 
I a!an, Danıştay Kararım uygulamayarak görevini kö-
I tüye kullandığı ve bu eylemin Türk Ceza Kanunu-
I nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma 
I eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasama 90 

ncı, Türkiye Büyük Millet Mecltei Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Bak-

I bakanlık tezkeresini okutuyorum: 

TBMM Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

I Çalışma Bakanlığınca hakkında uygulanan idari 
I işlemle ilgili olarak Danıştayca ittihaz olunan yürüt-
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menin durdurulması kararını uygulamamak suretiy
le görevini kötüye kullandığından bahiste Çalışma 
eski Bakanı Şevket Kazan hakkında şikâyeti muhte
vi Ümit Mamukoğhı vekilleri avukat Cevdet Kozin-
oğlu ve avukat Mehmet Çağlayan imzalı Ankara 
Cumhuriyet Savcılığına hitaben verilmiş dilekçe ve 
ekleri ile TC Anayasasının 90, 105 ve TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 13 ncü maddesi uyarın
ca soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığınca yürütüle-
meyeceğine ve evrakın merciine tevdiine dair anılan 
Savcılıkça düzenlenen 30.6.1977 gün ve Hz. 1977/16646 
sayılı karar ve Adalet Bakanlığının 13.7.1977 gün 
ve 40415 sayılı yazısının bir sureti ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
BAŞKAN — Mecljs Soruşturması açılmasına 

ilişkin bu Başbakanlık tezkeresi de, Genel Kurulun 
19.4.1978 tarih ve 4 ncü Birleşiminde aldığı karara 
uygun olarak kurulmuş bulunan Meclis Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna havale edilecektir. 

17. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/193) 

BAŞKAN — Danıştay kararını uygulayamarak 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 249 ncı maddesine uyduğu iddiasıy
la Milli Eğitim eski Bakam Ali Naili Erdem hak
kında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresini okutuyorum: 

TBMM Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Milli Eğirim Bakanlığınca hakkında uygulanan 

idari işlemle ilgili olarak Danıştayca ittihaz olunan 
yürütmenin durdurulması kararım uygulamamak su
retiyle görevini kötüye kullandığından bahisle Milli 
Eğitim eski Bakanı Ali Naiîi Erdem hakkında şikâ
yeti muhtevi Nursel Engazi vekili Avukat Muhsin 
Engazi imzalı Ankara Cumhuriyet Savcılığına hita
ben verilmiş dilekçe ve ekleri ile TC Anayasasının 
90 ncı 105 nci maddeîari ve TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 13 ncü maddesi uyarınca soruşturma

nın Cumhuriyet Savcıhgmca yürütüleıneyeceğine ve 
evrakın merciine tevdiine dair anılan Savcılıkça dü
zenlenen 5 . 7 . 1977 gün ve Hz. 1977/18901 sayılı 
karar ve Adalet Bakanlığının 18 . 7 . 1977 gün ve 
41425 sayılı yazısının bir sureli ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu Başbakanlık 
tezkeresi de, Genel Kurulun 19 . 4.1978 tarih ve 
4 ncü Birleşiminde aldığı karara uygun olarak kurul
muş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna ha
vale edilecektir. 

18. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, Hü
kümetin kuruluşunda görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman 
Demirel ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı 
Kâmran İnan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/194) 

BAŞKAN — 18 nci sırada bulunan, Trabzon Mil
letvekili Rahmi Kumaş'ın, Hükümetin kuruluşunda 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id
diasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Kâmran İnan hakla
rında Anayasanın, 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet MeclM Başkanlığına 
21 Temmuz 1977 günü yinelemeli (mükerrer) ola

rak çıkan Resmi Gazetede ve Millet Meclisinde oku
nan AP Genel Başkanı Süleyman DemirePin başkan
lığındaki Bakanlar Kurulu çizelgesinde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına Kâmran İnan'ın atandığı gö
rülmüştü. 

DemirePin kurduğu bu Bakanlar Kurulunun açık
lanmasından sonraki gelişmeleri basından ve haber 
ajanslarından izleyelim: 

I. - 22 Temmuz 1977 günü basından özetler : 
Hükümete ilk tepki kendi içinden geldi. Kâmran 

İnan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını kabul et
medi. (Hürriyet) 

Enerji Bakanı Kâmran İnan göreve getirildikten 
üç saat sonra istifa etti. (Günaydın) 

Kabinenin ilanından sonra Kâmran İnan Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığından istifa etti. (Milliyet) 



TBMM B : 5 10 . 5 . 1978 O : 1 

Enerji Bakanı İnan istifa etti. (Cumhuriyet) 
Demire! kabinesinin dün yaptığı «Tanışma mahi

yetindeki» ilk toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Kâmran İnan katılmamıştır. İstifa ettiği yay
gın haberleri çıkan İnan'ın (Tercüman) 

II. - 23 Temmuz 1977 günlü basından özetler: 
Kâmran İnan, Koru türken kabulüne de katılmadı. 

Demire!, İnan ve Alp'e ilişkin sorulara cevap vermi
yor. {Cumhuriyet) 

Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu üyelerini 22 
Temmuz 1977 günü saat 11.00\Ieki kabulünde Kâm
ran İnan bulunmadı. (Hergün ve Son Havadfe: Ana
dolu Ajansına dayanılarak verilmiştir bu haber) 

Tanışma törenine, istifa ettiği öne sürülen Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kâmran İnan katılmadı. 
İnan'ın durumu önümüzdeki günlerde belli olacak. 
(Tercüman'da resim aîh haberi) 

İnan'ın yerine bakan bulundu : Ekrem Ceyhun 
(Hürriyet) 

İnan, istifa kararında ısrar ed'iyör. Abdi İpekçi'de 
«İnan olayının düşündürdükleri» başlıklı bir yazı yazı
yor. (Milliyet) 

İnan'ın istifasından sonra Orhan Alp de «güven 
oyu vermeyeceğim» dedi. (Dünya) 

Demirel, Kâmran İnan'a istifasını geri aldıramadı. 
(Günaydın) 

IH. - 24 Temmuz 1977 günlü basından özetler : 
İnan, Baykal ve Güvenoyu başlıklı Cüneyt Arca-

yürek'in yazısı. (Hürriyet) 

Bakanlıktan istifa eden İnan'ın yerine bir kaç gü
ne kadar tayin yapılacak. (Tercüman) 

Anadolu Ajansını kaynak veren Son Havadis du
rumu şöyle vermektedir: Demirel 24 Temmuz 1977 
günü Çankaya'ya gitmek üzere evinden ayrılırken 
basının sorularını şöyle yanıtlamıştır : 

«Soru : Enerji Bakanı meselesi ne durumda? 

Cevap : Ben size lazım geldiği zaman, lazım ge
len açıklamayı yaparım. 

Soru : 15 gün bekleyecek miyiz? Süreyi kullana
cak mısınız? 

Cevap : Bu bizim iç meselemizdir. Aşılmayacak 
hiç bir şey yoktur. Hiç kimse heveslenmesin. Her 
hükümet kurulduğu zaman, her partide daima birta
kım burukluklar oluyor. Bunlar sadece bugün olan 
şeyler değildir. Ama, benim arkadaşlarım davaları
nın sahibidirler. (Bu açıklama Hergün Gazetesinin 
25 Temmuz 1977 günlü sayısında da yer almıştır.) 

IV. - 26 . 7 . 1977 günlü basından özetler : 

I Hükümet programım kabul eden Bakanlar Kuru
lu toplantısına Kâmran İnan katılmadı. (Milliyet say
fa : 7) 

Bakanlar Kurulu toplanarak üçlü komitenin ha
zırladığı Hükümet programını görüştü. (Tercüman' 

I daki bu haberin üstünde yer alan resimlerde Kâmran 
I İnan yoktu.) 

V. - 27 . 7 . 1977 günlü basından özetler : 
Ahmet Buldanh, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba

kanlığım kabul etmeyen İnan'ı yerdi ve «ihtisas ne 
demektir?» dedi. (Tercüman) 

Bu arada basına, haber ajanslarına, radyo ve te
levizyona, CHP Genel Başkam Bülent Ecevıt'in 
27 . 7 . 1977 günü CHP TBMM grupları yönetim 
kurulları toplantısından sonra yaptığı açıklamayı ol
duğu gibi sunmakta konunun tümüyle anlaşılması 
bakımından büyük yarar vardır : 

«Hükümet açısından Anayasa dışı bir dunun kar
şısındayız, 

Anayasanın 103 neti maddesine göre Bakanlar 
Kurulu Üstesi Meclislere «tam olarak» sunulur. 

Bakanlar Kurulu listesi güven oylamasına kadar 
Meclislere sunulur sürecindedir. 

Fakat şimdi Meclislere sunuluş sürecinde bulunan 
listenin tam olmadığı kanısı yaygındır. 

Çünkü, 21 Temmuz günü listenin ilanından bir 
kaç dakika sonra, Adalet Partisi Senatörü Sayın 
Kâmran İnan'ın, Başbakan Sayın Demirel'e bir yazı 
göndererek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Baikanlıgım 
kabul etmediği duyulmuştur. 

Bugüne kadar, Sayın İnan gazetecilerin soruları 
üzerine, görevi kabul etmediğini yalanlamış değil
dir. 

Bakanlar Kurulu listesinin açıklanışından beri 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gitmediği, hiç 
bir Bakanlar Kurulu toplantısına katılmadığı, Bakan
lar Kurulunun Anıt Kabır'i ve Sayın Cumhurbaşka
nım ziyaretlerinde de bulunmadığı, bilinen gerçekler
dir. 

Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
I sorumluluğu içine giren çok önemli bir olay olması

na karşın, petrol boru hattının patlamasıyla da ilgi
lenmemiştir. 

Bütün bunlar, Sayın İnan'ın Bakan olmadığının 
açık kanıtlarıdır ve bu kanıtlar gözler önünde oldu
ğu halde, Başbakan 7 gündür Anayasa gereğini ye
rine getirmekten ısrarla kaçınmıştır. Üstelik Sayın 

i İnan bu konudaki açıklamayı Başbakan'ın yapması
nı kamuoyu önünde defalarca istediği halde, Başba-

j kan bu isteği ve görevi de yerine getirmemiştir. 

88 — 
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Eğer gözler önündeki kanıtlara karşın, Sayın İnan 
Batkanlar Kurulu Üyeliğim kabul ediyorsa, bunu bu
gün saat 15.00'ten önce sözleriyle ve davranışlarıyla 
göstermelidir. 

O takdirde, Bakanlar Kurulu listesinin açüdanışın-
dan başlayarak 7 gün makamına uğramamış ve biç 
bir Bakanlık işiyle ilgilenmemiş olmasının izahını 
yapmak elbette kendisiyle birlikte Başbakana düşer 
veya bu ihmal Millet Meclisince değerlendirilir. 

Sayın tnan, Bakanlar Kurulu Üyesi olduğunu ve 
bu üyeliği kabul ettiğini bugün saat 15.00'e kadar 
açıklamazsa, Başbakan, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının boş okluğunu kabul etmek ve Sayın 
İnan'ın Bakanlık kabul etmediğini belirten yazısını 
açıklamak, bununla ilgili bütün resmi işlemleri yap
mak zorundadır. 

Sayın Başbakan Anayasal zorunluğu yerine ge
tirmezse, Sayın İnan da durumunu sözleriyle veya 
davranışlarıyla açıklığa kavuşturmazsa, o zaman 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevinin yerine 
getirilmemiş olmasının sorumluluğunu Sayın İnan da 
Başbakan'la paylaşmış olur. 

Şu ana kadar açık kanıtlarıyla belli olan duruma 
göre, benüz Meclislere sunuluş sürecinde bulunan 
Bakanlar Kurulu listesi tam değildir. Bu durumda 
Hükümet programı Meclislerde okunamaz, tartışıla
maz ve Millet Meclisinde Güven oylaması yapılamaz. 

Konu çok önemli bir Anayasa ve Devlet sorunu 
olduğu için, biz, programın okunuşundan önce boş
luğun doldurulması ve Anayasa koşulunun yerine ge
tirilmesi olanağını Başbakana vermek istiyoruz. O 
nedenle, programın bugün Millet Meclisinde ve Cum
huriyet Senatosunda okunuşundan önce bu duyuruyu 
ve uyarıyı yapıyoruz. 

Şu da açıktır ki, Bakanlar Kurulu henüz Meclis
lere sunuluş sürecinde iken boş bir Bakanlığın vekâ
letle yürütülmesi sözkonusu olamaz. Çünkü bir Ba
kanlığın vekâletle yürütüldüğü bir Bakanlar Kurulu 
listesi «Tam» değildir. 

Sayın Başbakanın boşluğu doldurma işlemini gü
ven oylamasından sonraya ertelemek istediği anlaşılı
yor. Bunun da nedeni bellidir. Sayın Başbakan, belli 
ki, Güven oylamasına kadar, Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığım, bir çok kimselere umut vermek 
üzere, bir mavi boncuk gibi sergilenmektedir. 

Bu, işin Adalet Partisini ilgilendiren yöndür. Böy
le bir yakışıksız muameleye ve kandırmacaya katla
nıp katlanmamak, Adalet Partisi Grupunun kendi 
bileceği iştir. 

Biz işin Anayasal yönüyle ilgiliyiz. 
Anayasanın açık ve kesin koşuluna uymayan bir 

Hükümetin programı Meclislerde okunamaz, tartışı
lamaz ve Millet Meclisinde o hükümetle ilgili güven 
oylaması yapılamaz. 

Bu eksiklik programın okunuşundan önce gideril
mezse, Hükümet daha kuruluşuyla Anayasayı çiğne
miş ve gayrimeşru duruma düşmüş olur. 

Anayasa koşulu yerine getirilmeden Hükümet 
programının Meclislerde okunmasına razı olma du
rumunda, Anayasa ihlali sorumluluğuna bu rızayı 
verenler de katılmış olurlar.» 

' - VI. - 28 Temmuz 1977 günlü basından özetler : 
Kâmran İnan DemireTle görüştü ve Enerji Ba

kanlığını kabul etti. (Cumhuriyet) 

inan 7 gün sonra Bakan oluverdi. CHP'nin ha
zırlığım duyan Demirci, bir gece önceden harekete 
geçti ve AP grupunda verilen bir önerge ile inan kol
tuğa oturtuldu. (Hürriyet) 

inan Ortak Grupun isteği üzerine istifasını geri 
ahp Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine 
başladı. (Dünya) 

Kâmran inan istifasını dün geri aldı ve «Grupun
da Bakanlık görevini kabul etmem konusunda karar 
a>hndı. Ortak Grupun aldığı kararı büyük bir görev 
telakki ederim» dedi. (Günaydın) 

İnan Enerji Bakanlığını kabul etti. (Milliyet) 
AP Genel Başkanı Süleyman Demirel tarafın

dan kurulan 3'lü Koalisyon Hükümetinde Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirilen ancak 
bu görevi reddeden AP Bitlis Senatörü Kâmran inan 
Partisinin son yapılan Ortak Grupunda alınan karara 
uyarak Bakanlık görevini kabul etmiştir. (Son Ha
vadis) 

AP Ortak Grupu ittifakla karar aldı. Kâmran 
İnan Bakanlıkta kaîdı. 

Bir talihsiz çıkış daha : Ecevit : «Enerji Bakan
lığı boşiken Hükümet programını Meclislere sunmak 
Anayasaya aykırıdır.» CHP Genel Başkanı bu iddia
da bulunurken, tnan Bakanlıkta kaldığını açıklamış
tır. (Tercüman) 

Türk Haberler Ajansını kaynak olarak veren Her 
Gün Gazetesi de Kâmran İnan'ın Bakanlığı kabul et
tiğini vermektedir. 

Bitlis Senatörü Kâmran inan'ın Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığını kabul ettiğine ilişkin gazeteci
lere 27 . 7 . 1977 Çarşamba günü saat 12.00'de yap
tığı açıklama radyo ve televizyonda da verilmiştir. 
Açıklama şöyledir : 
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«Bir Adalet Partili parlamenter, kendi gruplarının 
ittifakla alacağı bir karara ancak uymak durumunda
dır. Ve büyük bir zevk ve şerefle uyar. Bu durumu 
şahsını adına gösterilmiş büyük bir güven telakki 
edenim. Buna layık olmaya çalışacağım. Ve aslında 
benim bir prensip kararı olarak düşündüğüm bir şe
yin bazı çevrelerce partimin yıpratılma» için, istis
mar edilmiş olması da beni üzmüştür. Benim her 
adımımın amacı partimin güçlenmeyidir. Ve ben Ada
let Partisine bağlıyım. Grupun aldığı karar grup söz-
cülüğünce ayrıca açıklanacaktır. 

Soru : Yani siz Bakanlık görevini kabul ettiniz? 

Cevap : Grupumuz tabii, Ortak Grupurcuızun al-
dsğı karar kaışısında. 

Soru : Grupun aldığı karar, sizin Bakanlık göre
vini kabul etmeniz için mi? 

Cevap : Evet öyle, bu durumda başka türlü ya
pılması düşünülemez. 

Soru : O zaman hayırlı uğurlu olsun. 
Cevap : Teşekkür ederim. 

Soru : Göreve ne zaman başlıyorsunuz? Bakanlı
ğa ne zaman gidiyorsunuz? Petrol borusundaki pat
lama konusundaki gölüsünüz ne? 

Cevap : İslerseniz beni göreve patlama ile baş
lattırmayın. Müsaade buyurursanız bu konuda tek
nisyenlerle konuşulur, danışılır ve ona göre gereken 
tedbir alınır ve ona göre karar verilir. Her halde ba
na ayak üstü petrol borusu bağlatamazsımz. 

Soru : Boruyu değil ama AP Grupundaki arızayı 
bağladınız. 

Cevap : Ben Adalet Partisini daima bağlı tutmak 
kararındayım. Politika parti ile yapılır. Ve ben Ada
let Parti!•iyim. Hem de iyi bir Adalet Partiliyim.» 

Yukarıdan beri sunulan durum karşısında, Kâm
ran İnan'ın DeiKİrel'e istifasını 21 . 7 . 1977 günü 
verdiğini, Demirci'm de bu istifayı yürürlüğe sokmaya
rak parti içi çelişkilerini gidermede bir koz olarak 
kullandığını, sonunda da CHP Genel Başkanının uya
rısı üzerine înan'ın görevi kabul ettiğini ve bu arada 
ülke için çok önemli bir bakanlığın bir hafta kasıtlı 
olarak boş bırakıldığını kabul etmek durumundayız. 

Başbakan Deıriirel, Cumhurbaşkanına sunduğu 
Bakan adlarında bu Yüce Makamı yanıltacak ölçü
de saygı yoksunluğu içinde bulunmuştur. Bu dahi bir 
suçtur. Başbakan ağırbaşlılığı ve sorumluluğu ile 
bağdaşmayan bu hafif tutumun ülkemize zarar getir
diği ve getireceği de açıktır. Bunun nedeni Demirer 
in kendi kişisel sorunlarıdır. 

Gerçekte CHP Genel Başkanının belirttiği gibi 
bir bakanlık boş olunca Bakanlar Kurulu çizelgesi 
tam değildir. 

Fakat Demirel bir hafta öylesine önemli bir Ba
kanlığı boş bırakacak ölçüde yurtseverlikten de uzak 
biridir. İşte bu yönü ile hakkında Meclis Soruştur
ması açılması ilerde Başbakanlık yapacaklara da bir 
öğrence (ibret) olması yönüyle de gereklidir. 

Demirel, bir Bakanın istifasını yürürlüğe koyma 
işlemini de kendi çıkar anlayışına göre değerlendiren 
bir kişidir. Hatla buna hakkı yoktur. 

İnan, 21 Temmuz 1977 - 27 Temmuz 1977 gün
leri arasında bilerek, isteyerek görev yapmadığına 
göre ya Bakan değildi, ya da görevin1! kötüye kullan
mış durumdadır. 

İnan Enerji Bakanı olma yönünden 27 Temmuz 
1977 gününe dek bir kabul istemi açıklamış değildir. 
Adını bu Bakanlıkta görünce istifasını vermiştir. De
mire!, önceden Bakan yapmayı düşündüğü kimseden 
onay almayıp istifasını da yürürlüğe sokmamakla bu 
!ş,:n baş sorumlusudur. 

Ayrıca hukuk açısından Bakan olmayan bir kim
seyi yeniden atama yoluna gitmeden Bakan yaptığı 
için de sorumludur. 

Kâmran İnan'ın istifa ettiği ve istifasının da ka
bulü gereken bir istem açıklaması (irade beyanı) ol
madığı çok açıktır. Yani istifa tek yanlı bir istem 
açıklamasıdır. Bu durum karşısında Kâmran İnan'ın 
Bakan olması için yeniden bir atama işlemi yapılma
sı gerekir. Bütün bunları yapmayan Demirel, Anaya
sayı çiğneyerek görevini de kötüye kullanmıştır. 

Demirel parti içi çelişkilerini çözerken ayrıca Si
yasal Partiler Yasasının 25 nci maddesinin 2 nci ay
rımını da çiğnemiştir: «Hükümete katılacak Bakan
lar Kurulu üyelerinin parti gruplarında ve diğer par
ti organlarında seçim yoluyla tespiti mümkün değil
dir.» dendiği halde Demirel partisinin grupunda 
Kâmran İnan'ı Enerji Bakanı seçtirmiş durumdadır. 
Demirel'in bu tutumu 23 Nisan 1920 ile 29 Ekim 
1923 arasındaki uygulamayla eş değerdir, ancak Ana
yasaya sığmaz. 

Başbakan Demirel parti içi çelişkilerini devlete 
ödetmeye kalkmak ve ülkenin en önemli bakanlığım 
bir hafta Bakansız bırakmakla açıkça görevini ve 
Başbakanlık yetkilerini kötüye kullanmış durumda
dır. 

Kâmran İnan'ın 21 Temmuz 1977 günü yeniden 
basılmış Resmi Gazetede çıkan atama işlemine göre 
kendini Bakan sayarak 27 Temmuz 1977 günü göre-
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vine başlamış olması yanında AP Grupunun kendisi
ni Bakan seçmesi işlemini de birleştirerek 27 Temmuz 
günü göreve ıbaşlaması onun bir hafta görev basma 
bilerek, isteyerek gitmemiş durumda olan bir kişi ol
duğunu kanıtlar ki, bu da; görevi savsaklamanın ile
risinde göreVini kötüye kullanmadır. 

Anayasanın ikinci maddesinde yer alan hukuk 
devleti kavramı Devleti yönetenlerin daha çok yasa
lara saygılı olması anlamına da gelir. 

Yukarıda sunulan durum karşısında Başbakan 
Süleyman Demire! ile Enerji ve Tabu Kaynaklar Ba
kanı Kâmran İnan hakkında TBMM nin bir işlem 
yapmaması ilerde daha kötü uygulamalara yol açabi
leceğinden konunun ele alınmasında Devlet aygıtının 
sürekliliği yönünden büyük yarar vardır. 

Bu durum karşısında Başbakan Süleyman Demirel 
ile Enerji ve Talbii Kaynaklar Bakanı Kâmran İnan 
hakkında bu yasa dışı eylemlerinden ötürü Türk Ce
za Yasasının 240 ncı maddesine göre yargılanalbilme-
leri için, Anayasanın 90 ncı ve TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca Meclis 
Soruşturması açılmasını saygılarla dilerim. 

Trabzon Milletvekili 
Rahmi Kumaş 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu Meclis Soruş-
turmalsı önergesi, Genel Kurulun 1 9 . 4 . 1978 tarih 
ve 4 ncü Birleşiminde aldığı karara uygun o-Iarak ku
rulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
hamle edlI'ecekOJr. 

19. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir'in, teş
vik belgelerinin verilişinde görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Sü
leyman Demirel, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Ab-
dülkerim Doğru ve Ticaret eski Bakanı Halil Başol 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (91195) 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Mahmut Özde
mir'in, teşvik bebelerinin verilişinde görevlerini kö
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski 
Başbakan Süleyman Demirel, Sanayi ve Teknoloji 
eski Bakanı Abdülker*m Bfoğru ve Ticaret eski Ba
lkanı Halil Başol haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirel tarafın
dan kurulup 5 Haziran 1977 seçimlerine kadar, işba
şında kaHmış olan Hükümet; AP, MSP, MHP ve CGP' 
nin ortaklaşa kurdukları Hükümetti. 

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Atairürk'ün mllii-
yeiçiiük anlayışına, bugüne değin en çok teıs düşen bu 
Hükümete, ortaklarının milli sıfatını vermiş olmaları 
tarihi bir şanssızlık olmuştur. 

Sanırız Türk kamuoyu; bu Hükümeti kanlı, katil, 
partizan sıfatlarından ûailm acı fakat gerçek olan bazı 

.sıfatlarla tarihe havale etmiş bulunmaktadır. 

Türk kamuoyunca, çok alcı bir biçimde yaşanan 
bu Hükümetin icraatı; yalnız anarşi] yaratmak olma
mıştır. îşsizJİği yoğıuriaştırimış, partizanlığı had saf
haya getirmiştir. Bunun sonucu olarak, birçok yurt
sever öğretmem, mörnıur Ve işçi işlerinden alınarak 
açlığa terkedilmişlerdir. Yatırımlar partizanlık yüzün
den zamanında yapılamadığı İçin, işsizler orduisu da
ha da büyütülmüş, îtha'at açığı artmış ekonomi dö
viz kıtlığına itilmişiir. 

Kısaca saydığımız ve saymiakla bitiremeyeceği
miz, binlerce haksız icraatın her biri bir Meclis So
ruşturması yapılacak kadar, önemli ve bu ölçüde de 
cezsi sorumluluğu olan lişjemîertîıir. Biz bu Hükü
metin icraatı ile ilgili olarak sadece üçüncü beş yıllık 
plan ve buna bağlı programlarda öngörüüen teşvik 
tedbirleriyle 'ilgili olarak Meclis Soruşturması açıl
masını arz ve izsöı edeceğiz. 

A) Başbakan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Ti
caret Bakanının yaptıkları yasa dışı işlemler : 

Soruşturmaya konu olan, Gümrük Vergisi mulıa-
fiyeüeri ve Vergi iadeleri 5 Yıllık Kalkınma Planı 
içinde yer alan, bir teşvik politikasıdır. Bu politikanın 
nasıl uygulanacağı 5 Yıllık P'an, buna bağlı yıllık prog
ramlar ve bunlara yön veren yasalarla tanzim edilmiş
tir. Anayasamızın 129 neu maddesinden kaynaklanan 
kalkınma planının, bütünlüğünün bozulamayacağına 
dair, Anayasa hükmü ile teşvik politikasına ilişkin, 
yasal hükümûer aşağıdaki bölümde ayrıca arz ve izah 
edilecektir. Biz, bu bölümde ilgili bakanların yasa 
dışı eylemlerini izah edeceğiz. 

1. Teşvik verilen projeüer politik makraitlıdır. 
Kamu zararına verSmıiştir. 

Bu Hükümetin 22 . 1 . 1976 gününe kadar olan, 
9 aylık döneminde; yukarıda belirtilen teşvik yasala-
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rina dayanılarak 45.5 milyar lizahk teşvik belgesi ve-
rümi'ş'tir. Bu beîgelerirt içeriği şöyledir: 

TL. 

Kamu sektörüne verilen gümrük 
muafiyeti : 2 844 CiOft CCO 

Özel sektöre : 9 829 < » CC© 
Özel sektöre verilen diğer mua

fiyetler : 32 827 OM C£lÖ 

Görüldüğü gibi, Sanayi Bakanlığı iîe Ticaret Ba
kanlığı tarafından, Sanayi ve Ticaret erbabına tanı
nan vergi muafiyetlerinim tamama yakını özel sektöre 
verilmiştir. 

Bu durum, kamu yatırımları için, döviz bulunaıma-
yışı sonucunu doğurmuştur. Makina ithalatının güm
rüksüz yapmak hakkını kazanan özel kuruluların dö
viz talepleri 'karşılanırken, kamu yatıranlarına döviz 
'bulunamamıştır. Bunun sonucu olarak, Devlet, maki
me ve teçhizat ithal edemedüği için, çok zaruri olan, 
teme! yatırımlar durdurulmuş dolayısıyla, büyük öl
çüde temel madde ve enerji kılilığı yaratılmıştır. 

Türkiye dövizle ödenecek borçlarım ödeyemez ha
le geldiği için, dış dünyadaki itibarını yitirmiştir. 

Özel sektöre veriDen 42 656 OiOft CC/ö TL. vergi mua
fiyeti, 5 yıEık plan hedefleri hiç nazara alınmaksızın, 
kayırma ve kollama esaslarına göre dağıtılmıştır. Hü
kümetin seçim ekonomisi politikasına bağlı olarak, 
dağıtılan bu teşvflk belgeleri Hazineyi büyük zararla
ra sokmuştur. 

2. Haksız vergi iadesi yapılmıştır : 
Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya DemlreFin Mo

bilya yolsuzluğu ile ortaya çıkan vergi iadesi suiisti
mali daıha sonra, partisel çıkarlar için, padiili iş adam
larına peşkeş çekilmiştir. 

1976 yılının ilik aîtı ayı içinde, Demirci Hükümeti 
1 768 CıOiö OıOiOı TL. Vergi iadesi dağıtmıştır. Bu iade 
ler ihracatı teşvik maksadını günden plan hedefleri 
İlcinde yapılmayıp, doğrudan politik maksatlarla ya-
pılmışîır. 

Durum gayet açıktır. 1973, 1974, 1975 yıllarında 
vergi iadeleri kaaşil'aşiırıtdığında, gerçek ortaya çıka
caktır. Şöylcki: 

Yıîlar Yapılan Vergıi îadeleri 
TL. 

1973 1 052 892 OjOO 
1974 919 512 000 
1975 1 382 OlftO 000 

Görüldüğü gibi, Demirel'in Başbakan olduğu 1973 
ve 1975 yıllarında, vergi ladesi rakamları çok büyür
ken, 1974 Ecevit Hükümetinde bu rakam, yarıya ya
kın bir miktarda düşüş göstermiştir. 

Demire! Hükümetinin secim ekonomisi nedeniyle 
1976'daki vergi iadesi çok daha büyümüştür. Öyleki, 
bir yıl önce Deınirel Hükümeti tarafından verilen 
iadenin çok dalha büyük bir miktarı 1976 yılının ilk 
6 ayında verilmiştir. Acaba 1975*6 göre 1976*da dün
ya ticareti Türkiye Mtiaıemi dönmüşlüıki, daiha çok 
ihraç yapılmış ve dalha çok vergi iadesi veriHmiştilr? 
Tam tersine ihracatta dar boğazlar 1976'da daha da 
büyümüş, klâsik ihraç maddeleri bile, satılamaz hale 
gelmiştir. 

Bunlardan da anlaşılacağı gibi, Demllreü Hükümeti 
gerçek oSmayan hayali ilhraç işlemlerine göz yumarak 
h&ksız vergi iadelerini büyü İm üş ve Hazineyi milyar
larca lira zarara sokmuştur. 

Haklarında soruşturma istenilen Başbakan ile ba
kanların haksız işlem ve eylemleri rakanıîar'a yukarı
da açıklanmıştır. Teşvik belgelerini vermek istisna, 
muaflık Ve vergü iadeisi yapmak yetki Ve sorumluluk
larında o'an, Ticaret Bakanı ile Sanayi Bakanı emre
dici yacalann hükümlerine aykırı olarak bu işlemleri 
yapmışlardır. Bakanlarını denetlemek ve sorumhıluk-
lanna iştiraki Anayasal görev olan Başlbakan Süley-
mıan Demire! ise, Bakanlarının bu işlem ve eylemleri
ne seyirci kalarak ortak cSmuştur. Adı geçenlerin Ana* 
yasal ve cezai sorumluluklarına ilişkin yasal daya
naklar aşağıdaki bölümde özetle arz ve izah edilmiş
tir. 

B) Teşvik Tedbirleri Yönünden Süleyman De
mirci ve ilgili Bakanların Sorumluluklarına İlişkin Ya
salar ve Hükümler: 

1. Anayasa yönünden: 
Anayasamızın 129 ncu maddesi «İMsadi, sosyal 

ve kültürel kalkınma planına bağlanır. Kalkınma bu 
puana göre gerçekleşîıirilir» hükmünü koymuştur. Ay
nı maddenin devamında «Planın bütünlüğünü boza
cak değişikliklerin önlenmesini sağlayacak tedbirler» 
in alınması emredilmiştir. 

Demek oluyor ki, Anayasamız; planın büiünMiğü-
nün bozulmasına neden olacak değişiklikleri Anaya
sal suç niteliğinde kabul etmiştir. Bu suçun işlenme-
sine karşı tedbir alma işini de planı yürütecek hükü
metlere Vererek bu tedbiri bir yasa ile düzenlemeyi 
emretımlştür. O halde, planın bütünlüğünü bozmak 
hükümetlerin hakları olmadığı gibi, buna karşı tedbir 
almamış olmak da onların sorumluluğunu doğurmak
tadır. 
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2. 77 Sayılı Kanun Yönünden : 
Uzun vadeü planın yürürlüğe konması ve bütün

lüğünün korunması hakkındaki 16.10.1962 gün ve 77 
sayılı Kanun; bu planın nasıl yapılacağını, pUan ve ona 
bağh programlardaki değişiklilerin hangi şekle bağlı 
olduğunu hükme bağlamıştır. Buna göre de, Başbakan 
veya hiçbir Balkan, kendi başına planın bütünlüğünü 
bozan uygulamalarda bulunamazlar. 

3. Üçüncü Beş Yıllık Planın öngördüğü teşvik 
tedbirleri yönünden yasal durum: 

Üçüncü Beş Yıllık Plan Yüce Meclislerden geçerek 
kabul edilmiştir. Bu puanın «politikalar» bölümünde 
«Yahrımlara aöt politikalar» ayrı bir kısımda bükme 
bağlanmıştır. 

Planın, yatırımlara ilişkin politikalar başlığında dü-
zenSed'îği temel politika «Teşvik ve yönlendirme poli
tikasıdır». 

Üçüncü Beş Yıllık Plan, daha önceki planlarda ol
duğu gibi, teşvik Ve yönlendirme politikasını iki Ba
kanlığın yetkilerine bırakmıştır. Buna göre; 

a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşrik ve 
yönîemliıme politikası ve yetkileri; 

Bu Bakanlığın teşvik politikası ve yetkileri aşağı
dakilerdir: 

Gümrük Vergi, Resim, Harçlarında muafiyet. Bu 
muafiyet teşvik belgesi verilerek 474 sayılı yasaya gö
re yapıHmaktadır. 

Gümrük Vergi ve resimlerinin taksitte nd irilmesi 
yetkisi: Bu işlem de teşvik belgesi verilerek yine 474 
sayılı Yasaya göre yapılmaktadır. 

Gümrük Vergisi oranlarında değişiklik yapma yet
kisi: 474 sayılı Yasaya göre teşvik belgesi ile sağlan
maktadır. 

Yatırım indirimli muafiyeti: 202 sayılı Yasaya göre, 
verilecek teşvik belgesi ile olmaktadır. 

b) Ticaret Bakanlığının teşvik ve yönlendirirle 
politikası ve yetkileri: 

İhracatta vergi iadesi yapmak: 261 sayılı Yasaya 
uygun olarak verilecek teşvik belgeleriyle. 

İhraç kredilerinde, vergi - resim - harç istisnası : 
7/1117 sayılı Kararname hükümlerine göre yapılır. 

Diğer teşvikler. 
Anayasamız, diğer yasalar ve Üçüncü Beş Yıllık 

Plan karşısında teşvik belgelerinin verilişinin nasıl 
suiistimal edildiiği, planın bütünlüğünün nasıl bozul
duğu, ekonomiye veıüen zararlar etraflıca yukarıda 
arz edilmiştir. 

Bütün bunlar, Başbakan Süleyman Demirci, eski 
Sanayi ve Ticaret Bakanlarının Anayasal ve cezai so-
rumluhfklarım doğurmaktadır. Bu nedenlerle: 

Anayasamızın 90i ncı maddesi ve TBMM îçlüzü-
ğünün 12 nci maddesi uyarınca Başbakan ve adı geçen 
Bakanlar hakkında Meciis Soruşturması açılmasını, 
saygılarımla arz ederim. 

15 . 8 . 1977 
Sivas Milletvekili 
Mahmut Özdemlir 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu Meclis Soruş
turması önergesi Genel Kurulun 19 . 4 , 1978 tarih 
ve 4 ncü Birleşiminde almış olduğu karara uygun ola
rak kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna havale edilecektir. 

20. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
ete taban fiyatı vermeyerek üretici ve tüketicinin za
rarına hareket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla es
ki Başbakan Süleyman Demirel ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık eski Bakanı Fehim Adak haklarında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi (9/196) 

BAŞKAN — Erzincan Milletvekili Nurettin Kar
su'nun, ete taban fiyatı vermeyerek üretici ve tüketi
cinin zararına hareket ettikleri ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirci ve Gıda -
Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Fehim Adak hak
larında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
31.8.1977 

Bir yandan ülkenin et gereksinmesini karşılamak, 
diğer yandan da hayvan üreticisinin aracı ve tefeci eli
ne düşmemesi ve üretimin artması amacı ile Et ve Ba-
1de Kurumu Devletçe görevlendirilmiştir. 

Kurulup çalışmaya başladığı günden beri, kuru
luş amacına yaklaşmak bir yana günden güne bu ama
cından uzaklaşmış ve hayvan üreticisi ile et tüketici
si için olumsuz yönde bir gelişme süreci içine gire
rek, aracı ve tefeciye yararlı olan bir kurum durumu
na gelmiş bulunmaktadır. 

Tür tarımsal ürünlere her yıl taban fiyatı verilme
sine karşın, Sayın Ecevit Hükümeti hariç, bugüne de
ğin kırsal yöre köylülerinin tek üretim maddesi olan 
ete, taban fiyatı verilmemiş ve böylece dünyada pet
rolden daha önemli olan etin, özellikle kırsal yöreler
de yaşayan üretici köylüsü MC iktidarları tarafından 
yıllarca kendi yazgısı ile başbaşa bırakılmıştır. 

— 93 — 



TBMM B : 5 

MC iktidarlarının bozuk düzeninin bir sonucu ola
rak bir yandan et kombinaları önünde bekleyen üre
ticinin hayvanları alınmazken, diğer taraftan ülke
de, özellikle büyük kentlerde et bulunamaz olmuş ve 
Et ve Balık Satış Mağazaları önünde halk, bir Kg. et 
almak için saatler, hatta günlerce MC iktidarlarının 
simgesi olan kuyruklarda beklemek zorunda bırakıl
mıştır. 

Bir yandan üreticiden hayvan almayan, diğer yan
dan tüketiciye et veremeyen Et ve Balık Kurumu MC 
iktidarının çelişkiler ülkesi haline getirdiği bu dü
zende aracının ve vurguncunun bir aracı olmuştur. 

Üreticiden 42 liraya alınan et, aracıya 32 liradan 
verilerek kentlerde 60 - 80 liraya satılmasına Kurum 
neden olmakta ve hem Hazineyi, hem de üreticiyi 
ve tüketiciyi büyük zararlara - sıkıntıya sokmaktadır. 
Ayrıca kombinalardaki hayvan alışları da üreticinin 
siyasal düşünceleri gözönüne alınarak sıralanmakta 
ve takvim aylarına göre fiyat saptandığı halde, ay 
ortasında da fiyatlar değiştirilmekte ve böylece siya
sal düşüncede yakın olanlar için yüksek fiyatlar yeğ 
tutulmaktadır. 

Gereksinme dışı olan hayvanlar, üreticinin eîinden 
çıkıp aracı eline geçtikten sonra ihraç izni verilerek, 
üreticinin zararına ve aracının büyük kazanç sağla
masına da ayrıca neden olmaktadır. 

Ülkede büyük ölçüde et darlığı bulunmasına kar
şın, üretici köylünün hayvanlarından bir kısmın; çok 
düşük bir fiyatla alan ve bir kısmını da kapasite yok
luğu ileri sürülerek almak istemeyen Et ve Balık Ku
rumu, üretici köylülere yararlı olacağı yerde zararlı 
olmakta ve bu nedenle de ülkede hayvan üretimini 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Üretici ile tüketici arasında bir köprü görevi yap
ması gereken Et ve Balık Kurumu, ters işlemesi ne
deniyle üreticinin azalmasına ve bu nedenle de gele
cek günlerde ete olan gereksinme daha da artacak ve 
ithal zorunluluğu duyulacaktır. 

Üreticiyi büyük sıkıntılara sokan ve Türk halkını 
yakın gelecekte temel gıda maddesi bulunan etten yok
sun bırakan Et ve Balık Kurumunun bu yanlış tutum 
ve politikası sonucu MC iktidarının başı Başbakan 
Süleyman Demirel ve Kurumun kendisine bağlı bu
lunduğu Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fehim 
Adak bu tutumları nedeniyle büyük ölçüde suç işleme 
eylemi içine girmiş bulunmaktadırlar. 

Yüce Divana verilmeleri için Anayasamızın 90 ncı 
maddesi, TCK'nun 240 ncı maddesi ve TBMM İçtüzü
ğünün 12, 14 ncü maddeleri gereğince siyasi ve cezai 
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sorumluluğu nedeniyle Başbakan Süleyman Dçmirel 
ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fehim Adak 
haklarında Meclis Soruşturması açılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Erzincan Milletvekili 
Nurettin Karsu 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu Meclis Soruş
turması Önergesi, Genel Kurulun 19 . 4 . 1978 tarih 
ve 4 ncü Birleşiminde aldığı karara uygun olarak ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale edi
lecektir. 

21. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, Nu
saybin'de meydana gelen olaylarda görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İçişleri es
ki Bakanları Oğuzhan Asiltürk ve Korkut Özal hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/197) 

BAŞKAN — 21 nci sıradaki, Mardin Milletveki
li Nurettin Yılmaz'ın, Nusaybin'de meydana gelen 
olaylarda görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiası ile İçişleri eski Bakanları Oguzhan Asil
türk ve Korkut Özal haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturmasına ilişkin öner
gesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

28 . 8 . 1977 tarihinde Mardinlin Nusaybin il
çesinde bazı demokratik kuruluşlar pahalılığı ve su

suzluğu protesto yürüyüşü ve mitingi için idareden 
izin a!ır ve yasal miting büyük bir kalabalık eşliğin
de yapılır. 

Ne varki, Mardin'e atandığı güridenberi Mardin 
halikına karşı alerjisini ve aniipatisini gizleyemeyen, 
Devlet ile Mardin halkını karşı karşıya getirmekte 
büyük hünere sahip olan ve geçmişte çok acı örnek
ler veren Mardin Valisi Necmettin Utkan, bu kez 
Nusaybin'de aynı senaryoyu tezgâhlatmış, verdiği ta-
îimatüarüa dağılmakta olan batkın üzerine hiçbir ge
rek yokken ateş açtırmış ve Ramazan Başar ismin
de bir yurttaşımızın ölümüne sebebiyet verdirtmaştir. 

İşin garip yönü idarenin yasal düzenlenen mitin
ge halkın katılmasına mani olmasıdır. Mitinge hem 
izin verilir fakat miting meydanına halkın toplanma
sına mani olunur. 
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Olaya sebebiyet veren 'idaredir. 
Oferyı alevlendiren idaredir. 
Halka silâh sikan ve sıktıran idaredir. 
Nusaybin'i! işçi yurttaşı öldüren yîne idaredir. 
Fakat ne gariptir ki Cumhuriyet Savcılığının önü

ne çıkartılan sanıklar İse sadece tecavüze uğrayan 
masum Nusaybin halkıdır. 

Gerçek suçlu idareciler ise hüküm veren hâkim 
durumundadır. 

Hem suçlu ve hem de güçlü durumda olan idare 
suçlarını kamufle etmek için hayali suçlu yaratma 
gayreti içerisindedir. 

Halkımız açık bir provokasyonla karşı karşıya
dır. Mitinge izm verip yasal olmayan sloganlar atılı
yor iddiası iîe halka silah sıktıran ve kan döktüren 
idareci somut bir pravakiatördür. 

Bir an için uygunsuz olduğu iddia olunan slogan
ların söylendiği kabul olunsa bile ceza tayin ve tas
dik mercii herhalde idare değil, adliyedir ve slogan 
atmanın cezası de herhalde ölüm değildir. 

Sınır boylarında öMim fermanlarını verme yetki
sini kendinde gören idarecilerin mevkii ve rütbeleri 
ne olursa olsun, yakalarına adalet yapışmak, gerçek 
katiller mutlaka saptanmalıdır. 

Mardin Valisinin basiretsizliği, beceriksizliği, kö
tü niyeti ve yasa dışı uygulamalarım yulardır defa
larca İçişleri Bakanlığına tarafımdan iletilmesine ve 
Meclis görüşmelerinde tartışma konusu olmasına rağ
men Vali Necmettin Utkan bu kritik ilimizde hâlâ 
Devleti temsil etmekte ve görevi başındadır. Valinin 
haksız uygulamafrına göz yuman ve hakkında her
hangi bir kovuşturma açıtrmayan eski İçişleri Baka
nı Oğuzhan Asütürk ile halen İçişleri Bakanı Korkut 
özal bu nedenlerle suçlu görülmüşlerdir. 

Sınır boyundaki halkımız saniyen fiili bir sıkıyö
netim uygulaması altında, zaten yıllardır ezilmekte
dir. 

Bu tip kötü niyetli idarecilerin kişiliğinde halkı-
mızm Devlete karşı olan saygınlığı sarsıbnışıtr Hal
kımızın Devlete karşı saygınlığının yitirilmemesi hal
ka zulüm eden idarecilerin kanunun pençesine teslim 
edilmeleri ile ancak mümkün olabilir. 

Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle Mardin'de hal
kı ve Devleti kasıtlı olarak karşı karşıya getiren ve 
bulanık suda avlanmak isteyen Mardin VaEsi Nec
mettin Utkan'ın davranışlarını müsamaha ile karşı
layan tçişleri eski Bakam Oğuzhan Asiftürk ve halen 
İçişleri Bakam bulunan Korkut Özal haklarında 
Anayasanın 90 ncı TCK'nun 240 ncı maddesi ve 

TBMM İçtüzüğünün 12 ve 14 ncü maddeleri gere
ğince haklarında Meclis soruşturması açılmasını arz 
ederim. 

1 . 9 . 1977 
'Bağımsız Mardin Milletvekili 

Nurettin Ydmaz 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu Meclis so
rutturması önergesi, Genel Kurulun 19. 4.1978 tarih 
ve 4 ncü Birleşiminde aldığı karara uygun ' olarak 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale 
edilecektir. 

22. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Karakoç 
ve 5 arkadaşının, siyasi amaçlarla görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Süleyman Demirel, Milli Eğitim eski. Bakanı Na-
hit Menteşe ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Gün 
Sazak haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 ne i maddeleri uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi., 
(9/198) 

BAŞKAN — 22 nci sırada bulunan, Diyarbakır 
Milletvekili Bahattin Karakoç ve 5 arkadaşının, si
yasi amaçlarla görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman v 

Demirel, Milli Eğitim eski Bakanı Nah it Menteşe ve 
Gümrük ve Tekel eski Bakanı Gün Sazak hakların
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı iç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyarbakır ve Mardin Eğitim enstitüleri Milli 

Eğitim Bakanlığının aldığı bir kararla ve Bakanlığın 
kuruluş amaçlarına ve ülke gerçeklerine uymayan 
gerekçelerle kapatılmıştır. Asıl amaç ise, memleket 
sorunları karşısında iktidar partileri gibi düşünmeyen 
vatandaş kesimlerini hukuk dışı bile olsa baskılarla 
yıldırmaktır. 

Süleyman Demirel Başkanlığındaki ilk Cephe Hü
kümeti kurulduğu günden bu yana, Hükümet prog
ramlarındaki vaadlerine de aykırı olarak, söz konu
su baskı politikası sistemli şekilde sürdürülmektdeir. 
Son okul kapatma olayından önce de, Ergani Öğ
retmen Lisesinde, muhalif görüşlü olduğu iddia edi
len öğrenciler işkencelere maruz bırakılarak okulu 
terk etmeleri sağlanmıştı. Ayrıca MHP Diyarbakır 
llbaşkammn, Diyarbakır Tekel Başmüdürlüğü oda-
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sim kullanarak yaptığı basın toplantısında, sol gö
rüşlü kimselerin tekel kadrolarından temizleneceği yo
lunda Gümrük ve Tekel Bakanından söz aldığını 
açıklaması da, söz konusu baskı politikasının bir di
ğer uygulamasıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Ba
kanlığının amaç ve görevleriyle ilgili mevzuat, ülke 
bütünlüğü ve demokrasi ilkeleri, özellikle yurdun ge
ri kalmış yörelerinde okul kapatmayı değil, yeni okul
lar açmayı zorunlu kılar. Diyarbakır ve Mardin Eği
tim Enstitüsünün kapatma gerekçesi olarak ileri sü
rülen İstiklal Marşı söylenmediği iddiası, eğer doğ
ru ise, bu, kapatma gerekçesi değil, olsa olsa Hükü
metin aczini, ya da faşizan baskı niyetlerini açığa 
vuran bir nitelik taşır. Çünkü okulda kanun egemen
liğini sağlamak, Hükümetin, ihmali hiçbir nedenle 
mazur görülemeyecek olan başlıca görevidir. Okul 
kapatma ise bu görevden kaçma ve Anayasanın eği
timle ilgili açık hükümlerini çiğneme niteliğindedir. 
Nasıl ki, Başbakanlıkta bir kişi Başbakanı yumruk
ladı diye Başbakanlık kapatılmadı ise, okulda bazı 
suçlar işleniyor diye de okul kapatılamaz. 

Bu uygulamaların gerisinde yatan amaç Demirel 
ve yandaşlarının siyasi görüşlerini baskılarla ege
men kılmak, karşı görüşlü olan vatandaş kitlelerini 
sindirmektir. Doğu ve Güneydoğudaki vatandaş kit
lelerini bölücülükle suçlayan cephe zihniyeti, okul 
kapatıp, bu vatandaşların elinden eğitim olanakları
nı almakla, bölücülüğü bizzat kendisi yapmaktadır. 
Demirel ve yandaşları, bu uygulamalara karşı doğa
cak tepkilerde, kafatasçı zihniyetin planladığı tasfi
ye operasyonunun mazeretini bulacaklarını ummak
tadırlar. 

Gerekçeleri uydurma, iddiaları yalandır. Bu gerek
çe ve iddialara dayanan uygulamaları ise, görevi kö
tüye kullanma niteliğinde olup, Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesinin kapsamı içine giren bir suç
tur. 

Bu nedenle, kendi siyasi amaçlarını egemen kılmak 
için görevlerini kötüye kullanan, Başbakan Süley
man Demirel, Milli Eğitim Bakanı Nahit Menteşe 
ve Gümrük ve Tekel Bakam Gün Sazak haklarında 
Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince Meclis Soruş
turması açılmasını saygılarımızla öneririz. 

Diyarbakır Diyarbakır 
Bahattin Karakoç Halil Akgül 

Diyarbakır Mardin 
İskân Azizoğlu Ahmet Türk 

Mardin Diyarbakır 
Metin Musaoğlu Eşref Cengiz 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu Meclis So
ruşturması önergesi, Genel Kurulun 19 . 4 . 1978 ta
rih ve 4 ncü Birleşiminde aldığı karara uygun olarak 
kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na havale edilecektir. 

23. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, orman 
tahribini önlemeyerek görevlerini kötüye kullandıkla
rı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley
man Demirel ve Orman eski Bakanı Sabahattin Sav
cı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/199) 

BAŞKAN — 23 ncü sıradaki, Kars Milletvekili 
Doğan Araslı'nın, orman tahribini önlemeyerek gö
revlerini kötüye kulandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiası 
ile eski Başbakan Süleyman Demirel ve Orman eski 
Bakanı Sabahattin Savcı haklarında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Orman Bölgelerinin bir çoğunda olduğu gibi, Er
zurum Orman Bölge Başmüdürlüğüne bağlı, orman 
alanlarında da orman kailamı bütün hızıyla devam 
etmdktc'&r. Özeüikîe Sarıkamış'ta, Genel seçimler 
öncesi başîaiiılan Ve bugünde bütün hızıyla sürdürü
len orman katliamı, bölgeyi bir kaç yıî sonra bözikıra 
dönüştürecek boyutlara varmıştır. 

Orman ha3k ilişkileri, 6131 sayılı yasa gereği ihti
yaç sahibi köylülere verilmfesi zorunlu olan zatı ihıili-
yaç dağıtımı, üretim adı altındaki traşlaına yöntemCyle 
ölçüsüzce kesim ve nûîhayet işletmedeki personel poli
tikasında partizanlığın kullanılan tek ö.çü olması, 
böîgede büyük huzursuzluğun da kaynağı olmakladır. 

Böîge ekönomCsı'ne olduğu kadar, orman köylüsü
nün çıkarlarına da ters düşen bu uygulamanın ortaya 
çıkardığı ta'bîo şudur : 

Başta Sarıkamış olmak üzere, Selim, Ardahan, 
Hauak ve Göle'de orman içi ve orman kenarında ya
şayan halk sahibi köylü, zatı ihiiyaç adı altındaki 
yasal haikkından ya hiç yararlandırılmamaikta, ya da 
göstermelik olarak veya partizanca değerlendirmelerle 
bir köyde bir kaç aileye tahsisler yapılmaktadır. Köy
lü damını örtecek, köy camiini yapacak, hatta cena-
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zeslnin Üzerine koyacak bir parça odun bulamazken, 
bir kışını çıkarcı ve vurguncuya «zatı ihtiyaç» belge
leriyle orman yağma etöiritaıekiediı. 

Nitekim, ağaç katliamı ve «zatı ihtiyaç» adı altın
da bir takım çıkarcı ve vurguncunun sürdürdüğü ey
lem, bölgede tüm siyasi kuruluşların sorumlu kişileri
min ortak tepkilerine yol açacak düzeye ulaşmıştır. 
Sarıkamış'ta siyasi kuruluşların ilçe başkanlarının ta
mamı ortaklaşa imzaladıkları bir uyarıyla, ağaç kat
liamına ve bölgede ormana dayalı soyguna son veriil-
ittecCni ilgili kuruluş ve kif iterden istemişler'dıir. 

«Sarıkamış Ormaraîarındaki yolsuzluklar ve ön
lem önerüeı ini de içeren AP, CHP, MSP ve MHP il
çe başkanlarının imzalarını taşıyan «protokolde «... 
taşlama istihsalini ganimet blieıı orman kaçakçıları, 
yetkililerle işbirliği yaparak, ormanı alabildiğine kes
mekte ve ormanlarımızın sonunu getirebilmek için 
âdeta yanşa girmiş bulunmakladırlar» denilmektedir. 

Sarıkamış'ta orman, varlığını yok etmeye dönük 
ağaç katliamı, zatı ihtiyaçta*: asıl hak sahibi köylü
lerin yararlandırılmaları gereği ve işîetmedıe sürdü
rülen partizanca girişim'er geçmiş yıllarda da sorum
lu hükümetlere duyurulmuş, ya^al önlemleri Men-
mişti. O günler bu uyarılara ki'lak tıkayanlar, bu
günde aynı tutumlarını sürdürmektedirler. Koalisyon 
ortağı üç partinin Sarıkamış ilçe başkan ve yedili
lerinin imzalarının da bulunduğu «Sarıkamış orman-
larındaki yolsuzluklar» ve önlemlerine ilıişkin «pro
tokol» ün, Başbakan ve ilgili bakana verilmesinin üze
rinde uzunca bir süre geçmiştiir. Bugüne kadar, sağ
lıklı, yasal önlemleri almayarak, geçmişteki tutumla
rında direnen Başbakan ve sorumlu Bakanın ilgisizlik
leri suçu ve suçluları koruma niteliğindedir. Orman 
varlığına, köylüye ve köye karşı devam eden suçun 
ıbu düzende korunmasının sonucu ise, zah ihtiyacı 
bir takım kişilere peşkeş çekildiği için, bölgede on-
binîerce köylü, çoğu yıkılmaya yüz tutan damında, 
yaklaşan kışın karım ve soğuğunu çekmeye mahkûm 
edilmiş; orman varlığını vurguncuya-karşı, partizanlığa 
karşı korumaya çalışan, yasal görevini yapan namuslu , 
yurtsever orman memurları da sürülmüşlerdir. 

Orman katliamım, her dalı bile oy'a çevirme ça
balarıyla sürdüren* çıkarcı unsurları halikın gözünün 
içline baka baka kanatları aUnna alan Başbakan ve 
Elglli Bakanın tutumları yukarıda da belirttiğim giibli, 
siyasi tercih ölçülerini çok aşmıştır. Zira, dört parti 
ilçe başkanlarının imzalarım taşıyan «Sarıkamış or-
manlarmdaki yolsuzlukları» içeren belge bir suç ihba
rıdır. 

Belgede yer aüian «köylüye verilmekte olan zatı 
ihtiyaç, hak sahibi orman köylüsüne değil de, geçi
mini ormana bağlamış olan orman vurguncularına 
verilmekte, bu odunlarla Malatya, Van, Ağrı ve Kars' 
tafahiş fiyatla satılmaktadır...» şeklindeki ihbara kar
şı bugüne kadar kayıtsız kalınma» nasıl yorumlanırsa 
yorumlansın suçtur. 

Görünen o ki„ oy ve çıkar hesapları yüzünden, 
Sarıkamış'ın eşine ender rastlanır değerdeki çam or
manı hızla yok edüümekte, çölleşmenin ağır bedelini 
esasen yoksul olan orman köylüsü daha da fukarala-
şarak, bir avuç yurtsever orman memuru da sürgün
le kıyımla ödemekte, partizan ve vurguncuların cep
leri de gömbe gün şişmektedir. 

Sonuç olarak, dört paıti başkanını imzalarını ta
şıyan son uyarıya rağmen bir önlem akmayan, sorum
lular hakkında işlem yapmayan Başbakan ve Orman 
Bakanı doğal ulusal varlığımızın bir bölümünü oluş
turan Sarıkamış çam ormanüanndaki ağaç katlanuna 
en azından kayıtsız kalarak suç işlemektedirler. 

Ormanı traşlama yöntemi ile, kapasitesinin çok üs
tünde kesenleı'i partizanca denge hesaplarıyla koru
yan, haklı oOan zatı ihtiyacı orman köylüsünden esir
geyip, aracı, vurguncuya peşkeş çeken zihniyete göz 
yuman Başbakan ve Orman Bakanı haklarında, Türk 
Ceza Kanununun 240ı ncı maddesinde karşılığını bu
lan suçlarından dolayı gerekli yasal işlem kaçınılmaz 
olmuştur. Bu nedenle Anayasamızın 90 ncı TBMM 
İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca Başbakan ve 
Orman Bakanı haklarında Meclis Soruşturması açıl
masını öneririm. 

Saygılarımla. 19 . 9 . 1977 

Kars Milletvekili 
Doğan Arash 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis Soruştur
ması önergesi Genel Kurulun 19 . 4 .1978 gün ve 4 neti 
Birleşiminde alman karara uygun olarak kurulmuş bu-

, lunan Soruşliurma Hazırlık Komisyonuna havale edi
lecektir. 

24. — Çorum Milletvekili Şükrü Bütün'ün, taban 
fiyatlarının tespitinde üreticinin zararına hareket ettik
leri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 141 nci 
maddesine uyduğu'iddiasıyla eski Başbakan Süleyman 
D emir el ve Bakanlar Kurulu eski üyeleri haklarında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/200) 
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BAŞKAN -r- 24 ncü sıradaki, Çorum MiMetveküi 
Şükrü Bütüncün, taban fiyatlarının tespitinde üreScl-
lîlin zararına hareket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 141 nci maddesine uyduğu iddiasıy
la eski Başbakan Sü'eyman Demire! ve Bakanlar Ku
rulu eski üyeleri haklarında Anayasanın 90i ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçiüzüğiiniin 12 nci madd eteni uya
rınca bir Meclis Soruşliurmaisı açılmasına ilişkin öner
gesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk halkının büyük bir bölümü köylerde otur
makta, geçimini ziraat ve hayvancılık yaparak sağ
lamaktadır. Keza şehirde oturan halkın büyük bir 
bölümünü küçük memur dar ve sabit gelirli vatan
daşlar, açık ya da gizli işsiz halk teşkil etmektedir. 

Hükümetçe bu yılkı açıklanan taban fiyatları 
buğdayda, 275 kuruş ile 300 kuruş arasında değiş
mektedir. Çavdar taban fiyatı 190 kuruş, beyaz arpa 
200 kuruş, siyah arpa 185 kuruş, beyaz yulaf 190 
kuruş, siyah yulaf 165 kuruş olmuştur. 

Halk ise bu taban fiyatları karşısında ürününü 
pazarda satamaz hale gelmiş ya da tüccarın verdiği 
fiyatlara boyun eymek zorunda kalmıştır. 

Pamukta taban fiyatı 10,25 kuruş ile 10,75 ku
ruş arasında değişmekte pamuğun maliyeti ise 13 lira 
ile 15 lira arasında değişmekte, piyasada pamuklu 
giyim eşyasına yapılan zam pamuk yetiştirenin, pa
muklu giymesine engel olmaktadır. 

Şeker pancarında, polar şeker varlığı <% 16 üs
tünde beher polar derecesi fazlalığa şeker pancarının 
kilosuna 6 kuruş ilave tediye, eksikliğe 4 kuruş nok
san tediye, % 16.00 şeker varlığı olan şeker pan
carına 62 kuruş fiyat tespit edilmiş, geçen yıl ise bu 
fiyat 85 kuruştur. Aradaki fark ise 4 kuruştur. 

Açıklanan zamlara göre, maiyet fiyatlarından 
taban fiyatları az olduğunda köylü toprağım işleye
mez hale gelmiştir. Topraklar işlenmeyince de, zi
raat üretimi duracaktır. Bu durum diğer ziraat 
ürünleri için de aynıdır. 

Hükümetçe ilan edilen Son zamlar ise, % 50 ile 
150 arasında farklılık göstermektedir. Hiçbir önlem 
alınmadığından doğurgan hale gelen zamlar günlük 
yaşama topluca yansımakta, köylüler küçük me
murlar, saiblt dar gelirliler, ücretli zamma ayak 
uyduramayan işçi ve yardımcı hizmetliler açık ve 
gizli işsiz halk yığınları için (sınıfları) hayat çekilmez 
hale gelmiştir. Halbuki, zamlar ve Türk parasının 
değerinin düşürülmesi mutlu azınlığı teşkil eden sö

mürücü, aracı, istifçi, karaborsacı, tahsisçi, emeksiz 
kazanç sağlayan sınıf için sınırsız gelir kaynağı ol
muştur. Hükümetçe önlemler alınmadığından bu 
sınıfı teşkil edenler kamuya sürüten malara kendin
ce ve keyfince fahiş fiyat uygulamışlardır. Böylece 
Hükümetin önlenişiz ve kasıtlı icraatı ite zengin sı
nıf, kısa anda fiyat farkından doğan paraları kendi 
ceplerine indirerek birkaç misli daha zengin olurken, 
köydeki halk, şehirdeki küçük memur, değişmez ge
lirli halk, zamları gelirleriyle kapatamayan halk yı
ğınları gizli ve açık işsiz halk yığınları kendiliklerine 
terkediimekie bırakılmayıp, yukarıda belirtilen zam
larla bir kaç misli varlık sahibi olan sınıfın tahakkü
müne bırakılmıştır, sınıflar arasındaki ekonomik ve 
sosyal çelişki daha da artmıştır. Bir sınıf diğer sınıfı 
sömürerek tahakkümü altına almıştır. 

Böylece sosyal bir sınıf hileli olarak Hükümet va
sıtası ile diğer sosyal sınıfa, sosyal ve ekonomik ce
bir uygulamakla, ezilen sınıf üzerine tahakküm tesis 
etmektedir. Bu durum kişinin siyasi, iktisadi, sosyal 
gelişmesini engellemekte, zamlar sanki bir sınıfa im* 
tlyaz yaranmaktadır. Ezilen sınıf için İktisadi ve sos
yal hayat, insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış ol
maktan çıkmıştır. Hükümet, iktisadi ve mali tedbir
lerle çalışanları koruyacağı yerde, onların üzerine ta
hakküm kurulmasına bilerek ve isteyerek, vasıta ola
rak Anasayal suç işlemdir. Şimdiye dek çoğu kez 
Türk Ceza Yasasının 141 nci maddesi yalnızca eko
nomik yönden güçsüz olanların kendisini ezmeye, 
kertdisi üzerinde tahakküm kurmaya kalkışanlara 
karşı, kendi varlığını korumak amacıyla direnenlere 
karşı uygulanagelmiştir. Ekonomik güce sahip olan
ların, güçsüzlerin tahakküm aîtma almasına karşı be
lirtilen yasa maddesi uygulanmamıştır. Oysa yasa 
maddesinin güçlü sınıflar lehine, güçsüz sınıflar aley
hine yorumlanıp uygulanacağına dair bir kural yok
tur. 

Açıklandığı üzere, Hükümet bilerek ve isteyerek 
kasıtlı olarak köylünün ürettiği buğdayı, arpayı, yu
lafı, şeker pancarını, pamuğu "»ve benzeri ürünleri 
maÜyet fiyatının altında tutarak, şehirdeki küçük me
mur, yardımcı hizmetli, ücretine zam yapılmayan iş
çi, öğretmen, donmuş gelirli halk, açık ve gizli iş
sizler hakkımda ekonomik önlemler almadan bu ezi
len sosyal sınıfı teşkil eden insanlar üzerine, (bozuk 
düzenin tüm faturasının ezilen smıfm omuzlarına 
yükleyerek) yukarıda belirtilen sosyal sömürü sınıfı
nın, sosyal ve ekonomik cebir uygulayarak tahak
küm tesis etmesinde vasıta olduğundan, bu suçun 
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ise Türk Ceza Yasasının 141 nci maddesinin kapsa
mına giren suçlardan obuası nedeniyle, Başbakan Sü
leyman Demire! ve tüm bakanlar hakkında Yüce 
Divanda cezalandırılmak üzere Anayasamızın 90 nci, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi uyarınca Meclis Soruşturmasının açılmasını 
saygjlarımla öneririm. 

26 . 9 . 1977 
Çorum Milletvekili 

Şükrü Bütün 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan soruşturma öner
gesi, Genel Kurulun 19.4.1978 gün ve 4 ncü Birle
şiminde aldığı karara uygun olarak kurulmuş bulu
nan Soruşturma Hazırlık Kom'isyonuna havale edi
lecektir. 

25. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
pancar üreticisinin zararına hareket ederek görevleri
ni kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla es
ki Başbakan Süleyman Demirel ve Sanayi ve Tekno
loji eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk haklarında Anaya
sanın 90 nci, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/201) 

BAŞKAN — Erzincan Milletvekili Nurettin Kar-
su'nun, pancar üreticisinin zaranna hareket ederek 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu 
iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel ve Sa
nayi Ve Teknoloji eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk 
haklarında Anayasanın 90 nci TBMM Birleşik Top» 
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesini oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin şeker gereksinimini, alınteri ve el eme

ği t karşılığı ürettiği pancarla karşılayan Türk köy
lüsü, özellikle kırsal yörelerde yaşayan köylümüz, 
son zamlarla yaratılan % 100-200 pahalılığa kar
şın, 2 nci MC Hükümeti tarafından kilogram pancar 
başına verilen 4 kuruş zamla yokluğun ve çaresizliğin 
pençesine terkedilmiştir. 

.1 nci MC iktidarı döneminde izlediği beceriksiz 
politikası ile pahalılıktan ve yokluktan halkı kavrul
ma noktasına getiren Demirel bu kez de çıkarcılar 
yararına aldığı önlemlerle yoksul halkı, yoksulluk 
sürecinin yakma noktasına getirmiş bulunmaktadır. 

10 . 5 . 1978 0 : 1 

10 kuruşların bile piyasada geçmemesi nedeniyle 
toplatıldığı bir dönemde, büyük emek karşılığı teri 
ve tırnağı ile yetiştirdiği pancara 4 kuruşluk bir zam 
vermesi, 2 nci Cephe Hükümetinin ve onun başı olan 
DemireFin bu yoksul üretici köylü ile alay etmesi 
anlamına gelmektedir açıkça. 

İzlediği sakat politika ile ülkeyi sürüklediği çık
mazdan kurtarmak için beceriksizliklerinin pahalı fa
turasını tüm köylüde olduğu gibi fakir pancar üre
ticisi köylüye de ödetmek isteyen bu hükümetin başı 
Sayın Demirel ve Sanayi Bakanı Oğuzhan Asiltürk 
bu tutumları ile pancar üreticisini, özellikle kırsal 
yöredeki pancar üreticilerini pahalılığın acımasız pen
çesinde, keridi kaderleriyle başbaşa bırakarak, ezilen 
halkında daha da ezilmesine olanak sağlamışlardır. 

Yüksek şeker fiyatlarına karşın, pancara 4 kuruş 
gibi çok düşük bir zam vermesi, bu Cephe iktidarı
nın aracı ve tefecinin yanında olduğunu bir kez da
ha kanıtlamış bulunmaktadır. 

Bozuk düzen içinde emeğinin karşılığım, diğer 
üreticilerde oMuğu gibi alamayan pancar üreticisi, 
gün geçtikçe zor yaşam koşullan içinde erimekte ve 
içine düştüğü güçsüzlükle üretici olmaktan uzaklaş
maktadır. Bu da hem köylünün daha da ezilmesine 
ve hem de gelecekte şeker yokluğuna yol açarak, 
MC'nin simgesi olan yoklara bir de şeker yokluğunu 
etkileyecektir. 

Genellikle köylerde bir aile işletmesi ürünü olan 
pancara, verilen 4 kuruşluk zam, tüm üreticileri bü
yük ölçüde zarara ve yokluğa boğduğundan, bun'a 
neden olan Başbakan Sayın Demirel ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiîiürk, pancar üreticisi 
Türk köylüsüne karşı büyük ölçüde suç işleme eyle
mi içine girmiş ve büyük zararlara yol açarak çoğu
nun üretici durumdan çıkmasına neden olmuşlardır. 

Yüce Divana verilmeleri için Anayasamızın 90 
nci maddesi, TCK'nun 240 nci maddesi ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 12 nci 14 ncü 
maddeleri gereğince siyasi ve cezai sorumluluğu ne
deniyle Başbakan Süleyman Demirel ve Sanayî ve 
Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiftürk hakkında Mec
lis soruşturması açılmasını saygıyla arz ederim. 

26 . 9.. 1977 
Erzincan Milletvekili 

Nurettin Karsu 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis Soruştur

ması Önergesi, Genel Kurulun 19.4.1978 tarih ve 
4 ncü Birleşiminde alınan karara uygun olarak kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale edi
lecektir. 
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26. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özelin, Anayasal Devlet düzenini bozduğu ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240, 311 ve 312 
nci maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Sü
leyman Demirel hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya -
rınca bir-Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/202) 

BAŞKAN — 26 ncı sıradaki, Cumhuriyet Sena
tosu Malatya Üyesi Haindi Özer'in, Anayasal Dev
let düzenim bozduğu ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240, 311 ve 312 nci maddelerine uyduğu 
iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel hakkın
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini okutuyorum: 

TBMM Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Bhlinci MC Hükümeti, ülke yararına değil, kendi 
politik çıkarını amaç alan bir seçim ekonomisi uy
gulamış ve bunun birikimi, ikinci MC Hükümeti dö
neminde zam patlamaları ve Türk parasının değer 
düşmesi olarak toplumun yaşamını ve Devletin reji
mini korkunç bir 'bunalım içine sokmuştur. 

Yapılan bu ağır zamlar, istifçileri daha zengin et
miş ve dar gelirli yurttaşlarla fakir halk tabakasını 
•bîr silindir gibi ezip geçmiştir. 

Bu durumda kendi yaşamım sürdürmek isteyen 
tüccar, esnaf ve sanatkârlar dilediği, fiyatla satış yap
makta ve bu fiyat anarşisi, Türk toplumunu ahlak ve 
eylem anarşisi içine sürüklemektedir. 

Aylık ücretlerin dondurulması, bir aylık geçimi 
oMbeş güne indirmiş ve katsayısını 12*den 6'ya düşür
müş bulunmaktadır. 

Böyle olunca, dar gelirli kamu görevlileri hırsız
lık ve rüşvet yoluna sapacak ve Devlet kapısında işi 
olan yurttaşlar, hu kapıda sürünecektir. 

Genel ahlak sarsılarak, fuhuş, hırsızlık, soygun ve 
cinayetler geçim yolu batine gelecektir. 

Bugün, kontroMan uzak ve iktidarca desteklenen 
vurguncu 'bir azınlık toplumun doruğunda refah sü
rerken, bu toplumun büyük tabanı sefalet içinde 
kıvranmaktadır. 

Sosyal bir devletten umduğunu bulamayan bu ta
fran, depremlere ve rejim patlamasına gebedir. 

Toplumun kesimleri arasında uçurumlar yaratmak 
suretiyle halkın Devlete karşı ayaklanmasına gerekçe 
hazırlayarak, komünizme ve faşizme yeşil ışık tutan 
ve kendi çıkan için görevini kötüye kullanarak sefa

let ve adaletsizlik yolu ile genel ahlakı amme niza
mını, anayasal Devlet düzenlimizi bozmakta ısrar eden 
her İki MC Hükümetinin Başbakanı Süleyman De
mirel hakkında TC Kanununun (240, 311, 312) mad
deleri uyarınca, Anayasanın (90) ve İçtüzüğün (12) 
nci maddelerine göre Meclis Soruşturması açılmasını 
arz ve tektff ederim. 27.9.1977 

Malatya Senatörü 
Hamdi özer 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu Meclis So
ruşturması önergesi, Genel Kurulun 19.4.1978 tarih ve 
4 ncü Birleşiminde almış bulunduğu karara uygun 
olarak kurulan Soruşturma' Hazırlık Komisyonuna 
havale edilecektir. 

27. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
ilinde yatırımları engelleyerek görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Süleyman Demirel, İmar ve İskân eski Bakanı 
Recai Kutan ve Sanayi ve Teknoloji esfki Bakanı 
Oğuzhan A sil t ürk haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/203) 

BAŞKAN — 27 nci sırada bulunan, Kars Mil
letvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars ilinde yatıranları 
engelleyerek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiası ile eski Başbakan Süleyman De
mirel, İmar ve İskan eski Bakanı Recai Kutan ve 
Sanayi ve Teknoloji «ski Bakam Oğuzhan AsIfltUrk 
haklarında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıhnasma 
ilişkin önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kars ve Erzurum illerinde gerek kamu ve gerekse 
özel sektör yatırımları mevsim nedeniyle kısıtlıdır. 

Gerçekten Doğu Anadolu Bölgesinde, yatıran ça
lışmaları nisan - ekim aylan arasında olabilmektedir. 
Bu da demir ve çimento gibi inşaatın temel malzeme-
îerinjin bulunmasına bağlıdır. 

DemireFin bütün vaatlerine rağmen demir, Kars'ta 
çimento fabrikası olmakla beraber çimento bulma 
olanağı yoktur. Kars Çimento Fabrikasında üretilen 
çimento 4 aydan beri deprem nedeniyle Van'a gönde
rilmektedir. Van depreminin Ezdırahmı yüreğimizin 
derinliklerinde halen duymaktayız. Ancak Demirel 
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yönetiminin kanayan bu yarayı sardığına inanmamak
tayız. Van'a gönderilen çimentonun Kars ve Erzu
rum'dan ziyade başka illerden gönderilmesini uygun 
görmekteyiz. Kaldı ki Kars'tan gönderilen çimento 
arabalarla geri gelmekte partizanlar eliyle karaborsa
da torbası 100 TT^ye satılmaktadır. Demirel hükü
metinin sakat ve savurgan ekonomik politikası yü
zünden Türkiye yoklar ve kuyruklar ülkesi haline 
gelmiştir. Çimento ve Demir gibi bir sürü maddelere 
getirilen zamlardan fakir fukaranın sırtında aracılar, 
stokçular ve karaborsacılar milyonları vurmuştur. 

Bütün baş vurulara rağmen bugüne dek Kars'tan 
çimento gönderilmesi durdurulmamış kamu ve özel 
sektörün Kars ilinde çimento gereksinmesi karşı
lanmamıştır. 

Çimentonun Kars'tan başka tarafa gönderilmesi 
maksatlıdır. Maksatları Kars'ta kamu ve özel sektör 
yatırımlarının aksamalıdır. Halktan kopuk Demirel 
başkanlığındaki MC hükümeti bu yolda amacına 
kavuşmuş, gerçekten Kars ilinde yatırımların tama
men aksamasına, durmasına sebebiyet vermiştir. 

Çimentoyu Kars Çimento Fabrikasından mak
satlı ibiçîmde alarak başka tarafa göndermek suretiyle 
Kars'ta kamu ve özel sektör yatırımlarını engelle
me ve bütün başvurulara rağmen sevkıyatı durdur
mayan Başbakan Süleyman Demirel ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk ile İmar ve İs
kan Bakanı Recai Kutan görevlerim köttüye kul
lanmışlardır. Hareketleri TCK'nun 240 ncı maddesine 
girmektedir. 

Yukarıda anılan nedenlerle görevlerini kötüye 
kullanan Başbakan Süleyman Demire1!, îmar ve İskân 
Bakam Recai Kutan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk haklarında Türkiye Büyük Millet 
Meçlisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
desi gereğince soruşturma açılmasını arz ederim. 

Kars Milletvekili 
Hasan Yıldırımı 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis Soruştur
ması Önergesi, Genel Kurulun 19 . 4 . 1978 gün ve 
4 ncü Birleşiminde aldığı karara uygun olarak kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale edüe-
cektir. 

28. — Kars Milletvekili İsmet Atalay'ın, et ve 
süt taban fiyatlarının tespitinde üretici zararına ha
reket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Baş
bakan Süleyman Demirel, Gıda - Tarım ve Hayvan

cılık eski Bakanı Fehim Adak ve Ticaret eski Bakanı 
Agâh Oktay Güner haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/204) 

BAŞKAN — 28 nci sırada bulunan; Kars Mil
letvekili İsmet Atalay'ın, et ve süt taban fiyatlarının 
tespitinde üretici zararına hareket ettikleri ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman De
mirel, Gıda -• Tarım ve Hayvancılık eski Bakam Fe
him Adak ve Ticaret eski Bakanı Agâh Oktay Gü
ner haklarında Anayasamn 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

_ Doğu Anadolu Bölgesi özellikle Kars, Erzurum 
ve Ağrı yörelerinde yaşayan halkın geçim kaynağı 
hayvancılık ve hayvan ürünlerinin başında gelen et 
ve süt bulunmaktadır. 

Yıllar önce yapılan mücadeleler sonunda hayvan 
ürünlerinden olan et ve süt temel gıda maddeleri ara
sına alınmış, böylece 1974 « 75 yıllarında ilk kez et 
ve süt taban fiyatı saptanmış, bu mutlu olay azda ol
sa doğu halkının yüzünü güldürmüştür. Bu sevinç ne 
yazıkki fazla sürmemiş, fındıktan üzüme, pamuktan 
çaya varıncaya kadar, devletçe destek alımları yapıl
mış, taban fiyatları günün koşullarına uygun olma
makla beraber ayarlandığı halde, bugünedek Doğu 
halkının kalkınmasını sağlayacak olan hayvan ürün
lerinin taban fiyatında bir değişiklik yapılmamıştır. 

Gerçekten bugün Kars, Erzurum ve Ağrı'da hay
vanın canlı fiyatı hükümetçe tayin edilen taban fiya
tının çok üstündedir. Ancak serbest pazarlamada fi
yatın böyle olması üreticiyi güç durumda bırakmak
ta ve aha alım sırasında hükümetçe saptanan taban 
fiyatını göstermek suretiyle üreticinin malını elinden 
ucuz fiyata alabilmektedir. 

Her sene süt için önceden verilen avans üreticiye 
verilmemekte, süt üreticisi tefecinin kucağına itilmek
te ve önceki yıllarda tespit olunan taban fiyatımn çok 
altında bir fiyatla sütünü elinden çıkarmaktadır. 

Üretici ve tüccar taban fiyatların son derece dü
şük olması et kombinalarımn yavaş kesim, nakliye ve 
pazarlama olanağına kavuşmaması nedeni ile hayva
nı elde kalmakta ya da yok pahasına satılmaktadır. 

özellikle mera besiciliği yapan üretici kışın yak-
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tasmasıyla mera besisi alan hayvan gittikçe kilo ver
mektedir. Ticaret Bakanlığı bütün başvurulara rağ^ 
men geniş tabanlı bir ihracaat sağlamamıştır. Sağla
nan ihracat 3 -5 kişinin işine yaramış, gerçek üreti
ci mağdur edilmiştir. Zaman geçirmeden ete ve süte, 
günün koşullarına ve artan son zamlara göre yeni
den taban fiyatı tespiti ve geniş tabanlı ihracatın ya
pılması gereklidir. Bu suretle üretici kısmen zarar
dan kurtulabilir. 

Sayın Demirel'in doğuya özel yatırım ve program 
uygulaması sözleri, birçok konuda olduğu gfbi hay
vancılık konusunda da palavradan öteye gitmemiştir. 
Sayın Demirel'in düşüncesi doğuya yatırım yerine 
cop ve dipçikle gitmektir. 

Yukarıda anılan nedenlerle hayvan ürünlerinden 
et ve süte gerçek taban fiyatının verilmemesi, hayva
nı üreticinin elinden zamanında almamak, üreticiyi 
zarara sokmuş olmalarından ötürü Başbakan Süley
man Demıirel, Gıda -• Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Fehim Adak, Ticaret Bakanı Agâh Oktay Güner gö
revlerini kötüye kullanmışlardır. 

Eylemleri Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine girdiğinden Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünün 12 nci maddesi gereğince haklarında Mec
lis Soruşturması açılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
29 . 9 . 1977 -

Kars Milletvekili 
İsmet Atalay 

BAjŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis Soruştur
ması Önergesi, Genel Kurulun 19 . 4 . 1978 tarih ve 
4 ncü Birleşiminde aldığı karara uygun olarak kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale edile
cektir. 

29. — Hatay Milletvekili Öner Miskinin, halk 
sağlığı konusunda gerekli önlemleri almayarak göre
vini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyla, eski Başbakan Süleyman Demirel hak
kında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantı
sı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/205) 

BAŞKAN — 29 ncu sıradaki; Hatay Milletvekili 
Öner Miski'nin, halk sağlığı konusunda gerekli ön
lemleri almayarak görevini ihmal ve kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla, eski Başba
kan Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 90 ncı, 

TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınra bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini okutuyorum : 

4 . 10 . 1977 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugün Türkiye sıtma ve kolera tehlikesiyle kar
şı karşıyadır. 

Türkiye'deki tüm sıtmalı hasta sayısı 1974 yılında 
2 877 iken bu rakam 1975'te 9 828'e, 1976'da 37 320'ye 
ve 1977 yılı Temmuz ayı sonunda 102 334'e ulaşmış
tır. 

Yalnız Adana, Hatay, Kahramanmaraş, İçel illerin
deki sıtmalı sayısı 95 binin Üzerindedir. Bu illerde pa
muk üretilir. Pamuk için Türkiye'nin pek çok ye
rinden gelen yoksul tam beslenemeyen pamuk işçisi
nin buradan alacakları sıtma mikrabonu gidecekleri 
yerlere götürüp oralarda da sıtma hastalığının baş
lamasına neden olacaklardır. Hükümet bugüne ka
dar yeterli bir önlem almamıştır. 

Her türlü saklamalara rağmen bugün ülkemizde 
binlerce kolera vakası olduğu açıktır. Kolera vaka
larının büyük çoğunluğunu kentlerde oturan yoksul 
gecekondu halkı içerisinde olması da bir raslantı de
ğildir. 

1. Sayın Süleyman Demirdin Başbakan olduğu 
son üç yıl içerisinde 1974'de 2877 olan Türkiye'deki 
sıtmalı sayısı 1975'te 9 828'e, 1976'da 37 320'ye 
ve 1977 Ağustos ayına kadar da 102 334'e çıkmış
tan Binlerce de kokrah hasta Türkiye'nin çeşitli 
kentlerinde tedavi altına alınmıştır. Bu bize son üç 
yıllık Sayın Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki 
Hükümette halk sağlığına önem veren bir politika 
izlenmediğini ve gerekli önlemleri almadığını göster
mektedir. 

2. Yine son üç yıl içerisinde Sayın Süleyman 
Demirel'in Başbakan olduğu dönemde kentler bele
diyelerine yeterince yardım yapılmamıştır. 1580 sa
yılı yasa gereği parasızlıktan yoksul kesimlerin bu
lunduğu yerlere alt yapı hizmetleri götüremeyen be
lediyeler kolera salgınının yayılmasına neden ol
muşlardır. 

3. Yine son üç yıl içerisinde hastalık olduğu hal
de, hastalık vardır, yoktur tartışmalarıyla Hükü
metçe bile bile boşuna zaman yitirilmiştir. Halkımız 
yaygın radyo, televizyon gibi yayın araçlarıyla uya
rıp gerekli önlemlerin nasıl alınacağı konusunda ay-
dınlatılnıamıştır. 

Onun için bugün Türkiye büyük bir sıtma ve 
kolera tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
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Yukarıda anlattığım nedenlerle görevlerini ihmal 
eden ve kötüye kullanan Başbakan Sayın Süleyman 
Demire] hakkında Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 ncı maddeleri gereğince, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
desi gereğince Meclis Soruşturması açılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hatay Milletvekili 

Öner Miski 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu Meclis Soruş
turması Önergesi, Genel Kurulun 19.4.1978 tarihli 
4 ncü Birleşiminde almış olduğu karara uygun ola
rak kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna ha
vale edilecektir. 

30. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Danıştay kararlarını uygulamayarak görevlerim kötü
ye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Baş
bakan Süleyman Demirel, Milli Eğitim eski Bakanı 
Ali Naili Erdem, Ulaştırma eski Bakanı Nahit Men
teşe, Köy İşleri eski Bakanı Vefa Poyraz, Orman 
eski Bakanı Turhan Kapantı, Sosyal Güvenlik eski 
Bakanı A. Mahir A blum, İçişleri eski Bakanı Oğuz-
han Asil tür k, Maliye eski Bakanı Yılmaz Ergenekon, 
Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Abdülkerim Doğru, 
İmar ve İskân eski Bakanı Nurettin Ok ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar eski Bakanı Sefahattin Kılıç hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/206) 

BAŞKAN — 30 ncu sırada bulunan ve Sivas 
Milletvekili Azimet KöyKioğhı'nın, Danıştay karar
larım uygulamayarak görevlerini kötüye kullandık
ları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Sü
leyman Demirel, MiHi Eğitim eski Bakam AK Naili 
Erdem, Ulaştırma eski Bakanı Nahit Menteşe, Köy 
İşleri eski Bakanı Vefa Poyraz, Orman eski Bakanı 
Turhan Kapanlı, Sosyal Güvenlik eski Bakanı A. 
Mahir Ablum, İçişleri eski Bakanı Oğuzhan Asil-
türk, Maliye eski Bakanı Yılmaz Ergenekon, Sa
nayi ve Teknoloji eski Bakam Abdülkerim Doğru, 
İmar ve İskân eski Bakam Nurettin Ok ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Selahattin Kıhç hak
larında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birinci MC Hükümetinin başı Başbakan Süleyman 
Demirel ve aşağıda isimleri yazılı bakanların isim
leri hizasında gösterilen ve «Danıştay kararlarını bi
linçli ve devamlı olarak uygulamamak» şeklinde be
liren ve Anayasamızın 132 nci, Danıştay Kanununun 
95 nci maddesini çiğnemekten dolayı fullerine uyan 
TCK'nun 240 ncı maddesine göre yargılanmalarını 
ve bu amaçla «Yüce Divana» şevklerini sağlamak üze
re haklarında TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 ve müteakip maddeleri gereğince «Meclis Soruş
turması» açılması «Hukuk, Anayasa ve Yasa» kural
ları açısından kesin zorunluluk arz etmektedir Şöyle 
ki : 

Anayasamızın 1 nci maddesinde «Türkiye Devleti 
bir Cumhuriyettir» denildikten sonra 2 nci maddesiy
le «Cumhuriyetin nitelikleri» şöyle saptanmıştır : 

«Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlan
gıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demok
ratik, layik ve sosyal bir hukuk Devletidir.» 

Bilimsel olarak hukuk devleti : «Yasaların hukuk 
kurallarına ve Anayasaya uygun olduğu, Devletin bü
tün tasarruf ve faaliyetlerinin yasalara ve Anayasa 
hükümlerine bağlı olduğu ve bu hususları temine yö
nelik mekanizmanın işler bir biçimde mevcut olduğu 
devlettir» 

Anayasa Mahkemesinin 1966/11, 1966/44 sayılı ka
rarına göre ise : 

«Hukuk Devleti, demek, insan haklarına saygı gös
teren ve bu hakları koruyucu adil bir hukuk düzeni 
kuran ve bunu devam ettirmeye kendisini yükümlü 
sayan, bütün davranışlarında hukuk ve Anayasaya 
uyan, bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine bağ
lı bulunan bir Devlet demektir.» 

Devlete hukuk Devleti vasfı ve güvencesi veren 
en önemli ilkelerden biri kuvvetler ayırımı, diğeri yar
gısal denetimdir. 

Yukarıda yer alan bilimsel ve yargısal tanımlama
lardan, Devletin hukuka saygınlığının değil, Devletin 
hukuka uyma zorunluluğunun asıl olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır. Tıpkı bireyler gibi Devlet de o sonsuz 
gücünü ancak adil ve yan gütmeyen bir hukuk an
layışı içinde bulunmak ve kullanmakla hukuk Devleti 
niteliğine sahip olabilir. Elbette hukukun üstünlüğü 
egemense, elbet hukuk bir hâkim sınıfın çıkarlarını 
koruyan kurallar olmanın ötesinde gerçekten hukuk
sal ve hukuku uygulamakla yükümlü olanlar bir sı
nıfa hizmet sunmakla görevli değillerse bu böyledir. 

— 108 — 
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Devletin hukuka uygun davranışı, ancak Devlet 
yetkisini kullananların davranışlarının, yani uygula
malarının hukuka uygunluğu ile ölçülür. Bir başbakan, 
bir bakan Anayasanın kesin hükmüne rağmen yargı 
organlarının kararlarına uymuyorsa, orada hukuk 
Devleti sözcüğü sadece kâğıt üzerinde kalmaya ve hiç 
bir anlam taşımamaya mahkûmdur. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 1 nci MC'nin TRT' 
yi işgal ettirdiği Şaban Karataş isimli işgalciye ha
karet ettiği için Mehmet Ali Onocak isimli yurttaşın 
Şaban Karataş'a hakaret etmekle memura hakaret 
etmiş sayılmayacağına dair kararında (28.3.1977 gün
lü karar) : .... Anayasamız hukuka bağlı idare ilkesi 
üzerinde önemle durmuş ve 132 nci maddesinde bu 
hususu şöyle ifade etmiştir : (Yasama ve yürütme or
ganları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorun
dadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiç
bir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesi
ni geciktiremez.). (Danıştay, inandırıcı ve hukuka uy
gun bir gerekçe ile Bakanlar Kurulu kararını iptal et
miştir. Bir hukuk devletinde idareye düşen görev Da
nıştay kararını uygulamaktır, tdare hukukumuzda 
bir infaz müessesesi yoktur. Mahkeme kararın*, da
valı (hükümlü) uygulayacaktır. İdarece Danıştay ka
rarı uygulanmadığı takdirde sebebiyet veren hakkında 
tazminat veya ceza davaları açılması ilam hükmünün 
yerine getirilmesi demek değildir.) demektedir. 

Yüksek İdari Mahkeme olan Danıştay kararları 
uygulanmadığı gibi hukuken boş olmayan bir maka
ma idarece atamalar yapılmıştır, özel tdare kararın
da açıklandığı gibi hukuki ve fiili durum çatışma ha
lindedir. Bir hukuk devletinde fiili durum değil, hu
kuk hâkim olacaktır, olmalıdır. 

Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulunun yukarı
da çok kısa bir kısmı alman 28.3.1977 günlü kararın
da belirtildiği gibi Devlet yetkisini kullananların eliy
le hukuk bir yana itilmiş, fiili durum egemen olmuş
tur. Bu durumun bir başka adı vardır : Anarşi!.. 

Bugün Başbakan Demirel'den sokaktaki yurttaşa 
kadar herkesin kullandığı «Anarşi» sözcüğü, bir kı
sım bireylerin yasalara saygısız ve hatta ters davra
nışları sonucu ortaya çıkan siyasi cinayet, banka soy
gunu vb. eylemleri ifade etmektedir. Temel yasa olan 
Anayasa ve yasalara saygı duymayan ve bilinçli ve 
devamlı olarak yok farzederek Devlet yetkisini kötü
ye kullanan Başbakan Demirel ve aşağıda isimleri 
yazdı bakanlar bu anlamda en az bir siyasi cinayet 
suçlusu ve banka soyguncusu kadar anarşisttirler. 

Danıştay, Hükümetin üzerinde veya altında ol
madığı gibi, karşısında da değildir. Bilâkis, yaptığı 

yargısal denetimin, açılan davalar üzerine, idari ta
sarrufun «yetki, şekil, sebep, konu ve maksat» yön
lerinden Anayasaya, yasalara, diğer düzenleyici mev
zuata, hukuka, kamu hizmetinin yararına ve gerek
lerine uygun olup olmadığını incelemek suretiyle ya
par ve kararlarını, Türk milleti adına Anayasama 
132 nci maddesine göre «Anayasaya, kanuna, huku
ka ve vicdani kanaatlerine göre» verir. 

Asırlarca önce ölmüş olan «Devlet benim» düşün
cesinin ve «keyfi idare» istemlerinin görüntüsünü 
hatırlatan davramşlarnt bugün dahi ülkemizde olması 
ülkemiz için büyük bir talihsizlik olmuştur. 

İçte ve dışta Devletimizin itibarına ve saygmhğına 
gölge düşüren, yargı erkinin tahribine yönelik bu tür 
girişimler; genç Cumhuriyetimizde büyük yaralar ala
caktır. Adalete dayanmayan devlet, varlığını yitirme
ye mahkûmdur. 

Birinci MC Hükümeti döneminde Başbakan Sü
leyman Demirel ve adı geçen bakanlar «Danıştay ka
rarları» m uygulamamak hatta bu tutum ve davranış
larını bilinçli ve ısrarlı olarak sürdürmekle aslında 
Anayasanın 1, 2, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri dahil pek 
çok maddesini ayaklar altına alıp çiğnemek, yok farz 
etmek, Cumhuriyeti, Anayasal niteliklerinden yoksun 
kılmak doğrultusunda bir tutum ve davranış içine 
girmekle Anayasanın başlangıç kısmında belirtildiği 
şekilde «Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışla
rıyla meşruluklarını» kaybederek Türk Ulusunu Bi
rinci MC İktidarına karşı direnme hakkını kullanma
sına meşruluk kazandırmış olmakla beraber Türk 
Ulusu bu hakkını kullanmayarak yasal yollardan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu hukuk dışı ik
tidara hesap sormak üzere temsilcilerini görevlendir
miştir. 

Ulusça direnme hakkının, Anayasal bir hak ola
rak meşruluğunu kaybetmiş iktidara karşı kullanıl
mamış olması Birinci MC Hükümetinin başı Başba
kan Demirel ve aşağıda isimleri yazılı bakanları 
sorumluluktan kurtarma ulusun verdiği temsil gö
revini, hukuk, Anayasa ve ulusal çıkarlar doğrultu
sunda yerine getirmeyerek, denetim görevini yapma
mış olan parlamenterlerin de ağır sorumluluklarının 
olduğuna inanıyorum. 

Aslında bugün sokağa yayılmış olan anarşi «Dev
let hiyerarşisi» nin tepe noktasında oluşmuş anarşi
nin tabana yansımasıdır. Kendisi Anayasa başta ol
mak üzere tüm yasalara saygısız bir iktidarın ülkede 
yasaya saygı demek olan huzuru sağlayacağına inan
mıyorum. 
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Küçük kişisel çıkar ve parti hesapları gözetmeye
rek, son 25 yılın olaylarından ders almış olmaları ge
reken sayın parlamenterlerimizin, hem anarşik du
rum, ekonomik çöküntü ve halen hedefi olduğumuz 
büyük iç ve dış tehlikeleri gözönünde tutarak, hem de 
Sayın Demirel ve adı geçen bakanların Ulus, dünya 
kamuoyu ve tarih karşısında hesap vermeleri (aklan
malarına hizmet etmek) amacıyla konuyu parlamen
terlik şeref ve haysiyetinin gerektirdiği ölçüler içinde 
ele alacaklarına inanıyorum. 

i Bu nedenle, Birinci MC Hükümetinin başı Başba-
! kan Demirel ve ekte isimleri yazılı bakanlarına, isim-
• leri hizalarında gösterilen suçlardan dolayı Yüce Di

vana sevk edilerek TCK'nun 240 ncı maddesine göre 
' yargılanmalarının sağlanabilmesi için Anayasanın 
• 90 na, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
; maddeleri gereğince haklarında «Meclis Soruşturması» 

açılmasını arz ederim. 
Sivas Milletvekili 

j Azimet Köylüoğlu 



Başbakan Süleyman Demirel ve 10 Bakan Arkadaşı Hakkında Açılacak Meclis Soruşturmasının Eki. 

Uygulanmayan Danıştay 
Sıra 
No. 

• ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Adı ve Soyadı 

Süleyman Demirel 

Ali Naili Erdem 
Nahit Menteşe 
Vefa Poyraz 
Turan Kâpanh 
A. Mahir Ablum 
Oğuzhan AsiMirk 
Yılmaz Ergenekon 
A. Kerim Doğru 
Nurettin Ok 
Selâhattin Kılıç 

Birinci MC Hükümetindeki 
Görevi 

Başbakan 

M; İti Eğitim Bakanı 
Ulaştırma Bakanı 
Köy İşleri Bakam 
Orman Bakam 
Sosyal Güvenlik Bakanı 
İçişleri Bakanı 
Maliye Bakam 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
İmar ve İskân Bakam 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Kararlarından sadece 
bir tanesi 

İsmail Cem İpekçi 
(Şaban Karataş) 

Fethi Esendai 
Zühtü Oral 
Özmen Kendir 
Yılmaz Oktem 
Ali Özgürler 
Altan Tuna 
Orhan Okay 
Selâhattin Gürer 
Alaattin Minsin 
Levent Unsal 

Suçun Cinsi ve 

Danıştay ve diğer y 
uygulamamak ve di 
Başbakan olarak or 
Danıştay kararlarını 
Danıştay kararlarını 
Danıştay kararlarını 
Danıştay kararlarını 
Danıştay kararlarını 
Danıştay kararlarım 
Danıştay kararlarını 
Danıştay kararlarını 
Danıştay kararlarım 
Danıştay kararlarını 

Sıra Birinci MC Hükümetindeki 
Uygulanmayan Danıştay 

Kararlarından sadece 
bir tanesi 
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BAŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis Soruştur
ması önergesi, Genel Kurulun 19 . 4 . 1978 tarih ve 
4 ncü Birleşiminde aldığı karara uygun olarak kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale edile
cektir. 

31. — Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, 
köye götürülen hizmetlerde partizanlık yaptıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman De
mir el ve Köy İşleri eski Bakanı Turgut Yücel hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/207) 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Metin Musaoğ-
li'nun, köye götürülen hizmetlerde partizanlık yap
tıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan 
Süleyman Demirel ve Köy tşleri eski Bakam Tur
gut Yücel haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İkinci MC Hükümetinin sorumsuzca davranışları 
halkımızı ekonomik dar boğaza, zor geçim kavgası
na sürüklemiş olmakla kalmayıp, partizanca tertipler
le, açlıkla çaresizce bocalayan Mardin dağ köylüleri
ni susuzluğa terk etmiştir. 

Yaz aylarında susuzluk perişanlığı içindeki Mardin 
dağ köylülerinin bu önemli sorununa yıllardır köklü 
çözüm getirilmediği gibi YSE marifetiyle yapılan 
tankerlerle su taşımacılığı partizanca yönetilmektedir. 
Halen kavurucu sıcakların etkisinde ve susuz yaz ya
şayan köylere YSE ilgililerinin emri ile su tankerleri 
o mahalli AP yöneticilerinin verdikleri direktiflere 
göre hareket etmekte CHP'li köyler, susuzluğa mah
kûm edilmektedir. 

Aşın partizan YSE Müdürü insanlık dışı yönetim
le CHP'li susuz köylere yaptıklarım aynı şekilde köy 
yollarının açılması ve onarımında da yerel seçimle
rin yaklaşması nedeniyle partizanca sürdürmektedir. 

Halkımızın emeğine ve ekmeğine el atanlar, bu
nunla da kalmayıp insan sağlığı yaşamıyla yakın ilgili 
suyu dahi partizanca emellerine alet etmeleri ve Ana
yasanın eşitlik prensibine aykırı hareketleri Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine girdiğinden Baş
bakan Süleyman Demirel ve Köy İşleri Bakanı Tur
gut Yücel haklannda Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uya-
rince bir Meclis Soruşturması açılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

4 . 10 . 1977 
Mardin Milletvekili 
Metin Musaoğlu 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu Meclis So
ruşturması önergesi, Genel Kurulun 19 . 4 . 1978 gün 
ve 4 ncü Birleşiminde alınan karara uygun olarak ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale edi
lecektir. 

32. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, kâğıt fiyatlarına yapılan zamların uygu
lanmasında Devlete zarar verdikleri ve bu eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 193, 229 ve 230 ncu mad
delerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Teknoloji eski 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Ticaret eski Bakanı Agâh 
Oktay Güner ve Maliye eski Bakanı Cihat Bilgehan 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/208) 

BAŞKAN — Gündemimizin 32 nci sırasında yer 
alan, Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
özer'in, kâğıt fiyatlarına yapılan zamların uygulan
masında Devlete zarar verdikleri ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 193, 229 ve 230 ncu madde
lerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Teknoloji eski 
Bakam Oğuzhan Asiltürk, Ticaret eski Bakanı Agâh 
Oktay Güner ve Maliye eski Bakanı Cihat Bilgehan 
haklannda Anayasamn 90 ncı, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini okutuyorum: 

TBMM Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Kâğıt fiyatlanna yapılacak zam haberinin bazı 

kişilere önceden sızdırılması ve beyanname işleminin 
yeterince yapılmaması yüzünden, zamdan sağlanan 
milyonlar Devletin elinden kâğıt istifçilerine kapünl-
mıştır. 

Kitap ve gazete kâğıttan arasındaki büyük zam 
farkı, milyonlarca öğrenci ve kitap yazarlarım mağ
dur etmiş ve böylece hem Anayasanın eşitlik ilkesi 
zedelenmiş, hem de karaborsaya kapılar açılmıştır. 
Şöyle ki : 

1. Birinci hamur kâğıdın tonu 10 bin lira iken, 
28 500 liraya yükseltilmiş ve bunlardan beyanname 
istenmediği için aradaki fark istif çilerin cebine inmiş
tir. 
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Bunun böyle olacağım önceden duyan zenginler, 
piyasadan da kâğıt toplayarak depo etmişlerdir. 

2. İthal inalı kâğıt satan tüccarlar da para de
ğerinin düşmesini sebep göstererek % 50 oranında 
zam yapmışlardır. Para değerindeki düşüş oranı çok 
küçük olmasına rağmen bu tüccarlara Hükümet göz 
yummuştur. 

3. İkinci ve üçüncü hamur kâğıtlar için, beyan
name istenildiği halde, sadece kâğıtçı dükkânlannda-
ki boş raflar kontrol edilmiştir. Aylarca önce haber 
alan kâğıtçılar normal fiyatla satıştan kaçınmış ve 
uzaklardaki gizli depolara istiflenişlerdir. Böylece ya
pılan zamların farkı Devlete değil, azınlık bir züm
reye terk edilmiştir. 

4. Bundan önce gazete kâğıdının tonu 4 750; 
teksir kâğıdının tonu 5 150 lira ve aradaki fark 400 
lira iken, şimdi teksir kâğıdı 11 500 ve gazete kâğı
dı 6 750 lira olmuş ve aradaki fark 400 liradan 4 750 
liraya çıkmıştır. Bu suretle, kâğıt istifçiliğim amaç 
edinen bazı yapmacık gazetelerin karaborsacılığına 
yol açılmıştır. 

Okul kitaplarıyla diğer kitapların çok pahalıya mol 
oluşu, toplumun büyük kesimini maddi ve manevi 
mağduriyete sokmuştur. 

Böylece; kâğıt fiyatlarına yapılan zam uygulama
sında Devleti milyonlarca zarara sokarak, istifçilere 
milyonlar kazandıran ve kitap fiyatlarını büyük ölçü
de artırarak milyonlarca öğrenci, bilim adamı ve ki
tap okurlarım bunlara sömürtmek için karaborsa ka
pılarını açan Sanayi ve Teknoloji Bakam Oğuzhan 
Asiltürk; Ticaret Bakanı Agâh Oktay Güner ve Ma
liye Bakanı Cihat Bilgehan haklarında Anayasanın 
(90) ve Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 12 nci madde
lerine göre, Türk Ceza Kanununun (193, 229, 230) 
maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açılmasını 
arz ve teklif ederim. 
14) . 10 .1977 

Malatya Senatörü 
Hamdı Özer 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis Soruştur
ması Önergesi, Genel Kurulun 19 . 4 . 1978 gün, 
4 ncü Birleşiminde aldığı karara uygun olarak kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale edi
lecektir.-

33. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve Sabrı 
Kılıç'ın, partizanlık yaparak Toprak ve Tarım Refor
mu uygulamasını amacından saptırdıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 net maddesine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel 

10 . 5 . 1978 0 : 1 

I ve Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcımı Al-
I parsları Türkeş haklarında Anayasanın 90 net, TBMM 
I Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya-
I rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner

gesi. (9/209) 
I BAŞKAN — 33 ncü sırada bulunan, Urfa Mil

letvekili Celâl Paydaş ve Sabri Kılıç'ın, partizanlık 
yaparak Toprak ve Tarım Reformu uygulamasını 

I amacından saptırdıktan ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Süleyman Demirel ve Devlet eski Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş hak
larında Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 

I Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar, büyük 
tartışmalara neden olan ve hep egemen güçlerce en-

I gellenen toprak reformu nihayet 12 Mart muhtırası
nın eseri olarak büyük eksikliklerle dolu olmasına rağ
men, 25 Haziran 1973 yılında 1757 sayılı Toprak ve 
Tarım Reformu Yasası ile yürürlüğe girmiştir. 

I Yüzbinlerce işsiz, topraksız vatandaşımızın yegâne 
I ümidi olan, bu toprak reformunun amacı; topraksız 
I vatandaşlarımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam dü-
I zeyine kavuşturacak büyüklükte toprağa sahip kılına

rak, ekonomik ve sosyal gelişmesi ile birlikte siyasal 
I özgürlüğe kavuşturmak; tarımsal üretimi artırmak; 
I kamulaştırma bedellerinin sınai alandaki yatırımlara 
I yönelmesini sağlayarak, işsiz yurttaşlarımıza süratle 
I yeni iş alanları açılmasını gerçekleştirmekti. 

Üzüntüyle ve esefle belirtmek gerekir ki, bu uy-
I gulama tam aksine olarak, reform, ekonomik, toplum-
I sal ve siyasal amacından tamamen saptırılmıştır. Ve 
I bundan böyle hangi reformcu parti iktidara gelirse 
I gelsin, Türkiye'de reformdan bahsedilemeyecek şe

kilde de yozlaştırılmıştır. 
Partimizce benimsenmeyen, 1757 sayılı Reform 

I Yasası, 1 Kasım 1973 tarihinde 3 yılda bitirilmek üze-
I re Urfa ili pilot bölge olarak ilan edilmiş, tapu devir 
I ve temlikleri de üç yıl müddetle durdurulmuştur. 
I CHP yan iktidarı döneminde Toprak Reformu Müs-
I teşarhğımn Merkez ve Urfa örgütünde inançlı ve 

dürüst bir uzman kadrosu yasanın temel amaçlarına 
ulaşmak için, insanüstü bir çalışma ile görev yaparak 

I Urfa'da en az 25 - 30 bin kişiyi topraklandırarak, 
I ekonomik ve siyasal özgürlüğe kavuşturarak, yüzü 
I gülmeyen bu zavallı insanları, insanca bir yaşam dü-
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zeyine kavuşturulmalarını sağlamaya yönelik, altyapı 
yatırımları yoğun bir çaba ile yürütülmekteyken, Cep
he İktidarı işbaşına gelmiştir. 

Cephe iktidarı,, partizanlık, yolsuzluk, memur kı
yımı, inançsızlık ve sorumsuzca yasalara saygısızlık 
örneklerinin binlercesini bu yörede vermişlerdir. 

Yüksek Denetleme Kurulu raporuna göre, 3 mil
yon 862 bin 768 dönüm kamulaştırılacak arazi sap
tandığı halde, partizanlık ve büyük suistimaller neti-

* 
cesinde ancak, 1 milyon 754 bin 498 dönüm arazi 
kamulaştırılmış ve 2 milyon dönüm arazi kamulaştır
ma dışı bırakılarak, bilahara yine bazı siyasi tercih
lerle bu kamulaştırılan arazilerin çoğu da, hiç bir ge
rekçe gösterilmeden, kamulaştırma işlemleri iptal 
edilmiştir. 

Kamulaştırılan toprak sahiplerinin % 90'ı, her tür
lü terör ve baskıya rağmen partisinden vazgeçmeyen 
gerçek anlamda, Cumhuriyet Halk Partililerdir. Buna 
karşılık, MC mensubu büyük toprak sahiplerinin köy
lerine milyonlar sarfedilerck, altyapı hizmetleri gö
türülmüştür. Bir kısım bu büyük toprak sahiplerinin 
arazilerini kasten Anayasa Mahkemesinin iptal ka
rarından sonra, kamulaştırılmış, kimisinin de işlemler 
durdurularak, 1 Kasım 1977 yılından sonraya bırakı
larak, bu arazilerin devir ve temlikleri sağlanmıştır. 

Hazine arazileri ile birlikte dağıtılması gereken, 
3 milyon dönümün ancak, 1 Kasım 1977 yılına ka
dar, 97 bin dönüm dağıtılmış, 25 - 30 bin kişi toprağa 
kavuşması gerekirken, 636 aileye sözde toprak dağı
tılmıştır. Bu 636 ailenin toprağını yine Reform Müs
teşarlığı işletmekte seneden seneye her bir aileye 25 -
30 bin lira vermektedir. 

Bu kamulaştırma için, şu ana kadar, peşin olarak 
100 milyon lira civarmda arazi sahiplerine verilmiş 
ve buna mukabil, bu kamulaştırma uygulamalar* için
de; şu ana kadar, 3 milyar lira civarmda para sarfedil-
diği gösterilmektedir. Oysa ki, bu para ile 3 adet yeni 
Urfa, daha modern bir şekilde yapılabilirdi. 

Reform için ayrılan fon, Sayıştay'ın denetiminden 
alınarak, Başbakanlık Yüksek Denetim Kuruluna ve
rilmesi de, paranın bu şekilde sorumsuzca çarçur edil
mesine neden olmuştur. 

Reform fonundan milyonlar.harcanarak, çalıştır
dıkları ve yetiştirdikleri komandolarla MHP'nin pro
pagandası yapılmış, Urfa merkez olarak kullanılmak 
suretiyle, çeşitli bölgelere MHP örgütlerini güçlendir
mek, faşist rejimin öncü birliklerini oluşturmak ama
cı güdülmüştür. Örneğin; Gaziantep'te bir irtibat bü
rosu kurularak, reformun arabalarıyla aylarca Gazi
antep'te seçim propagandası yapılmıştır. 

Bütün bu haksız, kanunsuz, partizan uygulamalar 
yetmiyormuş gibi» bu kere de her yefde yaptıkları gibi, 
Urfa ilinde de halkımızı cephefeştfc-miş, kendilerine 
oy vermeyen köylere, henüz kamulaştırma işlemleri 
bitirilmeden, ifraz yapılmadan köy arazilerini ha-
smalan olan kimselere çok cüzi bir para üe kiraya 
vermeleri, büyük huzursuzluğun, karkaşahğın ne
deni olmaktadır. 

Bütün bu iddialar belgelerle tevsik edilmiştir. 
Toprak ve Tarım Reformu Tasarısı 6 Mayısa 

kadar, Meclislerden geçerek kanunJaşmaması halin
de Toprak Reformu, sadece Urfa'da başlatılmış, 
tamamen yozlaşunlarak, amacından saptırılarak, 
bir daha isminden bahsedilmeyecek şekilde yine Ur
fa'da bitirilmiş olacaktır. 

Ne olduysa, yıllar yılı, hep elinin tersi ile iti
len CHFliIere ve toprak reformuna umut bağlayan, 
hayatları boyunca insanca bir yaşam özlemi çeken, 
yüzbioferee fakir köylü vatandaşa olmuştur. 

Urfa'da uygulanan bu hazin tablo, milliyetçi 
geçinip, fakir halkımızı arkadan hançerleyen, sahte 
milliyetçilerin utanç belgesi olarak tarihe geçecektir. 

Yukarıda izah edilen nedenlerle, belli siyasi 
amaçlarla; 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
Yasasının öngördüğü uygulamalarla, reformu kas
ten yozlastBFip bir daha Türkiye'de uygulamasına ke
sinlikle imkân vermeyecek şekilde amacından saptı
rılan, partizanlık ve sebepsiz memur kıyımları yap
mak suretiyle Devleti ve şahısları zarara sokan, dev
letin ekonomik ve teknik olanaklarım siyasi amaçla
rı için kullanan, Cephe Hükümetinin Başbakanı 
Süleyman Demire] ile Başbakan Yardımcısı Alpars
lan Türkeş TCK'nun 240 ncı maddesiyle cezalandı
rılmak üzere, Yüce Divana şevki için haklarında, 
Anayasanın 90 ncı ve TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri gereğince Meclis So
ruşturması açılmasını saygıyla öneririz. 

6.10.1977 

Urfa Milletvekili Urfa Milletvekili 
Celal Paydaş Sabri Kılıç 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis Soruştur
ması Önergesi, Genel Kurulun 19.4.1978 tarihli 
4 ucu Birleşiminde aldığı karara uygun olarak kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale edile
cektir. 

34. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 13 
arkadaşının, Danıştay kararma uymayarak Eğitim 
enstitülerine sınavla öğrenci aldığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine 
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uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı Nahit 
Menteşe hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
si. (9/210) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Mustafa Ga-
zalcı ve 13 arkadaşının, Danıştay kararına uyma
yarak Eğitim Enstitülerine sınavla öğrenci aldığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla MiHi Eğitim eski Ba
kanı Nahit Menteşe hakkında Anayasanın 90 ncı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2 nci MC Hükümetinin ve onun Milli Eğitim Ba

kanının yönetmelik ve yasaları çiğneyerek eğitim ens
titülerine ÜSYM puanlarından ayn ikinci bir sınavla 
öğrenci alma işlemini Yüksek Mahkeme Danıştay dur
durmuştu. 

Mili Eğitim Bakanı ilk önce Damştayın bu kara
rı karşısında sınavlara ara vermiş, yalnız karara Da
nıştay nezdinde itiraz etmişti. Danıştay, Bakanlığın 
bu itirazını reddetmişti. 

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı, eğitini ensti
tülerine resim, müzik, beden eğitimi gibi yetenek 
derslerinin dışında İkinci bir sınav yapmadan ÜSYM 
puanlarına göre öğrenci alması gerekirken, Danıştay 
kararının tersine 6 Aralık 977 günü sınavların kaldı
ğı yerden sürdürülmesine karar vermiştir. 

Bu durum Milli Eğitim Bakanının açıkça Anaya
samızın 140 ncı maddesine göre «üst derece idari 
mahkeme o!an Danıştay» kararını hiçe saymasıdır. 

Yine Anayasamızın 6 ncı maddesindeki «yürütme 
görevi, kanunlar çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve Ba
kanlar Kurulu tarafından yerine getirilir», 114 ncü 
maddesindeki «idarenin her türlü eylem ve işlemine 
karşı yargı yolu açıktır», 132 nci maddesindeki «...ya
sama ve yürütme organları ile idare, mahkeme karar
larına uymak zorundadır, bu organlar ve idare, mah
keme kararlarını hiç'bir suretle değiştiremez ve bun
ların yerine getirilmesini geciktiremez.» ilkelerini çiğ
nemektedir. 

Yürütme görevini yapan hükümet ve onun üyesi 
Milli Eğitim Bakanı Anayasanın gereği olan mahke
me kararlarına siyasi amaçlarla uymazsa, sade yurtta
şın yasalara uyması beklenemez. Bu anlayış toplum
da kargaşayı yaratir, anayasal Devlet anlayışımızı ze
deler. Meşruluğunu yitiren hükümete karşı yurttaşın 
direnme hakkı doğar. 

Eğitim enstitülerine geçen yıllarda olduğu gibi 
MHP militanları doldurulmak istenmektedir. Ülkü 
Ocaklarından kart getirmedikçe kimsenin - puanı 
yüksek bile ols/a - bu okullara alınmadığı ortadadır. 

1 nci MC döneminde eğitim enstitülerindeki tüm 
yönetici ve öğretmenler değiştirilerek MHP yanlısı 
kadrolar yerleştirilmişti. Bu kadroların mülakat adı 
altında yapılan İkinci sınavlarla alacağı öğrencilerin 
kimler olacağı bellidir. 

Danıştay kararına karşın, Milli Eğitim Bakanının 
sınavlara devam etmesi anayasal bir suçtur; ayrıca, 
TCK'nun 230 ve 240 ncı maddelerinin kapsamı içine 
girmektedir. 

Milli Eğitim Bakam hakkında Anayasanın 90 ncı 
ve TBMM İçtüzüğünün 12 nci maddelerine göre 
Meclîs Soruşturması açılmasını saygıyla diliyoruz. 

Denizli 
Mustafa Gazalcı 

Yozgat 
Veli Zeren 

Muğla 
Dr. Ssmi Gökmen 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

Kütahya 
Nizamettin Çoban 

Çanakkale 
Aîtan Tuna 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Zonguldak 
Kemal Anadol 

Ordu 
Temel Ateş 

Manisa 
Erkin Topkaya 
Afyorikarahisar 

İsmail Akın 
Kocaeli 

İbrahim Akdoğan 
Gaziantep 

Celâl Doğan 
Hatay 

Öner Miski 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis Soruştur
ması açılmasına dair önerge, Genel Kurulun 19.4.1978 
tarihli 4 ncü Birleşinıinde alınan karara uygun ola^ 
rak kurulmuş bulunan Soruşturma. Hazırlık Komis
yonuna havale edilecektir. 

35. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol ve 
5 arkadaşının, işçilerin sosyal ve ekonomik haklarım 
kısıtlayıcı tedbirleri önlemeyerek görevini ihmal ve 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/211) 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Kemal Ana
dol ve 5 arkadaşıma, İşçilerin sosyal ve ekonomik hak
larını kısıtlayıcı tedbirleri önlemeyerek görevini ih
mal ve kötüye kullandığa ve bu eyleminin Türk Ce-
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za Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel hakkın
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclîs So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde, toplu sözleşme ve grev haklarının 
yasalaşmasından bu yana 1977 yılı kadar grev ve 
lokavtların yoğunlaştığı bir dönem olmamıştır. Biz
ce bunun nedeni, zaman zaman kamu oyunda gün
cel konu haline getirilen, 1971 ana rejim hükümet
lerinin programına sokulan ve politikacıların demeç
lerinde sık sık, rastlanan ve tartışılan işçi ücretlerinin 
dondurulması sorunudur. 

Yurt içindeki işveren örgütleri ve zaman, zaman 
ülkemize gelen IMF gibi yabancı örgütler işçi ve 
emekçi ücretlerinin, üretici taban fiyatlarının, esnaf 
ve sanatkâr kazancının kısıtlandırıbnası ve dondurul
masını istemekte ve bunları çeşith* çevrelere önererek 
baskılar yapmaktadırlar. 

Türkiye'nin dış kaynaklı kredi ihtiyaçlarının kar
şılanması için devalüasyon ve ücret dondurulması 
dibi önlemler şart koşulmaktadır. 

Bunların nedeni dünyada ve Türkiye'de sermâ
yenin kârından fedakârlığa razı olmaması ve içinde 
bulunduğu genel bunalımın yükünü işçi ve memur
ların, köylülerin, üreticilerin, küçük esnaf ve sa
natkârın sırtına yüklemek istemesidir. 

Buna bağlı olarak dışa bağımlı ülke ekonomisi
nin dar boğazlar içinde bulunması, enflasyonlar, fi
yat artışları devalüasyonlar dar gelirli halkın yaşam 
koşularını geriletmekte, pahalılık ve yapılan zam
lar işçi ve emekçilerin yaşamım işkence haline getir
mektedir. 

Sık, sık başvurulan devalüasyon, zam gibi ön
lemler karşısında işçiler ve örgütleri sendikalar, is
ter istemez çalışma ve yaşam koşullanmn en azmdan 
muhafazası ve iyileştirilmesi için ücret artışı ve iş gü
venliği talep edeceklerdir. Bu istekleri karşılanma
yınca tek yasal çareleri olan greve başvuracaklar
dır. 

Grev yolu açılınca bunun doğal sonucu işçi ve 
işveren örgütlerinin karşı karşıya gelmesidir ve 1977 
yılında böyle olmuştur. 

İşçi ve işveren sendikaları karşı karşıya geldiğin
de 2 nci MC Hükümeti nerededir, kimin yanındadır 
ve ne yapmıştır? 

THY, DDY, Erdemir, Sümerbank gibi kamu 
kuruluşlarındaki grevleri ertelemiş, işçilerin ücret 
artışı ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi isteklerine 
karşı çıkarak açıkça işverenlerin yanında saf tut
muştur. 

Türkiye'de toplumsal uyanış ve muhalefetin her 
geçen gün arttığı bir dönemde başında Süleyman 
Demirel'in bulunduğu 2 nci MC Hükümeti ücretlerin 
dondurulmasını açıkça isteme cesaretini kendinde 
bulamamaktadır. Buna karşın grevleri erteleyerek 
işverenlere hizmet etmektedir; Bununla da yetinme
yerek, sermayesinde işçi ve emekçinin hakkı olan 
Kamu İktisadi Kuruluşlarını işveren sendika ve kon
federasyonlarına üye yapmaktadır. Üye olunca her 
ay milyonlarca Devlet parası KİT'ler aracılığı ite 
işveren sendikalarıma ve onların bağlı olduğu Türki
ye İşverenler Sendikası Konfedarasyonuna aktarıl
maktadır. Yani tüm işçi ve emekçilerin parası, KİT' 
lerde çalışan işçi ve memurların alınteri, özel sek
tör işyerinde grev yapan işçilere karşı işverenlere 
verilmekte işverenin lokavtı işçilerin yoksulluğu, açlı
ğa itilmesi için devletçe desteklenmektedir. 

Tüm bunlar cephe iktidarının açıkça yapamadı
ğı ücretleri dondurma icraatı yerine el altından ka
mu oyundan saklayarak aldığı önlemlerdir? 

Oysa; 274 sayılı Yasanı 22/2 nci maddesi. «Ge
nel ve katma bütçeli idarelerle mahalli idareler ve 
bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler 
sermayesinin tamamı devlet tarafından verilmek su
retiyle kurulan iktisadi teşekkül ve müesseseler ile 
sermayelerini de devlet iştiraki bulunan bankalar, ka
mu kurumu niteliğindeki mesleki teşekküller dahil 
olmak üzere özel kanunlarla kurulan bankalar ve 
teşekküller, bu bentte zikredilen idare teşekkül ve 
bankalar tarafından ödenmiş sermayesinin en az ya
rısına katılmak suretiyle kurulan teşekküllerle bunla
rın aynı nispette katılması ile kurulan müesseseler, iş
bu kanuna göre kurulan mesleki teşekküllere herhan
gi bir şekilde mali yardım ve bağışta bulunamaz
lar.» 

274 saydı Yasanın 4/1-b Mad. «22 nci maddenin 
2 nci bendinde yazdı idare, teşekkül, müessese ve 
bankalarda çalışan müfettişler ve kontrolör ite umum 
müdür yardımcısı veya buna eşit üst kademedeki 
görevlerde çalışanlar.» sendikalara üye olamaz. Amir 
hükümleri bulunmaktadır. 

Demekki 274 saydı Yasa açıkça KİT'lerin hatta 
Devletin en küçük bir iştiraki olan kuruluşların bi
le işveren sendikalarına ve konfederasyonuna, yöne-
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ticilerinin de bu kuruluşlara üye olamayacağını em
retmektedir. 

Yatsa böyle iken, 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu al

bümünde, 17 işveren sendikası olduğu belirtilmekte 
bunların tetkikinden 12'sinin KİT veya Devlet iştira
ki olan kuruluşlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Aynı albümün incelenmesinden; Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonunun 41 kişilik yönetim 
kurulunda 12 KİT kuruluşu genel müdür, muavini 
veya yöneticisinin görev aldığı ortaya çıkmaktadır. 
Örneğin; 

Ayhan Aksungur : T. Çimento Sanayii A. Ş. Per
sonel ve Sosyal İşler Müdürü. 

Adil Dinç Okuldaş : İzmir Tarım Satış Koopera
tifleri Birliği Tariş Yönet. 

Mehmet Akgemci : Sosyal Sigortalar Kurumu yö
neticisi. 

Kutluhan Çınbay : TKİ Genel Müdürü. 
Orhan Sorguç : Eribank Genel Müdürü 
Adil Sağlam : MKE Genel Müdür Muavini 
Cevat Eroğhı : Petkin A. Ş. Yöneticisi. 
Ceîalcttin Özgen : Petkin A. Ş. Yöneticisi. 
Fikri Çağlar : Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Mü

dürü. 
Kemal Kadıoğlu : Şeker Fabrikalar! A. Ş. Perso

nel ve Sosyal İşler Dairesi Başkam. 

Ertuğrul Aydemir : Şeker Fabrikaları A. Ş. Yö
neticisi. 

İsmail Heral : Şeker Fabrikaları A. Ş. Yöneticisi. 
1977 yılında lokavtların en yoğun olduğu işkolu 

madeni eşya sanayiidir. MC iktidarının sık, sık, ağır 
sanayii hamlesinden söz açtığı dönemde bu işkolun
da 5 000 işçiyi, 25 000 insanı etkileyen bu iş ko
lundaki toplu lokavt dikkat çekicidir. TİSK bün
yesi içinde en güçlü işveren sendikası olan MESS, 
işçi sendikalarını ideolojik amaçlı grev yapmakla 

suçlarken, her gün politika yapmaktadır. En son sı
nıfsal amaçlı lokavt düzenleyerek ücretlerin dondu
rulması konusunda öncülük yapmıştır. 2 nci MC ik
tidarı da MESS'e üye Olan MKE, Demir Çelik İşlet
meleri, Sümerbank Mannesman gibi büyük kamu 
kuruluşlarının MESS'e verdiği milyonlarla bu poli
tikaya sahip çıkmakta, işçileri yoksulluğa, açlığa 
terketmektedir. 

Anayasamız 41 nci maddede «İktisadi ve sosyal 
hayat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes için 
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağ

lanması amacına göre düzenlenir.» 42 nci maddede 
«Devlet, çalışanların nisanca yaşaması ve çalışma 
hayatının kararlılık içinde gelişmesi için, sosyal, ik
tisadi, ve mali tedbirlerle çalışanları korur ve çalış
mayı destekler, işsizliği önleyici tedbirleri ahr. «45 
nci maddede» Devlet, çalışanların, yaptıkları işe 
uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış se
viyesi sağlamalarına elverişli adaletli bir ücret elde 
etmeleri için gerekli tedbirleri ahr.» Hükümlerini ça
lışanlardan yana önlemler dizisi olarak iktidarlara 
emretmektedir. Kaldı ki, Lokavt Anayasa] bir hak 
değildir. 

Bu nedenle; 

1. 274 sayılı yasanın 22/2, 4-1/b sayılı hüküm
lerini ihlâl ile Kamu Kuruluşlarının ve KİT'lerin 
İşveren Sendikalarına üye olmalarına göz yumarak 
devlet hazinesini zarara sokan, 

2. Anayasaya rağmen işverenden yana tavır ala
rak işçi ve emekçilere karşı Lokavtları Devlet ge
liriyle destekleyen, 

3. Devam eden Lokavtları bu şekilde destekle
yerek işçilerin yoksullaşmasına, sefalete itilmesine yol 
açan, 

Başbakan Süleyman Demire] hakkında Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 nci maddelerine da
yanarak, Anayasanın 90 nci ve TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis 
Soruşturması açılmasını arzederiz. 

Zonguldak Milletvekili 
Kemal Anadol 

Çanakkale Milletvekili 
Altan Tuna 

Adana Milletvekili 
İsmail Hakkı Öztorun 

Zonguldak Senatörü 
Mehmet Ali Pestilci 
Ankara Milletvekili 

Erol Saraçoğlu 
Kocaeli Milletvekili 

İbrahim Akdoğan 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis Soruş

turması Önergesi Genel Kurulun 19 . 4 .1978 tarih
li 4 ncü Birleşiminde aldığı karara uygun olarak 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale 
edilecektir. 

36. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
bütan gazı ile taşıt araçlarına gereksiz zam yaparak 
tüketiciye zarar verdikleri ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddia
sıyla Ticaret eski Bakanı Agâh Oktay Güner ve Sa
nayi ve Teknoloji eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk hak
larında Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/212) 
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BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usu-
mi'nin, bütan gazı ile taşıt araçlanna gereksiz zam 
yaparak tüketiciye zarar verdikleri ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Ticaret eski Bakanı Agâh Oktay Güner ve 
Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son aylarda zamlar sıraya girdi Para değerini 

kaybettiği halde köylünün ürettiği buğday, tütün, pa
muk, zeytinyağı, süt, et, pancar fiyatları düşürüldü. 
Buna karşı, büyük iş adamlarının imal ettiği mallara 
insaf ölçülerini aşan zamlar yapıldı. Daha açık bir 
deyimle Hükümet köylünün, çiftçinin ürettiği malla
ra esirgediği zamları büyük şirketlere ve fabrikalara 
bol bol verdi. 

Fırsatçı bir tutum izleyen sanayiciler Cephe Hü
kümetinin desteğini sağlayınca ülkede adeta fiyat pat
lamaları oMu. Traktöre, otobüse, minibüse, otomo
bile ve çeşitti üretim araçlarına onbinlerce lira zam 
yapıldı. Hele bütan gazına hiç bir gerek yokken ya
pılan korkunç zam, yurttaşı şaşkına çevirdi. Buzdo
labı, çamaşır makinesi, zirai aletler gibi iğneden ip
liğe kadar tüm sanayi mamulleri bu zam furyasın
dan yararlandı. Başbakan ve ilgili bakanlar, zam yok 
dedikçe zam geldi. 

Cephe Hükümetinin bu fiyat politikası, büyük iş 
adamlarını semirtirken Türk Ulusunu ezdi ve daha 
da yoksullaştırdı. 

Traktör, otobüs, minübüs, otomobil ve bütan ga
zı fiyatlarının tespiti sırasında vatandaştan çok, bü
yük iş çevrelerinin yararlanması için özen gösterilme
si pahalılığın başlıca nedeni oldu. Nitekim, bütan ga-
zt, traktör, otobüs, minübüs, otomobil ve diğer üre
tim araçları, gerçek maliyet fiyatlarının çok üstünde 
satılmaya başladı. Çeşitli montaj sanayii her yıl ye
ni, yeni zam talepleri ile ortaya çıktı ve bu taleple
rin hemen hepsi kabul edildi. Bunun neticesinde iş 
çevreleri büyük kazançlar sağlarken, ihtiyaç sahibi 
vatandaş da milyarlarca lira zarara maruz kaldı. 

Yetkili bazı çevreler, Türkiye'de imal edilen trak
tör ve benzeri üretfm araçları 3& otobüs, minübüs ve 
otomobil ve bütan gazının maliyetinin satış fiyatları
nın yarısının altında olduğunu, ciddi bir maliyet araş
tırmasının bu gerçeği ortaya çıkaracağını ileri sür
mektedirler. 

Ayrıca montaj sanayiinde bir başka sömürü sis
temi basan ile uygulanmaktadır. Ahcıdan sıraya ko
nulmak bahaneleri ile onbinlerce"TIrâ peşin olarak 
tahsil edilmektedir. Ciddi/bir kontrol bahis konusu 
olmadığı için, bu yolla toplanan yüz milyonlarca lira 
büyük iş adamları veya onların sahip oldukları şir
ketler tarafından aylarca hatta senelerce bir tek ku
ruş faiz ödenmeksizin kullanılmaktadır. Bu sömürü 
düzenini devam ettirebilmek için de imalat kasıtlı 
olarak ihtiyacın çok altında tutulmaktadır. Böylece 
piyasada mal bulamayan ihtiyaç sahibi, sömürüye 
razı olmakta ve onbinlerce lirasını ilgili firmaya ver
mektedir. Ancak çile bu kadarla da bitmemekte, on
binlerce lirayı peşin verdiği ve aylarca beklediği hal
de istediğine bir türlü kavuşamayan alıcıdan, ayrıca 
açıktan onbinlerce lira daha sağlanmaktadır. Bu yol 
daha ziyade sıkıntısı çekilen traktör, otobüs, minübüs, 
otomobil ve benzeri üretim araçlarının satışında de
nenmektedir. İnsafsız bir biçimde sürdürülen bu sö
mürü yüzünden artık traktör veya otobüs almak çift
lik satın almaktan daha zor hale gelmiştir. Yüzbin-
lerce lirayı gözden çıkaran alıcının çektiği sıkıntı an
latmakla bitmez. 

Bütan gazı, traktör, otobüs, otomobil ve çeşitli 
sanayi mamullerine gereksiz zamlar yaparak büyük 
sermaye çevrelerinin açıktan milyonlarca lira haksız 
kazanç sağlamasına ve bu artan fiyatlar karşısında 
milyonlarca köylünün, çiftçinin ve dar gelirlinin ezil
mesine, sömürülmesine olanak yaratan Ticaret Ba
kam Agâh Oktay Güner, Sanayi Bakam Oğuzhan 
Asiltürk hakkında Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
ve Anayasamızın 90 ncı maddeleri gereğince bir 
Meclis Soruşturması açılmasını talep ediyorum. 

1 . 12 . 1977 
Balıkesir Milletvekili 

Sadullah Usumi 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu Meclis Soruş

turması Önergesi, Genel Kurutun 19 . 4 , 1978 tarih 
ve 4 ncü Birleşiminde aldığı karara uygun olarak ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale edi
lecektir. 

37. — Balıkesir Milletvekili Nuri Bozyel'in, bit
kisel yağ politikaları ile üretici ve tüketicinin zara
rına hareket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla es
ki Başbakan Süleyman Demirel ve Ticaret eski Ba
kanı Agâh Oktay Güner haklarında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/213) 
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BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Nuri Bozyel' 
in, bitkisel yağ politikaları ile üretici ve tüketicinin 
zararlarına hareket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıy
la eski Başbakan Süleyman Demire! ve Ticaret eski 
Bakanı Agâh Oktay Güner haklarında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Zeytin ve zeytinyağı sorunu, halktan yana olma
yan hükümetlerin yanlış politikaları nedeniyle ülke
mizin en önemli sorunlarından biri haline geldi. 

Demirel Hükümetinin hatalı tutumu, zeytin ve zey
tinyağı üreticisini büyük ölçüde mali bunalıma sürük
lemiştir. Daha evvelki yıllara nazaran bu yıl zeytin
yağına vesilen değer, paramızda yapılan operasyon
larla; tarım girdilerine gelen zamlar ve işçi ücretleri
ne yapılan farklı ödemeler güzönünd'e tutulmadan 
saptandığı için maliyetin altında kalmıştır. Böylece, 
üretici her zaman olduğu gibi bir kere daha Demirci 
Hükümetinin tokadını yemiştir. 

Elde ettiği ürününü zararına salmak mecburiye
tinde kalan üretici, yılların oluşturduğu birikim so
nucu önemli bir krizle karşı karşıyadır. Diğer bir ifa
deyle borçlarım ödeyemeyecek duruma düşürülmüş
tür. Ayrıca, Devlet adına destekleme anlamında ya
pılan aîımlardaki mekanizma da, üretici yerine tüc
car ve ihracatçı çıkarına işlediği için, bu yolla da üre
tici Devlet adaletinden mahrum bırakılmıştır. 

Dünyanın her ülkesinde zeytinyağı ürünü Devlet 
desteği görmektedir. Ülkemizde de yüzbinlerce aile
nin geçimini bu üründen sağladıkları düşünülürse, 
Devlet desteği görmeleri de doğaldır. Ne yazıkki, be
lirli bir azınlığın çıkarını önde tutan Demire! Hükü
meti bu düşünceden uzak kalmıştır. 

Zeytinciliğimizin gelişmesinde üreticinin kollan
masından uzak kalan politika başka oyunların tez
gâhlanmasını gerçekleştirmiştir: Geçen yıllarda Dev
let tarafından yapılan haşere mücadelesi, bir avuç ra-
finatörün isteğiyle kaldırılmış, ürünü haşere tarafın
dan tahribe terkedilmiştir. Zeytin ürününe musallat 
olan zararlılarla mücadele edilmediği takdirde zeytin 
taneleri çürüyerek, çürük tanelerden de elde edilecek 
zeytinyağının asidi yüksek olacaktır. Yağların yüksek 
asitli olması ise rafine fabrikalarına iş çıkaracak, ra-
finatörler de üreticinin sırtından milyonlar vuracak
tır. 

j Üretim ve pazarlamadaki oyunlardan kurtulama
yan üretici, çaresfzîiğln verdiği tevekkülcülükle Dev
let yerine doğadan yardım beklemektedir. 

Yağlık zeytin üreten yörelerde olduğu gibi, sala
muralık zeytin üreten yörelerin üreticileri de ürünün 
hem korunmasından, hem de pazarlanmasından şi
kâyetçidirler. 

Aslında bütün olanlar, adından başka milli yanı 
olmayan Demirel Hükümetinin bir «Milli yağ politi
kası» na sahip olamamasından ileri gelmektedir. Esa
sen, bu Hükümetin adı Milliyetçi olduğu halde, hiç 
bir konuda politikası milli değildir. 

Her şeyden evvel, milli duygular etrafında topla
narak kurulduğu iddia edilen bu Hükümetin, ülke
mizin yağ sorununu gerçek milliyetçi düşünce yoluy
la halletmesi gerekirdi. Oysa, ekonomide dışa bağlı-
Üığuı mecbur ettiği nedenlerle zeytin - zeytinyağı üre
ticilerinin yanında, diğer yağlı tohumları üretenlerin 
de ihmal edildiği ayrı bir doğrudur. 

Hepimizin bildiği gibi, yürütülen batak politika 
I yüzünden her yıl yağ açığımız bir ölçüde büyümek

tedir. Başka bir doğru da, hatalı olduğunu iddia etti
ğimiz bu tutumun mevcut potansiyele rağmen, pro-

I diktivite bakımından üretimı'n düşmesine neden oklu-
I ğu olayıdır. 

Milliyetçiliği adından ibaret kalan Demirel Hükü-
J metinin, ülkemizdeki yağ açığını önlemek için alma-
I sı gereken önlemlerin başında üreticinin korunması 

ve üretimin artırılması için teşvik edici girişimlerde 
I bulunması gerekirken, hizmeti başka istikametlere 

kaydırdığı gerçeği ortadadır. 

Geleceğinden emin olmayan ve zorlamayla ayak
ta kalmaya çalışan Demire! Hükümeti, ömrünü uza
tabilmek gayesiyle kasıtlı olarak yağ açığı yaratmış
tır. Likit yağların gerek ithalatında, gerek ihracında 

I lisans ticareti yoluyla bir çok kimsenin zengin oldıı-
I ğu inkâr edilemez. 

Adı geçen Hükümet, dış ticaretimize ve ekonomi
mize temelden egemen olan çevrelere dayanmaktadır. 

j Bir taraftan bitkisel yağlar arasında dengesiz fiyat 
I poKtJkası uygulamaktan doğan mecburiyetle bazı 
I ürünlerimizin ihracını gerçekleştirirken, diğer taraf-
I tan yapay olarak meydana gelen yağ açığını kapai-
I inak amacıyla ticari ilişkileri bulunan ülkelerin artık 
I yağlarını ithal etmişlerdir. Aslında bu işlemler kasıt-
I Iı gerçeklerle olmuştur. Maksatları ise, temel daya-
I naldan olan yaranlarına ithalat ve ihracat yoluyla 
I para kazandırmaktır. 
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Yıllardan beri uyguladıkları Türkiye doğrularına 
ters düşen politikalarıyla ülkenin çıkarlarım koruya
madıkları ve ulusumuzun büyük bir kesiminin sefa
letine sebep oldukları gerekçesiyle, Başbakan Süley
man Demire! ve Ticaret Bakam Agâh Oktay Güner 
hakkında Anayasamızın 90 ncı, Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddeleri gereğince Meclis Soruşturma
sı açılmasını talep ediyorum. 

Balıkesir Milletvekili 
Nuri Bozyel 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu Meclis So
ruşturması Önergesi, Genel Kurulun 19 . 4 . 1978 ta
rihli 4 ncü Birleşiminde alınan karara uygun olarak 
kurulan, Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale 
edilecektir. 

38. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve Ço
rum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, memurları kanun
suz olarak görevden aldığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/214) 

BAŞKAN — 38 nci sıradaki; Konya Milletveki
li İhsan Kabadayı ve Çorum Milletvekili Mehmet Ir
mak'ın, memurları kanunsuz olarak görevden aldığı 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla Ticaret Bakam Teoman Köp
rülüler hakkında Anayasanın 90 ncı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini okutuyorum. 

TBMM Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
5 Ocak 1978 günü Sayın Cumhurbaşkanınca tas

dik edilen Bakanlar Kurulu göreve başlamış ve henüz 
Güvenoyu almamış bulunmaktadır. 

Güvenoyu alıncaya kadar geçen dönemin bir in
tikal dönemi olduğu ve güvenoyu alma şartına bağlı 
olarak mesuliyet deruhte edildiği yüksek malumları
dır. 

Yeni Hükümet bizimde her zaman savunucusu ol
duğumuz huzur ve güven prensiplerine dayah bir 
Gensoru Önergesi sonucunda kurulmuştur. Ancak, 
Ticaret Bakanı Sayın Teoman Köprülüler'in tutum 
ve davranışları endişe vericidir. Huzur ve güveni yok 
edici niteliktedir. 

Ticaret Bakanı, Ticaret Bakanlığını kamu görev
lisi olmayan yüzü aşkın militanla işgal etmiştir. Bu 

j sorumsuz kişiler 1934 yılında bu bakanlığın girişine 
Aziz Atatürk'ün emriyle konulan Birinci ve İkinci 
Ergenekon tablolarını kaldırmışlardır. Bakanlıkta bir 
Devlet kuruluşunun güven verici ciddiyeti yerine anar
şi ve korku hâkim olmaya başlamıştır. 

t 

ı I. - Sayın Ticaret Bakam on bir tarım satış koo
peratifleri birliğinin genel müdürünü hiç bir gerek-

-çeye dayanmadan görevden almıştır. Kendilerine ye
ni görev vermemiştir. Memurlar Anayasa ve diğer 
kanunların hukuki teminatı altındadır. Bu tasarruf
lar açıkça Anayasa, Devlet Memurları Kanununun, 
2834 sayılı Kanun ve birlik mevzuatının ihlalidir. Bu 
genel müdürler başarılı bir destekleme alım kampan
yasını idare etmişlerdir. Stok, iç satış, dış satış bağ
lantılarını muvaffakiyetle yürütmüşlerdir. Birliklerin 
kâra geçmesi, alınan malların aşırı stok bırakmadan 
satılması bunun en güzel ve güvenilir delilleridir. Par
tizan ve peşin hükümlü bir tutumla bu değerli ele
manlar görevlerinden alınmışlardır. Hiç şüphesiz 
Türkiye'de hâkimler vardır. Ticaret Bakanının bu ta
sarrufları idari ve adli yargı organları tarafından ip
tal edilecek, elbette kanuni tazminata hükmoluna-

I çaktır. Devlet maalesef bu ağır maddi yükle zarara 
I uğratılmış olacaktır. 
I II. - Sayın Ticaret Bakanı Anayasa ve 2834 sayılı 

Kanunun teminatı altında bulunan tayinleri birlik 
I yönetim kurullarının teklifi ve bakanlık tasdikiyle 
I yapılan personelin görevlerine de son vermiştir. İş 
I Kanunu hükümleri muvacehesinde mukaveleli çalı

şan bu vasıflı teknik personelin adli merciler önün
de hakça tespit edilecek kanuni hak ve tazminatları 

I doğacaktır. Devlet bu yolla da ağır tazminata mah-
I kûm edilmiş olacaktır. 
I Böylece hiç bir ölçü ve esasa dayanmayan per-
I sonel kıyımı; birlikleri fevkalâde tehlikeli bir döneme 

sokmuştur. Bu ağır, maddi ve manevi baskı verimi 
I düşürecek, çalışma şevkini yok edecektir. 

III. - Ticaret Bakanı Çukobiriik'e bağlı fabrika
ların faliyetlerini durdurmaları emrini vermiştir. 

I Fabrikalar yüksek verimle çalışmakta iken dayanılan 
I hayali gerekçeyi anlamak mümkün değildir. Yağ fab-
I rikası, iplik fabrikası ve diğer tesislerin durunıların-
I dan meydana gelen ekonomik zarar ve kayıplar bü-
I yük rakamlara ulaşmaktadır. 
I IV. - Sayın Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, 
I Bakanlığın çeşitli kademelerinde yasalara uygun ola-
I rak tayinleri yapılmış olan personelin yetkilerini al-
I mış ve oıılann görevlerim ifa etmek üzere Bakanlık 
t Teftiş Heyetinden müfettişlere idari görev vermiş-
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tir. Bu tutum ve davranış teftiş heyetleri ile ilgili ya-
yasalara ve hukukî teamüllere aykırıdır. Müfettişler 
idari görev alınca bunların teftiş fonksiyonunu kini 
ifa edecektir? 

Yukarda ifade ettiğimiz hususlar Ticaret Bakanı 
Sayın Teoman Köprülüler'in iç ve dış ticareti düzen
leyen Ticaret Bakanlığını, Yurdumuz üretim ve ihra
catında büyük yeri olan Tarım Satış Kooperatifleri 
birliklerini Kanunları ihlal ederek, personelin çalışma 
huzur, ve şevkini yıkarak, idare etmek istediğini, bü
yük iktisadi kayıplara sebep olduğunu göstermekte
dir. Bütün bunlar Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesi kapsamı içine girdiğinden bir «Meclis So
ruşturması» ile tespiti ve ilgili Bakanın sorumlulu
ğunun Yüce Meclisçe gerekli kanuni neticelere götü
rülmesine, bu maksatla «Meclis Soruşturması» açıl
masına delaletlerinizi saygılarımızla arz ederiz. 

Konya Milletvekili Çorum Milletvekili 
İhsan Kabadayı Mehmet Irmak 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu Meclis Soruş
turmacı önergesi], Genel Kurulun 19.4.1978 tarihli 
4 nelü Birleşiminde alına ı karara uygun olarak kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havak edile
cektir. 

Sayın Attan Öyımenliin, Sayın İsmail Aydın'ın, 
Sayın Zeki Karaıgözlü'nün imzalarını taşıyan Ibir 
önerge vardır: «BMeşimlin günüerrideki «nadideleri rc 
(bitinceye kadar uzatılmasını arz ve ritea edeniz» denii-
lîyai't 

Değerli üye arkadaşlarım; ban de gündemdeki 
maddelerin bitimine kadar birleşimi uzatmayı düşü
nüyordum; fakat sayfalara (halktık yaran saatten faz
la, bir saate yakın sürecek kaldar gündemde madde 
vardır. Benim de rahatsızlığım sizin malumunuzdur. 
Bu bakımdan uzatma imkânını göremiyorum. 

AUTAN ÖYMEN (Ankara Miieîveklîl) — Söz 
rica ediyorum Saym Başkan. 

IBAŞKAN — Buyurun ef eridim, 
ALTAN ÖYMEN (Ankara Miietvekİli) — Sa

yın Başkan, sayın arkadaşlar? 
Türkltye Büyük MM&i Meclisi »irîeşik Toplantı

sının bugünkü gündemlinde - biniyorsunuz - geçen bir
leşimlerde de ballıns konusu edJJmıiş olan bir konu 
var. M'i'lîeJt Meclislinin geçen dönemsade, daha öne© 
verilmliş Soruşturma önergelerimi inceleyen hazııkk 
komisyonlarının raporları bulunuyor. Bu raporların 
burada görüşülmesi için bir komisyon kurulması la
zım. Bu komisyonum kuraluması da son maddede.: 

Şimdi, 38 - 39'ncu maddeye geldik galiba. Eğer 
iki Soruşturma önergesi de okunursa, bu seçimleri ya -
pafb&cek duruma gdelbiliyoruz. Şimdi, Cumhuriyet 
Halk Partisi ve diğer partiler; Milliyetçi Hareket 
Partisi ve Milli Selâmet Partisi bu komisyonun kın 
rulmffisı için gerekli aldıaylarını gösfernaıişlerdıir. Ada
let Paritîsinlim aday gösterip gösiernıedıiğiı dalha belli 
olmamıştır. 

Geçen defa Millet Meclisi kürsüsünde yapılan 
münakaşalarda bu konu ortaya atılmış ve Adalet 
ParDJsInlin geçen dönemde bu Soruşturma Komisyo
nunun Raporunun burada görüşü'memeai içim ko
misyonun kurulmaınasını temin edecek şekilde bu Bir-
leşek Toplantıları engellediği belirtülmiiştL Geçen dö-
nemlde, 1975 senesinin sonunda ortaya çıkan bir So
ruşturma konusu - ki, bu malum molbilya nıeseleslly-
le, Yahya • meselesiyle ilgilidir - bu Soruşturma Haızır-
îık Komisyolnutoun kurulmıaisı haftalarca, aid'aty gös-
terilmediği için, geciktirilmiştir. 

Şimdi] bu toplantının önergelerin okunmasından 
sonraki kısmı aşağı yukarı 15 - 20 dakikalık bir bö
lüm oialcaktır; eğer oraya gelirsek, nihayet, 2,5 yıl 
sonra bu Hazırlık Komisyonu Raporumun görüşülme
si imkânı doğacaktır. Eğer buna Adalet Partis'nıdeki 
arkadaşlarını da İtiraz etmezse bir 20 dakika daha bu i 
rada çalışabiliriz ve hu komlisyonu seçebiliriz. Eğer 
şlmldıjye kadar aday göstermemişlerse, yani bir emıgel-
lesne niyetleri yoksa, adaylarım burada bildirebilir
le!', bu secim de yapılır 

Bu bakımdan hem Heyeti Um um iyenin dikkatini 
(bu konuya celp ediyorum, hem de Adalet Partisin
deki arkadaşlarımın nokta i nazarını rica ediyorum. 
Eğer onlar da razıysa burada hemen bu komisyonu 
seçelim; komisyon çalışmaya başlasın ve gelecek cel
seden itibaren de, 2,5 yıldan beri sureta bu mfolbMya, 
Yahya falan meselesini burada bir sonuca bağlayalım 
arkadaşlar ,< 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Alan Öy-

nıeıı» 
İLHAN ERSOY (Kütahya MiHeivekiîi) — Sayın 

Başkan, tutumunuzun lehinde Söz istiyorum. 
Başkan Buyurun Sayın Ersoy 
İLHAN ERSOY ı(Kütaihya Milîeüvekili) — Sayııı 

Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 
Nedense saatin 19.00'a geldiği tam şu aaıida, sa

londa 30 - 35 kişinin Wile bulunmadığı bir sıralda 
yine bir polemik yaratılmaya kalkışılıyor. 
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Değerli arkadaşlar, bırakalım artık bu polemik
leri; bırakalım artık burada ağız oyunlarını. «Geli
niz beraber çalışalım» diye ricada bulunuyoruz. 30i 
kişiyle karar alacaksanız buyurunuz ahnız. 

Deyip deyip, dönüp dolanıp bir şakız gjibî, bir ye
ğen meselesinden bahsedip durmamın âlemi yok de
ğerli arkadaşlar. (CHP »radarından gürültüler) 

Müsaade buyurunuz efendim, müsaade buyuru
nuz; emri sizden almayacağım, müsaade buyurunuz. 

üpeJiidıim, Sayın Müezz!iüi'pğ ]̂.'nun kar^eşiinıin su> 
iıstknallerîni de konuşacağız, d£j^ kouu$arı da konu
şacağa. (CHP stralanndan güruhtular). 

Şimjdi burada nedir Sayın Başkanım, şu Salonu 
görüyorsunuz?.. 

[BAŞKAN — Sürenin uza^ılma^ı konusunda rica 
ediyorum, Küfen. 

İLHAN ERSOY (Defamla) — Şu Salonu görü* 
yorsumuz, salonda kaç kişi olduğumu görüyorsunuz, 
30 -35 kişi yok salonda. Buna rağmen süre uzatılma
sı için karar alınmasını fuzuli görüyorum; lüzumsuz 
görüyorum. Bunu polemik mevzuu yapmanın âlemi 
yok. Demlin, Başkanvekiliniz sayı» arkadaşımla be
raber oturduk, «üsteyi yaptığımı, rahatsız olduğuan 
halde bas taneden buraya kadar geldiğimi» keııdüe-
rine söyledim. Gelip böyle bir oyun yapmanın bir 
olup bittiye getirmenlin alemi yok, Burada, çıkıp 
mutlaka «Efendim komisyon üyelerini hâlâ Adalet 
Partisi verdi, vermedi» münakaşalını yapmaktan 
vazgeçiniz arkadaşlar. Bunları çok yaparsınız; büz 
de vereceğiz, çok sıkıntısını çekersiniz, yardımcınız 
olmaz, müşkül durumda kahrısınız, Saym Oymen, 
Bırakınız bu usulleri, geliniz yapılacak çok iş vardır. 

NECCAR TÜRKOAN (İzmir Milletvekili) — 
Sayın öymen'e sataşıyor, Saym Başkan. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Müsaade buyu
run efu.ıidim, !si;ze cevap vermeye mezun değilim, mü
saade buyurunuz fikrimi söyleyeceğim. 

iBAiŞKAN — Sayın Türkean, sataşma filan yok, 
lütfen. 

İLHAN ERSOY (Devanda) — Değerli arkadaş* 
lamnuz; geliniz bu Mizumlsuz şeyleri bir tarafa bua»* 
kalım, elbirliği ile çalışmaya başlayalım. Saat yedi 
olmuştur, 30 kişiyle karar almaya Yüce Meclislerin, 
Ortak Grupun hakkı yoktur* 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya Milletvekili) 
— Zalbıtlara geçiyor bu sözleriniz, gayri ciddi olu
yor* 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Müsaade buyu» 
rumuz efendim, müsaade buyurunuz, 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya MiMetyekiii) 
— Sayın Başkan, arkadaşın sözleri zabıtlara geçiyor, 
«Salonda 30 kişi var» diyor. Genel Kurulda 100 ki
şiden fazla arkadaşımız var* 

BAŞKAN — Sayın Çoban, Sayan Çoban, rica 
ediyorum* 

Buyurun. 
İLHAN- ERSOY (Devamla) — Muhteşem asfcar 

daşlar; yoklama Memeyecegifc, yojkfetma jstejraeye 
tenezzüjl etmiyoruz. (CHP sıralanridan gürültüler). 
Yokîaıma istemeyeceğiz, korkmayın, çekiinmeyin, şu 
30 kişinizle karar alınız zararı yok; ama bütün bun
lara rağmen.. (CHP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum. 
İLHAN ERSOY (Devamla) — Sayın Müezzin* 

oğhı'nun kardeşi hakkımdaki tahkikatını da hesabını 
veııecekskllz, diğer konuların da hesabını vereceksi
niz. Bütün bunlar teker teker sîzden istenecek; hattat 
hesabını veremeyeceksiniz. (CHP sıralarından gürül
tüler;)* 

Değerli arkadaşlar; gelin bu zıddiyetten vazgeçi
niz; geliniz, iyi müLtaiseibetlerii bozmaktan vazgeçiniz; 
geliniz, iyi münasebetleri bozmaktan vazgeçiniz; geli
niz, Meclis bihakkın çalıştırma yolunda işbirliği, el
birliği yapalım. Bu iyi bol değildir. Doğru yolda de
ğilsiniz. Doğru yolda olmanızı tavsiye ederim. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (CHP sıra
larından gürültüler)* 

BAŞKAN — Teşekkür «derim. 
jALTAN ÖYMEN (Ankara Milletvekili) — Sa

yın Başkan, Sayın Ersoy Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmıştır. 

(BAŞKAN — Ne konusunda sataştı Saym Aftan 
Oymen? Bîr sataşma söz konusu değil efendim, 

ALTAN ÖYMEN (Ankara MiMetfvekM) — Şu 
noktayı belirtmek isi.tyorum: Burada ağız oyunu yap
mış değiliz. 2*5 seneden beri devam eden bir mese
leyi nihayet sonuca bağlayacağız* 

BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederim. Zabıtlara 
geçmiştir* 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli Milletvekili) — 
'Ben de konuşmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun. Eğer görüşmek: 
istiyorsanız..* 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli Milletvekili) — 
Vazgeçtim* 

BAŞlKAN — Vazgeçtiniz. Peki, teşekkür ederini. 
Sayla arkadaşlar, ben tahammül göstermeye goy* 

ret ederim.; Yalnız şunu söyleyelim ki, henüz adaylar 
gösterilmiş değildir. 
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ALTAN ÖYMEN (Ankara Milletvekili) —. Kim 
göstermedi? Hangi parti göstermedi? 

BAŞKAN — Gündemdeki Sorutturma önergiele-> 
rirtl tamamlasak bile, seçim yapma imkânımız yok
tur Sayın öymen* 

ALTAN ÖYMEN (Ankara Milletvekili) — Kim 
göstermedi? Sayın Başkan, (CHP sıralanııdan «Hangi 
Parti göstermedi?» sesleri) 

(BAŞKAN — Bu saate kadar diğer partilerden ge-

Bazı partiler göstermişler, bazı partiler şey yapıla 
manuştır. (CHP sıralarından gürültüler) 

İSMET ATALAY (Kars Milletvekili) — İsim ver , 
(hangi parti? 

BAŞKAN — Şu anda Başkanlığa bu hususta bil
gi verilmemiştir. Verilen bilgi, bütün partilerin üye 
seçimi için aday göstermedikleri konusundadır. 

ORHAN BİRGtT (tstaribul Milletvekili) — Cum-
ihuıiiyet Halk Partisi Grupu aday gösterdi.! 

BAŞKAN — Gösterilmediği konusundadır. Bu ba
kımdan çalışmaların uzatılmasının faydası olmadığı 
kanaatindeyim.! 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya MMetvekifi) 
— Sayın Başka/n oylayın* 

BAŞKAN — Türödiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısının 5 nci Birleşimini kapatıyorum. 
(CHP sıralarından «oylayım» sesleri, gürültüler) 

Kapanına Saati : 19.05 
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Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
GÜNDEMİ 
5 NCİ BİRLEŞİM 

10 . 5 . 1978 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — Malatya eski Milletvekili Celâl Ünver'in, 

Hekimhan olaylarında görevlerini kötüye 'kullandıkla
rı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley
man Demire!, Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Alparslan Türfceş, içişleri eski Bakam Oğuz-
han Asütürk ve Adalet eski Bakanı İsmail Müftüoğ-
lu haklarında Anayasanın 90 no, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/177) 

2. — Aydın eski Milletvekili M. Şükrü Koç ve 
9 arkadaşının, mili geüırin dağılımında denge sağla
yacak tasarı ve tekliflerin yasalaşmasını önleyerek gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanunumun 240 ncı maddesine uydnğ» iddiasıyla Ma-
liiye eski Bakanı Yılmaz Ergeuekon hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Topfeusttsı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyannea bir Meclis Soruşturması . 
açrimasma ilişkin önergesi. (9</*7f) 

3. — Danıştay kararım uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine Uyduğu iddiasıyla Çalışma 
eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 neü maddeleri «yaıınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/179) 

4. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, yap
tığı partizan tayinlerle görevini kötüye kullandığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğa iddiasıyla Müh Eğitim eski Bakanı Ali 
Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı* TBMM 
Birleşik Toplantı» İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına iüşkrn öner
gesi. (9/180) 

5. — Danıştay kararım uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu e îemdam Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla MM 
E&tım eski Bakam Ati Naiti Erd*m hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü

nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına Riskin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/181) 

6. — Danıştay kararını uygulamayarak görevinü 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İçişleri 
eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında Anayasalın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturma
sı açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/182) 

7. — Danıştay kararını, uygulamayaraik görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İmar ve 
İskân eski Bakam Nurettin Ok hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 neü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/183) 

8. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Milli Eğittim eski Bakam Ali Naili Erdem 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına iaşkin Başbakan
lık tezkere». (9/184) 

9. — Danıştay kararım uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Ana
yasanın 90 ncr, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açrfmasına âişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/185) 

10. — Danıştay kararım uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakam Ali Naili Erdem hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/186) 



11. — Danıştay karacını uygulamayarak görevinji 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/187) 

12. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Maliye 
eski Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/188) 

13. — Danıştay kajrarıru uygulamayarak görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Çalışma eski bakanları Ahmet Tevfik Paksu ve Şev
ket Kazan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi. (9/189) 

14. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma 
eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/190) 

15. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma 
eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/191) 

16. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma 
eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünü» 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/192) 

17. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü-
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nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

• (9/193) 

* 18. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, Hü-
'• kümetin kuruluşunda görevlerini kötüye kullandıkları 
; ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
i maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman 
I Demirel ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı 

Kâmran İnan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/194) 

19. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir'in, teş
vik belgelerinin verilişinde görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Sü
leyman Demirel, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Ab-
dülkerim Doğru ve Ticaret eski Balkanı Halil Başol 
haklarında Anayasanın 901 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/195) 

20. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
ete taban fiyatı vermeyerek üretici ve tüketicinin za
rarına hareket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla es
ki Başbakan Süleyman Demirel ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık eski Balkanı Fehim Adak • haklarında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/196) 

21. — Mardan Miilletvekili Nurettin Yılmaz'ın, Nu
saybin'de meydana gelen olaylarda görevlerini kötüye 
'kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İçişleri es
ki Bakanları Oğuzhan Asiltürk ve Korkut Özal hak
larında Anayasanın 9Pl ncı, TBMM Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/197) 

22. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Karakoç 
ve 5 arkadaşının, siyasi amaçlarla görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Süleyman Demirel, Milli Eğitim eski Balkanı Na-
hit Menteşe ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Gün 
Sazak haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/198) 



23. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, orman 
tahribini önlemeyerek görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman 
Demirel ve Orman eski Bakam Sabahattin Savcı hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/199) 

24. — Çorum Milletvekili Şükrü Bütün'ün, taban 
fiyatlarının tespitinde üreticinin zararına hareket ettik
leri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 141 nci 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman 
Demirel ve Bakanlar Kurulu eski üyeleri haklarında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/200) 

25. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
pancar üreticisinin zararına hareket ederek görevleri
ni kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla es
ki Başbakan Süleyman Demirel ve Sanayi ve Tekno
loji eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk haklarında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/201) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Anayasal Devlet düzenini bozduğu ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240, 311 ve 312 nci 
maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley
man Demirel hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/202) 

27. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
ilinde yatırımları engelleyerek görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Süleyman Demirel, İmar ve İskân eski Bakanı 
Recai Kutan ve Sanayi ve Teknoloji eski Bakam 
Oğuzhan Asiltürk haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Brrleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/203) 

28. — Kars Milletvekili İsmet Atalay'ın, et ve 
süt taban .fiyatlarının tespitinde üretici zararına ha
reket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Süleyman Demirel, Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

eski Bakanı Fehim Adak ve Ticaret eski Bakam Agâh 
Oktay Güner haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/204) 

29. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, halk 
sağlığı konusunda gerekli önlemleri almayarak göre
vini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/205) 

30. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Danıştay kararlarım uygulamayarak görevlerini kötü
ye kullandıkları ve bu eylemlerinim Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Baş
bakan Süleyman Demirel, Milli Eğitim eski Bakanı 
Ali Naili Erdem, Ulaştırma eski Bakanı Nahit Men
teşe, Köy İşleri eski Bakanı Vefa Poyraz, Orman es
ki Bakanı Turhan Kapanh, Sosyal Güvenlik eski Ba
kanı A. Mahir Ablum, İçişleri eski Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk, Maliye eslki Bakanı Yılmaz Ergenekon, Sa
nayi ve Teknoloji eski Bakanı Abdülkerim Doğru, 
İmar ve hkân eski Bakanı Nurettin Ok ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar eski Bakanı Selâhattin Kılıç hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/206) 

31. — Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, 
köye götürülen hizmetlerde partizanlık yaptıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman De
mirel ve Köy İşleri eski Bakanı Turgut Yücel hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/207) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, kâğıt fiyatlarına yapılan zamların uygu
lanmasında Devlete zarar verdikleri ve bu eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 193, 229 ve 230 ncu mad
delerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Teknoloji eski 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Ticaret eski Bakanı Agâh 
Oktay Güner ve Maliye eski Bakam Cihat Bilgehân 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 

I (9/208) 



33. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve, Sabri 
Kıkç'm, partizanlık yaparak Toprak ve Tarım Refor
mu uygulamasını amacından saptırdıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel 
ve Devlet esiki Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Al
parslan Türkeş haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/209) 

34. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 13 
arkadaşının, Danıştay kararma uymayarak Eği
tim enstitülerine sınavla öğrenci aldığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddele
rine uyduğu iddiasıyla Müii Eğitim eski Bakar» Na-
hit Menteşe hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
mi. (9/210) 

35. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol ve 
5 arkadaşının, işçilerin sosyal ve ekonomik haklarını 
kısıtlayıcı tedbirleri önlemeyerek görevini ihmal ve 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/211) 

36. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
bütan gazı ile taşıt araçlarına gereksiz zam yaparak 
tüketiciye zarar verdikleri ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla Ticaret eski Bakam Agâh Oktay Güner ve Sa
nayi ve Teknoloji eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk hak
larında Anayasanın 9ö ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün t2 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/212) 

37. — Balıkesir Milletvekili Nuri Bozyel'in, bit
kisel yağ politikaları ile üretici ve tüketicinin zara
rına hareket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla es
ki Başbalkan Süleyman Demirel ve Ticaret eski Ba
kam Agâh Oktay Güner haklarında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştunnas acıtma
sına ilişkin önergesi. (9/213) 

38. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve Ço
rum Milletvekili Mehmet Irmak'aı, memurları kanun
suz olarak görevden aldığı ve bu eyleminin Türk Ce

za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/214) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı 
Tuncay Mataracı hakikında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/215) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf özbaş'm, milli kültürü yaralayıcı beyan ve dav
ranışlarda bulunduğu ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 142/3, 240 ve 426 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyla, Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı 
hakkında Anayasanın 90 neı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/216) 

41. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve iki 
arkadaşının, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumunda kanunsuz tasarruflarda bulundukları ve bu 
eyiemüerinin Türk Ceza Kanununun 252 nci maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel 
Çakmur ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydmiı hakların
da, Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarmca bir Mecîis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/217) 

42. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 12 
arkadaşının, kooperatif yöneticilerinin tayininde par
tizanca davrandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 64, 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülüler haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarmca bir Mecîis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/218) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

1. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevi
mi kötüce fcifflfflnıçfoğr ve bu «ytamanıin Türk Ceza Ka-
nunuratm 240 ncı mıaıddieısıiınıe uyduğu iddtiasıyle Çanak
kale eski Milletvekili Refet Sezgin hakkında, Anaya
sanın 90» 147 vte TBMM Birfeşik Toptasötıısı içtüzüğıı-
nüaı 12 ve 13 ndi maididıelgaıi uyarmca MebLis Soruştor-



ması açılmasına ilişkin Başlbakaplık tezkeresünii ince
lemek üzere kurulan 9/21 numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/21) 

2. — İçel eski Milletvekili İbrahim Göktepe ve 
15 arkadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
munu Anayasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği 
yayın esaslarından uzaklaştırdığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında, 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan (9/38) numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/38) 

3. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 
arkadaşının, memuriyet mevkii ve nüfuzunu kötü
ye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 228, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel, Maliye 
eski Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret eski Ba
kanı Halil Başol haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12.nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 

(ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan 9/59 nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/59) 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı Genel Kurulunun 19 . 4 . 1978 tarihli 4 ncü 
Birleşiminde alınan karar gereğince, 1, 2, 3 ve 4 nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonlarına üye se
çimi. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Recai 
Kocaman'm, Türkiye Büyük Millet Mecfoi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin değiştiril
mesine ilişkin İçtüzük teklifi. (2/1) İçtüzük Geçici 
Karma Komisyonuna üye seçimi. 
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GEREĞİNCE 
BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ SORULAR 
5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 

TASARI VE TEKLİFLERİ ÎLE İÇTÜZÜK 
TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

7, — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK ÎLE ÎLGÎLÎ KONULAR 

(TBMM 5 nci Birleşim) 




