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IV. — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 206 

1. — (9/30) esas numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu Başkanlığının, görev süresinin 
30 gün daha uzatılmasına dair tezkeresi (9/30, 
3 /i 44)- 206 

2. — 30 günlük süre içerisinde görev taksimi 
•yapamamış bulunan Soruşturma Hazırlık komis-
larma yeniden 30'ar gün süre verilmeine dair 
•Baskanhk-tezkeresi (9/37, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 
9/43, -3/143) 206:207 

3. — Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerin
de evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 
5 . 7 . 1975 günü saat 24.00'e kadar uzatılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/142) 207:231 

4. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
kimyevî gübre .fiyatlarının tespitinde tutarsız dav-
ranışjarıyle Hazineyi zarara uğrattığı ve bu ey
lemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Necmettin Erbakan, İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk, Bayındırlık Bakanı Fehim 

Sayfa 
Adak, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kor
kut Özal ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdül-
kerim Doğru haklarında bir Meclis soruşturma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (9/44) 231:232 

5. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tü-
mer'in, dünya hampetrol fiyatları düşme kayde
derken, bazı yabancı petrol şirketlerine yüksek 
fiyatla ithal izni vererek, Hazineyi zarara uğ
rattığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 229 
ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç 
hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/45) 232:233 

6. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin Ata
beyli ile Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel' 
in, bazı yabancı petrol şirketlerine tanınan indi
rimin oranlarını düşürmek suretiyle Hazineyi 
zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin T. C. Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
Maliye eski Bakanı Deniz Baykal ile Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Cahit Kayra hak
kında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/46) 233:234 

V. — Seçimler 234 
1. — (9/21) esas numaralı Soruşturma Hazır

lık Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için 
seçim. 
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Sayfa 
VI. — Görüşülen İşler 234 

1. — Konya eski Milletvekili Sadi Koçaş'ın, 
T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyan, adı
nın arfyon kaçakçılığına karıştığına dair haber
lerin ve iddianın aydınlığa kavuşturulması bakı
mından eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı olan kendisi hakkında bir Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesi ve 25 numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu. (9/25) 
(S. Sayısı: 95) 234:235 

Takip ettiği yanlış enerji poltikası yüzünden Dev
leti büyük zarara uğrattığı iddiasiyle Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu hakkında ku
rulmuş bulunan Soruştudma Hazırlık Komisyonunun 
(9/30) süresinin 30 gün, 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun, Anaya
sa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın esasların
dan uzaklaştırdığı iddiasiyle eski Başbakan Bülent 
Ecevit hakkında kurulmuş bulunan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun (9/38 görev süresinin de 15 gün; 

Uzatılması hakkında Soruşturma Hazırlık Komis
yonu başkanlıkları tezkeresi kabul edildi. 

Kahraman Maraş Milletvekili Ahmet Tevfik Pak-
su'nun (2/22), 

C. Senatosu Ankara Üyesi Turhan Kapanlı'nın 
(9/23), 

Kütahya Milletvekili Ahmet Mahir Ablum'un 
(9/26), . 

C. Senatosu İstanbul Üyesi A. Vefa Poyraz'ın 
(9/28), 

Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek'in (9/28), 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın (9/32), 
Sakarya Milletvekili İsmail Müftüoğlu'nun (9/35), 
İzmir Milletvekili Yılmaz Ergenekon'un (9/35), 
Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın (9/36), 
İzmir Milletvekili Yücel Dirik'in (9/39), 

Sayfa 
2. — Giresun, (Konya eski) Milletvekili 

İ. Eetm Kılıçoğlu'nun, kayırma, usulsüzlük, yol-
sozluk, nüfuz ticareti, vazifeyi suiistimal, yakın
larına menfaat temini, Hazineyi zarara uğrattığı 
ve yetkilerini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id
diasiyle eski Başbakan Süleyman Demirel hak
kında bir Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 20 Numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu. (9/20) (S. Sayısı: 88 ve 
88'e 1 nci ek) 235:237 

Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evliya'nın 
(9/36) ve, 

C. Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu' -. 
nun da. seçilmiş olduğu bütün; 

Soruşturma Hazırlık Komisyonu üyeliklerinden çe
kildiklerine dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde evvelce 
ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin 5 . 6 . 1975 günü 
saat 24.00'e kadar uzatılmasına dair Başbakanlık tez
keresi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi. 

Çay Kurumu bünyesinde (Çay - Kur) yaptığı key
fî ve partizan tasarruflarla görevini kötüye kullandı
ğı, çay kampanyası sırasında çıkarılan kararnameler
le üreticiye ve millî ekonomimize zarar verdiği iddia
siyle Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mahmut Türk
menoğlu hakkında (9/40), 

Bakanlar Kurulunca canlı hayvan alımında tespit 
edilen taban fiyatlarını gereği gibi uygulamadıkları 
iddiasiyle Ticaret eski Bakanı Fehim Adak ile Tica
ret Bakanı Halûk Cillov haklarında (9/41), 

Afşin - Elbistan projesinin ihalesinde bakanlık nü
fuzunu kötüye kullanmak suretiyle Devleti zarara uğ
rattığı iddiasiyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Ba
kanı Cahit Kayra hakkında (9/42) ve, 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Bakanlığı zamanında yaptığı kanunsuz tasarruf ve 
tayinlerle görevini kötüye kullandığı iddiasiyle Millî 
Eğitim eski Bakanı Mustafa Üstündağ hakkında 
(9/43); 

Kurulan Soruşturma Hazırlık komisyonlarına ve 
Çekilmeler nedeniyle bazı üyelikleri boşalmış bu

lunan 9/15, 9/20, 9/22, 9/23, 9/26, 9/30, 9/31, 9/32, 
9/33, 9/35 ve 9/39 numaralı Soruşturma Hazıriik Ko
misyonlarına; 

Gruplarca gösterilen adaylar seçildiler. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürünün Kö
mür Satış ve Tevzi Programına aykırı hareket ederek 
ve bazı usulsüz tasarrufîarıyle Kurumu zarara uğrat
tığı halde bu şahsın görevinde kalmasını sağladıkları 
ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddasıyle eski Başbakanlardan Ferid Me
len ile Naim Talû (9/32) (S. Sayısı: 89 ve 89'a 1 nci 
ek), 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, memleketi bir 
iç badireye götürebilecek tertiplere sebebiyet verdiği 
ve bu eyleminin T. C. Kanununun 228 nci maddesine 

.uyduğu iddiasiyle İçişleri eski Bakanı Faruk Sükan 
(9/10) (S. Sayısı: 90 ve 90'a 1 nci ek), 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, 
Petrol Oifisi Genel Müdürlüğünde müfettişlerce tespit 
olunan kredi ve inşaat yolsuzluğu ile ilgili dosyası 
savcılığa intikal ettirmemek suretiyle görevini kötüye 
kullandığın ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddasıyle Enerji ve Tabiî Kaynak
lar eski Bakanı Nuri Kodamanoğlu (9/31) (S. Sayısı : 
91), 

Elâzığ eski Milletvekili Samet Güldoğan'ın, Ka-
rakaya Baraj yolunun güzerhâhını değiştirerek eko
nomi ve sanayimize zarar verdiği ve bu eylemlerinin 

T. C. Kanununun 23Û ve 240 ncı maddelerine uydu
ğu iddasıyle eski Başbakan Süleyman Demirel ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski bakanları Sabit Os
man Avcı, Nahit Menteşe ye Nuri Kodamanoğlu 
(9/33) (S. Sayış : 92), 

Manisa Milletvekili Veli Bakrılı'nın, siyasî emniyet 
bakımından ağır bir suçla muhakeme edilen kişilerin 
yurt dışına çıkamalarında görevini ihtimal ve kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle İçişleri eski 
Bakanı Ferit Kubat (9/24) (S. Sayısı: 93), 

İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, üniversi
telerarası giriş sınavı sorunlarının çalışmasına sebep 
olmak ve sınavları iptal etmemekle görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddasıyle Millî Eğitim 
eski Bakanı Orhan Dengiz (9/34) (S. Sayısı: 94) ve, 

İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, İkinci Beş 
Yıllık Plan Döneminde Kalkınma Fonu adı altında 
harcanması lâzım gelen meblâğın sarfedilmesinde bü
yük yolsuzluklar olduğu ve bu eyleminin T. C. Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle eski 
Başbakan Süleyman Demirel (9/15) (S. Sayısı: 86 ve 
86'ya 1 nci ek); 

Haklarında Soruşturma Hazırlık Komisyonu ra
porları kabul edildi. 

Birleşime saat 18.10'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
M. Ek$i 

Divan Üyesi 
Siirt 

/. Ar ikan 

Divan Üyesi 
İçel 

O. Mavioğlu 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

39 . 5 . 1975 Cuma 

Rapor 
1. — Giresun, (Konya eski) Milletvekili, İ. Etem 

Kılıçoğlu'nun, kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, nüfuz 
ticareti, vazifeyi suiistimal, yakınlarına, menfaat te
mini, Hazineyi zarara uğrattığı ve yetkilerini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı 

maddesine uyduğu iddiasiyle eski Başbakan Süley
man Demirel hakkında bir Meclis soruşturması açıl
masına dair önergesi ve 20 numaralı Soruşturma Ha-
z'.rlık Komisyonu raporu. (9/20) (S. Sayısı: 88 ve 
88'e 1 nci ek) (Dağıtma etrihleri: 12 .3 .1973 , 
12 . 5 . 1975) 

.«>.—«s» >.<3-<j 
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BtittNCl ÖTÜRÜM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekiü Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : İlhami Çetin (Yozgat), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 10 ncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

/. — (9/30) esas numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başaknlığının, görev süresinin 30 gün da
ha uzatılmasına dair tezkeresi (9/30, 3/144) 

BAŞKAN — Süre uzatımına dair Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu tezkeresi vardır, okutuyorum. 

9/30 No. lu Soruşturma Hazılık Komisyonu 
Esas No. : 9/30 
Karar No. : 4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Cemalettin 
înkaya ile »Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı'nın ta
kip ettiği yanlış enerji politikası yüzünden Devleti 
büyük zarara uğrattığı ye hu eylemin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı ihsan Topaloğlu 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere Genel Kurulun 4 . 2 . 1 9 7 4 
tarihli 2 nci Birleşiminde kurulmuş bulunan 9/30 
No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonumuzun çalış
ma süresinin, çalışmaları tamamlayamadığından, ye
niden, karar tarihinden itibaren 30 gün uzatılmasını 
emir ve müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
9/30 No.lu Soruşturma 

Hazırlık Komisyonu Başkanı 
Mustafa Asri-Ünsür 

Yozgat 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

EL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kahul edilmiştir. 

2. — 30 günlük süre içerisinde görev taksimi ya
pamamış bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonla
rına yeniden JO'ar gün süre verilmesine dair Başkan
lık tezkeresi (9/37, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 9/43, 
3/143) 

BAŞKAN — Henüz görev taksimi yapamamış 
bulunan Soruşturma Hazırlık komisyonlarının çalış
ma sürelerinin uzatılmasına dair Başkanlık önerisi 
vardır, okutuyorum. 

Sayın üyeler, 30 günlük çalışma süreleri başkan, 
sözcü, kâtip seçimlerini yapamadan sona eren : 

«1. 9/37 esas numaralı Enerji ve Tabiî Kaynak
lar eski Bakanı Cahit Kayra hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna karar tarihinden itibaren yeniden 30 gün
lük süre verilmesi» ni oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«2. 9/39 esas numaralı Köy İşleri ve Kooperatif
ler eski Bakanı Mustafa Ok ile Maliye eski Bakanı 
Deniz Baykal haklarında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair Soruşturma Hazırlık- Komisyonuna Jcarar 
tarihinden itibaren yeniden 30 günlük süre verilmesi» 
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«3. 9/40 esas numaralı Gümrük ve Tekel eski 
Bakanı Mahmut Türkmenoğlu hakkında bir Meclis 
Soruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık 

IV. — BAŞKANLİĞİN GEÎ 
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Komisyonuna karar tarihinden itibaren yeniden 30 
günlült sürjs verilmesi» ni oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«4 9/41 esas numaralı Ticaret eski bakanları Fe-
him Adak ile Haluk Cillov haklarında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna karar tarihinden itibaren yeniden 30 gün
lük süre verilmesi» ni oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«5. 9/42 esas numaralı Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
eski Bakanı Cahit Kayra hakkında bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna. karar tarihinden itibaren: yeniden, 30 günlük 
süre verilmesi» ni oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«6. 9/43 esas numaralı Millî Eğitim eski Bakanı 
Muöafa Üstündağ hakkında bir Meclis Soruşturması 
açılmasına- dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
karar tarihinden, itibaren, yeniden 30 günlük süre ve
rilmesi» nr aylarınıza, sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul: edilmiştir. 

3. — Ankara, istanbul, Adana ve İçel illerinde 
evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 5.7.1975 
günü saat 24.00'e kadar uzatılmasına, dair Başbakan
lık tezkeresi. (3/142) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizin 1 nci 
maddesinde yer alan Sıkıyönetim süresinin uzatılma
sına ilişkin Başbakanlık tezkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kıbrıs'la ilgili genel durumun gerginliğini sürdür
mesi ve iç güvenlik nedeniyle, halen Ankara, İstanbul, 
Adanan ve1 fçeli illerinde uygulanmakta olan Sıkıyö
netiminin 5 . 7 . 1975 günü saat 24.00'e kadar bir ay 
süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Mecli
sine ara, Bakanlar Kurulunun 2 . 6 .1975 tarihinde 
uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN- — Konu üzerinde grupları ve şahısları 
adına söz alan. sayın üyeleri bilgilerinize sunuyorum. 

Gruplar adına : Etemokratik Parti Grupu adına 
Setym Turgut* Cebe1, Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üy«s£ 

Ş«hısförr- adim : Sayın Mustafa Gtftıef, Sayın 
Boğan ÖEtunç; Sayra Hasan Yıldırım ve Sayın Şener 
Efettaf söz* istemişlerdir. 

Hükümet adına Sayın İçişleri Bakanı Oğuzhan 
AsiMrk; buyurun efendim. 

Sayın üyeler, bilindiği üzere Hükümet ve grupla
rın konuşma süresi 20, şahısları adına konuşacak sa
yın üyelerin 10 dakikadır., 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
; (Ankara Milletvekili) — Değerli Başkan, Yüce Mec-
! lisin değerli üyeleri; 

Kıbrıs • buhranı sebebiyle 20 Temmuz 1974 ta-
rinde 14 ilimizde ilân edilip bilâhara Yüce Heyeti
nizin kararlarıyle sahası daraltılarak; Ankara, İstan
bul, Adana ve İçel illerine inhisar ettirilen Sıkıyöne
tim uygulaması yeni bir karar alınmadığı takdirde, 
5 Haziran 1975 günü sona erecektir. 

Kıbrıs ile ilgili durum ve son gelişmelerin genel 
bir değerlendirmesini yapan Hükümetiniz, Millî Gü
venlik Kurulunun tavsiye kararına da dayanarak, 
aşağıda arz ve izah edeceğim gerekçelerle 4 ilimiz-

. deki Sıkıyönetim uygulamasının bir ay daha uzatıl-
i ması ve bunun Yüce Heyetinizin onayına sunulma-
| sı kararına varmıştır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Kıb-
! rıs-'ta enosisi amaçlayan 15 Temmuz 1974 darbesi, 
• buradaki soydaşlarımızın güvenliği ve Kıbrıs'ın ba-
; ğımsız varlığının devamı bakımından son derece va-
j hini şartları ortaya çıkarmıştır. Bu durum karşısın-
l da milletlerarası anlaşmalarla yüklenmiş bulundu-
\ ğumuz sorumluluğu yerine getirmek üzere, Kahra-
; man Silâhlı Kuvvetlerimizin başarı ile gerçekleştirdi-. 
\ ği «Barış Harekâtı» na girişilmiştir. 

Bu harekâtın bitiminden şu ana kadar geçen dö-
; nemde Kıbrıs'ta nihaî barışa ulaşmajc üzere topye-
• kûn milletçe gösterilen iyi niyetli yapıcı tutum, bü-
| tün dünyanın malûmudur. Bu iyi niyetli ve yapıcı tu-
ı tum cümlesinden olmak üzere; Kıbrıs ve Kıbrıs'taki 
j soydaşlarımızın meselelerinin halledilebilmesi için, 
! gerekli barışçı teşebbüslerden kaçınılmamış ve Kıb-
î rıs^ta devamlı barışın sağlanmasına yardımcı olacak 

teşebbüsler iyi niyetle desteklenmiştir. 
Barışa ulaşılmasına yardımcı olacağına inandığı

mız toplumlararası görüşmeler teşvik edilmiş ve bü
tün bunlar yapılırken, Kıbrıs'taki soydaşlarımızın 
meşru hak ve güvenliklerinin bir daha ihlaline im-
kâ% rermeyecefc bir düzenin, iki bölgeli coğrafî fe
derasyon esasına göre» kurulması zorunluluğu daima 
gözönünde bulundurulmuştur. Anlaşmazlıklara barış
çı müzakere yoluyle çözüm şekli bulunmasından ya-. 
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na olan Hükümetiniz, Sayın Dışişleri Bakanımız ile 
Yunanistan Dışişleri Bakanı arasında Roma'da cere
yan etmiş olan görüşmelerle başlatılmış olan diyolo-
ğun, Sayın Başbakanımız ile Yunanistan Başbakanı 
Sayın Karamanlis tarafından bilâhara devam ettiril
miş bulunmasını ve iki ülke arasındaki bütün mesele
lerin barışçı müzakere yoluyle çözümlenmesi husu
sundaki mutabakatı memnuniyetle karşılamaktadır. 

Bundan başka, Hükümetiniz Kıbrıs'ın müstakbel 
statüsüne ait esasların, milletlerarası platformda de
ğil, her şeyden önce iki toplum arasında eşit şartlar 
altında yapılacak görüşmelerle tespit edilmesi gereği
ne inanmaktadır. 

5 - 9 Haziran tarihleri arasında Sayın Rauf Denk-
taş ile Sayın Klerides arasında Viyana'da yapılacak 
görüşmelerde, Kıbrıs meselesine barışçı bir çözüm yo
lu bulunmasını ve arzu edilen başarılı sonuca ulaşıl
masını temenni etmekteyiz. 

Değerli parlamenterler, Kıbrıs meselesine barışçı 
bir çözüm şekli bulunması istikametinde kaydedilen 
ümit verici teşebbüsler, maalesef henüz Kıbrıslı soy
daşlarımızın güvenlikleri yönünden gösterilmesi ge
reken hassasiyetle teyakkuzun hafifletilmesini müm
kün kılacak şartları Adada sağlayamamıştır. 

Kıbrıs Rum toplumu içindeki aşırı unsurların, ba
rışçı bir sonuca ulaşılmasını engelleyen faaliyetleri 
devam etmekte ve bu unsurlar Rumları Türklere kar
şı mücadeleye devamlı davet eden beyanlar vermek
tedirler. Kıbrıs'taki soydaşlarımızın güvenliği konusu, 
elan önem ve ciddiyetini muhafaza etmektedir. 

Barış istikametindeki gayret ve teşebbüslere rağ
men, meseleye nihaî siyasî bir çözüm şekli bulunma
sı henüz gerçekleşememiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bugün karşı karşı
ya bulunduğumuz çok önemli dış meselelerin, millî 
menfaatlerimize uygun olarak halledilebilmesi, her 
şeyden önce Devletimizin içte güçlü ve istikrarlı bir 
bünyeye sahibolmasma bağlıdır. İç huzur ve güven
liğimizi millî birlik ve beraberliğimizi sarsabilecek 
mahiyetteki hadiseler maalesef son bir ay içinde de 
devam edegelmiş bulunmaktadır. Bilhassa, yüksek 
ve ortaöğretim gençliği arasında zaman zaman silâh
lı çatışmalara varan ideolojik amaçlı hâdiseler ehem
miyetini muhafaza ederek devam edegelmiştir. Asıl 
maksatları millî bütünlüğümüzü parçalamak ve te- ' 
mel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak olan bazı 
şahıs ve kuruluşların tahrikleriyle, gençlerimiz ara
sında haddizatında bulunması gereken birlik ve bera
berlik parçalanmak, birbirlerine düşman yapılmak 
istenmektedirler. 

Bu arada, üniversite ve yüksekokullarımızda yıl 
sonu imtihanlarına mani olmak için bir gayret sarf 
edilmekte, öğretim ve öğrenim hak ve hürriyetleri 
tahakküm zihniyetiyle engellenmek istenmekte ve 
büyük emek ve fedakârlıklarla yetiştirdiğimiz genç 
yavrularımızın öğrenim güvenliklerini ortadan kal
dırmaya matuf bu faaliyetler sorumsuzca sürdürül
mektedir. 

Son bir ay içerisinde meydana gelen hâdiseler ve 
elde edilen istihbarat, millî birlik ve bütünlüğümüze 
müteveccih faaliyetlerin, müessir tedbirler devam et-
tirilmediği takdirde süreceğini göstermektedir. 

Arz ve izahına çalıştığım bu iç ve dış şartlar, sıkı
yönetim uygulamasına dayanılarak alınmış bulunan 
fevkalâde tedbirlerin bir süre daha devamını zarurî 
kılmaktadır. 

Her zaman ifade ettiğimiz gibi temel hak ve hür
riyetlerin hiçbir şekilde kısıtlanmasına taraftar ol
mayan, ancak Devletimizin bugün karşı karşıya bu
lunduğu iç ve dış meseleleri, büyük bir sorumluluk 
duygusuyle dikkate alan Hükümetimiz, sıkıyöneti-; 
min Adana, Ankara, îçel ve İstanbul illerinde, 5 Ha
ziran 1975 tarihinden itibaren, bir ay daha uzatılma
sını lüzumlu görmektedir. Tasviplerinize mazhar ola
cağı inancı ile Yüce Meclisin Sayın Başkan ve de
ğerli üyelerini hürmetle selâmlarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Turgut 
Cebe. Buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADİNA TURGUT CEBE (C. Se
natosu Ankara Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin muhterem üyeleri; 

Mâruzâtıma Grupum adına başlamadan önce bir 
hususu belirtmek istiyorum. Hükümetçe İçişleri Ba
kanı olarak görev yapan muhterem vekil-beyefendi, 
son günlerde gazete manşetlerine geçen bazı bilgileri 
muhtevi olarak kürsüye gelip, Yüce Meclisle alay 
edercesine klâsik birtakım malûmatı aksettirmekten 
ibaret bir görüşme yapmış bulunmaktadır. 

Kıbrıs konusunun Lahey Adalet Divanına sevk 
1 edildiği, son günlerde, Hükümetin bu konuyu son de

rece gayri ciddî mahiyette addetmesini kınamakta
yız. Brüksel'deki görüşmeler hakkında, bu kadar 
müddet geçmiş olmasına rağmen, Hükümetin mesul 
üyesi olan, asgarî manada, Dışişleri Bakanının dahi 
bilgi vermekten kendisini müstağni hissettiğini burada 
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ifade etmekle, öyle tahmin ediyorum ki sizlerin de 
hissiyatına tercüman oluyorum. (C. H. P. ve D. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri.) 

Hiçbir devirde bu kadar gayri ciddilik içinde bir 
Hükümet görülmemiştir. (C.*H. P. ve D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 12 Mart muhtırasın
dan sonra kürsüye getirilen sıkıyönetim meseleleri, 
bu kadar gayri ciddî şekilde ifade ve beyan altına alınma
mıştır. Bunu bu şekilde tebarüz ettirdikten sonra, in
şallah Hükümetin izana geleceğini ümidederek, bir 
daha ki celselerde ister gizli, ister açık olarak Yüce 
Meclislere bilgi vermesini temenni ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, muhterem senatörler; 
bugün görüşülmekte olan mevzu, Başbakanlığın Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına göndermiş ol
duğu Millî Güvenlik Kurulunca tavsiye edilen. Anka
ra, İstanbul, Adana ve îçel illerinde sıkıyönetimin 5 
Temmuz 1975 günü saat 24,00'e kadar uzatılmasına 
mütedair 2 Haziran 1975 tarih ve 274 sayılı gerekçe
siz yazılarıyle konu Yüce Meclislerin müşterek mü
zakeresine ve tasvibine bir kere daha sunulmuş bulun
maktadır. Bendeniz D. P. Grupunun bu husustaki 
görüşlerini ve temennilerini, olayları ve vakıaları ele 
alıp dikkat nazarınıza sunmak ve tahlile tabi tutmak 
suretiyle bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Son
ra da Grupumun kullanacağı reyin rengini belirtme
ye gayret edeceğim. 

Bilindiği üzere sıkıyönetimin bir memlekette ve
ya o memleketin bir veya birkaç bölümünde ilânı, 
genel güvenlik ve kamu nizamı mülâhazası ile vuku 
bulur, Sıkıyönetim, şüphesiz Devleti ve toplumu teh
dit eden ve tedirgin eyleyen hadise ve vakıaların üze
rine giderek, onları Devlet otoritesinin yokluğundan 
uzak tutmaya, huzur ve istikrar içinde bulundurma
ya, Devletin iç ve dış güvenliğinin yeniden tesisine 
önayak olmaya çalışır. Şüphesiz bu tarz düzenleyici 
yönetim şekli devamlılık arz edemez, etmemesi de 
lâzımdır. Devlet nizamı, mütemadiyen normal kanun
ların ve nizamın dışında, fevkalâde kanunlarla ve ted
birlerle teessüs ve idame ettirilemez. Bilhassa hazer-
de sık sık uygulanırsa, toplumda ve fertte bezginlik, 
bıkkınlık meydana getirdiği gibi, normal sevk ve ida
re üzerindeki toplumun ve ferdin güven duygusunu 
süratle azaltır ve hatta yok eder. O takdirde, toplum 
düzensiz, dengesiz; liderler de iktidarda kifayetsiz hal
dedir anlamı çıkarılır. 

Bugün dahi toplumumuzun içinde bulunduğu man
zaraya bir göz atmakla ne derece vahim meselelerle 
yüzyüze olduğumuzu tespit edebiliriz. 
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Sosyal organizasyon ve sosyal düzeydeki düzen
sizlikler, ayyuka varan ve yanş halindeki partizanlık, 
din istismarı, dedikodular, suiistimaller, menfaat şir
ketleri, bazı ellerdeki aşırı servet terakümü veya ser
vet düşmanlığı, hile, desise örnekleri, aile düzensiz
likleri, iltimas, rüşvet, gizli ve aşikâr işsizlik, ekono
mik istikrarsızlık, kamu kuruluşlarıyle eğitim, üniver
site ve iş muhitlerindeki menfi ve nahoş davranışlar, 
seri halindeki sokak hareketleri, grevler, boykotlar, 
karşılıklı işgaller, tecavüzler, tahripler, silâhlı çatış
malar, adam öldürmeler, intiharlar, soygunlar artık 
günlük olaylar halini almıştır. 

Devlet dairelerinin ve bilhassa Başbakanlığın alela
de özel bir müessese suretinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi koridorlarının sanki birer vakit öldürme, va
kit geçirme yeri halinde mütalaa olunduğuna her an 
şahit olmaktayız. Devletin ve müesseselerinin meha
betine uymayan görüntüler ve davranışlar gittikçe 
artmakta; bilhassa geçenlerde Hükümetin başına vâ
ki yumruklu teessüfe şayan tecavüz hadisesine inkı
lâp edecek kadar dozunu artırmaktadır. 

Tehirli 19 Mayıs Gençlik gösterileri sırasında, 
Cumhurbaşkanının önünde cereyan eden çirkin hadi
seleri görmemezlikten gelmek ve dolayısıyle hayıflan
mamak mümkün değildir. 

Millî Güvenlik Kurulunun 26 Nisan 1975 günü yap- -
tığı toplantıdan sonraki açıklamasında; «Türkiye 
Cumhuriyetine, millî bütünlüğümüze, hür demokra
tik rejime yöneltilen her türlü yıkıcı faaliyeti tesir
siz hale getirmek,. Devletin yasama, yürütme, yargı 
organları, güvenlik kuvvetleri ve bütün kuruluşlarının 
elbirliği ile, yerine getirilmesi gerekli görevdir.» den
mekte ve Hükümete bu hususta gerekli tavsiyelerde 
bulunulacağı ifade edilmekteydi. 

Biz, Hükümetten ve iktidardan, bu tasviye kara
rına ne cevaplar verdiklerini sormak zaruretindeyiz. 
Biz, bugüne kadar Hükümetin, diğer organlarla, ku
ruluşlarla organize hale geldiğine şahit olabilmiş de
ğiliz; görevlerini yerine getirdiğine de kani değiliz. 
Devletimizi tehdit eden meseleler karşısında, Hükü
metin aldığı ve alacağı tedbirleri ve tutumu öğren
mek istiyoruz. 

12 Mart öncesinde olduğu gibi, bir Anayasa ya
sağı mazereti de artık ortadan kalkmıştır. Haddiza
tında, meselelere satıhtan bakan, kökene inmeyen, 
günü gün etme temayülünde olan, «Dün dündü, bu
gün bugündür tekerlemesiyle, davranışını belli eden, 
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bir iktidar ortaklığından daha fazla bir şey bekleme
miz mümkün değildir. (T^ P. ve C H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Diğer taraftan, iktidar kanadiyle; hele, hele her 
biri ayrı ayrı makamlarda meşk eden unsurlardan 
müteşekkil bir topluluk manzarası gösteren bugünün 
Hükümetiyle, Devletin müteaddit kuruluşları, Türki
ye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi, idarî 
ve kazaî yargı organları, üniversite vesair eğitim ve 
öğretim müesseseleri arasındaki organizasyon ve ko
ordinasyon zayıflığına veya kıtlığına dikkatinizi çek
mek isterim. 

Hükümet, bilhassa Hükümet Başkanı, Devletin 
temel kuruluşları, müesseseleriyle kontr durumda ola
maz. Olduğu takdirde, Devlet veya toplum, tıpkı dün 
ve bugün olduğu gibi, düzensiz ve dengesiz hale 
gelmekten kurtulamaz. Bu sebepledir ki, bazı kurum
lar, teşekküller ve eşhas, kendilerine yasalarla veril
miş vazifelerini, bir tarafa iterek, şu veya bu parti
nin peyki veya görevlisi halinde çalışmaktadırlar. 

Türkiye Odalar Birliği ve çeşitli iş çevreleri, bu
günkü iktidarı destekleme derneği, Türkiye Mimar 
Odaları Birliği ise, Cumhuriyet Halk Partisini destek
leme derneği olarak çalıştıklarını ifade etmektedirler. 
Bu bölünmelerin misallerini, toplumun her alanında 
çoğaltmak mümkündür. 

Bu yönden, tarafları izana, makam sahiplerini ve 
müesseseleri de raylarından çıkmamaya davet ederiz. 
Millî meselelerimizde ve bilhassa dış meselelerimiz 
üzerinde, ilgili organlara ve bilhassa öteden beri 
mutat olan muhalefet partileriyle istişareye veya bil
gi verme gibi asgarî mânada siyasî nezaket kaidesi
ne dahi iktidarın iltifat etmemesi ve bu husustaki 
fütursuzluğu calibi dikkattir. Bundan zarar göre
cek evvelemirde memleket, bilâhara iktidarın ta 
kendisidir. Her alanda olduğu gibi, bilhassa dış 
politikada da iktidarların muvaffakiyeti, takip olu
nan müşterek millî politikalarla vücut bulur. Son 
zamanlarda CENTO ve NATO gibi önemli, Türki
ye'nin istikbaliyle ilgili toplantılardan önce ve son
ra muhalefetin görüşünün alınmaması ve bilgi su
nuşuna gidilmemesi, vatandaşı ve toplumu, vuku 
bulan müzakerelerin muhtemel neticeleri hakkında 
şüphe ve terddüde sevk etmiştir. 

Yabancı devlet mümessillerinin muhalefetiyle 
birlikte millî bir di? poiîtilira takribine yönelmemiş', 
iktidar mensuplarıyla ciddî' müzakerata oturmayan; 
mütemayil veya kararlı olacaklarını, oturulsa dahi, 

ciddiye alınacağım veyahut lehte neticeler istihsal 
edilebileceğini zannetmiyoruz. 

Dış politikadaki böyle sakim davranış;, tabiatıyla 
iç politikaya da, partiler arası politikaya da men
fî birtakım tesirler aşılayacaktır. Bunun mesuli
yetini idrak etmemek büyük bir talihsizliktir, İlgi
lileri insafa ve aklı selime davet ediyoruz. 

Sayın parlamenterler, Devlet adamı, olmak 
zordur. Vekil olunur, hattâ Başvekil de okmur; 
ama Devlet adamı- olunmayabilir. (D. P. ve C. H P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Devlet adamlığı, evve
lemirde bir sanattır ve bu- sanatta, kazanılacak, başa
rı sosyal ilimlerin verileriyle işbirliği yapmayı ge
rektirmektedir. Devlet adamlığı, Makyavel'in «Prens» 
isimli eserini okumakla iktifa edilmeyip, biraz 
da kitle psikolojisinden haberdar olmakla mümkün
dür. Şüphesiz toplumun düzenini bozan bir grupa 
karşı, aynı derecede bozucu bir başka grupu den
ge unsuru olarak tutmak ve ona yamanarak müessif 
birtakım yeni olayların müsebbibi olmaya çtJışmak 
demek de değildir. 

Sayın parlamenterler, Demokratik Parti Grupu 
olarak bizler haddizatında normal hürriyet ve hu
kuk nizamiyle Devletin idare edilebileceğine; hüs
nüniyetli, faziletli ve bilgili bir tutum içinde bü
tün meselelerin halledileceğine inanıyoruz. Bu ba
kımdan da artık Türk toplumunun sıkıyönetimsiz 
idare edilmesini temenni ediyoruz. Lakin bir taraf
tan idarede halen gerekli iktidarı ve icraatı gös
terecek bir hükümetin mevcut olmayışı, diğer ta
raftan toplumun daha ziyade dengesiz ve düzensiz 
hale sokulmasına vesile olmamak için ve artık son 
olması temennisiyle ve en son olması temennisiyle 
4 "ilimizde sıkıyönetimin bir ay daha uzatılmasına 
Grupumuzun müspet oy kullanacağım beyan eder, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine Demokratik Parti 
Grupunun saygılarını takdim eylerim. (C H*. Pi 
ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebe. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Nec

det Uğur, buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET" UĞUR 
(istanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Bundan bir sene önce, daha doğrusu 11 ay ön
ce ilân edilmiş" bulunan sıfcıyürretmT, tekrar; foti£ün 
örfümüze yeni baştan uzatılmak için gdrrriş' Buîürr-
maktadır. 
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Bu sıkıyönetime evet diyebilmek için; «11 ay 
önceki sıkıyönetim midir, yoksa- bu İT ay içinde 
değişe değişe* karşımıza gelmiş olan bambaşka ni
telikte bir istek midir?» önce bunu inceleyelim. 

11 ay önce sıkıyönetim şu gerekçe ile ilân edil
mişti: Bülent Ecevit, Başbakan, imzasıyle Millet 
Meclisi Başkanlığına yazdan tezkerede; 

,«Savaşı. gerektirebilecek, durumun başgösterme-
si nedeniyle, Ankara, istanbul, Tekirdağ, Kırk
lareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İz
mir, Aydın, Muğla, Adana, îçel ve Hatay illeri içe
risinde' 20:7.1974 Cumartesi günü saat 7,00'den iti- : 
bareır 1 ay süre ile sıkıyönetimin ilâm, Bakanlar ; 
Kurulunun 19.7.1974 tarihli' toplantısında kararlaş
tırılmıştır» 

Değerli arkadaşlarım, bu tezkerenin okunduğu \ 
Birleşimde, Türkiye Büyük Mîllet Meclisi başka • 
bir toplantı daha yaptı ve bu toplantıda Kıbrıs'a ; 
yapılmak zorunda kalınan «Barış.' Harekâtı» üzerin
de yine Başbakan Sayın Ecevit, Yüce Meclise açık
lamalarda bulundu. 

Savaşı gerektirebilecek durumun başgöstermesi 
de değil, bizzat savaşın içinde bulunması nedeniy
le, o zaman Hükümet bir sıkıyönetim ilânını iste
mişti ve Meclis de bu talebi ittifakla onaylamıştı. 

Simdi, önümüze gelen tezkereye batınız: 
«Kıbrıs'la ilgili genel durumun gerginliğini sür- ; 

dürmesi ve iç güvenlik nedeniyle, halen Ankara, İs
tanbul,. Adana ve İçel illerinde uygulanmakta olan ; 
sıkıyönetimin,. , 5.7.1975 günü saat 24.00'e kadar 1 
ay süre ile uzatılmasının arzı uygun görülmüş Bakan
lar Kurulunca.» 

Bunun içinde, Sıkıyönetimin uzatılması için iki-
tane neden gösteriliyor: Bir tanesi, «Kıbrıs'la ilgili 
genel durumun gerginliğini sürdürmesi.» Dikkatinizi 
çekerim bu, sıkıyönetim ilk geldiği zaman, «savaş, 
halinin başgöstermesi» idi; bu, dönüşe,, dönüşe, dö
nüşe «Kıbrıs'la ilgiE genel durumun gerginliğini sür
dürmesi» olmuş. Bir de bunun arkasına, «iç gü
venlik nedeniyle» diye bir başka neden eklenmiş. 

Aslında bu karşüaş&ğınız istek, yeni bir sıkıyö-
m&m is&ğidir. Ama, nedense? bu Hükümet; yeni bir 
sikıyömöm- isteğini Anayasanın 124 neü maddesine 
göm yapsanadağı için, yapamayacağı için, bafkat * 
nsdeflle- istemiş; bir yıl evvelki sıkıyönetim isteğinin ; 
arteasııra; gizlenmek terdir. 

Wem. rağmen; te&er teker burada ileri s-ürüleır \ 
ıredenförifl1, n*e? ölçüde yerinde buluttan nedenler 
öiöUfumu h»refeyefim; 
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«Kıbrıs'la ilgili genel durumun gerginliğini, sür
dürmesi» nedeni. Gerçek bu mudur; değil midir 
değerli arkadaşlarım? Resmî beyanlara göre, de
meçlere göre ve bildirilere göre gerçeğin: bu olma
dığını, her gün gerek iç ve gerekse diş basından öğ
renmekteyiz. 

Biliyorsunuz, geçen aylar içinde Roma'da Sayın 
Çağlayangil ile Bitsios arasında. Yunan Dışişleri 
Bakanı arasında, görüşmeler oldu. Arkasından 
Amerikan Dışişleri Bakanı Kissinger geldi. Daha 
sonra Başbakan Sayın Demirel'in ve Dışişleri Baka
nı Sayın ÇağlayangiPin Brüksel'de çeşitli devlet baş
kanlarıyla, dışişleri bakanlarıyla ve başbakanlarıy
la görüşmeleri oldu. Yine Başbakan Sayın De
mirel'in Yunanistan Başbakanı Karamanlis ile uzun 
süren bir baş başa görüşmesi oldu. 

Bu görüşmelerin sonucunda, yayınlanan, gerek 
Demirel - Karamanlis görüşmesinin sonunda yayın
lanan bildiri, gerekse bundan sonra Yunan Dışişleri 
Bakanının verdiği demeçten anlıyoruz ki, Türk -
Yunan savaş tehlikesi kalmamıştır. Bu cümle ay
nen Yunan Dışişleri Bakanınındır. Yine bildiride 
söylendiğine göre, Türkiye ile Yunanistan arasın
daki sorunları barışçı yollardan çözümlemek için 
her bir konuda ayrı ayrı, -kıta sahanlığı konusun
da, toplumlar arasındaki görüşmelerde ayrı ayrı -
görüşme yöntemleri tespit edilmiş, yetkililer bun
larla görevlendirilmişlerdir. 

Simdi, çok açıkça görülüyor ki, hepinizin bil
diği şeylerle vaktinizi almak istemiyorum,, ama çok 
açıkça görülüyor ki, Kıbrıs'la ilgili genel durum 
gerginliğini sürdürmemektedir. O halde 11 ay son
ra kala kala bu kaldıysa eğer sıkıyönetim için, bu 
da yalnız Türk kamuoyunun ve Yüce Meclisin1 de
ğil, dünya- kamuoyunun da yakından izlediği gibi, 
bugün- bu efe artık geçerE değildir 

Öteki mesele, «iç güvenlik nedeni» meselesidir 
değerli arkadaşlarım. îç güvenlik nedeniyle buraya 
gelip de HÜfeüıtret bu usul içindie sıkıyönetim5 isteğin
de" bulunabilir mi? Sıkıyönetim isteğinin dayanağı' 
Anayasanın 124 neü maddesidir. Btı maddeye göre 
sıkıyönetim için ancak; 

«Savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun 
başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan ve 
Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma
nın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten 
veya dıştan tehlikeye* düşüren veya Anayasanın ta
nıdığı hür demokratik düzeni veya temel hak ve 
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hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen yaygın şid
det hareketleri hakkında kesin belirtilerin ortaya 
çıkması sebebiyle...» Hükümet buraya gelebilir. , 

Bunlarla Hükümet gelemiyor, çünkü bunlarla 
bu Hükümet buraya gelirse gülünç duruma düşe
bilir. Bu maddedeki adı geçen unsurlardan hiçbiri
si, şükürler olsun, Türkiye'de bugün yoktur. Bu
nun yerine çok geniş, yaygın, ama Anayasanın ce
vaz vermediği bir neden ileri sürülüyor. O neden de 
iç güvenlik nedenidir. 

Değerli arkadaşlarım, iç güvenliği sağlamak 
bir hükümetin tutarlı ve tarafsız bir hükümetin en 
doğal, en normal, en olağan görevidir. Eğer hükü
metler, en doğal, en normal görevlerini, yani iç 
güvenliği sağlama görevlerini bile - ki devlet olma 
da bununla başlar - olağanüstü yollarla sağlama pe
şine düşerlerse bu iki şeyi; 

1. O hükümetin zaafını, 

2. O hükümetin kendi milletine güvenemedi-
ğini gösterir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar) 

Biraz evvel okuduğum Anayasanın ilgili madde
sine göre, bir sıkıyönetim talebi Hükümetten gelıir; 
Meclis bu gelen talebi, Anayasadaki sınırlar içinde 
ya kabul eder yahut reddeder; süresini uygun bu
lur, uzatır veyahut kısaltır; ama Meclis Hükümet
ten gelen bir talebin nedenini değiştiremez; yani siz
lerin bu Hükümete, «Sizin ileri sürdüğünüz bu ge
rekçe Anayasaya göre geçerli bir gerekçe değildir. 
Bu bakımdan gerekçenizi değiştirelim.» demek yet
kiniz - eğer böyle bir neden olsa bile - yoktur. 

Yapacağınız tek bir şey vardır. Birinci söyle
diğiniz doğru değildir. Artık bütün kamuoyunca 
da belli ki ilk ilân nedenleri ortada kalmamıştır, 
iç güvenlik meselesi de sıkıyönetim ilânı için bir 
neden olamaz. O halde sıkıyönetime bir gerek kal
mamıştır, 

Bütün bu açılardan biz bu sıkıyönetime hayır 
diyoruz; ama mesele, iç güvenlik meselesi olarak 
Hükümetin aklını çok uğraştırmış, çok vaktini al
mış; anlaşılıyor o. Çünkü burada asıl ağırlık dış ko
nular, dış politika olduğu halde, bir süreden beri 
biliyorsunuz. Hükümet İçişleri Bakanını bize mu
hatap ediyor. Sanıyorum Sayın Çağlayangil'i yine 
sıralarda görmüyorum. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Eski
şehir Milletvekili) — İran'da. 
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NECDET UĞUR (Devamla) — Peki İran'da. 
Siz mi vekâlet ediyorsunuz efendim? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK. (Eskişe
hir Milletvekili) — Evet. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Ha.. Sayın Sey-
fi Öztürk vekâlet ediyormuş; Allah yardımcımız ol
sun. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyelim efendim, 
rica ederim. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Gerçekte bugün 
Türkie'de bir iç güvenlik sorunu vardır değerli ar
kadaşlarım; ama bu iç güvenlik sorununun nedeni
ni Hükümette aramak gerekir. 

Bugünkü Hükümet, partilerden "ve vatandaşlar
dan bir bölümünü millî, öteki böümünü gayri millî 
ilân ederek kurulmuş bir Hükümettir. Hükümetin 
kuruluş felsefesinde bölücülük vardır. Ulusal tehlike 
günlerinde, ancak dışa karşı kurulabilecek bir mil
lî cephenin, içeride kendi vatandaşına karşı kurul
muş bulunması, iç barışı yok edici, iç güvenliği or
tadan kaldırıcı sonuçlar doğurur. Eğer iç güven
lik nedenine bir kaynak arıyorlarsa, önce Hüküme
tin kuruluşunun temeli olan bu anlayışta aramalıdır
lar. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Hükümeti oluşturan partiler, 1961 Anayasasının 
4 ncü maddesindeki, «Milletin egemenliğinin, Ana
yasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliy
le kullanılacağı» hükmünü bir türlü benimseyeme
mişlerdir. 

Biliyorsunuz, 1961 Anayasasıyle 1924 Anayasa
sı arasında temel bir fark vardır. 1961 Anayasasın
da, milletin egemenliği Anayasanın koyduğu esas
lara göre yetkili organlar eliyle kullanılır, iktidar, 
çoğunluğun çıkardığı buradaki Hükümet, zaman za
man edalarında, konuşmalarında ve icraatlarında 
gördüğümüz gibi, millî egemenliği tek başına kul
lanmakta yetkileri olmayan bir heyettir. Onların da 
yetkileri vardır; ama en az onlar kadar yetkileri 
olan Anayasal kuruluşlar vardır. Oysa, özellikle 
Adalet Partisi, - kendisini geçenler çok; ama yine 
büyük parti, yine demokratik düzende ciddiye al
dığımız parti olduğu için söylüyorum. - Anayasa
nın bu 4 ncü maddesini başından beri bir türlü be
nimseyememiştir. Siyasal iktidarın ve idarenin işlem
lerinin, yargı denetimi altında bulunması, onları hep 
rahatsız edegelmiştir; çoğunluğun dilediği gibi dav
randığı günlerin özlemini çekmişlerdir. Bu nedenle 
de bu tür partilerle anayasal organlar arasında sü
rekli sürtüşmeler olmuştun Egemenliğin kullanılı-
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şında yetkili olan organlar arasında sürtüşme baş
layınca, bundan en çok huzur ve iç barış zarar gö
rür; hele bu sürtüşme iktidarı oluşturan partilerin, 
Anayasa Mahkemesi, Danıştay gibi anayasal or
ganlara hakarete vardıran saldırıları şekline dönü
şür, TRT'de keyfî yönetim örnekleri sergilenirse 
ki, Anayasa Mahkemesi çoğunluğun Anayasa dı
şındaki keyfî girişimlerini önlemek için, Danıştay 
vatandaşın idareden gelecek keyfî tasarruflarından 
ve zararlarından korunması için kurulmuş olan or
ganlardır. TRT'ye Anayasa ile ayrı bir nitelik ve
rilmesi, iktidarın keyfî ve yanlı müdahalelerinden 
kurtarılması içindir. Bütün bunlar demokratik dü
zenin gerekleri ve vatandaşların bu düzende elde et
tikleri en büyük yararlardır. Hiçbir iktidarın bu 
anayasal haklara ve özgürlüklere ve organlara mü
dahale etmeye, onların yetkilerini kısıtlamaya hak
kı yoktur. 

îç güvenliği bir sorun haline getiren en önemli 
nedenlerden birisi de, Hükümeti oluşturan partile
rin hükümet etme anlayışlarıdır. Hükümeti oluştu
ran partilerin hükümet etme anlayışlarından size 
bazı örnekler vermek istiyorum, iç güvenliği bozan 
nedenlerin kaynağına inmek için. Millî Hareket 
Partisi, kendi örgütüne kayıtlı üyeleri ve gençlik 
kollarını «Devlet güçlerine yardımla görevlendirdi
ğini» açıkça ve meydan okuyarak ilân etmektedir. 
İlk bakışta zararsız hattâ, yararlı gibi görünen Dev
let güçlerine yardım politikası, uygulamada tam 
tersi sonuç doğurmaktadır. Bu bahane altında in
sanlar, işyerleri, konutlar, okullar saldırıya uğ
ramakta iftiralara uğramakta, yasaların ağır suç 
olarak tanımladığı fiiller işlenmektedir. Bu tür bir 
anlayış, vatandaşı Anayasanın kendisine tanıdığı 
kişi hak ve özgürlüklerinden yoksun kalmaya gö
türür. Güvenlik kuvvetlerinin önünde, yetkisiz, 
sorumsuz, görevsiz kişilerin saldırısına uğrayanlar
da önce huzur kalmaz sonra tepki başlar; bu da iç 
barışın sonu demektir. 

Bir başka örnek Vural önsel olayıdır; son ver
diği ifadenin bir yerinde Vural Önsel bakınız ne di
yor: «Yerde yatıyordum, Turan Feyzioğlu ile Seyfi 
öztürk geldiler, (durun, yeter) dediler, beni bir oda
ya aldılar baştan aşağı aradılar, seminer kartımı 
Feyzioğlu alıp Seyfi Öztürk'e verdi...» 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri Milletveki
li) — Yalan, yalan., 

NECDET UĞUR (Devamla) — «Çık dışarıya...» 
Bana söyleme, ben söylemiyorum mahkeme zaptı
nı okuyorum... (C. H. P. sıralarından gürültüler, 
«sahtekâr, sahtekâr» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Feyzioğlu mü
dahale etmeyin efendim, 

Sayın Uğur ben söylüyorum, siz Umumî Heye
te hitap edin rica ederim, Umumî Heyete, hitap 
edin ben müdahale ettim... 

Sayın Feyzioğlu rica ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Da
ha evvel söyledikleri yalan değil miydi (C. H. P. 
sıralarından «utanmaz adam, sahtekâr» sesleri) 

NECDET UĞUR (Devamla) — «Feyzioğlu alıp 
Öztürk'e verdi, (çık dışarıya üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisinin seminer kartı çıktı diye halka açık
la, Cumhuriyet Halk Partilidir de) dedi. Sonra 
Feyzioğlu beni sıkıştırdı, (haydi beyanat ver, beni 
Ecevit gönderdi de) diye söyleniyordu (C. H. P. sı
ralarından «yuh» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
NECDET UĞUR (Devamla) — «Bu arada Sey

fi Öztürk içeri girmişti...» 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Baş 
tertipçi o. 

NECDET UĞUR (Devamla) — «Oradakilere 
Seyfi Öztürk yeter dedi,» ne yapılıyorsa içeride ora
dakilere Seyfi Öztürk «yeter» demiş, «Feyzioğlu'na 
dönerek: (Tamam söyledim) 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri Milletveki
li) — iftira, iftira. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, ben burada Grupum adına konuşuyorum 
ve mahkeme zabıtlarından okuyorum. Başbakan 
Yardımcısına bakınız, mahkeme zabıtlarını dinle
meye tahammül etmiyor. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri Milletveki
li) — Yalan, yalan. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya Milletvekili) — Al
lah belânı versin senin, (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

NECDET UĞUR (Devamla) — Bundan nasıl se
rinkanlılık, nasıl sağduyu beklersiniz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum 
efendim müdahale etmeyiniz. 
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NURETTİN. KAR&U (Erancan. MüMvekilİ) — 
Deaniret'i öldürtmek istedL 

NECDET UĞUR. (Devamla.) — «Sayın. Öztark^ 
Feyzioğlu'na dönerek, (Tamam söyiedîm. Dışan-
dakileri bir görmelisin) dedi. Feyzioğlu da, (iyi ta
mam) dedi.» 

BAŞKAN — Sayın Uğur bir hususu hatırlat
mak istiyorum. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Arkadaşlarım 
ve aynı akşam... 

BAŞKAN — Sayın Uğur, bir hususu hatırlat
mak istiyorum. 

Anayasanın 132 nci maddesi, görülmekte olan 
bir dava ile ilgili beyanı burada bize men ediyor 
efendim. (C. H. P. sıralarından gürültüler) Rica 
ediyorum. Bunu bilgilerinize sunuyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) — 
Mahkeme azbıtlam açıktir. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Saate bakın. 

BAŞKAN — Yarım dakika ilâve ederim merak 
etmeyin. Bunu bilgilerinize sunuyorum, dikkatinize 
sunuyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) — 
Sayın Başkan, yanlış biliyorsun. Mahkeme zaptı 
açıktır, 

NECDET UĞUR (Devamla) — Ve aynı akşam 
Seyfi Öztürk'ün dışarıda hedef gösterdiği üç kişiden 
Uğur Alacakaptan ve Muammer Aksoy'un evlerinde 
bomba patladı. İsmail Cem'in evinde bomba pat
lamadı; ama ondan da kötüsü,, kendisini işten, uzak
laştırmak. uğruna yasalar çiğnendi, Keyfi, yönetim
de çok tehlikeli bir tırmanmanın ilk ciddî adımları 
atıldı. Sayın Öztürk'ün asıl amacı halkı, Cumhu
riyet Halk Fartisi Genel Başkanı Ecevit'e ve Cum
huriyet Halk Partisine karşı kışkırtmaktı. 

Değerli arkadaşlarım, büyük, olayla» çıkmadıy
sa, Devleti, ellerine emanet ettiğimiz Hükümetteki» 
bakanlara rağmen büyük olaylar çıkmadıysa bunu. 
milletimizin sağduyusuna, Cmhuriyet Halk Partisi 
ve O-mm. Genel. Başkanına duyduğu; büyük güvene?. 
borçluyuz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar. 

Bir başka örneği Hükümeti, oluşturan partilerden, 
Millî Selâmet Partisi ve liderinden verelim.-

Neyi acıyorduk? Hıx sakıyönetim gerafcçesindeki 
iç güvenlik nedeni vanm$ İtg güvenlik ıredkr sc* 
mu öîmuş? Bunun kaynağına inmek için veriyorum 
size. 
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BAKLAN — Sayın, Uğur, tamamlayın, efeaıdkrı. 
. NECDET UĞUR (Defamla) — Sürem?.. 

BAŞKAN — Süreniz: dbldu efendim. Onun için 
; ikaz ediyorum. 
' NECDET UĞUR (Devamla) — Çok yakın gün, 
• lerde Başbakanlığa vekâlet ederken Millî Selâmet 

Partisinin 19 Mayı&'ı 29 Mayıs'au dönüştürme giri
şimlerini beraber izledik. Ulusal kurtuluşumuzun en 

: aı^amlı bir gününü, herkesin sezdiği bir niyetle 2£ 
Mayıs bahanesi içinde erimıek isteyen Başbakan 
Yardımcısının Partisi 29- Mayısta gençlik yürüyüşü 
düzenledi. Bu yürüyüş Sıkıyönetimce? yasaklandı. 

Bir Başbakan Yardımcısının Partisinin gençlik 
yürüyüşünü Sıkıyönetim yasaklamak zorunluğunu 
duyarsa, içgüvenlik sorununu doğuran nedeni Hü-

• kümet içinde arayanlar elbette haklı olurlar. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo», sesleri,, alkışlar) 

Vatandaşlar arasında bölücülük ve ayırımı, ka> 
: mu yönetiminde karalamayı, suçlamayı, sürgünü 
, bu Hükümet bir kural haline getirmiştir. 

BAŞKAN — Lütfen bitirin Sayın Uğur. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Bitiriyorum Sa-

• yın Başkanım. 
Milî Eğitimin başında şimdi, tanınmış bir eski 

; komando vardır. Güvenlik kuvvetlerinde bile bölü
cü ve ayırıcı ölçülere göre tayinler yapıldığı yargısı 

; yaygındır. Hükümet otoritesi ve saygınlığı saldıra-
; rak, karalayarak, tehdit ederek, şiddet kullana

rak, sürerek değil, herkese hakça, insanca ve eşit 
i davranarak sağlanır. «C. H P. sıralarından «Bravo» 
{ sesleri) Halka güvenmeyen Hükümete halk da gü-
* venmez Hele birbirlerine güvenmeyenlerin halktan 
\ destek ve güven istemek hakları yoktur. 
| BAŞKAN — Lütfen. Ricamı tekrar ediyorum. 
\ NECDET UĞUR (Devamla) — Son cümlemi 
S söylüyorum. 

Bu anlayıştaki bir Hükümete zoraki nedenlerle» 
1 sıkıyönetim yetkisi vererek, yurt savunmasında ken-
İ dişini önemli görevler bekleyen. Ordumuzun, eğitir 
I mini aksatmak, vaktini harcamak, daha da kötüsü, 
i 
* Hükümetin kusurlarım, yetersizliklerini, anlayış-
\ sızıklarıni: haksız yere Ordumuza sıçratmak istemi-
\ yoruz. (C H. P. sıralarından «Bravo>>> sesleri, alfcış-
\ 1ar) Kendisi ile öğünduğümüz, saygınlık ve gücü-^ 

nü. «en yüksek düzeyde tutmak istediğimiz ördumu-
| zu esirgemek için. de sıkıyönetime: bcayır diyoruz. 
• Kaldı ki değerli arkadaşlarım; bu tür anlayı§jn eli

ne sıkıyönetim yetkisi vermek değil, kendisine kar-
; şr sıkıyönetim yetkisini uygulamak gerekir. (C. H. P. 
|, sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 
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BA§KAN — Teşekkür ederim Sayın uğur. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Yasin 

Hatiboğlu, buyurun efendim. (M. S. P. sıralarından 
alkışlar) 

M. -S. P. GRUPU ADINA YASİN HATİBOĞ-
LU (Çorum Milletvekili) — Muhterem Başkan, Bir
leşik Toplananın aziz üyeleri; 

Örfi idarenin 4 vilâyette... (C. :H. P. sıralarından 
«Örfi idare değil, sıkıyönetim» sesleri) 

1BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar, rica 
ediyorum. 

ORHAN »İRGİT (İstanbul Milletvekili) — An
lamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Anlarsınız efendim, yaşınız müsait 
anlamaya, anlarsınız. Rica ederim. Devam buyu
run -efendim. • 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Birleşik... 
ORHAN Bl-RGİT (İstanbul Milletvekili) — Ata

türklü olsun, Anayasa dili ile -konuşsun. (C. H. P. | 
•sıralanndan «konuşmalarını anlamıyoruz, nasıl ko
kuşuyor» sesleri) 

J3AŞKAN — .Efendim, Atatürk de örfî idare 
-derdi ,© zaman, sonradan sıkıyönetim oldu efendim. 
Rka ifiderim efendim. 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — Ana
dilinde var, anadilinde. 

ORHAN BlRGİT (İstanbul Milletvekili) — 
Anayasaya uysun, Anayasaya. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, rica ederim efendim. 
Buyurun efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhterem 
Başkan, olanak ve olasılığın, saptamak ve bezginin 
Anayasanın neresinde yazılı olduğunu merak ediyor 
ve Birgit'ten soruyorum. (C. H. P. sıralarından 
«anadilin -var» sesleri ve gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Hatiboğlu, bir 
dakika. Değerli arkadaşlarım rica .ediyorum, bir 
âdet haline geldi, yerinizden sataşma yapmayınız 
rica ediyorum, jcka ederim efendim. 

NİHAT SALTIK (Tunceli Milletvekili) — Ko
nuşmalarınızla s'iz yaratıyorsunuz bu havayı. 

BAŞKAN — Efendim, hatip fikriyatını ve savu
nacağı hususları istediği şekilde ifade eder. O onun 
kendi Türkçesine aittir, kendi fikrini en iyi şekilde 
izah tarzına aittir. Rica ediyorum efendim. 

NİHAT SALTIK (Tunceli Milletvekiil) — Siz 
yapıyorsunuz konuşmalarınızla. 
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BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Oturun 
Sayın Saltık, rica ediyorum. Oturun efendim. 

MHAT SALTIK (Tunceli Milletvekili) — «Yaşı
nız müsait, artlarsınız» demekteki mâna ne? 

BAŞKAN — Örfi idareyi siz de kullandınız vak
tiyle demek istedim. 

NİHAT SALTIK (Tunceli Milletvekili) — As
faltta gezmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Oturun efendim, rica ederim. Ben, 
Sayın 'Birgıf-e hitap ettim, size değil. Avukatlık 
yapmıyorsunuz, oturun rica ederim. Buyurun Sa
yın Hatiboğlu. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Birleşik 
toplantının muhterem üyeleri, örfi idarenin 4 vilâ
yette yeniden bir ay daha uzatılması ile alâkalı ola
rak, Millî Selâmet Partimizin görüşünü arz mak
sadı ile 4ıuzttEimuzda bulunuyorum. 

Örfi idareler kendi usulleri içerisinde çalışan, bir, 
nispette de hürriyetlerin kayıtlar artına alındığı bir 
mekanizmadrr. İç huzurun, dışa karşı emniyetin, 
hulâsa; millî bütünlüğün korunması için zaruret hal
lerinde başvurulan bir idare şeklidir. JEsasen içte 
huzurun .tesisi, dışa karşı vatanın bütünlüğünün ko
runması birbirinin lâzım-i gayr-i müfarikidir. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu Milletvekili) — Hiçbir şey 
anlamadım. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — İçte karı
şıklıklar, huzur bozucu olaylar durmadan gelişir 
ve devletin bölünmezliğine, demokratik parlamen
ter sistemin yok edilmesine müteveccih hâdiseler de
vam ettirilirken, dışa karşı kuvvetli olmaktan söz 
edilemez. Bazı bölgelerde örfi idare ilânına karar 
verilmesinin sene-i devriyesine gelmekteyiz. O gün 
için var olan esbabı mucibe ile bugün mevcut olan 
sebepler arasında bir fark görmüyoruz. 

Dün demokrasiye kaşı kalkan yumruklarla bu
gün kalkan yumruklar arasında fark yoktur. Mille
timizin hüyük fedakârlıklarla kurduğu ve koruma 
azminde olduğu öğretim müesseselerimizde huzur 
içinde okumak isteyen genç ile okutmak isteyen va
tanperver öğretim üyelerinin emniyeti henüz temin 
edilmiş değildir. Hâlâ boykotlar devam etmekte ve 
hâlâ bir avuç benyi yıkanmış zavallı genç hem oku
mama ve hem de okutmamanın anarşik gayreti içe
risindedir. 

Orda - Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünün iç
ler acısı beyanının mürekkebi henüz kurumuş de
ğildir. Gerek tahrikçiler ve gerekse beyni yıkan
mış zavallılar daha müsait bir devreye giremediği
mizi pekâlâ biliyorlar. 
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Tüm öğretim kurumları tatile girmektedir. Anar
şik ocakların kurmayları belki de yeni bir strateji ile 
yeni bir savaş alanı gösterecektir. Bu alan elibetteki 
büyük şehirlerimizin ve bilhassa işçi kesiminin bol 
olduğu mahaller olacaktır. 

Yirminci asrın Frankeştayn'ı olan bu ocaklar, 
artık talebe hareketleri ile iktifa edemez görünmek
te; ellerini vefakâr ve fedakâr Türk işçisine atmaya 
çalışmaktadır. Talebe kargaşalığı ile bozduğu iç hu
zuru, işçileri de tahrik ile rejim huzursuzluğuna dö
nüştürmek istemektedirler. 

Birleşik Toplantının muhterem üyeleri, yukarı
da arza çalıştığımız endişeler vehim mahsulü değil
dir. Bir sendika toplantısında bir temsilciye parla
menteri pazar malı ile mukayese ettirdiler. Hepiniz 
adına gereken cevabı verdim. Parlamenterleri vesi
le yapan bu türlü konuşmalar, parlamentoya vaki 
bu gibi hareketler yalnız parlamentoyu rencide mak
sadına matuf olamaz. Maksat vatanperver işçi ke
simini parlamentoya, dolayisiyle demokratik parla
menter sisteme karşı tahriktir. 

İşçiler huzurunda bir mıntıkanın sayın örfi ida
re kumandanını hedef almak, milletimizin itibar 
ettiği mümtaz müesseseleri yıpratmak ve muhterem 
işçileri tahrik maksadını taşır. 

ıSon ve çok acı bir örnek de başkentimizin Bele
diye Başkanının bildirişidir. Bu bildiride söylenen 
sözler çok düşündürücü ve karanlık bir mana taşır. 
«Başbaikan, bakanlar ve parlamenterler maaşlarını 
gün geçirmeden ahp midelerine indirirken, sizin üc
retlerinizi verme olanağını bize vermiyorlar. Sizler 
yine çöp toplamaya 'devam edin; ancak mücadele
nizin haşarıya ulaşması uzak değildir. 

Esnaflar, siz de işçilere veresiye vermeye devam 
edin» mahiyetindedir. 

.Bu beynaata muvazi olarak başka bir tertip de 
şu: Tahrik edilen işçiler mezkûr Bay Başkanın ma
kamını işgal ederler, yardımcısı karşılar ve güya iş
çilere, işgalcilere hak verir. Düzenin bozukluğunu 
anlatır, kendince... Mizansen iyi hazırlanmıştır. Bay 
Başkan kendi otoritesini korumak için olaydan güya 
habersizdir. Ne tuhaftır. ki, Başkanın haberi yok, 
ama televizyon ekranları hazır. 

Muhterem üyeler, bu vakıaları nakilden kasdım 
şu: Devletin bütünlüğüne, iç barışa ve devlet - mil
let kaynaşmasına tevcih edilen bozguncu tahrikler 
durmuş değildir. Aksine öğretim müesseselerinin 
dışın adaha geniş bir sahaya taşıtılmak istenmektedir. 

Bu sebeplerden dolayıdır ki, fevkalâde tedbir
lere ihtiyaç vardır. Daha dün Türkiye Cumhuri
yeti Başvekiline tecavüzde bulunulmuş ve bu yum
ruğun ilk adım olduğu, tüm devrimcilere hamle 
işareti olduğu failce belirtilmiştir. Bu yumruk Sa
yın Demirel'e değil; parlamenter sistemin hükümeti
ne ve onun da temeli olan demokrasiye atılmıştır. 
Failin hâkim huzurundaki müdafaası calibi dikkat
tir. «Bu yumruk benim yumruğum değildir; bu 
yumruk işçilerin, ezilmişlerin, hor görülmüşlerin 
yumruğu» demek suretiyle aldığı talimat gereği tah
rikini muhterem işçilerimize de sirayet ettirmek is
temektedir. 

Bütün tahrik edici tedbirlere, tertiplere rağmen 
şayanı şükrandır ki vatanperver Türk işçisi bu tah
riklere uymamış, bilâkis tahrikçilerin karşısına 
iman kalesi gibi dikilmiştir. 

Muhterem üyeler, ibazı tahripkâr konuşmaların 
birkaç ilimizde meydana getirdiği olayların üzüntü
sünü henüz yaralı kalplerimizden atabilmiş değiliz. 
Millî Selâmet Partisi olarak iç barış, devlet - millet 
kaynaşması mefhumlarını baş slogan olarak seçişimiz, 
40 milyonun kardeşçe geçinmesi zaruretini belirtişi-
miz ve isteyişimiz boşuna değildir. Bu prjensipleri 
hâkim kılmadan üzüntülerden kurtulmanın imkânı 
yoktur. 

Muhterem üyeler, dış güvenlik durumumuz da 
pek iç açıcı değildir. Kıbrıs'taki soydaşlarımızın 
tamamı mal ve can emniyetine ulaştırılmış sayıla
maz. Vakâa coğrafî temele dayak federatif sistemin 
ilk adımı, Türk Federe Devleti kurulmuş ise de, 
henüz hukukî statüsü milletlerarası kabule ulaştırı
lamamıştır. 

Kıbrıs davası ile ilgili çalışmalar bidayetten bu 
yana yürütülen devletlerarası görüşmeler ne Ce
nevre'de, ne Viyana'da ve ne de son Brüksel toplan
tısında nihaî hedefe vardırıl amamıştır. 

Hele Deniz Hukuku Konferansının karar alma
dan dağılmış bulunması, konferansı idare eden za
tın «müteakip konferansa kadar alâkadar devletlerin 
kendiliklerinden karasuları genişliğini artırmamala
rını, soğukkanlı davranmalarını tavsiye etmesi» bu 
konunun da nezaketini koruduğunu göstermektedir. 

Ege'de petrol araştırması kararımız hâlâ yürür
lüktedir. Bu konu Milletimiz için izzeti nefis mese
lesi olmuştur. 

Lozan adlaşmasına rağmen, 12 Adadaki Yunan 
askerî yığmağı, Yunan Megalo İdea'sımn, yeniden 
çılgınlaşabileceğinin en bariz bir işaretidir. Batı Trak-
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ya'da evleri, arazileri, mal ve can emniyetleri, mek
tepleri, dilleri ve ibadethaneleri ellerinden . alınan 
soydaş ve dindaşlarımızın ıstırapları ayyuka çıkmak
ta, Yunan mezalimi hâlâ devam etmektedir. 

Muhterem üyeler, gerek umumî manada sınırla
rımızın muhafazası ve gerekse hususen Kıbrıs'taki 
haklarımızın vikaye edilebilmesi huzurumuzla son 
derece ilgilidir. İçte huzursuz bir Milletin, dışta iti
bara ulaşmış olması zordur. 

Muhterem üyeler, örfî idare ilânını icab ettiren 
sebeplerin henüz bertaraf edilmediği kanaatinde ol
duğumuz içindir ki, Millî Selâmet Partisi grupu ola
rak Hükümetin uzatma talebine müspet rey verece
ğimizi arz eder, alacağınız kararın Yüce Milletimiz 
için hayırlı olmasını cenabı Allah'tan niyazla gru-
pum adına saygılar sunarım. (M. S. P. ve A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatiboğîu. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Oğuz Aygün, 

Buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (An
kara Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri;. 

Ankara, İstanbul, Adana ve İçel Vilâyetleri ol
mak üzere, 4 ilimizde 5.6. 1975 tarihinde sona ere
cek olan ve 1974 tarihinde ilân olunan ve bugüne ka
dar uzatlılarak devam edegelmiş olan sıkıyönetimin 
bir ay müddetle daha uzatılmasını tavsiye eden Mil
lî Güvenlik Kurulu kararına paralel olarak, Hüküme
timizin Yüce Meclisimize getirmiş olduğu karar ve 
teklifin müzakeresi münasebetiyle yüksek huzurla
rınızda Adalet Partisi gruplarının görüşlerini arz et
mek üzere bulunuyor ve hepinizi sevgi ve saygılarla 
selâmlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasamızın 111 nci 
maddesine göre, bir Anayasa kuruluşu olan Millî Gü
venlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında top
lanarak ülkemizin içinde bulunduğu iç ve dış şartla
rı müzakere etmiş, neticede 4 ilde bir ay süre ile sıkı
yönetimin devamına zaruret görmüş, bu yolda Ba
kanlar Kuruluna tavsiyede bulunmuştur. Elbetteki 
Millî Güvenlik Kurulu Anayasanın 124 ncü mad
desinde belirtilen hususların varlığını tespit ederek 
bu zarurete ulaşmıştır. 

1974 Temmuzunda ilân olunan-sıkıyönetim için za
manın Hükümeti tarafından kabul edilmiş ve Bü
yük Millet Meclisi tarafından tasvip olunmuş bulu
nan gerekçelerin aynen mevcut ve aradan geçen za-
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mana rağmen halledilememiş olması, sebeplerin güç
lülüğünü göstermiş buîunrr »'itadır. Gerçekten, Sıkı
yönetimin devamını gerektirecek, ülkemizin karşı kar
şıya bulunduğu durum nedir? İç ve dış sebepler ne
lerdir? Bu suallere cevap verebilmek için önce mese
lelere bir başka açıdan bakmak istiyorum. Dikkatle
rinizi, geride bıraktığımız bir ayın olaylarına, sosyal 
ve siyasî hayatımızın yansıtıcısı olan gazete manşetle
rine çevirmenizi rica edeceğim. Ülkenin ve milletin 
bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren bir 
durumla karşı karşıya mıdır toplumumuz? Gelin bir
likte gazete sütunlarına ve manşetlerine kısaca bir göz 
gezdirelim. 

20 . 5 . 1975 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde man
şet; «Sayın Korutürk, kaba kuvvet siyasî ortama ha
kim olunca hür demokratik hayattan söz etmek müm
kün olmayacaktır. Elem verici olaylar üzerinde ilgi
lileri önemle düşünmeye davet ediyorum» diyor. 

25 Mayıs 1975 tarihli Milliyet Gazetesi; «12 Ada
lar üzerinde uçuş yapan Türk uçaklarına Yunanlılar 
ateş açtı; Türkiye ve Yunanistan yeni bir savaşa sü
rüklenmektedir.» yazıyor. 

26 Mayıs günlü Cumhuriyet Gazetesi; «Bazı sek
törler üniversitede polis örgütü kurulmasını istedi.» 
diyor. 

26 "Mayıs tarihli Milliyet Gazetesi; «Bazı iş çev
releri sınıf savaşını körüklüyor. İlân ettikleri sınıf sa
vaşı Türkiye'de ağır bunalımlara yol açarsa, bu sava
şı körükleyen iş çevreleri de sorumlu olacaktır.» di
yor. 

24 Mayıs tarihli Tercüman Gazetesi; «Türkiye, si
lâh ambargosunun kalkmasını ilânihaye bekleyemez.» 
yazıyor. 

26 Mayıs tarihli Tercüman Gazetesi; «Fransa 12 
Adada Yunanistan için savunma sistemi kurmak isti
yor. Yunanistan cep denizaltısı, tank ve füze botları 
alıyor.» diyor. 

29 Mayıs tarihli Cumhuriyet Gazetesi; «Almanya' 
nın Hava Kuvvetlerimize devredeceği 5 nci eğitim 
filosuna Yunanistan olur belgesi vermedi.» diye yazı
yor. 

28 Mayıs tarihli Dünya Gazetesi; «Demokratik 
rejimin bizlere tanıdığı özgürlüklerden en geniş an
lamda yararlanmak bizler için şüphesiz bir hak teşkil 
etmektedir; ancak başkalarının özgürlüklerini kısıtla
mak, bu maksatla kaba kuvvete başvurmak, kendisiyle 
aynı düşüncede olmayanları acımasız yakıştırmalarla 
suçlamak, rejime olan inancı sarsmakta ve özgürlük
lerden geniş şekilde yararlanma hakkı, teminatı orta
dan kalkmaktadır.» diye yazıyor. 
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Muhterem milletvekilleri ve muhterem senatör
ler; 

Basınımızdan kısa ve özet olarak aldığımız bu ha
ber ve manşetler, Anayasamızın 124 ncü maddesinin 
esprisi içinde Sıkıyönetimin bir ay daha uzatılması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Vardığımız bu so
nucu daha iyi değerlendirebilmek için biraz daha ha
diselerin muhasebesini ve fikriyatını yapmak lâzım
dır. 

19 Mayıs gösterileri münasebetiyle İnönü Stadın
da ve Sayın Cumhurbaşkanının huzurunda cereyan 
eden hadise ve çatışmalar, gençlerimiz arasındaki ru
hî, sosyal ve siyasî gerginliğin izale olmadığını gös
termektedir. 

Sayın parti liderlerinin heyecan ve endişe yaratan, 
isteyerek veya istemeyerek yaptıkları tahrik unsuru 
olan konuşmaları; bilhassa komünizmin büyük kitle
lerin parçalanması, millet bütünlüğünün zedelenmesi, 
aralarına nifak girmesiyle, hedeflerine yaklaşma he
veslerini kamçılayan ve cüretkâr kılan tarzda, vatan
daşlarımızı, ırk, din ve bölgecilik vasıflarıyle parçala
maya çalışan konuşmaları her gün yeni bir misalle 
tahribat yapmaktadır. 

Kıbrıs meselesinde karşılıklı savaşa hazır olan 
kuvvetler mevcut oldukça her an bir savaşın çıkma 
ihtimali vardır. Adalarda Yunanlıların yapmış ol
dukları yığınakların bir savaşa varabileceği ihtimalini 
hesap ederek değerlendireceğinizi ümit ediyorum. 

Amerikan ambargosunun önemi Yüce Heyetinizin 
elbette idraki içerisinde olacaktır. 

NATO'nun güney - doğu kanadı olarak ne kadar 
jeopolitik durumda bulunduğumuzu birçok hadise gös
termiştir. 

§imdiye kadar uygulanmakta olan Sıkıyönetimden 
vatandaşlarımızın şikâyeti yoktur; hattâ içinde bulun
duğumuz hadiseler itibariyle sokakta huzur ve sükûn 
ancak Sıkıyönetimle temin edilebilmektedir. 

Muhterem senatör ve milletvekilleri; 

Bir tarafta meşru nizamın Türkiye'de teessüsünü 
kendi akibetleri bakımından tehlikeli bulan mih
rakların faaliyetleri ve teşebbüsleri; diğer taraftan De
mokratik Cumhuriyeti mutlak muhafazaya mecburi
yetin idraki içinde olan milletimizin hassasiyeti, çe
şitli devlet kuruluşlarının zaman zaman tezat teşkil 
eden tutumları, memleketimizin ideolojik, siyasî bir 
çalkantının içinde bulunduğu görünümünü vermekte
dir ve bu görünüm maalesef gerçeğe de uymaktadır. 

Hadiselerin nedenine inmeden bir anaprensibi, 
daha doğrusu bir kaideyi kabul etmeye mecburuz. 
Mesele bir aksiyon ve reaksiyon meselesidir. Türkiye' 
de sol ve solcu fiiller bulunduğu müddetçe, bunun 
karşısına reanksiyon halinde tezahür eden fiiller de 
bulunacaktır. Bunu sadece inkârı mümkün olmayan 
bir kaideyi bir kere daha tespit zımnında arz ediyo
rum ve yanlış tefsir edilmemesini de rica ediyorum. 

Siyasî buhran ve huzursuzluklar, diğer bütün buh
ran ve huzursuzlukları doğuran esas faktördür. Millî 
huzur ve saadetin tesisi, herşeyden önce siyasî anla
yış ve dengenin teminine bağlıdır. Güzel Türkiye'miz
de ideoloji mihrakları ve sahipleri vardır. Bu ideoloji
lerin insafsız ve gaddar çığırtkanları vardır. İsteyerek 
veya istemeyerek, bilerek veya bilmeyerek bu ideolo
ji sapıklarına tolerans ve hatta sempati ve sevgi bes
leyenler vardır. Bu ideolojik çalkantılardan ürkerek 
geleceklerinin endişesi içinde kendi içlerine dönük, pa
sif ve hatta maalesef çaresizlik ve teslimiyet içinde 
olanlar vardır. İdeolojik cereyanlar sevgili vatanımı
zın her yerinde bir başka biçimde ve şekilde sevgili 
milletimizin arasında sinsice maskelenip faaliyetlerini 
icra etmektedirler ve maalesef hazı defalar fevkalâde 
cüretkârane ve alçakça .ortaya çıkmakta ve alenen iğ
renç teşebbüslerde bulunmaktadırlar. 

İdeoloji fikriyatıyla fiiliyatı ve fiilî fikriyata uygun 
olarak azmettirme; bütün tunlar ayrı ayrı, fakat me
şum netice istikametinde memleketimizi aynı derece
de tehdit eder pozisyondadır. İdeolojik suç işleyenler 
kadar ideolojik suçun fikriyatını yapanlar ve kitle ve 
şahısları bu suça doğru itenler de hep faaliyet için
dedirler ve hepsi birden suçludurlar. İdeolojik suçlar 
pisikolojisini iyi bilmek lâzımdır. İptidaî kavimlere 
ve kitlelere has, adeta kan davası güder gibi .muayyen 
fikriyata şartlandırılarak' yetiştirilen gençlere suç iş
lettirme, dünyanın ideolojik kavgalar içinde bulunan 
memleketlerinde daima rastlana gelmiştir. 

Türkiye'de cereyan eden her gayri meşru siyasî 
fiilin altında mutlaka devlet bütünlüğüne kasteden ve 
Demokratik Cumhuriyetimizi yıkmayı hedef alan ide
olojik cereyanları neden olarak aramak lâzımdır. Bu 
ideolojik cereyanların başında komünizm gelir. İşçi
ler, öğrenciler, köylüler, memurlar velhasıl her .kitle
nin içine bir başka biçimde girerek faaliyet icra eden 
siyasî cereyanlar dikkatle takip edilmelidir. Bunlara 
karşı tedbir alan hükümete yardımcı ve destek olun
malı ve zinhar bu cereyanlara kucak açılmamalıdır. 

Büyük milletimize niyabeten vazife görmekte olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine yönelen her istifham 
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ve şüpheyi, her türlü tecavüz cüretkârlığını, nereden 
ve kimden gelirse gelsin, Parlamento bir bütün halin
de karşılamak ve hiçbir şekilde müsamaha gösterme
melidir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Vatandaş
larımız arasında dolaşırken her parlamenter Parla
mentoyu hedef alan hiçbir ifadeye müsaade etmeme
lidir. Millî Mabedimiz olan bu müesseseyi her türlü 
tecavüzden münezzeh kılmaya hem'ahlâk, hem millî 
görev olarak mecbur bulunduğumuz kabul edilmeli
dir. 

Tecavüz edilen makamlar, o makamları işgal eden 
değerli zevattan önce Türk Devletinin haysiyet ve şe
refini sembolize eden makam ve müesseselerdir. Onla
ra gölge düşmesi millî haysiyet ve şerefimizi zedeler, 
Türk Parlamentosu üzerinde ve hakkında itibarını ve 
otoritesini sarsacak münakaşalar, yalnız millî haysiye
timizi yıkmakla kalmaz, yegân yegân her parlamen
terin ve dolayısiyle temsil ettiğimiz büyük milletimi
zin de tarihî vasıf ve haysiyetini rencide eder. Bu esp
ri içinde fevkalâde uyanık ve dikkatli ve fakat mut
laka kararlı olmaya mecburuz. 

Anlayış ve fedakârlık içinde olmayan müessese ve 
şahısların geleceğimizin teminatı olmaları mümkün 
değildir. Siyasî partilerin mutlaka ve mutlaka asgarî 
müştereklerde birleşmeleri lâzımdır. Millî menfaat
ler daima parti mülahazalarının üstünde tutulmalı ve 
meşru Hükümetin icraatları hislerden uzak, ciddî ve 
insaflı murakabe ile fakat her halükârda samimiyet
le desteklenmelidir. Güzel ülkemizde başta komünizm 
olmak üzere bütün yabancı ideolojilerin ve onların 
çığırtkanlarının karşısına ancak ve ancak milliyetçi ve 
mukaddesatçı, müttehit bir Türkiye ve milletimizin 
karakterine ve tarihimize yakışır üstün Devlet gü
cüyle dikilmek mümkündür. (A. P. ve M. S. P. sıra
larından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Evvelâ, vatanperver ve milliyetçi, daha sonra, si
yasî ahlâk ve fazilet sahibi olan herkes güzel vatanı
mızı ve büyük Milletimizi ırk, din ve bölgecilik gibi 
yollarla bölmeye, parçalamaya, dağıtmaya, hatta par
sellemeye çalışan her şahsm ve siyasî ekibin, her mü
essesenin karşısına dikilmeli ve bu insafsız, hayırsız 
ve hayasız faaliyete yelteneni hüsrana uğratmalıdır. 
(A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar) Sadece, bölünmez Türk vatanı ve bölünmez 
Türk milleti vardır. 

Gücünü tarihten ve asil Türk kanından alan bu 
gerçek, anlamayan ve anlamak istemeyen kafalara 
sokulmalıdır. Hükümetimizin ve icabında Parlamen
tomuzun alacağı tedbirlerin muvvaffakiyetle uygu

lanması şarttır. Sıkıyönetime Adalet Partisi grupları 
olarak bu amaçla da evet diyoruz. (C. H. P. sıraların
dan «Devamlı olarak» sesleri.) Haricî sebeplerle de 
sıkıyönetime «Evet» diyoruz. Çünkü, Kıbrıs mesele
si beynelmilel platformadaki ciddiyetini muhafaza et
mektedir. Dünya milletlerinin, meseleyi yanlış değer
lendirmeleri aleyhimize bir kanaat ve.neticeyi istihsal 
etmiş bulunmaktadır. Bu husus, Avrupada bize dost 
bırakmayan bir tabloyu, maalesef, meydana getirmiş
tir. Evet, dış politikamızda bir dostluk buhranının 
mevcut bulunduğunu söylemek, her halde gerçekle
rin teslimi olacaktır. 

Kıbrıs, Ege kıta sahanlığı meseleleri, henüz hiçbir 
neticeye vasıl olamamış olarak ortadadır. Hükümet 
Programında, «Ege kıta sahanlığı üzerindeki hakla
rından Türkiyenin feragat etmesi hiçbir şekilde düşü
nülemez, ancak, Hükümetimizin Ege'deki kıta sahan
lığı sınırının Türkiye ile Yunanistan arasındaki müza
kereler yolu ile ve hakkaniyet esasına dayanılarak an
laşma yolu ile tespiti gerektiğine inanmaktadır.» şek
linde yerini bulmuştur, Adalet Partisi Millet Meclisi 
ve Senato Grupları olarak da bu espriye, aynen uy
maktayız. 

Komşumuz Yunanistan'ın Adalara yaptığı askerî 
yığmaklar ise, geleceğin tehlikeli unsurları olarak in
kişaf etmektedir. Bu dış manzaranın karşısına, ancak, 
içten millî tesanüt ve ittihat ile hiçbir şüphe, endişe 
ve tereddüte mahal bırakmayacak tarzda beraberlik
le çıkılabilmesi realitesi his ve mantıkla kabul edilme
lidir. Sıkıyönetim arzu edilen ve beklenen bir idare 
tarzı değildir, ancak, demokrasilerde de yerini bulan 
millet ve devlet güvenliği bakımından fevkalâde de
ğer taşıyan ve yeri başka bir çare ile doldurulama
yan, ihtiyaç hâsıl olduğunda vazgeçilmez idare tar
zıdır. Sıkıyönetim, bir bakıma hürriyetleri bir ölçüde 
meşru ve hukukî kaidelerle kısıtlayan bir idaredir, fa
kat engin hürriyetlerin, demokratik Cumhuriyet esp
risine uygun olarak yaşayabilmesi için ve rejimin 
ayakta dimdik ve sağlam durabilmesi için tedbirlerin 
birisidir. Millî görüntümüz içinde mütalaa edebilece
ğimiz ve meşruiyetini Anayasadan alan bir idare tar
zıdır. Sıkıyönetime Adalet Partisi Grupları adına 
«Evet derken, en kısa zamanda Hükümetimizin dira
yetle ve tüm güvenlik müessese ve kuvvetlerimizin 
cesaretle görev yaparak, bütün siyasî teşekküllerin 
millî anlayış ve heyecanla yardımcı olmalarıyle en kı
sa zamanda bu yönetime lüzum kalmamasını, engin 
hürriyet ve huzur içinde Milletimizi mesut ve bahti
yar kılan günlerin gelmesini Cenabı Haktan niyaz edi
yorum. 
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Muhterem milletvekilleri; 
Huzurunuzda konuşmamı bu kadarla tamamlama

yı çok arzu ederdim; ama ne yazık ki diğer grup söz
cüsü muhterem arkadaşlarımız huzurlarınıza bazı 
meseleler getirdiler. Bunları açıklığa kavuşturmak ve 
kendi gruplarımız adına bunlara arzı cevap etmek is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Evvelâ, Sayın Necdet Uğur Beyefendi arkadaşı

mız, Millî Cephe'den bahsettiler ve vatandaşlarımıza 
karşı kurulan bir cephe olarak nitelediklerini söyle
diler. 

Muhterem arkadaşlarım, bahsettikleri milliyetçi 
partiler topluluğudur. Bahsettikleri bir millî ve mu
kaddesatçı istikamette vatandaşlarımızı toplayabilme 
gayretidir. Bu yalnız ve yalnız Türkiye'de başta ko-
münzm olmak üzere bütün yabancı ideolojilere kar
şı kurulmuş olan bir birliktir. 

NİHAT SALTIK (Tunceli Milletvekili) — Yaşa 
be... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, biz komünizmi tehlike sayan bir zihniyetin 
temsilcileriyiz. Yalnız biz, komünizmi tehlike saymak
la kalmıyoruz, her gün muhafazaya gayret ettiğimiz 
Anayasamız da komünizmi tehlike saymaktadır. (A. 
P. Sıralarından «Bravo» sesleri) 

İLTER ÇUBUKÇU (Adana Milletvekili) — Fa
şizme ne diyorsunuz? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ve büyük Ata
türk, ölmez Atatürk de, komünizmi tehlike saymıştır. 
Şimdi bütün bunlar karşısında muhterem arkadaşla
rım, ve muhterem siyasî teşekkül, acaba komünizmi 
tehlike saymamakta mıdır? 

Eğer komünizmi tehlike sayıyorlar ise, bizim gi
bi bu kürsülerde komünizmi kötüleyerek, komünizmi 
tehlike sayarak, komünizmin memlekete zararlarını 

* dile getirmelidirler. Bu yapılamamıştır. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep Milletvekili) — 
Propaganda yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bu bir şeyin kötülüğünü ortaya koymamayı 
icap ettirmez. Biz Adalet Partisi grupları olarak her 
türlü ideolojiye karşı olduğumuzu beyan ediyoruz. 
Başta komünizm olmak üzere, bahsettiğiniz faşizim 
de dahil bütün yabancı ideolojilere karşı olduğumuzu 
ilân ediyoruz, 
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j MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep Milletvekili) — 
Propaganda yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, rica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, Sayın Uğur, bir de fevkalâde talihsiz bir ifa
de kullandılar. Vural Önsel'den bahsettiler. Bu kür
süye getirilmemesi icap eden, söylenmemesi icap eden 
ve son derece elem verici bir hadiseyi hatırlamamıza 
sebep teşkil eden bir meczubun, bir bahtsızın, bir 
ideoloji sapığının, şartlandırılmış bir kişinin ifadesini 
burada bir delil olarak buyurdular. 

NİHAT SALTIK (Tunceli Milletvekili) — Sey-
fi Öztürk. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep Milletvekili) — 
Sayın Başkan, 20 dakikayı geçti. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, rica edi
yorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, tahammül ederseniz arz edeceğim, Vural 
Önsel sizin sahip olmak istemediğiniz, takdir etmedi
ğiniz, beğenmediğiniz ve benimsemediğiniz bir kişi
dir. 

Biz bu kürsülerde muhtelif hatipler kanalıyle size, si
zinle ilişkisini söylediğimiz zaman, infial gösterdiniz, 
tasvip etmediğinizi ifade buyurdunuz,. 

KADİR ÖZPAK (Uşak Milletvekili) — Meydana 
çıktı. 

BAŞKAN — Sayın Özpak, rica ederim, Sayın Öz-
pak. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım. Vural Önsel, bir belge taşıyor, bu belge bu 
kürsüde dile getirildi. Üzerinde fazla durmayacağım, 
yalnız bir şeye işaret edeceğim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep Milletvekili) — 
Ne belgesi? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Belgenin arkasın
da kendisine seminerlerdeki başarısını belirten imza
larla dolu olan bu belgede bakınız çok entresan nok
talar var. Meselâ.. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep Milletvekili) — 
Tahrik edenler.. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, rica ederim efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Ahmet Kış-
lalı'nın seminerinden not almış. Sayın Ali Topuz'un 
seminerinden not almış, 

KADİR ÖZPAK (Uşak Milletvekili) — Yalan 
söylüyorsunuz. 
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BAŞKAN — Sayın Özpak müdahale etmeyin, 
lütfen. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Uğur Ala-
cakaptan'ın seminerinden not almış ve Sayın Emre 
Konkur'un seminerinden not almış. 

Bu seminerlerde faşizm var, bu seminerlerde ba
ğımsızlık var, bu seminerde kapitalizm var, bu semi
nerde sosyalizm var, bu seminerde sol ve Cumhuriyet 
Halk Partisi var; ama bu seminerlerde anarşi, komü
nizm ve Marksizm yok. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep Milletvekili) — 
Yalnız Milliyetçi Haraket Partisinin tahriki var. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, konuşmanız da var, 
konuşacaksınız. Rica ederim efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi muhterem 
arkadaşım, millî bir duygu ile bu genci yetiştirmeyi, 
bu seminer kartını veren müessese hedef tutmuş ise, 
bunun içinde komünizmin de olması lâzım gelirdi. 
Kanaatini ifade etmiş olmak için bunu dile getirdim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz Aygün, tamamlayınız 
lütfen. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Hay hay Sayın 
Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, Vural Önsel, Türkiye 
Cumhuriyetinin Başbakanına tecavüz etmiştir. Biraz 
önceki konuşmamda da belirttiğim gibi, Başbakanlık 
makamı mühimdir. Şahıslardan evvel o makam mü
himdir. Çünkü o makam, Türkiye Cumhuriyeti ku
rulduğu günden bugüne muhtelif şahıslar tarafından 
doldurulmuştur, bundan sonra da ilelebet, dünya dur
dukça payidar olmasını temenni ettiğimiz ve payidar 
olmasının gayreti içinde bulunduğumuz Türkiye 
Cumhuriyetinin Başbakanları o makamı dolduracak
tır. Onun için onun şahsına yapılmış olan tecavüzü, 
Başbakanlık makamına yapılmış son derece bahtsız, 
son derece çirkin, son derece iğrenç bir tecavüz hadi
sesi olarak herkesin tel'in etmesi, reaksiyon gösterme
si asgarî millî vazifesidir. 

ILTER ÇUBUKÇU (Adana Milletvekili) — Or
tağınızla aranızda o mesele. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım; Türkiye Cumhuriyetini, Türk Devletini mu
hafaza etmeyi düşünüyorsak; Türk milletini ilelebet 
payidar kılmayı düşünüyorsak; konuşmamın içinde 
zaman zaman değindiğim gibi, asgarî müştereklerde 
anlaşmaya mecburuz. Bu asgarî müştereklerin başın
da insaf ölçüsü gelmektedir. Bunun başında karşılık
lı sevgi ve saygı gelmektedir. Burada daha önce hazır

lamış olduğum konuşmamda, sureti katiyede hiçbir 
partiye en ufak bir şekilde sataşma teşkil edecek bir 
cümle bulunmamasına rağmen ve konuşmamın baş
langıcında hürmet ettiğim muhterem Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsünden de arz ve ricada bulunma
ma rağmen, bu kürsüde böyle bir konuşmayı dile ge
tirmeye lüzum gördüler. Gayet açıklıkla, gayet katî 
bir ifadeyle arz ve ifade edeyim ki, bize bu anlayışı
mız istikametinde yardımcı olursanız; şu müessese
nin itibarını, Türk Devletinin haysiyetini, Türk Dev
letinin şerefini muhafaza etmekte hep beraber görev 
ifa ederiz. Aksi olunca; bugün başka bir arkadaşım 
bize söyler, yarın biz onlara söyleriz ve bunun için
den çıkmak mümkün olmaz. 

Değerli arkadaşlarım; her şeyden evvel millete 
karşı vazifemiz vardır.. 

BAŞKAN — Ricamı tekrar ediyorum efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Türk Devletine 

karşı vazifemiz vardır. Bu vazifeyi ifa etmeye kendi
mizi mecbur hissettiğimiz müddetçe, görevini yapmış 
insanların huzurunu duyarız. Aksi takdirde, burada 
hergün âdeta birtakım hadiselerin tahrikçisi, birtakım 
hadiselerin yaratıcısı olmaktan öteye gitmeyiz. 

Ben huzurlarınızdan ayrılmadan önce, sadece me
seleyi halk diliyle ortaya koymuş olmak için bir mi
sâl *arz edeceğim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum bitirin Sayın Aygün. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bir dakika Sayın 

Başkan, sadece bir dakika. 

BAŞKAN.— Lütfen efendim, son cümlenizi rica 
ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Emredersiniz. 
Geçtiğimiz Pazar günü, aralarına katılmış oldu

ğum işçi emeklileri toplantısında bir arkadaşımız çok 
zarif bir ifade kullandı. Enteresan bulduğum için bu
rada arz ediyorum; Adana İşçi Emeklileri Şubesi Baş
kanı Bahattin Malgir ismindeki arkadaşımız (Kendi
si Mardin ili, Cizre kazası, Hisar köyündenmiş.) 
dedi ki: «Bizim köyde Nuri Ağa muhtar olduğu za
man köy rahattır; Nuri Ağa muhtar olmazsa köyü eş-
kiyalar basar.» 

Muhterem arkadaşlarım; meseleyi bu noktadan 
aılnız. Siz iktidarda olduğunuz zaman mesele olma
yacak, hadise olmayacak. Biz iktidara geldiğimiz za
man anarşik olaylar ve hadiseler devam edecektir. 
Halk diliyle size en güzel cevabı bu arkadaşımın ağ
zından veriyor, hepinizi sevgi ve saygılarla selâmlıyo
rum. (A. P., M. S. P., C. G. P., M. H. P. sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Hasan Tosyalı, buyurun efendim. (A. P., M. S. P., C. 
G. P., M. H. P. sıralarından alkışlar) 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu Milletvekili) — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Sıkıyönetimle ilgili esas metnime girmeden evvel, 
Sayın Demirel'in şahsında Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetine, rejimine, Başbakanına saldırtılan, saldırıya 
sevk edilen siyasî canî Vural Önsel'in saldırısı konu
sunda bir gerçeğin bilinmesine işaret etmek istiyorum. 

Feyzioğlu o gün sayısız şahidin önünde ve gaze
telerin de yazdığı üzere sadece, saldırgana vuranlara 
insanî düşüncelerle: «Durun, vurmayın, kimliğini tes
pit edin, ifadesini alın» demiştir. (C. H. P. sıralarından, 
«Vuranlar var ya» sesi) 

BAŞKAN — Rica ederim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Feyzio-
ğlu'nun bütün müdahalesi bundan ibarettir. Bu ha
kikat bütün gazetelerde yazılmıştır, bir gerçek olarak 
bütün memleket tarafından böyle bilinmektedir. Her-
şey sayısız şahit önünde cereyan etmiştir. Buraya .ge
tirilen sözler topuyla, herşeyiyle yalandır. Bir müc
rimin tezviratı, haftalarca bizzat kendilerinin, «deli
dir, meczuptur» dedikleri kimsenin ilk ifadelerine zıt 
olarak söylediği sözler, sayısız şahit önünde cereyan 
eden olayları değiştirir mi arkadaşlar? Düşünelim bir 
defa.. 

Feyzioğlu, hadisenin en heyecanlı anında bile sü
kûnet tavsiye etmiş, olaydan hemen sonra da bu 
Meclise gelerek, vatandaşlarımıza sükûnet çağrısında 
bulunmuştur. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli Milletveki
li) — Sayın Başkan, şu 132 nci maddeyi hatırlatsanız 
Sayın Tosyalı'ya. 

BAŞKAN — Bu, 132 nci madde ile ilgili değil. 
Bir beyanda bulundu Sayın Uğur.. 

NECDET UĞUR (İstanbul) Milletvekili) — Ga
zeteden aynen okudum. 

HASAN TOSYALI —(Devamla) Evet, ben de 
gazetede okudum, ben de, 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı bir dakika efendim. 
Efendim, sanığın beyanına atfen Sayın Uğur beyanda 
bulundu. 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — Gaze
teden aynen okudum efendim. 

BAŞKAN — Anladım Sayın Uğur, ben de aynı 
manada söylüyorum. Bu noktada Sayın Feyzioğlu-
nun bu beyanın doğru olmadığı cihetle, açıklama hak
kı vardır. Sayın Tosyalı bu hususta beyanda bulunu
yor. Bunda 132 nci madde ile ne ilgi var? 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli Milletveki
li) — Sayın Necdet Uğur konuşurken bu maddeyi ha
tırlatmıştınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşım, oturunuz. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, ben de zabıt okuyorum, ben de gazete 
beyanları okuyorum, ben de hakikatları ifade ediyo
rum. Suçlunun dahi ilk ifadesi ortada iken, haftalar 
sonra uydurularak veya siyasî caniye kasten öğretile
rek yaptırılan gülünç tezviratı bu kürsüye getirmek 
yakışıksızdır., doğru değildir. Meclis adabına, millî 
menfaatlara en azından aykırıdır. (A. P. sıralarından 
alkışlar ve «Bravo» sesleri) Bu adam, bu siyasî cani, 
bu hükümet saldırganı suçlu, bir gizli örgüt mensubu 
da olsa, iddia edildiği gibi bir deli de olsa, onun tez
virleri bu kürsüye getirilmeye ve Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından şahit ve delil gibi kullanılrhaya lâ
yık değildir. 

Bunu, Yüce Meclisin zabıtlarına bu şekilde tescil 
^ettirdikten sonra, şimdi örfî idare hakkındaki Cum
huriyetçi Güven Partisinin görüşlerini belirtmeye ge
çiyorum Sayın arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından 
anlaşılamayan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Efendim sükûnetle takip edelim, ri
ca ediyorum. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; Sı
kıyönetimin bir ay daha uzatılması, Millî Güvenlik 
Kurulu tarafından Hükümete tavsiye edilmiş ve Hü
kümet, sıkıyönetimin bir ay daha uzatılmasını Türki
ye Büyük Millet Meclisine tavsiye etmiş bulunmakta
dır. 

Sıkıyönetimin uzatılması ile ilgili karar, hem dış 
güvenliğimiz açısından, hem de iç güvenlik yönünden 
görülen zaruretlere dayanmaktadır. 

Bugünkü Hükümetin kuruluşundan önce de, söz 
konusu illerde sıkıyönetim uygulanıyordu ve bazı id
diaların aksine olarak bundan önceki hükümet za
manında da, sıkıyönetimle ilgili Güvenlik Kurulu tav
siyesi, Bakanlar Kurulu tezkeresinde dış güvenik za
rureti yanında, iç güvenlik bakımından da duyulan 
ihtiyaca yer verilmiş bulunuyordu. 

Demek ki, iç güvenlik unsuruna ilk defa bu Hükü
met zamanında yer verildiği iddiası, gerçeklere tama
men aykırıdır. 
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Resmî Gazetede çıkan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi kararlarına bakıldığı zaman görülür ki, bugünkü 
Hükümetin getirdiği uzatma teklifinin metni, kelime
si kelimesine Sayın Irmak Hükümeti zamanında bu 
Meclisteki bütün partilerin ittifakıyle alınmış olan 
kararların metni ile aynıdır. 

Sıkıyönetimin ilâm ilk defa Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarı zamanında vuku bulmuş ve süre dol
dukça, Ecevit Hükümeti süresinin uzatılmasını Tür
kiye Büyük Millet Meclisine teklif etmiş ve bu teklif
ler millî ihtiyaç ve yüce millî menfaatler gözönünde 
tutularak Parlamentomuzca oybirliği ile kabul edil
mişti. 

Türkiyelin son derece dikkatli olmasını gerekti
ren dış tehlikeler devam etmektedir. Kıbrıs sorunu, 
siyasî bir çözüme ulaşmış değildir, her an yeni geliş
melere yol açmaktadır. Genellikle Türkiye ve Yunanis
tan arasındaki ilişkilerde dışişleri bakanları ve baş
bakanlar seviyesinde yapılan görüşmelere rağmen, 
tam bir teyakkuz içinde bulunmamızı gerektiren na
zik durumunu sürdürmektedir. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; bu vesile 
ile bazı gerçekleri Yüce Meclisin dikkatine sunmayı 
çok faydalı buluyoruz. 

Hükümetin Kıbrıs'la ilgili temel görüşleri ve po
litikası Hükümet Programında açıklıkla, kesinlikle 
ve tam bir isabetle tespit ve ilan edilmiş bulunmakta
dır. Kıbrıs'ta coğrafî temele dayanmayan ve ahali 
mübadelesini gerektirmeyen basit bir yetki ve görev 
bölüşümü şeklindeki fonksiyonel federasyon tezleri
nin savunulduğu günlerde dahi, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grupu daima coğrafî temele dayalı çözüm 
şeklinin zaruretini ısrarla savunmuştur. 

Zaman göstermiştir ki, coğrafî temele dayalı ol
mayan ve iki toplumun ayrı ayrı bölgelerde kendi yö
netimleri altında yaşamasına imkân vermeyecek hiç 
bir çözüm şekli, Kıbrıs Türk Toplumunun güvenliği 
açısından da, Anavatanın güvenliği bakımından da 
yeterli değildir. Bu, Cumhuriyetçi Güven Partisinin, 
millî Türk politikasının esasını teşkil eden görüşü idi. 

Cumhuriyet Hükümeti, Programında bu temel 
görüşü büyük bir berraklıkla belirtmiştir. 

Şimdi gelelim; Ecevit Hükümetinin işbaşından ay
rıldığı sırada siyasî çözüm istikametinde herhangi bir 
ciddî adım atılabilmiş değildi ve 10 binden fazla Türk 
mülteci İngiliz üslerinde feci şartlar içinde âdeta tut
sak bulunuyordu. Aradan geçen zaman zarfında, bu 
Türklerin İngiliz üslerinden kurtarılıp kuzeydeki 
Türk kesimine iskân edilmeleri sağlanmıştır. Adanın 

Rum kontrolündeki şehir kasaba ve köylerinden tet-
rici şekilde 10 binlerce kişinin kuzeye gelmeleriyle 
Rum kesimindeki Türklerin sayısı son derece azal
mış bulunmaktadır. 

Bu arada, Türkiye'nin izlediği millî politika isti
kametinde önemli bir adım atılmış, Kıbrıs Türk Fe
dere Devleti kurulmuş bulunmaktadır. 

Başarılı askerî harekâtı takip eden aylarda, Yunan
istan Hükümeti tehdit ve emrivaki şartları altında 
Türk Hükümetiyle asla konuşmayacağını ilan ediyor
du. Hariciye vekilleri ve başbakanlar seviyesinde ko
nuşma talepleri Yunanistan tarafından reddediliyor
du. Türkiye bazı tek taraflı adımlar atmadıkça, aske
rini çekmedikçe, bazı bölgeleri boşaltmadıkça ve fiili 
bazı jestler yapmadıkça Türkiye ile karşılıklı konuş
malara başlamamız mümkün değildir, diyorlardı Yu
nanlılar. 

Bugün, bu çeşit önşartlar koşulmadan, asker çek
me, mültecilerin kısmen geri dönmesi, havaalanı gi
bi konularda fiili birtakım adımlar atılması şartları 
öne sürülmeden, Yunanlılar evvelce yanaşmadıkları 
konuşmaları yapmaya başlamışlardır. Bu, âdil ve ba
rışçı bir çözüme ulaşmak için her türlü yolu kapsayan, 
müzakerelerden önce iyi niyet jesti gibi, kabulü im
kânsız önşartlardan vazgeçilmiş olduğunu gösterme
si bakımından dikkate değer bir gelişmedir ve bu Hü
kümetin uygulamakta olduğu politikanın isabetliliği
ni ve başarısını göstermektedir. 

Bugünkü Hükümet, Kıbrıs konusunda hiçbir pe
şin taviz vermeden müzakerelerin yapılması ve kök
lü, devamlı bir çözüme millî politikamız istikametin
de ulaşılması için çaba göstermektedir. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; burada 
üzülerek ifade etmek isterim ki, Kıbrıs'la ilgili olarak 
Türk Hükümeti adına, Ecevit Hükümetinin Dışişleri 
Bakanı Sayın Turan Güneş'in, olumlu oy kullanarak 
kabul ettiği, 1 Kasım 1974 tarihli ve 3212 sayılı Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulu kararına, hem de is
tifa etmiş bir hükümetin bakanı olarak, giderayak koa
lisyon ortağı olan partinin bakanlarına, Başbakanına, 
Bakanlar Kuruluna hiçbir bilgi verilmeden nasıl ve ne 
sebeple olumlu oy verdiğini anlamak bizim için hâlâ 
mümkün olamamaktadır. 

Sayın Turan Güneş, istifa etmiş bir Hükümetin 
Bakanı olarak, 3212 sayılı Birleşmiş Milletler kararı
na, Türkiye adına olumlu oy verip, kararın Birleş
miş Milletlerden oy birliği ile çıkmasını (hiçbir itiraz 
hükmü karşılığı vermeden) sağlamıştır. 
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BAŞKAN — Sayın Tosyalı, konuyla ilgili devam 
ediniz lütfen. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bütün millet
lerarası kuruluşlarda Yunanlıların aleyhimize kullan
dıkları bu kararı, (Bunun altını çizerek söylüyorum) 
bütün milletlerarası kuruluşlarda Yunanlıların aleyhi
mize kullandıkları (Sayın Güneş'in kabul ettiği) bu 
kararı uygulamak mümkün değildir. Çünkü bu kara
rı uygulamak, Kıbrıs'ta kazandığımız herşeyi heba et
mek anlamına gelir. 

Arkadaşlar, bu kararın ikinci maddesindeki şu 
cümlelere, müstafi Ecevit Hükümetinin Bakanı olum
lu oy kullanmıştır, dikkatinize sunarım. Sayın Gü
neş'in kabul ettiği, oy verdiği, altına imza attığı ka
rar şudur: 

Bütün yabancı silâhlı kuvvetlerin Kıbrıs'tan sürat
le geri çekilmesini, Kıbrıs'taki her türlü yabancı aske
rî varlığa son verilmesini, bütün yabancı askerî per
sonelin Adadan çekilmesini ve Kıbrıs Cumhuriyetinin 
işlerine her türlü yabancı müdahalenin sona ermesini 
isteyen bir karara nasıl olumlu oy verilmiş ve bu ka
rar niçin ve nasıl Türkiye adına kabul edilebilmiştir? 

Aynı kararın beşinci maddesi, (Sayın Güneşin de 
kabul ettiği, İngilizce nüshası da yanımda) dikkat bu
yurun aynen şöyle: Bütün mültecilerin güven içinde 
yuvalarına dönmeleri lüzumuna inandığı ve ilgili ta
raflardan bu amaçla âcil tedbirler alınmasının istendi
ği belirtilmekte. 

Buna evet diyor, olumlu oy kullanıyor. Böyle bir 
ibareye nasıl ve niçin olumlu oy verilmiş ve böyle bir 
taahhüdün altına nasıl ve niçin Türkiye adına giril
miştir? 

Bütün mültecilerin yuvalarına dönmelerini kabul 
etmek demek; Sayın Turan Güneş'in Kıbrıs harekâ
tından önce ve coğrafî çözüm yolu C. H. P. tarafın
dan da benimsenip, «Fonksiyonel Federasyon» tezi 
kesinlikle terk edilmeden önce savunduğu sakat ve 
çürük görüşlere uygun olabilir, fakat millî politikamı
za ve millî menfaatlerimize asla uygun düşmez. 

Bütün mültecilerin eski yuvalarına dönmeleri fik
ri, Kıbrıs'ta her iki toplumun ayrı ayrı bölgelerde, 
kendi yönetimleri altında tam bir güvenlik içinde 
yaşamaları yolundaki temel millî politikamıza taban 
tabana aykırı bir fikirdir. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Avrupa 
Konseyinden kaçtın. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Elbette Kıbrıs' 
ta ve Doğu Akdenizde barışın sağlanması için askerî 
harekâtın ortaya çıkardığı yeni durumun gereklerine 
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uygun devamlı, âdil, köklü bir çözümün elde edilme
si için müzakereler yapılabilir, tarafların kabul ede
bileceği bir çözüm aranır; fakat 3212 sayılı ve Sayın 
Güneş tarafından kabul edilen kararda yer alan esas
lardan hareketle hiçbir âdil, devamlı ve güvenilir çö
züme ulaşılamaz. 

Sayın Güneş vaktiyle, ahali mübadelesi gerektir
meyen, coğrafî esasa dayanmayan, iki toplumun iç 
içe yaşamasını öngören ve sadece yetkilerin bölüşül
mesi şeklindeki bir federasyon tezini savunmuştu. Yi
ne bir ara, yeterli sayılamayacak bir kanton teklifini, 
çok kantonlu bir çözüm şeklini önermişti. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) Sıkılıyor musunuz Burada 
zabıt okuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı vaktiniz de daralıyor; 
onun için konuya dönmenizi rica ediyorum. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstüne efen
dim. 

Bütün bunlar, Kıbrıs müdahalesinden ve hele ikin
ci harekâttan önce söylenmiş sözlerdi. C. H. P.'li ba
kanın, hem de istifa ettikten sonra, bütün Rumların 
eski yerlerine dönmelerini öngören bir karara Türkiye 
adına evet demeye hakkı olmadığı inancımızı muha
faza ediyoruz ve bu inanca, Yüce Meclisimizin de 
millet adına katılacağına inanıyoruz. 

Bütün güçlüklere ve Yunanlıların Türkiye aleyhin
de dünya ölçüsünde gösterdikleri çabalara rağmen, 
3212 sayılı Karardan sonra 10 binlerce Türk Rum ke
siminden ve ingiliz üslerinden kuzeye gelmiş, Kıbrıs 
Türk Federe Devleti kurulmuş ve müzakereye yanaş
mayacaklarını söyleyenler, Kıbrıs konusunu ilgili iki 
cemaat ve ilgili iki devlet arasında görüşmekten başka 
çıkar yol olmadığını nihayet anlamışlardır. 

Fakat, çözümün yakın ve kolay olduğunu sanmak 
fazla iyimserlik teşkil eder. Milletlerarası alanda ve 
Birleşmiş Milletlerde, daha önce Birleşmiş Milletler
den çıkardıkları kararların teyidi ve tatbiki yolunda 
Yunanlıların ve Kıbrıs Rumlarının devam eden gay
retleri karşısında, Türkiye içte millî tesanüt, dışta tam 
bir uyanıklık ve kararlılık içinde bulunmaya mecbur
dur. Bugünkü Hükümet, barışçı bir çözümün zarure
tini bundan önceki hükümetler gibi bilmekte ve bu 
yolda Türkiye ve Türk Toplumu lehine kabil olan 
en tatmin edici çözümü bulma yolunda var gücüyle 
çaba sarf etmektedir. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, konuşma
mın son kısmına geldim, kısaca arz ediyorum. 

Eğe denizi konusunda da bir gerçeğin bilinmesin
de yarar vardır. Ege denizi konusunda Türkiye ile 
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hiçbir konuşma ve müzakereyi kabul etmediklerini ve 
etmeyeceklerini ilân ederek, bu yolda Türkiye'nin 
1974 yılında yaptığı teşebbüslere menfi cevap veren 
Yunanistan, bu konuda da, ya Ege'de barışı yok et
mek, açık çatışmayı göze almak; ya da barışçı bir yol
dan tarafların hak ve menfaatlerini dengeli şekilde 
gözeten âdil bir çözümü kabul etmek gerektiğini git
gide anlamışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, tamamlayın lütfen. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstüne efen

dim. 

Ege'de kıta sahanlığı hakkında Lahey Adalet Diva
nına gitmek kararı (Yalnız kıta sahanlığı hakkında) 
Irmak Hükümeti zamanında kabul edilmiş, bu Hü
kümet zamanında yürütülmektedir. Doğrudan doğru
ya Adalet Divanına gidilemez. Tarafların bu konuda 
bir tahkimname üzerinde anlaşmaları gerekir. Tahkim
name hazırlanması, ortada bir mesele bulunduğu
nun kabulü demektir ve tahkimname hazırlığı mese
lenin geniş ölçüde müzakeresine imkân verecektir. 
Türkiye, tahkimname çalışmaları yanında meselenin 
özünün müzakere edilmesinin faydasını da belirtmiş 
ve Yunanlılar bunu da kabul etmişlerdir. Bu, sadece 
bir başlangıçtır. Tahkimname üzerinde anlaşıp anlaş
mamak, tahkimname yerine nihaî çözüm üzerinde 
bir barışçı ve âdil anlaşmaya ulaşmak, Lahey'e gidip 
gitmemek hususunda taraflar hareket serbestilerini 
muhafaza etmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen bitirin efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiyor Sayın 
Başkanım. 

Tahkimname esasları üzerinde anlaşma olmazsa, 
Lahey'e gidilmesi de mümkün olmaz. Türkiye Cum
huriyeti, Ege'nin bir Yunan denizi değil, bu deniz 
üzerinde kıyısı olan her iki ülkenin yararlanacağı bir 
deniz olduğu yolundaki temel görüşünden hiçbir ta
viz vermeyecektir. Bunun herkesçe böyle bilinmesi lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen son cümleni
zi söyleyiniz efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Tamamlıyo
rum Saym Başkanım, 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; dış tehlike
ler ağırlığını muhafaza ettiği sırada, özellikle vakitsiz 
ve haksız bir af uygulaması yüzünden hapishanelerden 
boşaltılıp memleketin, milletin, vatanın ve üniversi
telerimizin başına yeniden bela edilen yıkıcı, anarşist, 

millet bütünlüğüne ve Türkiye Cumhuriyetinin varlı
ğına kasteden militanlar ve örgütler maalesef yeniden 
faaliyete geçmişlerdir. Affı takip eden haftalar içinde 
ideolojik soygunlar, anarşik amaçlı boykot ve işgal
ler, yıkıcı hareketler başlamıştı. Hürriyet Gazetesi bu 
olayların bir dökümünü yaparak, «Anarşi hortladı» 
başlığını sekiz sütun üzerinden verdiği tarihte Sayın 
Ecevit Başbakan idi ve af ilk sonuçlarını vermeye baş
lamıştı. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı... 
HASAN TOSYALI (Devamla) — O zamandan 

beri gittikçe artan bir şiddetle affedilen memleket 
düşmanları, memleketin başına da, vatanın, milletin 
başına da, eğitimimizin başına da belâ olmuşlardır. 
Bugünkü iç tehlike, dış tehlike kadar büyüktür. Dış 
tehlikeye karşı koyabilmek, dış menfaatlerimizi savu
nabilmek için içeride sağlam olmaya, birlik ve vera-
berlik içerisinde olmaya mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım; işte bu sebeple biz Cum
huriyetçi Güven Partisi olarak, içte ve dışta millî 
menfaatlerimizi korumak, huzuru korumak için, örfi 
idarenin bir ay daha uzamasını uygun buluyoruz. 
Grupumuz bunun milletimizin millî menfaatine uy
gun olduğunu görmektedir. Bu sebeple lehinde oy 
vereceğiz. 

Sözlerime son verirken Yüce Türkiye Büyük Mil
let Meclisine Grupumuz adına saygılarımı sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Şahısları adına söz alan arkadaşlarıma... 
ŞENER BATTAL (Konya Milletvekili) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, zaptı da ge

tirttim, müsade buyurun. 
Şahsı adına Sayın Mustafa Güneş, buyurun efen

dim. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep Milletvekili) — 

Sayın Başkan, saygı değer parlamenterler; 
Esas konuya geçmeden önce, Adalet Partisi Söz

cüsü Sayın Oğuz Aygün'ün, Vural önsal ile ilgili 
seminer belgesine cevap vereceğim. 

Belge, bilimsel bir amaçla açılmış bir seminere gi
riş belgesidir. Böylesi seminere arzu eden her vatan
daş katılabilir. Önemli olan, sanık Vural Önsel'in 
yargı önünde verdiği beyanlardır. (A. P. sıralarından 
gürültüler) Sanık ifadesinde, kendisinin Milliyetçi 
Hareket Partililerce tahrik edildiğini, Cumhuriyet 
Halk Partisiyle hiç bir ilişkisinin olmadığını ifade 
etmiştir. (A. P. ve M. S. P. sıralarından gürültü
ler) 
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BAŞKAN — Rica ediyorum, müdahale etme- I 
yiniz. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Şimdi ise 
kamuoyunun merakı, Vedat Önsel ile Milliyetçi Ha- 1 
reket Partililerin ilişkisinin ne derece olduğu ve Sayın 
Başbakan Süleyman Demirel'le daha önce tanışma- j 
larının nedenleri üzerinde duruyor. (A. P. sıraların- I 
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, arkadaşlar. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Şimdi esas 

konuya geçiyorum. 
Sayın parlamenterler; Millî Güvenlik Kurulu, I 

memleketimizin iç ve dış meselelerini müzakere ede- I 
rek vardıkları karar sonucu, (Hükümete tavsiye nite- I 
liginde) Adana, istanbul, îçel ve Ankara'da Sıkıyö- I 
netimin bir ay daha uzatılmasına gerek duymuştur. I 

Sayın parlamenterler Kıbrıs çıkarmasıyle, Sayın I 
Bülent Ecevit Hükümeti tarafından uygulanmaya I 
başlanan Sıkıyönetim kararı, daha önceleri sadece I 
Kıbrıs çıkarmasıyle ilgili, ülkemizin bu dört ilinde I 
çıkması muhtemel bazı olayları önlemek amacını taşı- I 
makta idi. Buna gerek vardı. Aradan 11 ay gibi I 
uzun bir süre geçti. Geçen bu süre içerisinde halkı
mız, Sıkıyönetim komutanlıklarının karar ve bildiri- I 
lerine büyük saygı ile bağlı kalmıştır. I 

Sayın Ecevit Hükümeti süresince ne bir öğrenci I 
olayı, ne bir soygun, ne de adam öldürme gibi olay- I 
lar olmamıştır. Halkımızın ülke severliği, bu konuda 
tek vücut gibi millî birlik anlayışı, bundan sonra I 
adı geçen dört ilimizde Sıkıyönetimin tatbikine ge- I 
rek duyulmadığını göstermiştir. I 

Sayın parlementerler, durum böyle olmakla bera- I 
ber, bugün müzakeresini yapmakta olduğumuz Sıkı- I 
yönetim mevzuu, daha değişik biçimde tavsiye edil- I 
mistir. Bu kez Millî Güvenlik Kurulunun tavsiyeleri I 
arasında gençlik olayları da yer almaktadır. Oysa bu 
gerekçe sadece dört ilde sıkıyönetimin uygulanmasını I 
gerektirmez. Zira, devlet güvenliği bir tarafsızlık için- I 
ide çalışırsa, iç olaylar, sıkıyönetim olmasa da önle- I 
nebilir. Yeter ki, Demirel Hükümeti partizanca dü- I 
şünceyi bırakarak, gençliğin ve halkımızın üzerine ka
sıtlı yürümeyi bırakabilsin. Zira iç olayların gelişimi, 
Sayın Demirel Hükümetiyle gelişme göstermiştir. 
Olayları önleme yerine, tahrikçiliğin içerisine girmiş
tir. Hükümet bu zihniyetten vazgeçmediği için, aşırı I 
sağcı cepheyi tutarak, demokratik sola inanmış öz- I 
gürlükçü, Atatürkçü, devrimci ve gerçek milliyetçi I 
gençliği ise ezmeye çalışmaktadır. Hatta Millî Güven

lik Kurulunun bir kanat üyesi bulunan, başta Başba
kan ve Başbakan yardımcıları, kurul toplantısında 
dahi ateşe körükle giderek, demokratik ve yasal yol
lar şöyle dursun, baskı ve faşist yöntemlerle gençliği 
susturmaya, olayları bastırmaya çalışmaktadırlar. 

Bir Başbakan yardımcısı, Meclis kürsüsünden ka
muoyuna;. «Bizim komandocu milliyetçi gençler gü
venlik kuvvetlerine yardımcıdırlar, yardım ediyorlar 
ve de etmeye devam edeceklerdir» derse, bu, olayları 
önlemek olmaz, tahrikçilik olur. Kışkırtmadan cesa
ret alan komandolar, elbetteki her gün bir okulu, bir 
üniversiteyi, bir işyerini veya bir derneği basarlar. 
Bu zihniyetin Başbakan ve bakanları, Millî Güven
lik Kurulunun asker kanadım oyuna getirmeye çalış
maktadırlar. Bugünkü olaylar 12 Mart öncesi anarşik 
olayların benzeri değildir. Aksine, Hükümetten des
tek gören gençlerin olayları çıkarıp, iki yaşındaki yav
ruyu öldürecek kadar olaylar vahîm safhaya gelmiş
tir. Olayları çıkaranlar, kişileri öldürenler, baskınları 
yapanlar, adlî mercilerde tespitlidir. Sayın Hükümete 
ve Millî Güvenlik Kurulu üyelerine, Ankara Millî 
Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığınca hazırlanan iddi
anameyi hatırlatmayı salık veririm. 

15 -16 Şubat olaylarını yaratanların kimler oldu
ğunu bilmelidirler. Sağcı gençler mi, yoksa demokra
tik solda olan gençler midir? Bunu öğrenebilirler. 

Sayın parlamenterler, Demirel Hükümeti, daha 
açıkçası kendine güvenemiyor. Hele hele yargı or
ganlarına ve güvenlik kuvvetlerine hiç güvenemiyor. 
Bu gibi iç olayların sorumluluğunu sıkıyönetimin, 
yani ordumuz mensuplarının üzerine yüklemeye çalış
manın çabası içindedir. Yargı organlarımızın ve gü
venlik kuvvetlerimizin adil ölçüler içerisinde hareket 
edeceklerini biliyor, bundan korkuyorlar. 

Sayın parlamenterler, Alparslan Türkeş gibi dikta-
torya heveslisi bir kişi, Başbakan yardımcısı olarak 

Millî Güvenlik Kurulunun bir üyesi olursa, elbetteki 
kendi görüşlerini Güvenlik Kuruluna kabul ettirmeye 
çalışacaktır. (A. P. sıralarından, gürültüler) Lütfen 
dinlemesini biliniz... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sonuç olarak, 
Millî Güvenlik Kurulunun, «Olayları yaratanlar; 12 
Mart öncesi uygulanan ideolojilerin devamıdır» diye 
bir yanılgıda bulunmalarını sağlayacaktır. 

Sayın parlamenterler, bugün Başbakan yardımcısı 
olan Sayın Alparslan Türkeş'in en yakın silâh ve ülkü 
arkadaşları, Sayın Numan Esin, Sayın Mustafa Kap-
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lan, Sayın Rıfat Baykal, Sayın Şefik Soyuyüce, Sa
yın Münir Köseoğlu, Sayın Fazıl Akkoyunlu, Sayın 
Muzaffer Özdağ geçen yıllarda... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Güneş, bir şey söy
leyeceğim. Burada bulunmayan ve kendis'irıi müdafaa 
imkânına sahip olmayan kişilerin isimlerini lütfen 
söylemeyin ve onunla ilgili beyanda bulunmayın, rica 
ediyorum. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) 
yın Başkan. (Gürültüler) 

Başüstüne Sa-

DENlZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — İsma
il Cem de burada mı idi?.. (A. P. sıralarından, gürül
tüler) 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Önceki görüş
lerinden dönüş yaptığı için kendisini suçlamış ve bu 
davranışlarım önceden görmüşlerdi. Adı geçen eski 
Millî Birlikçiler halen hayatta ve Sayın Türkeş'den 
daha çok demokratik rejime saygılıdırlar. 

ALİ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat Milletvekili) — 
Sen mi takdir edeceksin? 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın basın 
mensuplarına sesleniyorum; eski Millî Birlikçilerle 
temas ederlerse, Sayın Türkeş hakkındaki görüşleri
nin neler olduğunu ve hangi nedenlerle kendisinden 
ayrıldıklarım öğrenebilirler. 

Sayın Türkeş. yurda döndüğü zaman bu arkadaş
ları ile devrimci ve radikal görüşleri benimsediği hal
de, bugünkü gerici ve parçalayıcı zihniyetin içerisine 
girdiği için arkadaşları kendisinden ayrılmışlardır. 
(A. P. ve M. S. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica edeyim, örfî idare ile ilgili ko
nuşunuz. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın parla
menterler, gençlik olayları, 12 Mart öncesi olayları
nın benzeri değildir; faşist bir yönetim tarzının uygu
lanmasıdır, emperyalist güçlerin tahrikidir. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfen. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Bu nedenle, 

Kıbrıs olayları için şu anda sıkıyönetimin yeniden bir 
ay daha uzatılmasına geerk yoktur. Amaç, iç olayların 
gelişiminden endişe düymalksa, sıkıyönetime gerek du
yulmadan da olaylar Hükümet tarafından, normal 
idare düzeni ile durdurulabilir. Yeter ki, Sayın Başba-
!kan... 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale Milletvekili) — 
Öğretmenleri... 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Öğretmene 
saygılı öl Sayın Gülsen... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, lütfen karşılık
lı konuşmayalım... 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Yeter ki, Sayın 
Başbakan Demirel ve yardımcıları, , olayları çıkaran 
sivil milislerine, komandolarına dur demesini bilip, 
onların Güvenlik Kuvvetlerine yardımcı olmaları is
teminden vazgeçmelidirler. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız Sayın Güneş. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Başüstüne Sa

yın Başkan. Bir kısım Altatürk'çü, devrimci gençleri 
ezmeye çalışırlarken, bir kısım hayalci gençleri de kış
kırtarak komando heveslisi yapmaları, o yolda eğit
meleri doğru değildir. 

Sayın parlamenterler, dört ilimizde sıkıyönetimin 
uzatılması, bundan böyle Kıbrıs olayları ile ilgili ol
mayıp, başka bir amaç taşımaktadır. Bu amaç, genç 
öğrencilerimizin bir tutsak gibi jandarma ya da polis 
nezateretinde okullarına gidip gelmelerini sağlamak 
içindir. Hattâ polis ve jandarmaların üniversitelerin 
dersanelerine girerek, birer müfettiş gibi öğrencileri 
ve öğretim görevlilerini izlemek, denetlemek şekline 
dönüştürülmüştür. Bu da bilinen bir gerçektir. Sıkı
yönetim görevi bu değildir.. 

BAŞKAN — Son cümlenizi rica ediyorum. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. Ülkemizde olağanüstü bir durum mev
cut değildir . Sıkıyönetimin vazifesi o zaman olay
ları bastırmak, öğrencilerimizin jandarma refakatin
de okullarına gidip gelmelerini sağlamak, hatta dersa
nelerine jandarma ve polisi sokmak, öğrenci ve öğ
retim üyelerine bir nevi gözdağı vermek olur. Böy
lesi bir uygulama, Demirel Hükümetinin acz içinde 
olduğunu, normal yönetime güvenlerinin kalmadığını 
gösterir. 

Ülkemiz Hitler Almanya'sı veya bir Demirperde 
gerisi ülkesi değildir. Demokrasiye gönül vermiş, hu
kuk devleti nizamlarına saygılı olan halkımız sıkıyö
netimlerle değil, normal yasaların gerekleriyle yöne
tilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, bitiriniz artık efen
dim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Başka
nım bitiriyorum. Bitti. 

-BAŞKAN — Artık müsamaha edecek tarafı kal
madı efendim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Bitti efen
dim. 
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BAŞKAN — Taştınız Sayın Güneş. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Son cümle

mi söülüyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Son cümlenizi lütfedin efendim. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Hayhay. 
Sıkıyönetimlerle değil, normal yasanın gerekleriyle 

yönetilmelidir. Hükümet gençlerimizi bir bütün ola
rak görür, «milliyetçi, milliyetsiz» gibi sloganlarla, 
din istirmarcılığı ile ayrım yapmazsa, devlet otorite
sini yasalara uygun olarak yürütürse, sıkıyönetim uy
gulamaya gerek duymaz. 

Bu nedenle, sayın parlamenter arkadaşlarımın da 
birçoğunun aynı görüşte olduğu sonucunu sezinlemiş 
olmam 'nedeniyle, ben de sıkıyönetimin bir ay daha 
uzatılması yerine uzatılmamasına oy vereceğim . 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 

Sayın Kazan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Söz
cüsü Sayın Necdet Uğur'un konuşması sırasında Millî 
Selâmet Partisinin 29 Mayısı 19 Mayısın yerine ikâme 
etmek istediğini... 

ABDÎ ÖZKÖK (Bolu Milletvekili) — Bu sataş
ma mı? 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, bir işlem yapa
cağım efendim. Rica ediyorum. 

29 Mayısı gençlik günü ilân ettiğini, bu yüzden 
aslında huzur bozucu tertiplerin müşevviki olduğunu 
ifade ederek sataşma dolayısı ile söz istiyorsunuz. Za
bıtları getirttim. Sayın Oğuz görüşmesi arasında : 

«Çok yakın günlerde Başbakanlığa vekâlet eder
ken Millî Selâmet Partisinin 19 Mayısı 29 Mayısa 
dönüştürme girişimlerini beraber izledik. Ulusal kur
tuluşumuzun en anlamlı bir gününü herkesin sezdiği 
bir niyetle 29 Mayıs bahanesi içinde eritmek isteyen 
Başbakan Yardımcısının Partisi 29 Mayıs'ta gençlik 
yürüyüşü düzenledi» diyor. 

Bu konuya münhasır olmak üzere rica ediyorum 
efendim. 

NECATİ CEBE (Balıkesir Milletvekili) — Sataş
ma değil bu. 

BAŞKAN — «19 Mayısın yerine 29 Mayısı ikâme 
etmek istedi» demek sataşma değil mi değerli ar
kadaşım? 

NECATİ CEBE (Balıkesir Milletvekili) — Ger
çek değil mi? 

BAŞKAN — Efendim, açıklama hakkı doğmaz 
mı? İnsafınıza terk ederim. 

Yalnız bu konuda istirham ediyorum ve yeni bir 
sataşmaya mahal vermemenizi istirham ediyorum. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KAZAN 
(Kocaeli Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

Sıkıyönetimin bir ay süre ile uzatılması konusu 
görüşülürken, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Necdet Uğur, konuşması sırasında, biraz evvel 
Başkanlık Divanına vermiş olduğumuz yazıda da ifa
de ettiğimiz gibi, Millî Selâmet Partisini iki açıdan 
itham altında tutmuştur. Bu ithamlardan biri, 29 Ma
yası 19 Mayısın yerine gençlik günü olarak ikâme et
mek isteği, diğeri de gençlik yürüyüşü ile aslında 
kendilerinin huzuru bozmak gayretinde oldukları id
diası ve bu yürüyüşe sıkıyönetim makamlarınca da 
bu maksatla müsaade edilmediği gerekçesi. 

Muhterem milletvekilleri; Millî Selâmet Partisi 
Programını her şeyden evvel iyice okumak ve bilmek 
lâzımdır. Millî Selâmet Partisinin Programındaki te
mel hususlardan konu ile ilgili iki tanesini arz etmek 
istiyorum. 

Millî Selâmet Partisi tarihî ve manevî değerlere 
itibarı önplanda tutan, yeniden büyük Türkiye ideali
nin gönüllerde yanması için tarihimizi tarih yapan 
bütün günlerin üzerinde durulmasını lüzumlu gören 
bir inanışa sahip partidir. (M. S. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

29 Mayıs da, 19 Mayıs da tarihimizi tarih yapan 
iki hadisedir. 29 Mayıs ayrı bir tarihî hadisedir, 19 
Mayıs ayrı bir tarihî hadisedir. Bunların birbirinin 
yerine ikamesi mümkün değildir. Millî Selâmet Par
tisi, yetişen nesle tarihin zenginliğini gösterme gay
retinde olan bir siyasî partidir; tarihî hadiselerden ba
zılarını tarihten çizecek bir siyasî parti değildir. (M. 
S. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

TEKÎN İLERİ DİKMEN (Muş Milletvekili) — 
Kemalist inkılâbı da inkâr etmemek lâzım. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Yine program
dan bir hususu bilgilerinize arz etmek istiyorum... 

SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli Milletvekili) 
— Atatürkçüyüm desene. 

MEHMET FEYYAT (C. Senatosu İstanbul Üye
si) — Atatürk'ü inkâr ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum, lüt
fen. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — «Kırk milyonu 
kardeş yapma idealini hedef alan bir siyasî partidir^.. 
(Gürültüler.) 
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BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 
etmeyin. 

MEHMET FEYYAT (C. Senatosu İstanbul Üye
si) — Adliye Bakanlığının arabası... (C. H. P. ve A. 
P. sıraları arasında karşılıklı konuşmalar.) 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum susu
nuz. 

HASAN SEVER (Çanakkale Milletvekili) — Sa
yın Başkan burada birisi çok terbiyesiz bir lâf söy
ledi. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 
etmeyin Sayın Bayraktar. Lütfen efendim, oturunuz. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Her siyasî par
ti gibi Millî Selâmet Partisinin de bir gençlik teşki
lâtı vardır. Millî Selâmet Partisi gençliğini, tarihî ve 
manevî değerlere saygılı, iç huzurun unsuru olarak 
yetiştirme gayretindedir. Millî Selâmet Partisinin 1975 
yılı çalışma programı yılın başında bütün teşkilâta 
gönderilmiş ve... 

BAŞKAN — Sayın Kazan, söz verdiğim konuya 
münhasır. Rica ediyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Konu üzerinde 
konuşuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sizin gençlik teşkilâtınızın 
çalışma programını istemedim ben. 19 Mayısla 29 
Mayıs için. Lütfen efendim, buna münhasır olmak 
üzere söz verdim. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Millî Selâmet 
Partisi 29 Mayıs 1975 tarihini Millî Selâmet Gençlik 
Teşkilâtının 1 nci büyük kongre tarihi olarak yılba
şında tespit etmiştir ve kongre gününden önce de 
programı hazırlamıştır. 29 Mayıs tarihinde program 
çerçevesinde kongrenin yapılacağı ve bir yürüyüşün 
yapılacağı ve akşamleyin de fetih gecesinin tesit edi
leceği ifade edilmiştir. Yürüyüşün huzuru bozucu ola
cağı iddiası ve sıkıyönetim tarafından bu maksatla 
önlendiği iddiası da tamamen gerçek dışı bir iddia
dır. Millî Selâmet Partisi 29 Mayıs tarihinde yaptığı 
gençlik kongresinden önce Konya'da, Erzurum'da ve 
Sakarya'da bölge yürüyüşleri yapmıştır. Bu bölge yü
rüyüşlerini, bölge yürüyüşü olmaktan ziyade 29 Ma
yısta kongrenin yapıldığı gün Ankara'da da tekrar
lamak istemiş ve fakat sıkıyönetim makamlarınca 
mahzur mütalâa edilerek müsaade edilmemiştir. Kon
ya'da, Erzurum'da ve Sakarya'da yapılan bu yürü-
yüşlerdeki olgunluk, seyreden her vatandaş tarafından 
hayranlıkla ve fakat Cumhuriyet Halk Partisi gibi, 
Millî Selâmet Partisinden her zaman ders almış bir 

siyasî parti için dehşet, ibret ve hezimet telâşiyle sey-
redilmiştir. (C. H. P. sıralarından gürültüler, M. S. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sıkıyönetimin, yürüyüşe müsaade edip etmemesi, 
onun takdir hakkına giren bir konudur. Müsaade et
memiştir, hürmetle karşıladık... 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Da
ha ne yapacaktınız? 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Hürmetimizi, 
sıkıyönetime oy vererek devam ettireceğiz. (M. S. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Yeni sataşmalara meydan vermemek için bazı ko
nuları ortaya koymak istemiyorum. Ama şuna da te
mas etmek istiyorum: Millî Selâmet Partisini 19 Ma
yısa karşı gösteren sizleri temsil eden bazı gazetelerde, 
sol görüşlü bazı gazetelerin bir tanesinde Sayın Er-
bakan'ın resmi, yanında Sayın Ecevit'in resmi. Sa
yın Ecevit alkışlıyor, Erbakan alkışlamıyor. Gazete
deki o resmin altında şu ifade var: «Tören boyunca 
Sayın Erbakan hiç alkışlamadı» diyor; ama bir baş
ka gazetede Sayın Erbakan'ın ve Sayın Ecevit'in re
simleri var, ikisi de alkışlıyor. Yalnız, tavsiye ede
rim, alkışlayan yüzlerdeki ifadelere de bakın. (C. H. 
P. sıralarından «Yuh» sesleri.) 

Evet, alın bakın; kim gönülden alkışlıyor, kim 
istismar ederek alkışlıyor? M. S. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kazan, konu ile ilgili beyana
tınızı ikmal ediniz efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bu yapılan id
dialara müteaddit defalar ve belgelere dayalı olarak 
cevaplar verildiği halde, hâlâ daha gerçek dışı ve 
hissî bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi muhalefe
tinin devam ettirilmesi hakikaten içler acısıdır. Mem
leket meselelerine ilmî açıdan ve derinliğine inen cid
dî bir muhalefet görevi yapmak varken, bu yollara 
başvurması, Cumhuriyet Halk Partisinin aczinin ifa
desidir, korkusunun ifadesidir, telâşının ifadesidir. 

Saygılarımı sunarım. (M. S. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar. C. H. P. sıralarından «Haydi 
seçime» sesleri.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Şahsı adına Sayın Doğan Öztunç. 

ALİ TOPUZ (İstanbul Milletvekili) — Atatürk 
düşmanlarını da unutma Doğan. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sa
yın üyeleri; 
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Kıbrıs Barış Harekâtı ve onunla birlikte ortaya 
çıkan savaş tehlikesi nedeniyle 4 ilimizde bugüne ka
dar sürdürülen sıkıyönetimi uzatmak için gösterilen 
gerekçe, Anayasaya aykırı bulunmaktadır. Anayasa
mızın 124 ncü maddesine göre, sıkıyönetim ilânına 
karar vermek yetkisi Bakanlar Kuruluna tanınmış
tır. Buna karşın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yetkisi, ilân edilen sıkıyönetimi onamak, süresini 
kısaltmak veya tamamen kaldırmak şeklinde belirlen
miştir. Sıkıyönetimin, her defasında, 2 ayı aşmamak 
üzere uzatılması yetkisi, Anayasamızca Türkiye Bü
yük Millet Meclisine tanınmıştır; ancak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, uzatma yetkisini kullanırken, 
sıkıyönetimin ilân nedenini değiştiremez. Anayasamız, 
uzatma yetkisi kullanılırken Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ilân gerekçesini değiştirme olanağı tanıma
mıştır. Çünkü, uzatma kararlarında sıkıyönetim ilân 
nedeninin değiştirilmesi, yeni bir sıkıyönetim ilânı 
anlamına gelir. Bu yetki, Bakanlar Kuruluna, yani 
yürütme organına verildiğinden, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bu nitelikte yapacağı işlem, açık bir 
yetki sapması sayılacak, bu da Anayasaya aykırı bir 
davranış olacaktır. 

Anayasamızın 124 ncü maddesinde, olağanüstü 
bir yönetim olarak öngördüğü sıkıyönetimin ilânı için, 
sınırlı olarak saptadığı durumların varlığı şart koşul
muştur. 

Sayın üyeler, dikkat edilecek olursa, Hükümet 
önerisinde dayanılan, «iç güvenlik» gibi. çok genel 
bir neden, sıkıyönetim ilânı için Anayasamızca kesin 
olarak öngörülmemiştir. 

Ayrıca, Vural Önsel davasında, gerek Güvenlik 
Mahkemesi savcısının itirazı, gerekse Yüksek Yargı
tay 9 ncu Dairesinin kararında, sıkıyönetimin özellik
le ve sınırlı olarak Kıbrıs sorunu nedeniyle ilân edil
diği, kuşkuya meydan vermeyecek şekilde belirtilmiş 
ve hukuken tescil edilmiştir. 

Sıkıyönetimin uzatılması için, savaş tehlikesi dı
şında, iç güvenlik gibi, özü ve içeriği belirsiz bir kav
rama dayanılmak istenmesi, Hükümetin, sıkıyönetimi 
bir iç politika aracı olarak kullanmak ve onu istis
mar etmek amacına dayanır. 

Cephe Hükümeti kısa sürede acze düşmüştür, tu
tarlığını yitirmiştir. Bu nedenle, sorumluluklarını 
örtebilmek için sıkıyönetimin şemsiyesi altına sığın
mak zorunluğunu hissetmiştir. Bu amacı uğruna öz
gürlüklerin kısıtlanması, grevlerin yasaklanması gibi 
eylemlerle, Silâhlı Kuvvetlerimizin politikaya karışmış 
gibi görünmesine razı olmuştur. 

Hükümet ve onu oluşturan sermaye çevreleriyle 
bütünleşmiş partiler, demokrasinin işlerliğinden, öz
gürlüklerin kullanılmasından ürkmektedirler. Çünkü, 
henüz demokratik, lâyik sosyal hukuk devleti tanımı
nı getiren 1961 Anayasasını içlerine sindirememişler-
dir. 

Bu nedenle, çalışanların haklarına, özgürlüklere, 
demokratik kuruluşlara ve yüksek yargı organı karar
larına karşı saygılı olamamaktadırlar. 

Zaten, büyük sermayenin temsilcilerinden, teoratik 
devlet özlemcilerinden, faşizm uygulayıcısı fanatikler
den ve de büyük demagoglardan oluşan bir cephenin 
ve onun hükümetinin özgürlükçü demokrasiden yana 
olması beklenemez. (C. H. P. sıralarından alkışlar, 
«Bravo» sesleri). 

Sayın üyeler, bugün ülkemizde özgürlükleri kısıt
layıcı bir yönetim vardır. İşçilerin, Anayasamızın 
47 nci maddesine dayalı toplu sözleşme ve grev hak
ları engellenmektedir; yasal grevler suç imiş gibi ka
bul edilmekte ve yasaklanmaktadır, ayrıca, «komando» 
denilen sağcı grupların, üniversite ve yüksekokullara 
karşı giriştikleri yasa dışı saldırılar neticesinde, bu 
eğitim kurumlarına polisin ve jandarmanın girip yer
leşmesine neden olmaktadırlar. Cephe Hükümeti 
anarşinin varlığından yakınırken, örgütlediği, plan
ladığı ve militanlarına uygulattığı olaylar ile anarşi
nin ve faşist saldırıların yaratısıcı durumuna düşmek
tedir ve bunun neticesinde de sıkıyönetim uzatılmak 
istenmektedir. 

Böylece, çalışma ve sosyal özgürlüklerin yanı sıra, 
eğitim özgürlüğü de kısıtlanmaktadır. Yükseköğrenim 
kurumlarında jandarmasız, polissiz ve faşizan saldı
rılardan arınmış olarak eğitim yapma olanağı kalma
mıştır. Çağımızda hiçbir uygar ülkede, silâhların göl
gesinde yükseköğrenim yapıldığı görülemez. Bu uy
gulamalarla, üniversitelerin özerkliği zedelenmekte, 
eğitim güvenliği yok edilmektedir. 

Bugün Türk demokrasisinin ve devrimlerinin en 
büyük talihsizliği, kendilerine karşı olanların Hükümet 
içinde yer almış olmasıdır. Bugün «Benim kuvvetle
rim Hükümet kuvvetlerinin yardımcısıdır» diyenler, 
Atatürk'ün, emperyalistlere karşı ulusal Kurtuluş 
Savaşını başlattığı 19 Mayıs gününü reddedenler, ül
kenin kaynaklarını yabancı petrol şirketlerine peşkeş 
çekenler ülkeyi yönetmektedirler. 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne Milletvekili) — Yalan, 
yalan. Daha dün bu meseleyi halletmiştik Mecliste. 
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A. DOĞAN ÖZTUNÇ (Devamla) — Hükümet, 
kamuoyuna önerdiği gibi, maddî ve manevî kalkın
mayı gerçekleştirmek yerine, Devletin kilit noktala
rına partizan politikacıları yerleştirmekle meşguldür. 
Bunun için, kamu kesiminde, Cumhuriyet döneminde 
benzeri görülmemiş bir memur kıyımına girişmiştir. 
Ardarda görevden alınma işlemleri uygulanmakta, 
Devlet yönetimi partizanca tayinlerle siyasallaştırıl-
maktadır. Tayin işlemlerinde yasal, ilmî ve objektif 
ölçüler yerine, yakadaki rozetlere göre değerlendirme 
yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Öztunc, sıkıyönetimle ilgili 
olarak konuşun lütfen. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (Devamla) — Peki Sayın 
Başkan. 

Sayın üyeler, Hükümet, özü ve içeriği belli olma
yan, «iç güvenlik» nedeniyle sıkıyönetimin uzatılma
sını istemektedir; ama bir gerçektir ki, ülkede baskı
nın, terörün, faşizan eylemlerin, ırkçılık ve bölücülük 
fikrinin sahipleri, Hükümet veya onu oluşturan parti 
içerisinde yer almışlardır. Bu nedenle, Hükümet, ile
rici güçlere yönelik faşizan saldırılara, öğretmen ve 
memur kıyımına karşı duyarsız kalmaktadır. 

Sayın üyeler; açıkladığım nedenlerle, sıkıyöneti
min, süresini doldurduğuna inanmaktayım. Özgürlük
lerin, geçici sebep ve sürelerle de olsa kısıtlanmasına 
yönelik sıkıyönetim uygulamasının sürdürülmek isten
mesi, sıkıyönetimin ilân gerekçesine ve dolayısıyle 
Anayasanın 124 ncü maddesine aykırıdır. Bu istemde 
Hükümetin ısrarlı oluşu, onun, sıkıyönetimi bir iç 
politika aracı olarak kullanma arzusuna bağlıdır. 

Sayın üyeler, sıkıyönetimin, Kıbrıs ve ona ilişkin 
sorunlar için ilân edildiğini ve o maksatla uzatıldığını 
söyleyenler, de CENTO toplantısından, ne NATO 
Zirve Toplantısından, ne Türk kamuoyuna, ne Tür
kiye Büyük Millet Meclisine bilgi verme ihtiyacını 
duymamışlardır. Bu da sıkıyönetimi dış nedenlerle 
değil, iç nedenlerle uygulamak istediklerini gösteren 
somut bir örnektir. 

Sayın arkadaşlarım, sıkıyönetimin uzatılması için, 
savaş tehlikesi dışında, «iç güvenlik» gibi, özü belir
siz, genel bir kavrama dayanılmak istenmesi, Hüküme
tin, Anayasal hak ve özgürlükleri askıya alma ama
cında olduğunu gösterir. Sizin de bu amaca hizmet 
etmemenizi ve sıkıyönetimin süresinin bittiğini kabul 
etmeniz gerektiğini saygılarımla arz eder, Yüce Mec
lisi saygılarla selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztunç. 
Sayın Uğur, bahsettiğiniz konularda zaptı bekliyo

rum efendim. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Peki efendim. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin sa
yın üyeleri, bu suretle, 4 ilde sıkıyönetimin uzatılma
sına dair müzakereler tamamlanmıştır. 

Şimdi tezkereyi okutuyorum. 

(Başbakanlık tezkeresi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Ankara, İstanbul, Adana ve İçel 
illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin 
5 . 7 . 1975 günü saat 24.00'e kadar uzatılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sıkıyönetimin 
4 ilde mezkûr tarihe kadar uzatılmasına dair Başba
kanlık tezkeresi kabul edilmiştir. (M. S. P. sıralarından 
alkışlar). 

4. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'in, kimye
vî gübre fiyatlarının tespitinde tutarsız davranışlarıy-
le Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin T. C. 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin 
Erbakan, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Bayındır
lık Bakanı Fehim Adak, Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Korkut Özal ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Abdülkerim Doğru haklarında bir Meclis soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/44) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci maddesinde yer 
alan konuyla ilgili önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

(T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanı sıfatı ile) 
Ankara 

Sayın Demirel tarafından kurulan Millî Cephe 
Hükümetinde görev alan Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Necmettin Erbakan, İçişleri Bakanı Oğuz
han Asiltürk, Bayındırlık Bakanı Fehim Adak, Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal, Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru hakla
rında, kimyevî gübre fiyatlarında indirim yapılmasına 
ilişkin Bakanlar Kurulunun 7/9793 sayılı ve 19.4.1975 
tarihli karan nedeniyle, görevlerini kötüye kullandık
ları gerekçesi ile Meclis soruşturması açılmasını talep 
etmekteyim. Adları geçen bu bakanlar, Sayın Bü
lent Ecevit tarafından kurulan C. H. P. - M. S. P. 
Hükümetinde de, M. S. P. kanadının bakanları ola
rak görev yapmakta iken, 1974 programına göre 
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gübre tüketim hedefi olan 4 490 000 ton gübrenin yü
rürlükteki satış fiyatları ile üreticiye intikal ettirilmesi 
halinde, ortaya çıkacak çok büyük sübvansiyon ihti
yacının Hazinenin imkânlarını da zorlayan bir sevi
yeye ulaşacağı gerekçesi ile, 24 . 7 . 1974 tarih 
7/8629 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kimyevî güb
re fiyatlarının yükseltilmesini kabul etmişlerdir. Hatta 
bu bakanlardan Korkut Özal, kimyevî gübre fiyatla
rında artırım yapılmasını bizzat yazılı olarak talep 
etmiş, bu hususu Bakanlar Kurulu gündemine aldır
mış ve orada da hararetle savunarak, kararnamenin 
çıkartılmasına önderlik etmiştir. 

Ancak bu kez adı geçen bakanlar, dünya konjonk
türünde gübre fiyatlarında çok sınırlı bir düşüşü ge
rekçe göstererek, kimyevî gübre fiyatlarında büyük 
bir indirimi kabullenmişlerdir. Böylelikle T. C. K. 
240 ncı maddesinde ifadesini bulan görevi kötüye 
kullanma suçunu işlemişlerdir . Adı geçen bakanlar 
bilerek, özel bir kastla bu suçu işlemişlerdir. Çünkü 
Demirel Hükümetinin programının 20 nci sayfasında 
(... gübre fiyatlarında indirim imkânları önemle ele 
alınacaktır.) ibaresinin bulunduğunu kesinlikle bil
mektedirler. Çiftçiye vadettiklerini yerine getirebil
mek için, devletin sınırlı olan imkânlarını zorlaya
rak, büyük bir açıkla bağlanan devlet bütçesine 
5 milyar civarında bir yük daha ilâve etmişlerdir. Kı
sa bir süre önce, sorumlu mevkiinde bulunurken 
dünya konjonktüründen bahisle gübre fiyatlarını yük
selteceksin, ve o zamanki ortağını kamuoyu karşısın
da zor durumda bırakacaksın sonra yeni katıldığın 
Millî Cephe Hükümetinin programında yer aldığı 
gerekçesi ile gübre fiyatlarını bu kez indireceksin ve 
devlet bütçesini seçim şansınızı artırabilmesi için bir 
çevrelere peşkeş çekeceksin. Devlet bütçesinin bu 
sübvansiyonu karşılayacak durumda olup olmadığım, 
dünya konjonktürünün bu büyüklükte bir indirimi zo
runlu kılıp kılmadığını hiç araştırmayacaksın. Bunlar 
sorumlu bir devlet adamına yakışan davranışlar de
ğildir. Dünya konjonktüründe, Korkut Özal'ın beya
nına göre, kimyevî gübrelerde ton başına 20 dolarlık 
bir düşüş bahis mevzudur. Ancak indirim bu beyana 
göre de çok fazla yapılmıştır. Bu itibarla T. C. K. 
240 ncı maddesinde yer alan suçun kanunî unsurları 
olayımızda vardır. 

Sonuç : Yukarda arz ettiğim nedenlerle isimleri 
geçen bakanlar haklarında T. C. Anayasasının 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 
müteakip maddeleri uyarınca, görevlerini kötüye kul
landıkları gerekçesiyle T. C. K. 240 ncı maddesi ge

reğince Meclis Soruşturması açılmasını arz ve talep 
ederim. 

2 . 5 . 1975 
Adana Milletvekili 

Osman Çıtırık 

BAŞKAN — Sayın üyeler, okunan önerge hak
kında Anayasanın 90 ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi 
gereğince, bir Meclis soruşturması açılmasının gerekli 
olup olmadığını incelemekle görevli, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 
16 üyeden kurulmasını, Komisyon çalışma süresinin 
üye seçimi tarihinden başlamasını, ilgili bakanın üye 
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde Komisyona 
yazılı görüşünü vermesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
dünya hampetrol fiyatları düşme kaydederken, bazı 
yabancı petrol şirketlerine yüksek fiyatla ithal izni 
vererek, Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
T. C. Kanununun 229 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhat-
tin Kılıç hakkında bir Meclis Soruşturması açılması
na ilişkin önergesi. (9/45) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Emin Bi
len Tümer'in önergesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Yabancı petrol şirketlerine haksız kazanç sağlan
ması nedeniyle soruşturma açılması istemidir. 

Dünyada hampetrol üreten ülkelerin ellerinde faz
la miktarda hampetrol stoku bulunması nedeniyle bu 
ülkelerin hampetrol fiyatlarında indirimler yaptıkları 
ulluslararası hampetrol fiyatlarını bildiren Plais Oil 
Gram Bülteninin 23 Nisan 1975 tarihli sayısında be
lirtilmiş, Basra Körfezinde hampetrol fiyatının 10.16 
Varil/dolar olarak işlem gördüğü, önümüzdeki gün
lerde bu fiyatın daha da düşeceği bildirilmiştir. 

Ataş Rafinerisinin millileştirilmesine altı gün kala 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Selâhattin 
Kılıç eski kararnamelere ve dünya petrol fiyatların
daki düşüşe rağmen 10.50 Varil/dolar üzerinde ya
bancı şirketlerden BP ve Mobil şirketlerine ithalât 
yapma izni vermiştir. Böylece, yabancı şirketler va
ril basma 34 Sent (476 kuruş) luk haksız kazanç te
min etmişler, bu iki şirketin yılda 14 milyon varil 
ithalât yaptığı gözönüne alınırsa bu şirketlerin devlet 
aleyhine 54 milyon 640 bin lira haksız kazanç temin 
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edecekleri ve bu miktar haksız kazançlarını döviz 
olarak kendi ülkelerine transfer ederek de ülkemizin 
tediye muvazenesinde menfi etki yapacaklardır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Selâhattin 
Kılıç'ın 25 Nisan 1975 tarihli tamami ile Adaş Da
ğıtım Şirketinden yabancı dağıtım şirketlerinin fay
dalanması bu şirketlere millî rafinerilerimizde rafine 
edilmiş, millî petrol şirketlerimizin 10.095 varil/dolar
dan ithal ettikleri hampetrolün kârından da yılda 
100 milyon liraya yakın haksız kâr sağlayacakları ve 
bu haksız kârı da döviz olarak dışarıya transfer ede
ceklerdir. 

Ataş Rafinerisinin millîleştirilmesini önleyen Ba
kan, ayrıca devleti 10.095 Varil/dolar üzerinden ya
bancı şirketlerin yaptığı ithalatdan da mahrum bıra
karak reel zararı 100 milyon liraya çıkarmış bulun
maktadır. 

Yabancı Petrol şirketleri Payas isimli tankeri 
Lübnan'ın Tripoli limanından hampetrol yüklemeye 
Enerji Bakanının bu kararının açıklanmasından altı 
gün evvel göndermiş olmalarına göre; dünyada tan
ker bağlantılarının asgarî 3,5 aylık bir süre evvel ya
pıldığı gerçeği karşısında: Yabancı petrol şirketleri
nin kararın resmen açıklanmasından evvel bu karar
dan haberdar oldukları izlenimini doğurmaktadır. 

Görevini kötüye kullanarak devletin zarar gör
mesine ve dışarıya haksız döviz transferine sebep 
olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Selâ
hattin Kılıç hakkında Türk parasını koruma Yasası 
gereğince kovuşturma açılmasına, keza Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesi gereğince kovuşturma 
açılmasına ve Türkiye'nin Irak'tan ithal ettiği petrol 
fiyatını alenen ifşa etmekten Türk Ceza Kanununun 
229 ncu maddesi gereğince hakkında kanunî kovuş
turma açılabilmesi için Anayasamızın 90, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
14 ncü maddesi gereğince Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında soruşturma açılma
sını saygı ile arz ve rica ederim. 

5 . 5 . 1975 
Adana Milletvekili 
Emin Bilen Tümer 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 

Okunan önerge hakkında, Anayasanın 90 ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı içtü
züğünün 14 ncü maddesi gereğince bir Meclis soruş
turması açılmasının gerekli olup olmadığını incele
mekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclici Soruş

turma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulması
nı; komisyonunun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlamasını, ilgili bakanın, üye seçimi tari
hinden 15 gün içinde Komisyona yazılı görüşünü ver
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler.... Kabul edilmiştir. 

6. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin Atabeyli 
ile Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, bazı ya
bancı petrol şirketlerine tanınan indirim oranlarını dü
şürmek suretiyle Hazineyi zarara uğrattıkları ve bu 
eylemlerinin 7\ C. Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyle Maliye eski Bakanı Deniz Baykal 
ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Cahit Kay
ra hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesi. (9/46) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 nci maddesi ile 
ilgili önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Maliye eski bakanı Deniz Baykal ile Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar eski bakanı Cahit Kayra, bakanlık
ları, sırasında, 25 Şubat 1974 tarih 14810 sayılı Res
mî Gazetede yayınlanan tebliğ ite yabancı petrol 
şirketlerine tanınan indirim oranını % 18 olarak tes-
bit etmiş olmalarına rağmen 17.7.1974 tarihli Resmî 
Gazetede yayınlanan Maliye ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlıklarının müşterek tebliğinde bu indi
rim oranı % 12 ye düşürülmek suretiyle yabancı 
petrol şirketleri lehine 220 milyon lira kâr teminine 
ve bu suretle hazinenin aynı miktarda zararına se
bep olmuşlar ve böylelikle T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesini ihlâl etmişlerdir. Bu bakımdan, müsebbip
leri hakkında Maliye eski bakanı Deniz Baykal ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski bakanı Cahit Kay
ra hakkında Anayasanın 90 ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 ve mü
teakip maddeleri gereğince Meclis Soruşturması açıl
masını saygılarımızla arz ederiz. 

Erzincan Milletvekili Gümüşhane Milletvekili 
Hüsamettin Atabeyli Turgut Yücel 

GEREKÇE 

Petrol rafinelerinin kârlılık oranlarının tesbiti 
için, 79 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre çıkarıl
mış bulunan (Akaryakıt istikrar fonunun hesabının 
işleyiş şekline ait karar)'ın 13 ncü maddesinin 2 nci 
bendinde (Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Maliye Ba
kanlıklarınca her mahsul için ayrı ayrı bu mahsulle-
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rin tamamına şamil ortalama olarak tesbit edilecek 
nisbetlerin tenzili suretiyle bulunur) denilmektedir. 
Nitekim, bu küme dayanılarak indirim nisbetleri 
Ataş Fafinerisi için, % 18, Ipraş Fafinerisi için 
% 8, Aliağa Rafinerisi için % 2 olarak tesbit edil
miş iken bilâhare herhangi bir gerekçe gösterilme
den 17 . 7 . 1974 tarihli Resmî Gazetede yayınla
nan iki bakanlığın müşterek tebliği ile Ataş Rafineri
sinin indirim nisbeti % 12 ye düşürülmüştür. 

Bu suretle rafine edilen beher ton petrol için Mo
bil, BP ve Shell şirketlerinin 50.- lira fazla kâr te
minine sebep olmuşlardır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, okunan önerge hak
kında, Anayasanın 90 ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi. 
gereğince bir Meclis Soruşturması açılmasının gerek
li olup olmadığını incelemekle görevli Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun 16 üyeden kurulmasını, Komisyonun çalışma sü
resinin üye seçimi tarihinden başlamasını, ilgili baka
nın üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde Ko
misyona yazılı görüşünü vermesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

V. — SEÇİMLER 

1. — (9/21) esas numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunda açık bulunan bir üyelik için seçim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, (9/21) esas numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunda açık bulunan 

bir üyelik için Demokratik Parti Grupunca Samsun 
Milletvekili Hilmi Türkmen aday gösterilmiştir. 

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

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. — Konya eski Milletvekili Sadi Kocasın, T. C. 
Kanununun 240 ncı maddesine uyan, adının afyon 
kaçakçılığına karıştığına dair haberlerin ve iddianın 
aydınlığa kavuşturulması bakımından eski Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı olan kendisi hakkında 
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 
25 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu. 
9/25) (S. Sayısı : 95) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, gündemimize göre, Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu raporlarının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?... 9/12 sayılı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundan sayın Birgen?... Yok. Sayın 
Eriş?... Yok. Sayın Fahri Birer?... Burada. Lütfen 
Komisyondaki yerinizi alınız. 

Hazırlık Soruşturma Komisyonu raporunun okun
mamasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun 
okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Raporun sonuç kısmını arz ediyorum: 
«Ancak; 

Sayın Sadi Koçaş'ın kendisi hakkında soruştur
ma açılmasını isteyen önergesinin 7 Aralık 1972 ta-

(1) 95 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

rihli oluşu da bu isteği Af Kanununa uyarak ken
disini garantiye almış bir insanın fuzulî kahramanlığı 
değil, kendisine güvenen bir Türk Devlet adamının 
örnek hareketi şeklinde değerlendiren Komisyonu
muz işbu dosyanın 1803 sayılı Af Yasası kapsamına 
girmiş bulunması dolayısıyle soruşturma açılmasına 
mahal olmadığına karar vermiştir. 

Bu rapor, Tüıkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısında görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa 
saygıyla sunulur.» 

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

Buyurun snayın Yankutan. 
İRFAN YANKUTAN (Samsun Milletvekili) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Dedikodu ve dışarıda, dış basında çıkan bir ha

beri politik maksatlarla ele alarak, haysiyetli bir 
devlet adamım lekeleme yoluna gidilmiştir. Yalnız, şu
nu belirtmek isterim ki, Kocasın şahsında bir Türk Dev
let adamı bahis mevzuudur. O başkası olabilirdi, Ha
san olabilirdi, Hüseyin olabilirdi. Olmayan bir va
kayı olmuş gibi göstererek, memlekette siyasî yön
den havayı bulandırmaya kalkan müfterilerin, müfte
riler diyorum, gerek Türk milletinin, gerek Türk 
basınının, gerekse Büyük Millet Meclisinin Komisyo
nunun verdiği kararla, her halde yüzlerine renk gel
miştir ve bundan böyle de Türk Devlet adamlarına 
iftira yolu kapanmış olacaktır. 
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Sadi Koçaş, haysiyetli bir devlet adamı olarak I 
hiç bir lekesi olmadığını da ispat etmiş ve hatta, 
«Af Kanunu kapsamına girmiyorum, beni mahkeme
ye verin» diyecek kadar medenî cesaret göstererek, 
kendinden emin, vakur bir devlet adamı olduğunu da 
ispatlamıştır. 

Saygılarımla, I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yankutan. 
Buyurun sayın Mutlu. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar Millet

vekili) —• Değerli arkadaşlarım; 

Sadi Koçaş, Başbakan yardımcısı iken, ismi afyon 

kaçakçılığına bulaşmıştır. Afyon kaçakçılığına bula
şan nice devlet adamı görünümünde kişiler vardır. 
Devlet adamının vasfı odur ki, kendi hakkında çıka
rılan dedikoduları «Af Yasası çıkarıldı ve buna göre 
af kapsamına giriyor» şeklinde değil, yargı organları
nın kararına riayet ederek, kendisi hakkında soruştur
ma açılmasını isteyebilsin. Bu cesaret ve medenî olgun
luğu gösterdiği jçin, Sayın Sadi Koçaş'ın, kendisinin 
de arzusu olan bu isteğini yerine getirmek bakımından, 
raporun reddedilmesini ve soruşturmanın açılmasını 
ve yargı .organlarıma kararına bağlanmasını saygı ile 
arz ederim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mutlu. 

HAYDAR TUNÇKANAT (C. Senatosu Tabiî 
Üyesi) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yalnız iki üyeye söz verebi
lirim. fçtüzüğe göre; onlara da söz verdim. Sayın Ko
çaş, kendileri burada olsaydı kendilerine de söz vere
cektim. Söz verme imkânım yok. 

Bu suretle, 9/25 sayılı Hazırlık Soruşturma Ko
misyonunun raporu üzerindeki müzakere bitmiştir. 

9/25 sayılı Hazırlık Soruşturma Komisyonunun 
1803 sayılı Af Yasası kapsamına girmiş bulunması 
dolayısıyle, soruşturma açılmasına mahal olmadığına 
dair raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

2. — Giresun, (Konya eski) Milletvekili î. Etem 
Kılıçoğlu'nun, kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, nüfuz 
ticareti, vazifeyi suiistimal, yakınlarına menfaat temi
ni, Hazineyi zarara uğrattığı ve yetkilerini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle eski Başbakan Süleyman 
Demirel hakkında bir Meclis Soruşturması açılması- } 

- 235 

4 . 6 . 1975 O : I 

na dair önergesi ve 20 Numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Raporu. (9/20) (S. Sayısı : 88 ve 88'e 1 nci 
ek) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Yalnız sonuç kısmı okunacaktır. 

Komisyon üyelerinden Sayın Rendeci?... Burada. 
Lütfen mahallî mahsusunda yerinizi alınız. 

Komisyon raporunun «Hüküm» kısmını okuyo
rum : 

«Bu sebepler muvacehesinde, eski Başbakan Sü
leyman Demirel hakkında soruşturmaya mahal olma
dığına ve 9/20 sayılı rosyanın muameleden kaldırılma
sına ve dosyanın tümü ile Genel Kurulda görüşülmek 
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı Başkanlığına sunulmasına mevcudun ittifakı ile 
karar verilmiştir.» 

Rapor üzerinde söz isteyens ayın üye?... Yok. 

9/20 sayılı Hazırlık Soruşturması Komisyonunun, 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında soruştur
maya mahal olmadığına ve 9/20 sayılı dosyanın mua
meleden kaldırılmasına dair raporunu Yüce Heyetin 
oylarına sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Rapor kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Cumhuriyet Halk Par
tisi Grup Başkanvekili Necdet Uğur, Başkanlığa gön
derdiği bir önerge ile; 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Sözcüsünün, Av
rupa Konseyinde, Cumhuriyet Halk Partisi eski Dışiş
leri Bakanının millî çıkarlara aykırı beyanlarda bulun
duğunu, 

2. — Adalet Partisi Sözcüsü, Vural Önsel'in, Cum
huriyet Halk Partisi seminerinde eğitildiğini ve kendi
sine not verildiğini. 

3. — Millî Selâmet Partisi Sözcüsü, «19 Mayıs re
simlerinden bahsederek, «kim istismar ederek alkışlı
yor, kim gönülden alkışlıyor» diye Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanını kastederek sataşmıştır. 

70 nci madde gereğince söz verilmesini istiyorum 
diyor. 

Birinci maddede ifade ettikleri Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi sözcüsü Sayın Tosyah'nın matbu konuşma 
metni önümdedir. Halk Partili eski Dışişleri Bakanla-

(1) 88 ve 88'e l nci ek S. Sayılı basmayazûar tu
tanağın sonuna eklidir, 



T. B. M. M. B : 10 

rından Sayın Güneş'in, «Avrupa Konseyinde millî çı
karlara aykırı beyanda bulunduğunu» ifade ettikleri
ni söylüyorsunuz. 

Sayın Tosyalı, Sayın Güneş'in, «Birleşmiş Millet
lerde alınan karara olumlu oy verdiğini ve bu oyun 
millî çıkarlarımıza aykırı olduğunu» ifade etmiştir. Bu, 
resmî bir karardır, daha evvel de bu Mecliste bu tartı
şılmıştır. Bu sebeple, bu hususta bir sataşma görmü
yorum. 

îkinci olarak; Adalet Partisi sözcüsünün, «Vural 
Önsel'in, Cumhuriyet Halk Partisi seminerinde eğitil
diğini ve kendisine not verildiğini söylediğini» ifade 
ediyorsunuz. 

Daha evvel de açıklandı, hatta biraz evvel Sayın 
Güneş de, bu seminerlerin bütün halka açık olduğunu... 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, «not verildiği» iddiası var efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, arz edeyim efen
dine 

«Bu seminerlerin bütün halka açık olduğunu, her
kesin devam edebileceğini» ifade etti ve sanığın da üze
rinden böyle bir seminer kartı çıkmıştı. Bu bakımdan 
seminer kâğıdında da, gerçekten, altında, birine devam 
edilmezse, diğerlerine girme hakkının kayıbedileceği 
de ilâve edilmiş durumdaydı, gazetelerdeki fotokopi
den okuduğuma göre. 

Şimdi, seminere devam etmek ve orada not alma
nın, almamanın bir değişiklik doğurmadığı kanısında
yım, 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — Onu 
kabul ediyorlarsa mesele yok; ama iddia öyle değil
dir. Değerlendirme ve not verme diye bir şey yok
tur; bunu kabul ediyorlarsa mesele yok; ama bu iddia
larda «not verildiğinden» bahsediliyorsa... 

BAŞKAN — Yani «seminerlerde not usulü yok
tur» diyorsunuz. 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — Semi
nerler halka açıktır, herkes faydalanır ve not verme 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, konuşmanızda, «.sanık 
Vural Önsel'in, Cumhuriyet Halk Partisinin açtığı se
minerde eğitildiğini» söylediniz. Not verildiğini söyle
diğinizi de Sayın Uğur ifade ediyor ve «not verme 
usulü yoktur» diyor. 

Bu hususta, not verildiği hususunda ısrar ediyor 
musunuz? 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — Eğitil
me yok Sayın Başkan, seminer eğitiminden... j 
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BAŞKAN — Seminerin gayesi eğitmedir Sayın 
Uğur, rica ederim. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş Milletvekili) — Se
minerler herkese açıktır, her isteyen gidebilir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Sayın 
Uğur'la görüşüyorum ve Sayın Aygün'ün cevabını 
bekliyorum. Evet Sayın Aygün?. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Sayın 
Başkan, zaptın hangi sayfasını okuyorsunuz, zaptın 
bir nüshası da benim elimde var? 

BAŞKAN — Hayır, zabıttan söylemiyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Ben ha

tırlamıyorum efendim. 
BAŞKAN — Yani siz seminerde not verildiği hu

susunda ısrar ediyor musunuz, onu soruyorum efen
dim?. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Vural 
Önsel'in seminere gittiğine ait belge elimde. 

BAŞKAN — Yani siz, seminere gittiğini söylü
yorsunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Efendim, 
müsaade ederseniz elimdeki belgeyi arz edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, ifade ettim. Siz, konuş
mam sırasında her halde bir görüşmedeydiniz, se
minere devam ettiğini ve eğitildiği hususunu ifade et
tim. Sayın Uğur, «.eğitilmek değildir» dedi. Ben, «se
minerin bizatihi eğitilmek» olduğunu ifade ettim. 

Yalnız, Sayın Uğur, seminerlerde not usulünün ol
madığını ifade etti. Siz, «not usulü de var» diyor 
musunuz? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Efendim, 
hayır, demedim. 

BAŞKAN — Demediniz. 
Sayın Uğur, dememişler. Bu suretle bu hususta 

da sataşma görmüyorum efendim. 
Üçüncü şık; Millî Selâmet Partisi sözcüsünün,, 

«19 Mayıs resimlerinden bahsederek kim istismar ede
rek alkışlıyor, kim gönülden alkışlıyor» diye C. H.P. 
Genel Başkanını kastederek sataşmıştır» diyorsunuz. 

İyi tespit ettiğime göre, Sayın Kazan, Sayın Ece^ 
vit ve Sayın Erbakan'ın resimlerinin gazetelerde ba
sıldığını ve alkışları sırasında Sayın Ecevit'in çehresi
nin güler yüzlü olmadığından bir netice çıkarmıştır. 
İçtüzüğümüzde beyan veya davranış vardır; ama çeh
renin güler yüzlü olması veya olmaması diye bir hu
sus yok. Bu bakımdan, oradan kendine göre bir ka
naat yürütmüş. Sayın Ecevit'in, bir fiilini veya bir 
beyanını tahrif etmek veya onu tavzihi gerektirecek 
duruma sokma yapmamıştır. 
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NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, muhatabım zatı âliniz değilsiniz. O eğer, «Bu 
böyledir» diyorsa, mesele yok. 

BAŞKAN — Hayır efendim. İçtüzüğe göre, benden 
söz istiyorsunuz, ben onu değerlendirme durumunda
yım. 

NECDET UĞUR (İstanbul) Milletvekili) — «İstis
mar ederek alkışlıyor» diyor. 

BAŞKAN — O, «Yüz ifadesinden böyle anlıyo
rum» diyor. 

NECDET UĞUR (istanbul Milletvekili) — Ama 
söz alma hakkım var. 

BAŞKAN — Ama efendim, «Yüz ifadesinden 
ben böyle anlıyorum» demek, İçtüzüğün mezkûr mad
desine göre bir sataşma durumu doğurmuyor. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum Milletvekili) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Uğur'la konuştum Sayın Er-
verdi, rica ediyorum. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum Milletvekili) — 
Lütfederseniz, ben de Grup Başkanvekiliyim. 

«Zatı âlinizin yüz ifadesinden taraflılığınıza var
dım» dersem, bu, zatı âlinize sataşma olur mu, olmaz 
mı efendim?... 

BAŞKAN — Ama ben burada Başkanım efendim. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum Milletvekili) — 

Müsaade edin. 

BAŞKAN — Başkan olarak bir tarafsızlığın da 
içindeyim. Onun için, böyle bir şeyi bana söylerseniz 
anlarım. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum Milletvekili) — O 
zaman, sizin için varit olan sataşma öbürü için de 
olur. «İstismar ettiğine vardım» diyor. 

BAŞKAN — Kaldı ki, çok alınganlık olur. Ben 
ifade ettim. 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — Ken
disine sorun lütfen efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bunu kendisine sormayı 
gerektirecek kadar bir... 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — Kas
tını söyleyecek efendim, söyleyecek veya tavzih ede
ce^ 

BAŞKAN — Efendim, ben ille Sayın Kazan'a, 
«Bir sataşma çıkar mı buradan?» mi diyeyim? 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — Bu 
yolu açmayınız efendim, bırakınız kapatalım bu yo
lu; sonra herkes böyle lâflar söyleyecek. 

BAŞKAN — Beyefendi, gazetede resminiz kötü 
çıkmış diye ertesi gün burada söz mü vereyim?... 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — Ka
sıt var bunda!.... 

TEKlN İLERİ DİKMEN (Muş Milletvekili) — 
Burası zevk yeri değil, burada siyaset konuşuluyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. O anda 
ayakkabısı sıkabilir, başka bir şeyi olabilir, rica ediyo
rum efendim. 

ALİ TOPUZ (İstanbul Milletvekili) — Sayın Baş
kan, yakışıyor mu size böyle konuşma? 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, bu açtığınız yol çok kötüye kullanılacak; 
göreceksiniz, başkaları, kullanacak. 

BAŞKAN — Efendim, büyük bir samimiyetle.... 
NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — Sa

mimiyetle olduğundan da emin değilim. 
BAŞKAN — Üzülürüm böyle düşünürseniz Sayın 

Uğur. 
NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — Aç

tığınız yolun kötüye kullanıldığını bizzat siz görecek
siniz, ben değil; kullanılacak. 

BAŞKAN — Üzülürüm efendim, samimiyetim iti
bariyle böyle bir sözünüzden üzülürüm. 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — Ben 
sizin bu davranışınıza üzülürüm. 

BAŞKAN — «Gazetedeki resmi öyle çıktı, sami
mî olmadığı kanaatindeyim» diyor; ama resimden di
yor, Sayın Ecevit'in bir beyanından, bir davranışın
dan demiyor efendim, rica ederim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum Milletvekili) — 
Beyefendi, mühim olan bir neticeye varmaktır; hangi 
sebeple varırsa varsın. 

BAŞKAN — Gündemimizde, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısı olarak görüşülecek başka 
konu kalmadığından Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.18 

• * -
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik toplantısı 

GÜNDEMİ 
10 NCU BİRLEŞİM 

14 . 6 . 1975 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde ev
velce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 5 . 7 . 1975 
günü saat 24.00'e kadar uzatılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi. (3/142) 

2. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, kimye
vî gübre fiyatlarının tespitinde tutarsız davranışla-
rıyle Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin T. 
C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
Devlet Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin 
Erbakan, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Bayındır
lık Bakanı Fehim Adak. Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Korkut Özal ve Sanayi ve Teşknoloji Bakanı 
Abdülkerim Doğru haklarında bir Meclis Soruşturma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (9/44) 

3. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
dünya hampetrol fiyatları düşme kaydederken, bazı 
yabancı petrol şirketlerine yüksek fiyatla ithal izni 
vererek, Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eyleminin T. 
C. Kanununun 229 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhat-
tin Kılıç hakkında bir Meclis Soruşturması açılması
na ilişkin önergesi. (9/45) 

4. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin Atabeyli 
ile Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, bazı ya
bancı petrol şirketlerine tanınan indirim oranlarını dü
şürmek suretiyle Hazineyi zarara uğrattıkları ve bu 
eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyle Maliye eski Bakanı Deniz Baykal 
ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Cahit Kay
ra hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesi, (9/46) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GEREĞİNCE 

BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ SORULAR 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

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

1. — Konya eski Milletvekili Sadi Koçaş'ın, T. C. 
Kanununun 240 ncı maddesine uyan, adının afyon 
kaçakçılığına karıştığına dair haberlerin ve iddianın 
aydınlığa kavuşturulması bakımından eski Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı olan kendisi hakkında 
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 
25 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu. 
(9/25) (S. Sayısı : 95) (Dağıtma tarihi : 24 .4 .1975) 

2. — Giresun, (Konya eski) Milletvekili t. Etem " 
Kılıçoğlu'nun, kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, nüfuz 
ticareti, vazifeyi suiistimal, yakınlarına menfaat temi
ni, Hazineyi zarara uğrattığı ve yetkilerini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle eski Başbakan Süleyman 
Demirel hakkında bir Meclis Soruşturması açılması
na dair önergesi ve 20 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Raporu. (9/20) (S. Sayısı : 88 ve 88'e 1 nci 
ek) (Dağıtma Tarihleri : 12 . 3 . 1973, 12 . 5 . 1975) 
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Toplantı: 12 T. B. M. M. S. Sayısı : 

Konya Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu'nun, Eski Başbakan Süleyman 
Demirel hakkında, başbakanlığı zamanındaki, kayırma, usulsüzlük, 
yolsuzluk, nüfus ticareti, vazifeyi suiistimal, yakınlarına menfaat 
temini, Hazineyi zarara sokma ve yetkilerini kötüye kullanmak 
iddialarıyle Anayasanın 90 ncı maddesi ve T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesi ve 20 numaralı Soruşturma 

Hazırlık Komisyonu raporu (9 /20) 

Özü : Sabılk (Başbakan 'Süleyman Demirel hakikın-
da Meclis saruşturmiaısı açılması talebi B3k. 

T. B. M. MECLİSİ BlRLEıŞİK TOPLANTI BAŞK1ANLIĞINA 

1969 milletvekili seçimlerini mütealkip, A. P. Meclis Grubu IBaş'kanlığma taikdim ettiğim bir 
(Genel Görüşme) önergesinde : Fındık, gübre ve teneke konularında kanunsuzluk, yolsuzluk, suiis
timal veya nüfuz ticaretti yapıldığını ilerii sürmüştüm. 

Zarmamn »Başbakanı ve A. P. Genel Başkanı Sayın Süleyman Demirci bu g^irüş'mıeler sırasında; 
bahis konusu iddialarla ilgili balkanların eevap vermelerine 'mâni olmuş ve «iktidarın başı, (Baş
bakan ve A. P. Genel 'Başlkam olarak; -hıcırşıeyin muhatabının jkendilsii olduğunu, mesuliyet ve ve
balin kendisine aiit ibulunduğunu» savunmuş idi. (Kamuoyuna ıtaımamııylc 'ters ve maksatlı aksetti
rilen bu görüşmıelerden sonra : 

Tenelke yolsuzluğunun faili Mngırdıç Selef yan milyonlar doiandırarask yurt dışına Ikaçımış, güb
re ithali durdurulmuş, Gübre Sanayii A. Ş. Genel Müdürü ve yardımcısı vazifelerinden uzaklaştı
rılmıştı. Fındık konusu halen kapatılmış görülmesine rağmen 12 Mart muhtırasından sonra Gima 
A. Ş. idare ımeclisi üyeleri de vazifelerinden uzaklaştırılmışlardır. 

Salbık 'Başlbaıkan, A. P. Genel Balkanı Sayın Süleyman Demirel'in «şi Nazmiye 'Demirel, bir ga
zeteci ile yaptığı mülakatta : «Süleyman Demirel'le kardeşleri arasında her hususta birlik Ve beıra-
berlilk bulunduğunu, tatile arasında mal birliği ıııeveudokluğunu, müşterek 'kazanç ve .sarf usulünün 
carî olduğunu» söylemişti. 

KafnıU'oyundaiki yaygın ve (inandırıcı söylentilere göre : 

Sayın Süleyman Demirel, Başbakan •olduğu tarihten. 12 Mart muhtırası ile iktidardan uzaklaş-
tırılınoaya 'kadar kardeşleri ve kayın biraderleri Türkiye'de kiçıbir 'kimseye nasibolmayacak şekil -
do büyük bir servette saMbolmuşlardır. 

Hal böyle olunca; bu servetin meşru yollardan ziyade, nüfuz suiistimalinden veya gayrikanunî -
yollardan elde edildiği rivayeti söylentileri aklı, iz'am ve vicdanı tereddütlere sevk: etmiş bulun
maktadır. 

Her ne kadar Parlâmentoda bu konu ile ilgili bâzı soruştu um a hazırbık komisyonları faaliyet 
göstermiş, ıbasında devamlı neşriyat, yapılmış ise de mezkûr servettin meşruluğuna kamuoyunu 
inandırmak mümkün olamamış, aksine zamanın iktidarının başı IBaşbalkan Süleyman Demirel, şaibeli 
olmaktan kurtulamtatmıştır. 

T. C. tarihinde hiçıbir 'Başbakanın mâruz kalmadığı ve kalamayacağı ithamlar, Büyüik Millet 
Meclisi çatısı altında bile «hırsız Başbakan» bağırışları ile tarihe ve zabıtlara intikal etmiş bulun-
malktadır. 'Genç Tüılk demokraısisinm bugünkü buhrana sürüklenmıesinde baş âmil olan bu durum, 
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sabık Başbakan Süleyman Demirci'm şahsından evvel, Türk Milletinin Parlâmentosunun ve 'de
mokratik .rejimimizin hal ve istikbalini yakımdan ilgilendiren ıen önemli konu olmuştur. 

Başibaıkaınbk yapmış ve halen bir siyasî partinin Genel Başkanı olan bu zailin suçlu ise cezasını 
görmesi, değilse vazifesine dilediği gibi -devamını istemek, şüphe ve tereddütleri dağıtmak, hakika
ti ortaya çıkarmak zamanı gelmiş vo hattâ geçmiş bulunmaktadır. 

«Şaibe» iden kurtulma yolunun, Parlâmento dışında herhangi bir şahsı mahkemeye vermek ve 
bu gerekçe ile Anayasanın 132 nci maddesinin arkasına sığnıımafk olmadığı, grup çoğunluğunun 
reylerinin kâfi gelmediği1, millete hesap vermeye hazırım sözde ikahramanliklarmın hir anlam taşı
madığı geçen zaman içerisinde anlaşılmış bulunmaktadır. 

Ortada (gizlenmesi mümkün olmayan iSayın Demıirel'in (Başbakan bulunduğu çok kısa bir devre
de kapanılmış, tahminen 100 milyona yakın bir servet olduğuna 'göre, bu servetin kazanılma ne
denlerinin ve şekillerinin araştırılmasından daha tabiî bir şey olamaz. 

Sabık Başbakan Demirerin (kardeşleri haikıkmda kendi zamanı idaresinde veya 12 Mart muhtifra-
smdan sonra herhangi kanunî bir muameleye tevessül 'edilmeımiş olması, «Şaibe» yi ortadan kaldı
ramaz. «Şaibe» iden kıurtulmanm yolu, T. B. M. M. ne hesap vermek ve geroktiği takdirde Yüoe Di
vanda yargılanmaktır. Oy çoğunluğunun mahkeme yerine kaim olamayacağı anlaşılmalıdır. 

Hakikatlerin ortaya çıkması bakımından aşağıdaki hususların tetkik ve tahkikine ihtiyaç duyul -
makıtadır. 

1. — Günaydın Gazetesinin iki yıldan beri Demii'ellerle ilgili neşriyatı toplanmalı, Adalet Ga
zetesinin neşrettiği «40 sual» in cevabı adlı broşürü ile birleştirilerek soruşturma konusu yapılma
lıdır. 

2. — Sabık (Başbakan Demirel hakkında açılmak "sıtenen (bir soruş/burma görüşmesinde Tür
kiye Büyük Millet 'Meclisi kürsüsünde : «Askerlik vazifemi gördükten sonra, 1960 - 1964 süresinde 
serbest çalıştım. ıŞimdi şunu söylüyorum; ben, 1964 yılında 'bütün işlerimi tasiîiye ettim. Varlığım 
bundan bir süre önce çıkan 'bir gazetede ilân edilmişitir. Yekûnunu size söyleyeyim: Varlığım, [men
kulü, gayrinııenlkulü tümü ile 500 bin lirayı geçmez. Bunun üstünde .birşey İmlana, bulduğunu 
vermeye amadeyim. (Bedeli bedavadır» demiştir. 

Süleyman Demirlerin, 'bu gazetedeki ıbilgiye göne sahibolduğu gayrimenkuller şunlardır : 

a) Buğday sokalk iköşesindekii bir arsanın üçte bir hissesi. 1950 - 1960 yılları arasında alınmış. 
b) (Fevzi Çakmak Sokalk No. 29 bir daire : 1964'te kardeşleri. ile birer daire halinde lalınmış. 
c) ıGrüliz iSokalkta dolkuz daireli bir apartmanın üçte bir hissesi, «îDiğer iki hisse kardeşlerine 

aittir.» Bu apartman 1965'te yapılmıştır. 
d) Güniz İSokalkta üç (batlı 'bir evin üçte bir hissesi. 1968'de alınmıştır.» diğer iki hisse 'kardeş

lerine aittir.» 
Bu tablonun tetkikinde ikrtüsabedilıen gayri menkullerin kardeşleri ile aynı muameleyi gördü

ğü anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca Süleyman Demire Fin kardeşlerinden ayrı olmadığı, aile ıiçıe-
riısinde müşterek sarf ve kazanç esası cari olduğu gibi, müşlterefk mülkiyet esası da cari bulunmak
tadır. Bu hal, Demirel 'in Başbakan'Yardımcısı olduğu günden, 'bugünle kadar da aynı şekilde de
vam edeg-elmekjteıdir. «Görülüyor İki, Demirel'iin şahsî servet beyanı kasıtlı, maksatlı ve hakikatlere 
aylarıdır. 

3. — Hürriyet Gazetesinde Demirel'iin <eşi Nazmiye Domirel'in de sahibolduğu gayrimenkuller 
ile neşredilmiş bulunmalktadır: 

«1963'te Ankara Yeşilyurt (Sokağında 30 bini kredili, 10 bini ödeme suretiyle alman bir apart
man dairesi, 

1958'ite bir yapı kooperatifinden henüz üzerine devredilmemiş bir apartman dairesi (Küçükesat 
ta 100 mietrekareliık) 

1965 (Nisanında (babasının ölümü ile dört kardeş ve annelerine kalan beş katlı ev. (İsparta'da) 
İslâm Köy'de bir ev ve tahminen 150 dönüm gül bahçesi ve tarla. 
Terakki Şirlketindelki ortaklık hisseleri : 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 88) 
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Henüz miras taksim işlemi yapılmamış, sadece Teraildri .Şirketindeki ortaklık, kardeşi Yılmaz 
Şener'e 'devredilmiştir.» 

Bu beyanın öğrenilmek ve vuzuha kavuşturulmak istenen kısmı şudur : 
a) Terakki Kolektif Şti. hisselerini devir tarihi ye 'devir şekli, 
ıb) Şirketin devir tarihindeki gayrimmfculleri, kredileri ve genel durumu ? 
c) Nazmiye Demirel'in babasının ölümünden sonra, sadece şirket hissesinin diğer hissedarlarla 

birlikte kardeşlerinden sadece birine verilmesinin sebebi nedir? 

Bu soruların cevapları 'kesin olarak öğrenildiğinde görülecektir k i ; sabık Başbakan Demirel'in 
kardeşleri ve kayınlbiraderleriyle daimî maddî ve manevî teması devam etmekte ve her meseleyi 
birlikte görüşüp kararlaştırmaktadır. Bu husus zamanın bakanları tarafından kendisime söylen
mesine ikaz edilmesine ve basının türlü - çeşitli neşriyatına rağmen bugüne kadar böylece devam 
edegelmektedir. 

Sabuk Başbakan Süleyman Demirci, bu hakikatler karşısında ibile «Ben .kardeşlerimin nie yaptı
ğını bilmem» diyebilmiştir. Bu hal, bütün beyanlarının ciddiyetten .mahrum olduğunun en bariz de
lilidir. 

4. — Özel Yükseliş Kolejinin çekirdeği olan ve 15 . 5 . 1958 tarihinde -dört parça halinde An
kara Şoförler Derneği tarafından satınalman 8 288 metrekare arsanın o tarihteki imar durumu 
nedir? 

Mezkûr arsada 15 . 5 . 1958'den, 25 . 6 . 1966 yılma kadar imar baklanımdan ne gibi değişiklik
ler yapdmışjtır? Ayrı ayrı tarihleri nedir? Süleyman Demirel'in Başbakan Yardımcılığı ve Başıba-
kanlılk tarihleri ile bunların bir münasebeti var -mıdır? 

Arsanın 15 . 5 . 19 58'de almış bedeli, metrekaresi 90 TL. olduğu ıhalde, 25 . 6 . 1966 tarihinde 
metrekaresinin 125 TL. na satılmasının sebebi nedir? Bunun imar durumu ile alâkası var mıdır? 
Ve Hacı Ali Demirel'in bundaki rolü nedir? 

5. — Süleyman DeaiHrel'in kardeşi Ali Demire!, 25 . 3 . 1966 tarihinde bu arsaya ne şeMlde sahi-
bolmuştur? Arsa üzerinde Güven Sigorta Şirketinin ipotek durumu nedir? 

Arsanın Ali Demirel tarafından nasıl alındığı hakkında kamuoyu ve resmî vesikalarda da de
ğişik bilgiler mevcuttur. ıŞöyle ki : 

Bir sayın senatörün, yazılı sorusuna cevap veren Süleyman Demirel'in İmar - İskân bakanlarından 
biri «Ankara II nci Noterliğinde tanzim edilen 22 . 10 . .19164 tarih ve 11.543 sayılı ek mukave
lename ile adı geçen kooperatif mevzuubahis ipotekli gayrimenkulleri Salih San adlı bir şahsa 
satmıştır.» denildiği halde, aynı sayın senatörün bir başka yazılı sorusuna Demirel iktidarının 
başka bir bakanı «Arsa 1'5 . 5 . 1958 tarihinde 746 bin 855 lira karşılığında Ankara Şoförler 
Mahallesi Yapı Kooperatifine satılmıştır mezkûr kooperatif bu arsaları, 25 . 6 . 1966 tarihinde 
eşit paylı olarak 1 milyon 21.bin 381 lira, 60 kuruş karşılığında Ali Demirel ve Mehmet Sa
lih San'a satmış, M. Salih San'a ait paylar daha sonra Ali Demirel tarafından satmahnmıştır». 
denilmektedir. 

Görülüyor ki, burada da zihinleri tereddütlere sürükleyen karışık ve dolambaçlı muamele
ler yürütülmüş bulunmaktadır. İki bakanın cevapları arasındaki tutarsızlık ise, işlerin kim
lere nasıl gördürüldüğünün tipik örnekleridir. 

6. — Bu konu ile ilgili yazılı sorulara verilen cevaplara özet olarak: «Nâzım plân müşavirli
ğinin 1965 yılında hazırlamış olduğu plânlar, İmar İdare Heyetinin tasvibi ve Bakanlığın 
28 . 4 . 1965 tarihli onayı ile kesinleşmiştir.» denilmektedir. Ayrıca bu plâna göre, « 2569 ada ve 
3 parsel sayılı arsada bir özel okul yeri mevcuttur. Bunun dışındaki parseller mesken blok
larına tahsis edilmiştir. Yani özel okul sahası değiildir», diye ilâve edilmektedir. 

Halbuki Ali Demirel, bu arsaya sahibokluktan sonra, bu bölgedeki arsalar üzerinde büyük 
ölçüde ve hızlı bir tempo ile imar değişiklikleri yapılmış ve Süleyman Demirel, iktidardan uzak-
laştırılmcaya kadar küçük veya büyük çapta devam ettirilmiştir. 
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7. — özel Yükseliş Kolejinin çekirdeğini teşkil e elen 8 288 metrekarelik ilk arsa alınırken, 
bedeli olan 1 milyon 21 bin 381 T.L. nkı, 780 bin T.L. Güven Sigortaya üç yıllık taksite 'bağlan
mıştır. Bu taksıiıtlendirmede ayrıca bir yıllık da ödemesiz devre kabul edilmiştir. Taksitlendir-
meye göre, Ali Demirel ve ortağı borçlarının 275 bin T.L. nı 1968'de, 200, bin T.L. nı 1969'da ve 
233 bin T.L. nı da 1970'te ödemek üzere anlaşmaya varmışlardır. Yani Ali Demirel, hemen hiç 
para vermeden büyük bir arsaya sahibolmuştur. Sadece Güven Sigortaya taksitlendirmeyi te
min etmiştir. Güven Sigortanın yapmış olduğu bu muamele, Sigorta Kanununa uygun mudur'? 
Bu teşekkülün başka kimselere de böyle bir muamele yapmış okluğu varit midir? Bu muame'ie-
clen, yüzde ne kadar faiz alınmaşıtır? Güven ISigorta İktisadî Devlet Teşekkülle!inin kurduğu 
bir sigorta şirketi olduğuna göre, 'bunda bir kayırma var 'mıdır? Ayrıca Ali Demirel borç
larım vâdesinde ödemiş 'midir? Ödemeîmişse, ne gibi muamele yapılmıştır?.. 

Gfü'ven Sigorta Şirketinin Genel Müdürünün uzun zaman' tayin edilmemesi veya bir şahsın ka-
r amanı esimin uzun zaman Cumhurbaşkanı tarafından tutulmasına rağmen, sırf bu meselenin açtı
ğa çıkmasını önlemek için başka bir şahsın tayin edilmediği iddiaları vardır. Doğru mudur? 

8. — Ali Demirel, bu sahaya ucuzca ve kolayca sahibolduktan sonra, bu civardaki arsaları 
toplamaya başlamıştır. Şöyle ki : 

a) 5 . 1.1 . 1967'de 8 156 metrekare arsa, metrekaresi 148 T.L. dan saıtmalmmışt/ır. 
b) 17 . İli . 196'7'de 2 208 metrekare arsa, metrekaresi 221, T.L. dan satmalmmıştır. 
c) 22 . 2 . 1968'de, 2 552 metrekare arsa, metrekaresi 350 T.L. dan satmalmmıştır. 
d) 'Bundan beş gün sonra, yanii 27 . 2 . 1968'de Ankara Özel Yükseliş Koleji Müdürlüğünün, 

27 . 2 . 1968 gün ve sayısız yazısı ile 7365 ada, 3 - 4 - 5 ve 7366 ada 1 - 3 - sayılı parselleri kap
sayan bir sahanın okullara tahsisi talebedi'inıişti'r. Bu iskit çabucak kabul edilerek, etüdü 
tamamlanıp imar değişikliği yapılmış, istenen arsalar özel okul sahası içıine alınmış ve bu 
değişiklik, 51628 No. lu tevhit etüdü şeklinde, 17 . 5 . 1968 tarihli toplantıda imar idare heye
tinden çıkarılmıştır. Bu istek zamanın Başbakanı Süleyman Demirel'in kardeşi Ali DemireP-
den gelen bir istektir. 

Bir vatandaştan gelen ve imar sahasında büyük değişiklik isteyen böyle 'bir talebin bu ka
dar hızlı bir şekilde yerine getirilmesinde bir te i ı i ı ı olup olmadığının tespiti gerekir. Bu muame
le devam ederken, Ali Demirel, bu bölgede arsaları toplamaya devam etmektedir. 

c) 4 . 5 . 19ı68'de 2 196 metrekare bir arsa, metrekaresi 296 T.L.dan alınmıştır. 
f) 22 . 8 . 196S'de 2 436 metrekare bir arsa, metrekaresi 410, T.L. dan satmalmmıştır. 
g) Bu arada bölgenin imar durumu üzerinde hirtakım yeni değişmeler meydana gelmiş, 

imar heyeti 21 . 6 . 1968 günkü toplantısında, İmar ve iskân Bakanlığı tarafından onanan 
(51050 N'O. lu 'katı plânı tasdik edecek, DD. arsasının da bu bölgeye dâbiiö. edilmesini temin etmiş
tir. Bundan sonra, DD. ile muhtelif yazışmalar başlamış ve nihayet 7 . 6 . 1969'da 2 010 metre
karelik DD. arsası da metrekaresi 350 T.L. dan Ali Demirel tarafından satmalmmıştır. 

Burada iki önemli nokta meydana çıkmaktadır: İmarda yapılan değişiklik; 27 . 2 . 1968 ta
rihinde Ali Demirel tarafından yapılan istek üzerine meydana gelmiştir. .Satış ise, imarda
ki bu değişiklikten sonra vukubulmuştur. Önce değişiklik sağlanmış, ancak bu muameleden son
ra, arsa, Ali Demirel. tarafından i'ktisabolunarak mülkiyeıbine geçirilmiştik. 

İmarda meydana gelen değişiklıiklerı'n tetkik ve tahkik edilmesi ve bunlar üzerindeki direkt 
ve endirekte tesirlerin tespiti gerekmektedir. 

9. — Ali Demirel, bir gazeteye verdiği mal beyanında 1965'ten önceki gayrimenkullcM'inıin İs
parta'da bir ev ile, Güniz sokakta, 1963 yılında, 20 ıbin T.L. na alman bir arsanın üçte bir,his
sesi ve Karadeniz Ereğlisinde 1960 yılında alınmış 35 bin 'T.L. lık bir arsadan ibaret olduğunu 
söylem ektedir. Bu beyana göre, bugünkü serveti, 1960'tan sonra kazanılmıştır. Bu durum, son 
derece calibi diikka.ttir. Bu servetle alınan krediler ve verilen vergiler arasında bir nispetsiz
lik ve ölçüsüzlük okluğu görülmektedir. Bu durumun tahkik ve tetkik edilerek meselenin vu
zuha kavuşturulması. 
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10. — Ali Demirel'in ifadesine göre, kendisinin bugün Yeni Mahallede, 25 dönümlük bir arsası 
vardır. Ayrıca' Ankara'da Çankaya semtinde, 325 bin T.L. na alman bir arsaya, Özel Yükseliş 
Kolejinin arsaları ile binalarına, Kuş Adası Tatil köyünde aldığı bir hisseye, Göller 'bölgesi Çimen
to Fabrikasında 100 bi'n liralık hisseye, Fevzi Çakmak Sokaktaki bir daireye, Güniz Sokakta 
dokuz daireli bir apartmanın üçte birine ve yine Güniz Sokakta üç katlı bir evin üçte birine sa
hiptir. Bundan başka Ali Demirel'in işçi Sigortaları ile satışında anlaşmazlık çıkan Konya yo
lu üzerinde büyük bir arsanın maliki olduğu da uzun zaman gazetelerde yazılmıştır. Bu duruma 
göre, Ali Demire}, 19ö6'dan sonra, sadece Ankara'da takriben 70 dönüm civarında 'bir arsaya 
sahibolmuştur. Bunlardan, 27 846 metrekarelik özel Yükseliş Koleji arsası meselesi yukarda 
izah edildi Diğerlerinin: imar durumları, ortakları, almış tarih ve şekilleri, kimlerden alındı
ğı ve miktarlarının tetkik ve tahkik edilmesi gerekir. Zira, bu arsaların da imar durumları üze
rinde birtakım tasarruflardan, birtakım değişikliklerden veya değişiklik teşebbüslerinden bah
sedilmektedir. 

11. — Sabık Başbakan Süleyman Demirel'in becerikli kardeşi Ali Demirel'in beyanına göre; 
1966'dan itibaren sadece Yükseliş Koleji arsalarına ödemiş olduğu para miktarı 6 milyon 261 bin 
566 T.L. dır. Yaptırmış olduğu apartman, evler ve diğer arsalar dışında özel Yükseliş Kolejine 
yaptığı yatırımlar, 23 milyon 700 bin T.L. dır. 

Ali Demirel'in bu serveti kazandığı halde hiç vergi ödemediği veya pek cüz'i vergi ödediği 
söylentileri yaygın. Bu konuda hesap uzmanları raporlarından (bahsedilmiş, basında haberler 
çıkmış, meclislerde gündem dışı konuşmalar yapılmış ve fakat konu vuzuha kavuşturulamamış
tır. Bu bakımdan Ali Demireiftn gelir ve vergi durumlarının şüpheye mahal bırakmamak üze
re, incelenmesinde zaruret bulunmaktadır. Sabık Başbakan Süleyman Demirel'in Şaibeden kurtul
masında ve yakınlarını himaye ithamlarının geçersiz hale gelmesinde bu muamelelerin yapılmasında 
zorunluluk vardır. 

Diğeır. bir söylentiye göre, 12 Mart muhtırasından sonra, Yükseliş Koleji tesislerinin 75 milyon 
TL. civarındaki bir 'bedelle 'Millî Eğitim Bakanlığına satılmalk -teşebbüslerinde bulunulduğu, fakat 
araya son siyasî buhranın girmesi üzerine bu tasavvurun gerçekleştirilemediği doğru unudur ? 

12. — Ali ıDemirel, -muhtelif bankalardan, muhtelif tarihlerde krediler almıştır. Bu kredilerin 
almış Dedenlerinin türlü söylentilere sebiebolduğu bilinme/ktedir. Bu konu ile ilgili olarak 13 numa
ralı Hazırlık Komisyonu Başkanı Sayın 'Naci Çerezcinin birleşik toplantıda yaptığı konuşma bu söy
lentilerin biraz daha, artmasına sıebebolmuş bulunmaktadır. Komisyon Başıkanı yaptığı «konuşmada 
«raporumuzun 12 nci sayfasında (c) fıkrasında son .kredi tezyidinden sonra borçlu hesaplarda ay son
ları itibariyle depasmana sebebiyet verilmediği tespit olunmuştur ibaresi vardır. Yükseliş Firması
nın borç bakiyelerini gösteren karton ve föylerin tetkiki ıneıtieeisi yapılan bu tespitin maalesef haki
kati 'îıksettirmediği, muhtemelen diğer firma hesapları ile yapılan virmanlar ve muhasebe oyunla
rı ile, o tarihteki takriben 3 milyon liralık depasmanın gizlenmiş olduğu ve Kasım ayında bu meb
lâğın 5 milyon lirayı geçtiği bilgiler iane ulaştırılmış bulunmaktadır. Banka yetkililerinin şu dav
ranışı ile «Sayın Başbakanın arasında doğrudan bir irtibat kurmak mümkün görülemez ise de, ku
rulumuzun samimiyetle varmış bulunduğu kanaatlerin müsteııidat ve sıhhati üzerine gölge düşürücü 
•mahiyette oluşuna işaret .ediyorum.», demiştir. 

'Komisyon başkanının bizzat tespit ettiği bu gölgenin dağıtılması Yüee Parlâm>entonun görev
lerinden olduğuna göre, gölgeyi -dağıtmak ve hakikati oltaya çıkarmaya mecburuz. 

Ayrıca 1971 bütçesi müzakere edilirken de Ziraat Bankasına ait bâzı raporların Parlâmento 'ko
misyonundan fgizlendiği iddiaları ortaya .atılmış ve fakat, o celsede iddialar, yetkililer tarafından ce
vaplandırılmamıştır. Bu konu ile ilgili sonradan bâzı beyanlar olmuş ise de, meseleyi vuzuha ka-
vuşturmalk mümkün olamamıştır. 

13. — Ziraat Bankası'ndan Ali Demirel'e- açılan kredilerin tar ih ve numaraları şöyledir. 
2 milyon TL. 2 . 6 . 1967, 35/686 

' 5,5 milyon TL. 12 .11.1968, 63/1443 
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11 milyon TL. 21 . 11 . 1969, 64/1609 
4 milyon TL. 16 .1 .1970, 3/44 
Bu kredilerden 'bilhassa 21 . 11 . 1969 tarihinde açılan kredi üzerimde durmak gerekmektedir: 

Bu tarih, hemen seçimlerden sonra kurulan Demirel Hiikümeitinin ilk günlerine raslamalktadır. Bu 
tarihte Ziraat Bankasının bu ımiiktar kredi açması son lereee önemlidir. Çünkü seçimden hemen 
önce Ziraat Bankası, ıSümerbanka, para yokluğundan kredi açamamıştır. Bu mevzuda cereyan eden 
bir hadisenin tetlkiki ile 'bu kredinin .açılması arasında birtakımı hususların çözülmesi gerekir. 

Hadise şudur : (Seçimden önceki günlerde Sümerbank para ycilduğundan 'bilhassa »Çukurova'da 
pamuk mubayaasına girememiştir. O zaman Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanları bu meseleyi gö
rüşmek dçin Maliye Bakanlığında toplanarak Ziraat Bankası Geniel Müdürü, Sümerbank Genel Mü
dürü ve diğer yetkililerle uzun müzakereler yapmışlar ve •neticede ancak 10 milyon TL. bir kredi
nin Ziraat Bankası tarafından, Süoıcrbanka açılması karara bağlanmıştır. Bu anlaşmaya rağmen 
Zirat Bankası, bu kadar bir parayı Sümerbank gibi bir dev teşebbüse ödeyememiştir. Tekrar birta
kım müzakerelerden sonra, Ziraat Bankası krediyi, Süıııeılbanka taksitle ödeyebilmiş, hattâ bir söy
lentiye göre de tamamını ödeyememiştir. Bütün bu görüşmelerin banlka arşivlerinde vesikaları mev
cuttur. 

Ziraat Bankası ıgilbi bir Devlet Bankası Sümerbank gibi bir Devlet müessesesine pamuk mubaya
ası içki para yokluğundan bahisle 10 milyon TL. krediyi açıp, ödeyemez bir durumda iken, bir ilâ 
birbuçuk ay kadar sonra aynı bankanın zamanın Başbakanı Demirel'in kardeşine 10 milyon TL. 
civarında 'bir 'krediyi temin etmesi ve ödemesi gerçekten düşündürücüdür. Bunu olağan saymak ta
biatı •• eşyaya aykırıdır. 

14. — Ali Demirel, Şevket Demirel ve Terakki Kolektif Şirketinin kummuş oldukları Anter Şti. 
nin Ali Demirel'e açılan kredilerde paravan firma olarak kullanıldığı söylenmektedir. Bu şirkettin 
yaptığı işler, yıllık blânçoları ticarî ve kredi durumlarının tetkik ve tahkiki gerekmektedir. 'Zira, 
bu şirketin paravan şirket olarak kullanılıp kullanılmadığı ve şirketin kredi alma imkânlarının 
meveut 'icraat ve uygulama yönünden tetkik ve tahkikinde zaruret vardır. Ancak bu suretle şirke
tin paravan şirket olarak kullanılıp kullanılmadığı anlaşılacaktır. Bu husus tespit edildiğinde De-
mirellerin haingi mekanizmaları işletmek suretiyle imkân yaratmış ^oldukları vuzuha kavuşmuş ola 
oaktır. 

15. — ıSabılk Başbakan Demirel'in diğer kardeşi Şevket Demire!, bir gazeteye verdiği mal beya
nından : 

Ispartada 1967 - 1968 yıllarında yaptığı üç 'katlı bir meskeni, Güniz Sokağındaki arsaların 
üçte biri, Güniz-,Sokağında dokuz daireli apartmanın üçte biri, yine Güniz (Sokaktaki üç katlı bir 
•evin üçte biri, ıFevzi Çakmak Sokakta bir dairesi 'olduğu anlaşılıyor. Şevket Demirel, ayrıca, Te
rakki 'Kolektif Şti. nin, Orma Şirketinin, Haymak Şirfcetinıin, Anter Şirketinin, Kuş - Tur Turistik 
Şirketinin de ortağıdır. Bunlara ilâve olarak Pe - Re - Ja tesisleri ile Göltaş Çimento Şirketinde de 
hisseleri vardır. Bunlardan Terakki Kolektif Şirketi hariç, diğerlerinin hepsine 1965'ten sonra sa-
h'iibolduğu düşünülürse, Demircilerin. çok hızlı bir şekilde servetlerinin arttığı yolundaki iddiada 
hakikat payının bulunduğu daha kolay anlaşılır. Bu noktada bâzı tetkik ve tahkike ihtiyaç var
dır. Şöyle ki : 

•a) Şevket Demlirel, Kuş - Tur'a ne zaman ortak olmuştur İdare heyetine ne zaman seçilmiş
tir1? Şevket Demirel, bu şirkete ortak olduktan sonra, Turizm Bankasından altı milyon lira kre
dinin alındığı doğru 'mudur1? Bunda Şevket Demirel'in 10lü nedir? Turizm Bankası Genel Müdürü
nün Şevket ıDemirel tarafından tayin ettirildiği, bu tayine bâzı bakanların itiraz ettiği, fakat sa
bık Başbakana tesir edemedikleri söylenmektedir. Kuş - Tur'a ait inşaatın emanet olarak yaptırıldı
ğı, gerekli kerestelerin Terakki Kolektiften alındığı, bu suretle alman kredilerden endirekt yoldan 
fayda sağlandığı iddiaları vardır. Ayrıca Kuş - Tur'a .»it bâzı hizmetlerin Devlet müesesselerine 
(Karayolları) ıgibi yaptırıldığı gazetelerde yazılmıştır. Bunlar doğru mudur 1 
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b) Haymak 'Şirketine Şevket Demire! sonradan girmiş ve idare meclisi reisi olmuştur. Bıı şir
ketin bundan sonra sermayesinin hızla arttığı ve kredilerinin süratle 'geliştiği görülmektedir. Ban
kalardan alman kredilerin miktar ve şekil bakımından tetkik ve tahkikinde zaruret vardır. Bu 
şirketin, Avrupa Yatırım Bankasından 250 bin dolarlık kredi aldığı Oraıa Şirketi kredisini incele
yen Hazırlık Komisyonu raporunda yazılı bulunmaktadır. Bu kredinin de almış şekli yeniden tah
kik edilmelidir. 

e) 16 Haziran 1970 işçi hadiselerinden sonra, büroları tahribedilen Haymak Şirketine makine 
ve hammadde ıgetirtmek için tercihli transfer muamelesi yaptırılmış olduğu söylenmektedir. Bu ter
cihli transfer muamelesi devalüasyondan evvel ini, sonra nnı yapılmıştır. Buna benzer bir muamele 
başka firmalara da yapılmış mıdır? Bu gibi muameleler hangi şartlarda yapılmıştır? 

d) Haymak Şirketinin dışardan veya Karabük'ten almış okluğu hammadde durumu hakkın
da Meclis kürsüsünde münakaşalar olmuş, fakat bir neticeye 'bağlanamamıştır. Şirketin, 1970 yılı 
içimde Karabük'ten hangi tarihte, ne miktar hammadde aldığı ve bunları hangi işler için kullandığı 
araştırılmalıdır. 

e) Şevket Domirel, Pe - Re - Ja ya ortak ve idare meclisi üyesi hangi tarihlerde olmuştur? 
Süleyman 'Demirel'in Başbakan olarak, bu müesseseyi açış tarihi nedir? 

Bu müessesenin açılma töreninde bulunmaması için zamanın bakanları tarafından kendisine 
ikazda bulunulmuş mudur? Şevket Demirel halen bu şirkette ortağı ve idare meclisi üyesi midir? Bu 
firmanın sahibine ait olan Kokakola müessesesine 3 . 8 . 1965 tarih ve 6/5055 sayılı Kararna
me ile verilen müsaadenin şartlarını yerine getir m esi için bâzı kolaylıklar sağlandığı ve Bakanlar 
Kurulundan bir salça fabrikası müsaadesi çıkarıldığı söylentileri mevcuttur. Doğru mudur? Bu 
kararname ne zaman çıkarılmıştır, şartları nedir? Bundan Şevket Demirci'm var mıdır? 

16. — Şevket Demirci ve Ali Demirel'in ortağı olduğu Orma Şirketi'ne Ziraat Bankası tarafın
dan 16 . 1 .1970 tarih ve 3-44 sayılı kararla verilen 4 milyon TL.lık teminat mektubunda zin
cirleme usulsüzlükler olduğu bilinmektedir. Yeni kurulan hiçbir iş yapmayan sermayesi, sadece 
500 bin TL. olan ve b tınım da dörtte biri yatırılmış bulunan bir şirkete, bu ölçüde bir kredinin 
açılmasında kanunsuzluk, usulsüzlük ve kayırma var mıdır? 

17. — Şevket Demirel'in İsparta bankalarındaki kredi durumu nedir? Göltaş Çimento Şirketi
nin kredi ve döviz durumu nedir? Bu şirketin döviz transferlerinde tercih yapılmış mıdır? Bu şir
ket için yapılan muameleler, mevzuata ve emsallerine uygun mudur ? 

18. — Terakki Kolektif Şirketinin kurulduğu samandaki ve şimdiki ortaklarının durumu ne
dir? Bu şirket bir aile şirketidir. Nazmiye Demirel'in babasının bu şirketteki hissesinin çocukları
na intikal şekli tetkike muhtaçtır. Şirket, son dör t -beş yıl içinde büyük inkişaf göstermiş, hemen 
her işte ve her taşın altında bu şirketin ismi göıülmüştür. Bu bakımdan kredi durumları, vergi 
durumları, ortak olduğu şirketler ve girdiği işler nedir? 

.19. •—• Şevket Demire], gazetelere verdiği ibeyanda bu şirketin (kurulduğu günden bugüne ka
dar 1,5 milyon TL. vergi ödediğini) ifade etmiştir. Bu şirketin bugün elinde bulunan menkul ve 
gayrimenkullerle ödediği vergi arasında münasebet var mıdır? Şirketin, 1965'ten sonra, sahip bu
lunduğu gayrimenkuller, menkul, ortak olduğu şirketler, ve bunlara yatırılan sermaye nedir? 

20. — Terakki Kolektif Şirketinin Orman Umum Müdürlüğü ile münasebetleri hakkında çeşitli 
dedikodular mevcuttur. Bu mevzuda muhtelif zamanlarda sorulan yazılı suallere, ciddi ve tat
min edici cevaplar alınamamıştır. Ancak bu şirketin Orman İdaresinden aldığı kerestelerin son 
yıllarda yıllık ortalamalarının, eski yıllara nispetle asgarî üç misli daha fazla olduğu tespit edil
miştir. Bu muameleler hakkında şu hususların aydınlatılmasına ihtiyaç vardır: 

a) Terakki Kolektif Şirketine yapılan satışlarda birtakım kayırmalar olduğu, ihalelere dışa
rıdan kimselerin sokulmadığı, artırma miktarlarının az olduğu, ihaleye çıkarılan partilerin tea
müller dışında bulunduğu, ihalelerde ve ihalelerden sonraki muamelelerde şartnameye uygun ha
reket edilmediği, orman depolarının fuzulî işgal olunduğu yolunda iddialar vardır. Bunlar doğru 
mudur ? 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 88) 
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b) Terakki Kolektifin Keban ve Varto gibü yerlere direkt ve endirekt yollarla kereste sattığı 

söylentileri ısrarla devam ettiği halde, bugüne kadar tekzip edilmemiştir. Keban'a satılan kereste
lerden sonra, bâzı yollarla DSY. tesir edilerek, Keban'daki yabancı müteahhidin şartnamesinde 
olduğu halde, bâzı yerli inşaat malzemelerinin dışarıdan getirildiği söylentileri mevcuttur. (Kar
pit, dinamit, demir v. s. gibi) bunlar ne derece doğrudur? Keban ve Varto'ya satılan kerestelerin 
miktar ve fiyat durumu nedir? 

c) Terakki Kolektif ve ortaklıklarının 1966 -1970 yılları arasında devletten aldığı kerestelerle, 
devlete ve devletle alâkalı inşaatlara sattığı kerestelerin miktarları arasında büyük farklar olduğu 
söylenmektedir. Bu bakımdan devlete ve devlet müteahhitlerine satılan kerestelerin miktarları 
nedir? Orman idaresinden hangi tarihlerde, hangi cins ve evsafta kereste alınmış ve hangi tarihler
de özel veya resmî müesseselere satılmıştır. 

21. — 1968'de çıkan bir kitapta (Deımirel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ereğli Demir - Çe-
lik'teki müteahhitlik işlerinden zarar ettiğini söylemektedir. Fakat Orta Doğu içme suyu tesisle
rinden, müteahhitlik mesleğinin niteliklerinden faydalanılarak açıktan bir milyon lira avantaj sağ
lamıştır. Meselâ ihale, inşaat için gerekli ithal malzemesini vergi ve gümrük resmine tabi olaca
ğı belirtilerek yapıldığı halde, Demirel, Üniversite muafiyeti gerekçesiyle vergi ve resmî geri al
mıştır), denilmektedir. Bu önemli bir iddiadır. Ayrıca Sayın Demirel'in Orta Doğu'da taahhüt işi 
yaparken, aynı zamanda hocalıkta yaptığı söylenmektedir. Bu yollarla, Orta Doğu eski Rektörü 
Kemal Kurdaş tarafından korunduğu ve buna karşılık da, Başbakan olunca Kemal Kurdaş'ı, ısrar
la Orta Doğu'nun başında tuttuğu söylenmektedir. Kendi bakanları tarafından müteaddit ikazlara 
rağmen hattâ meselenin hükümet meselesi olarak Bakanlar Kurulunda konuşulmasına rağmen 
Kurdaş'ı himayede ısrar ettiği iddiaları yaygındır.Orta Doğu gibi millî bir müessesenin bugünkü 
noktaya gelmesinde bu (ilişkinin tahkik edilmesi zorunluluğu vardır. Bu ilişkide karşılıklı menfa
at olup olmadığı, bir yana, bu konuda Devletin en yüksek makamlarından ve en hassas organla
rından şikâyetler gelip gelmediği ve bunların değerlendirilip değerlendirilmediği hususu tabilik 
edilmelidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, özerk bir müessese olmadığı, mütevelli heyeti hükü
met tarafından tespit ve tayin edildiği, Rektör de bu heyetçe seçildiği halde, bu üniversitenin son 
anarşik olayların yuvası haline gelmesinde sabık Başbakan Demirel'in rolü bulunup bulunmadığı
nın tetkik ve tahkik edilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda bütün açıklığı ile ortaya konulan muameleler, yüce Parlâmentoca tetkik ve tahkik 
edildiğinde iddiaların sübuta erdiği görülecektir. 

Ve görülecektir ki, 31 Ekim 1965'te (10 sene içinde sayılı işadamı olacaktım, bir yıl sonra ba
na fakir diyecekler) diye beyanatta bulunan sabık Başbakan Süleyman Demirel ve kardeşleri, 
bu beyanın aksine, çok kısa bir zaman içinde 100 milyon bir servetin sahibi olmuşlardır. 

Yapılan bu muamelelerde, sabık Başbakan Demirel'in kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk ve nüfuz 
ticaretinin ilgi derecesinin siyasî heyetlerden ziyade, aidolduğu mahkemelerce bir karara bağlanma
sından başka tabiî birşey olamaz ve düşünülemez. 

Hal böyle olunca, yüksek heyetinizce yapılacak soruşturma neticesinde yukarıda sıralanan 
(21) madde ile ilgili muamelelerde sabık Başbakan Süleyman Demirel'in yapılan işlemlere muttali 
okluğu halde, gereken kanunî davranışlarda bulunmadığı görülecektir. Bu bakımdan adı geçenin 
vazifesini suiistimal, kardeşlerine ve yakınlarına menfaat tem'ini, hazineyi zarara soktuğu, Başba
kanlık sıfat ve yetkilerini kötüye kullandığı anlaşılacağından, T. C. Kanununun 240 ncı maddesi
ne göre, hakkında muamele yapılmak üzere Anayasa'mn 90 ncı maddesi ve T.B.M.M. Birleşik 
Toplantı İçtüzüğünün 12 nci ve müteakip maddeleri gereğince (Meclis Soruşturması) açılmasını 
arz ve talep ederim. 

Saygılarımla. 
1.11.1971 

î. Etem Kılıçoğlu 
(Bağımsız Konya Milletvekili) 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 88) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 

BİRLEŞİK TOPLANTISI BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü ifadeli, 10 . 3 . 1972 tarih ve 9/20-
4596-35351 sayılı yazıları. 

Daha önce tarafıma tebliğ edilmiş bulunan, 1 . 11 . 1971 günü Başkanlığınıza verilen Meclis 
Soruşturması istemini havi önergeyi inceledim. 

Anayasanın 90 ncı maddesi ile Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 12 ve müteakip maddelerine 
dayanılarak verilmiş olması gereken bu önergenin maksadı herkesçe malûmdur. Adalet Partisinden, 
Parti Tüzüğünü ihlâl ettiği ve mensubu olduğu parti aleyhine bölücü faaliyetlerde bulunduğu 
için Haysiyet Divanınca ihraç edilmiş bulunan bir kimsenin siyasî husumet, kin ve garazını yelle
meyerek kaleme almış bulunduğu bu önerge, denetleme hakkının suistimalinden başka bir şey de
ğildir. Aynı öfkeye kapılarak önerge sahibi ile bir çirkinleşme yarışma girecek değilim. 

Anayasanın 90 ncı maddesinin önerge sahibi gibi sorumsuz kişilerin elinde tezvirat vasıtası 
haline getirilmesini yadırgamıyorum. Ancak Anayasanın 90 ncı maddesinin denetleme yerine kö
tüleme, küçük düşürme, tezvirat için kullanılmasına kimsenin hakkı olmadığı kanaatmdayım. Bu 
hususu böylece kaydettikten sonra- sırf Anayasa ve İçtüzük hükümlerine riayet etme saygısı ile 
maruzatta bulunuyorum. 

Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 12 nci maddesinde; «Bakanlar Kurulunun genel siyasetinden 
bakanlıkların görevleri ile ilgili işlerden dolayı cezaî sorumluluğu gerektiren fiillerin görev sıra
sında işlendiğinden bahsolunmak gereklidir, önergede, hangi fiillerin hangi kanun ve nizama ay
kırı olduğunu, maddesini zikretmek ve gerekçe de göstermek suretiyle belirtmek zorunludur.» 
denilmektedir, önergede zikredilen hususların İçtüzüğün bu sarih hükmü ile ne dereceye kadar 
rabıtası bulunduğunu takdirlerinize bırakıyorum. 

Anayasanın 90 ncı maddesine muhatap olan benim. Benim dışımda kimse ne önergeye, ne de 
soruşturmaya muhatap kılınamaz. Bir kişiyi vazifeyi suistimal suçu ile suçlayabilmek üçin evvelâ 
ortada bir fiilin mevcudiyeti, sonra bu fiilin suç olması, sonra da suç teşkil eden bu fiil ile o ki
şinin arasında «Neticenin husule gelmesine müessir bir surette âmil olan şart, fiili ve hukuku ika 
etme hali» diye tarif edilen illiyet bağının bulunması gereklidir. Bu husus, cerh ve reddi imkânsız 
delil ve belgelerle ortaya konmadıkça suçtan, suçludan, şaibeden bahsetmek ancak hafiflik, sorum
suzluk ve küçüklükten başka bir şey değildir. Ayrıca ithamlara mâruz kalmak, suçlu olmak için kâ
fi olsa idi, o zaman hukuka, adalete, lüzum kalmaz iftira hüküm sürerdi. 

Birleşik Toplantı İçtüzüğü ile tespit edilmiş olan soruşturma müessesesi ile ilgili olarak 
komisyonların ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerini tartışmaya kalkışmak, bunların 
mâna taşıyıp, taşımadığını bir soruşturma önergesi içersinde eleştirmek, anlaşılması fevkalâde güç 
bir yola başvurmaktır. Aslında bu dahi önergenin ne kadar çelişkilerle dolu bulunduğunun bir deli
lini teşkil etmektedir. 

Komisyonların ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararlarını makbul saymayan bir zihniye
tin bu mercilere başvurmasını anlamak mümkün değildir. Önerge sahibinin nasıl bir zihnî kargaşa 
içinde olduğunu göstermesi bakımından bu duru mu tespitte fayda görüyoruz. 

önerge, yalanlarla ve yakıştırmalarla doludur. 

Filhakika önergede 21 madde halinde sıralanan hususattan 13'ü, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 
18, 19 ve 20 nci maddelerde yazılı hususat daha önce 13 numaralı Meclis Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu tarafından tetkik ve tahkik edilmiş ve neticede düzenlenen Meclis Soruşturması açılma
sına mahal olmadığına dair bulunan 31 . 7 . 1970 tarih, 9/13 esas ve 10 sayılı karar Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında müzakere olunup oylanarak kabul edilmiştir. Bunun bir 
mâna taşımadığını iddia etmek güçtür. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 88) 
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Önergenin 12 ve 13 neü maddelerinde yazılı iddialardan bir kısmı ise daha evvel 16 No. lu So
ruşturma Hazırlık Komisyonunca tetkik edilmiş halen de faaliyette bulunan 9/16 No. lu Meclis So
ruşturması Komisyonunca tahkik edilmektedir. 

1, 2, 3, 9, 10, 15 ve 17 nci maddelerde yazılı yalanlarla dolu iddiaların ise ne anlam taşıdığı 
hususunu takdirlerinize bırakıyorum 

21 nci maddedeki husus iddia ve isnat ötesinde gülünç ve âdi bir iftiradır. 
13 ve 16 numaralı Meclis Soruşturması Hazırlık Komisyonlarına vermiş bulunduğum cevaplar 

Birleşik Toplantı zabıtlarında yer almıştır. Bu cevaplara aynen sahip çıkıyorum 
Komisyonunuzun hukukî, haklı ve usulî olanı yapacağına inanıyorum. 
Yüksek heyetlerin ve Meclislerin bir hukuk hercümerci içinde olamayacaklarını düşünerek 

ve fakat bâzı kişi ve çevrelerin buna rağmen hukuka isyan şeklini alan hasmane davranışlardan 
hak ve hukuk namına sevinç duyamayan bir kişi sıfatı ile bu maruzatta bulunuyorum. 

Netice olarak, önerge sahibi bir şeyi ortaya koymaktan ziyade «Demirel düşmanlığı» sabit 
fikrinin verdiği ateşin derin dalgınlığı içerisinde kendisini kaybetmiş gözükmektedir. 

Böylece Türkiye'de asırların zaferi olan ve bütün bir dünyanın varlığını kabul ettiği hu
kukun üstünlüğü prensibini Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'i tezvir ve iftira ile 
mağlûp edebilmek için, feda etmeye kalkışan ve bu maksatla her vasıtaya başvuran korkunç bir 
zihniyeti teşrih ve teşhir etmek için yukarıdaki hususları arz etmiş bulunuyorum. 

Şahsî hiç bir düşüncenin bu kanaatıma tesiri ve dahli bulunmadığından emin olunması en sa
mimî dileğimdir. 

Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 12 ve 14 ncü maddelerinin icabı neyi gerektiriyorsa bü
tün kemaliyle ifasını saygılarımla rica ederim. 

Süleyman Demirel 

9/20 No.lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
9/20 No.lu Soruşturma 1 . 12 .1972 

Hazırlık Komisyonu 
Esas No. : 9/20 
Karar No. : 12 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Konya Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu'nun, eski Başbakan Süleyman Demirel 'hakkında Başba
kanlığı zamanındaki kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, nüfuz ticareti, vazifeyi suiistimal, yakınlarına 
menfaat temini, Hazineyi zarara sokma ve yetkilerini kötüye kullanma iddialarıyle Anayasanın 90 
nci ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılması istemiyle kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonumuz, 

'önergeyi tetkik ettiğinde önenge saihibinin suçlama ve iddialarını 21 madde halinde sıraladığı 
görülmüştür. Komisyonumuz her maddeyi ayrı ayrı ole alarak incelemesini yapmış ve toplanan 
belge, bilgi ve delillere göre değerlendirmeye çalışmıştır, 

önerge sahibinin iddiaları şunlardır : 
1. Günaydın Gazetesinin iki yıldan berj Demirelleıie ilgili neşriyatı toplanmalı, Adalet Ga

zetesinin neşrettiği 40 sualin cevabı adlı broşürü ile birleştirilerek soruşturma konusu yapılmalı
dır. 

2. Sabık Başbakan Demirel, hakkında açılmak istenen bir soruşturma görüşmesinde T. B. 
M. M. kürsüsünde: (Askerlik vazifemi gördükten sonra, 1.060 - 19:64 süresinde serbest çalıştım. Şim
di şunu söylüyorum; ben, 1964 yılında bütün işlerimi tasfiye ettim. Varlığım bundan bir süre önce. 

T. B. M. M. (S. 'Sayısı : 88) 
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çıkan bir gazetede ilân edilmiştir. Yekûnunu size söyleyeyim: Varlığım, menkulü, gayrimenkulu, 
-tümü ile 500 000 lirayı geçmez bunun üstünde bir şey bulana bulduğunu vermeye amadeyim. Bedeli 
hedevadır) demiştir. 

Süleyman Demirel'in, bu gazetedeki bilgiye göre sahibolduğu gayrim enkuller şunlardır ; 

a)i Buğday Sokak köşesindeki bir arsanın üçte bir hissesi, 19ı50 - 1960 yılları arasında alın
mış}. 

ıb) Fevzi Çakmak Sokak No. 29'da bir daire 1964'te kardeşleriyle birer daire halinde alınmış
tır. 

c) Güniz Sokakta 9 daireli bir apartmanın üçte bir hissesi. Diğer iki hisse kardeşlerine ait
tir. Bu apartman 1965'te yapılmıştır. 

d) Güniz Sokakta üç katlı bir 'evin üçte bir hissesi 19-68'de alınmıştır. Diğer iki hisse kardeşle
rine aittir. 

'Bu tablonun tetkikinde iktisabedilen gayrimenkullerin kardeşlleriyle aynı muameleyi gör
düğü anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca Süleyman Demirel'in kardeşlerinden ayrı olmadığı aile içe
risinde müşterek sarf ve kazanç esası cari olduğu gibi müşterek mülkiyet esası da cari 'bulunmak
tadır. Bu hal Demirel'in Başbakan Yardımcısı olduğu günden bugüne kadar da aynı şekilde de
vam edegelmektedir. Görülüyor ki, Demirel'in şahsî- servet beyanı kasıtlı, maksatlı ve hakikatlere 
aykırıdır. 

s3. Hürriyet Gazetesinde Demirel'in eşi Nazmiye Demirel'in de sahibolduğu gayrimenkuller 
de neşredilmiş bulunmaktadır. 1963'te Ankara Yeşilyurt Sokağında 30 bini kredili 10 bini ödeme 
suretiyle alman bir apartman dairesi, 1958'de bir yapı kooperatifinden henüz üzerine devredilme
miş bir apartman dairesi, Küçükesat'ta 100 metre karelik, 1965 Nisanında halbasmın ölümü ile 4 kar
deş ve annelerine aidolan beş katlı ev (İsparta'da) İslâm'köy'de bir ev ve tahminen 150 dönüm 
gül bahçesi ve tarla. 

'Terakki şirketindeki ortaklık hisseleri : 
Henüz miras taksim işlemi yapılmamış, sadece Terakki Şirketindeki ortaklık, kardeşi Yılmaz 

Şener'e devredilmiştir. 

Bu beyanın öğrenilmek: ve vuzuha kavuşturulmak istenen kısmı şudur : 
a) Terakki1 Kolektif Şirketi hisselerinin devir tarihi ve devir şekli, 
h) Şirketin devir tarihindeki gayrimenkulleri, kredileri ve genel durumu, 
e) Nazmiye Demirel'in bahasının ölümünden sonra, sadece şirket hissesinin diğer hissedarlarla 

birlikte kardeşlerinden sadece birince verilmesinin sehebi nedir? 

Bu soruların cevapları kesin olarak öğrenildiğinde görülecektir ki, sabık Başbakan Demirel'in 
kardeşleri ve kayınibiraderleriyle daimî maddî ve manevî teması devam etmekten ve her meseleyi 
birlikte görüşüp kararlaştırmaktadır. Bu husus zamanın bakanları tarafından kendisine söylen
mesine, ikaz edilmesine ve hasının türlü çeşitli neşriyatına rağmen bugüne kadar böylece devam 
edegelmektedir. 

Sabık Başhakan Süleyman Demirel hu hakikatler karşısında hile (Ben kardeşlerimin ne yaptı
ğını bilmem) diyebilmiştir. Bu hal hütün beyanlarının ciddiyetten mahrum olduğunun en bariz de
lilidir. 

4, özel Yükseliş Kolejinin çekirdeği olan ve 15 . 5 . 1958 tarihinde 4 parça halinde Ankara 
Şoförler Derneği tarafından satmalınan 8288 metrekare arsanın o tarihteki imar durumu nedir. 
Mezkûr arsada 15 . 5 . 1958'den, 2!5 . 6 . 1966 yılına kadar inrar bakımından ne ,gibi değişiklikler ya
pılmıştır ayrı ayrı tarihleri nedir, Süleyman Demirel'in Başlbakan Yardımcılığı ve Başbakanlık 
tarihleriyle 'bunların bir münaseheti var mıdır? Ardanın 15 . 5 . 1958'de almış bedeli, metrekaresi 90 
Türk Lirası olduğu halde, 25 . 6 . 1966 tarihinde metrekaresinin 125 liraya satılmasının sebe-
'bi nedir, bunun imar durumu ile alâkası var mıdır ve Hacı Ali Demirel'in bundaki rolü nedir? 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 88) 
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5. Süleyman Demirel'in kardeşi Ali Demir el 25 . 6 . 1966 tarihinde bu arsaya ne şekilde sahi-
<bolmuştur. Arsa üzerinde Güven Sigorta Şirketinin ipotek durumu nedir.? 

Arsanın Ali Demire! tarafından nasıl alındığı hakkında kamuoyu ve resmî vesikalarda da de
ğişik bilgiler mevcuttur. Şöyle ki : 

Bir sayın senatörün yazılı sorusuna cevap veren Süleyman Demirel'in İmar ve İskân Balkanlarından 
biri (Ankara İkinci Nıoterliğince tanzim edilen 22 . 10 . 1964 tarih ve 11543 sayılı ek mukavelena
me ile adı geçen kooperatif mevzuubahis ipotekli gayrimenkulleri Salih San adlı bir şahsa satmış
tır.) Denildiği halde, aynı senatörün bir 'başka yazılı sorusuna Demire! iktidarının başka bir Baka
nı (Arsa 15 . 5 . 1958 tarihinde 746 bin 855 lira karşılığında Ankara Şoförler Mahallesi Yapı 
Kooperatifine satılmıştır. Mezkûr kooperatif bu arsaları, 2İ5 . 6 . 1906 tarihinde eşit paylı olarak 
bir milyon yirmibir bin üçyüz seksenbir lira 60 kuruş karşılığında Ali Demirel ve Mehmet Salih 
San'a satmış, Mehmet Salih San'a ait paylar daha sonra Ali Demirel tarafından satınalınmıştır) de
nilmektedir. 

'Görülüyor ki, burada da zihinleri tereddütlere sürükleyen karışık ve dolambaçlı muameleler 
yürütülmüş bulunmaktadır. İki Bakanın cevapları arasındaki tutarsızlık ise, işlerin kimlere nasıl 
gördürüldüğünün tipik örnekleridir. 

6. Bu konu ile ilgili yazılı sorulara verilen cevaplara özet olarak: (Nazım Plân Müşavirliğinin 
196I5 yılında hazırlamış olduğu plânlar, imar idare heyetinin tasvibi ve Bakanlığın 28 . 4 . 1965 
tariihli onayı ile kesinleşmiştir.) denilmektedir. Ayrıca bu plâna göre, (2569 ada ve 3 parsel sayılı 
arsada bir özel okul yeri mevcuttur. Bunun dışındaki parseller mesken bloklarına tahsis edilmiş
tir. Yani bir özel okul sahası değildir) diye ilâve edilmektedir. 

Halbuki Ali Demire!, bu arsaya sahibolduktan sonra, (bu bölgedeki .arsalar üzerinde büyük öl
çüde ve hızlı bir tempo lile limar değişiklikleri yapılmış ve Süleyman Demirel, iktidardan uzaklaş-
tırılııncaya kadar (küçük veya büyük çapta devam ettirilmiştir. 

7. Özel Yükseliş Kolejinin çekirdeğini teşıkil eden 8288 metrekarelik ilk arsa alınırken, bede
li olan 1 milyon 21 hin 381 TL. nın 780 TL. Grüven Sigortaya 3 yıllık takside bağlanmıştır bu tak-
sitlendirmede ayrıca bir yıllık da ödemesiz devre kabul edilmiştir. Talksitlendirmeye göre, Ali Demirel 
ve ortağı borçlarının 275 bin TL. sini 1968'de, 200 bin TL. smı 1969'da ve 233 bin TL. sim da 
1970'te ödemek üzere anlaşmaya varmışlardır. Yani, Alli Demirel, hemen hiç para vermeden bü
yük bir arsaya salhibolmuştur. Sadece Güven Sigortaya taiksitlendirmeyi temin etmiştir. Güven 
Sigortanın yapmış olduğu bu muamele, Sigorta Kanununa uygun mudur? Bu teşekkülün başka 
kimselere de böyle hir muamele yapmış olduğu varit midir? Bu muameleden, % ne kadar faiz 
alınmıştır? Güven Sigorta İktisadî Devlet Teşekküllerinin bir sigorta şirketi olduğuna, göre, bun
da bir 'kayırma var mıdır? Ayrıca Ali Demirel borçlarını vâdesinde ödemiş imidir? Ödemişse ne 
gibi bir muamele yapılmıştir? Güven Sigorta Şirketinin genel müdürünün uzun zaman tayin edil
memesi veya bir şahsın kararnamesinin uzun zaman Sayın Cumhurbaşkanı tarafından tutulması
na rağmen, sırf bu meselenin açığa çıkmasını önlemek içiin başka bir şahsın tayin edilmediği iddi
aları vardır. Doğru mudur? 

8. AH Demirel, bu sahaya ucuza ve kolayca sahibolduktan sonra, bu civardaki arsaları top
lamaya (başlamıştır. Şöyle ki : 

a) 5 . 11 . 1967'de 8 156 metrekare arsa, metrekaresi 184 TL. dan satınalınmıştır. 
h) 17 . 11 . 1967'de 2 208 metrekare arsa, metrekaresi 221 TL. dan alınmıştır. 
c) 22 . 2 . 1968'de 2 552 metrekare arsa, metrekaresi 350 TL. dan alınmışltır. 
d) Bundan beş gün sonra yani, 27 . 2 . 1968 Ankara Özel Yükseliş Koleji Müdürlüğünün 

27 . 2 .1968 gün ve sayısız yazısı ile 7365 ada 3, 4, 15 ve 7366 ada 1 - 3 parselleri kapsayan bir sa
hanın o'kullara tahsisi talebedilmiştir. Bu istek çabucak kabul edilerek, etüdü tamamlanıp imar de
ğişikliği yapılmış, istenen arsalar özel dkul sahası içine alınmış ve bu değişiklik 51628 No. lu tev
hit eltüdü şeklinde 17 . 6 . 1968 tarihli toplantıda imar idare heyetinden çıkarılmıtşır. Bu istek 
zamanın Başbakanı Süleyman Demirellin kardeşi Ali Demirel'den gelen bir istektir. Bir vatandaş-
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tan gelen ve imar sahasında büyük değişiklik isteyen böyle bir talebin bu 'kadar hızlı bir şekilde 
yerine getirilmesinde bir tesirin olup olmadığının tespiti gerekir. Bu ımuamele devam ederken, Ali 
Demirel, bu bölgede arsaları toplamaya devam etmektedir. 

e); 4 . 5 . 1968'de 2196 metrekare bir arsa metrekaresi 296 TL. dan alınmıştır. 
f) 22 . 8 . 1908'de 2436 metrekare arsa, metrekaresi 410 TL. dan satmalmmışltır. 
g) Bu arada bölgenin imar durumu üzerinde birtakım yeni değişmeler meydana gelmiş, imar 

heyeti 21 . 6 . 1968 günkü toplantısında, İmar ve İskân Bakanlığı tarafından onanan 61. 050 No. lu 
katî plânı tasdik ederek, DD arsasının da bu bölgeye dâhil edilmesini temin etmiştir. Bundan son
ra DD ile muhtelif yazışmalar haşlamış ve nihayet 7 . 6 . 1960'cla 2010 metrekarelik DD. arası 
da metrekaresi 350 TL. dan Ali Demirel tarafından saltınalınmıştır. 

Burada iki önemli nokta meydana çıkmaktadır. İmarda yapılan değişiklik 27 . 2 . 1968 tari
hinde Ali Demirel tarafından yapılan istek üzerine meydana gelmiştir. Satış ise, imardaki bu de
ğişiklikten sonra vükubulmuştur. Önce değişiklik sağlanmış, ancak bu muameleden sonra, arsa 
Ali Demirel tarafından iktisabolunarak mülkiyetine geçirilmiştir. 

İmarda meydanla gelen değişikliklerin tetkik ve tahkik edilmesi ve bunlar üzerindeki direkt 
ve endirekt tesirlerin tespiti gerekmektedir. 

9. Ali Demirel, bir gazeteye verdiği mal beyanında 1965'ten önceki gayrimenkullerinin Is-
parta^da bir ev ile, Güniz Sokakta, 1953 yılında, 20 bin TL. na alınmış bir arsanın üçte bîr his
sesi ve Karadeniz Ereğli'sinde 1960 yılında alınmış 35 bin TL. bir arsadan ibaret olduğunu söy
lemektedir. Bu beyana göre, bugünkü serveti, 1960'tan sonra kazanılmıştır. Bu durum, son dere
ce calibi dikkattir. Bu servetle alınan krediler ve verilen vergiler arasında bir nispetsizlik ve öl
çüsüzlük olduğu görülmektedir. 

Bu durumun tahkik ve tetkik edilerek meselenin vuzuha kavuşturulması, 
10. Ali Demirel'in ifadesine göre kendisinin bugün Yenimahalle'de 25 dönümlük bir arsası var

dır. Ayrıca Ankara'da Çankaya semtinde 325 bin TL. sına alman bir arsaya Özel Yükseliş Koleji
nin arsaları ile binalarına, Kuşadası 'Tatil köyünde aldığı bir hisseye, göller bölgesi Çimento Fab
rikasında 100 bin TL. hisseye, Fevzi Çakmak sokaktaki bir daireye, Günüz sokakta 9 daireli bir 
apartmanın üçte birine ve yine G-üniz sokakta üç katlı bir 'evin üçte birine sahiptir. Bundan başka 
Ali Demirel'in İşçi Sigortalarayle satışında anlaşmazlık çıkan Konya yolu üzerinde büyük bir ar
sanın maliki olduğu ela uzun zaman gazetelerde yazılmıştır. Bu duruma göre Ali Demirel 1966*dan 
sonra sadece Ankara'da takriben 70 dönüm arsanın sahibi olmuştur. Bunlardan 27 846 metrekare
lik Özel Yükseliş Koleji arsası meselesi yukarda izah edildi. Diğerlerinin imar durumları ortak
ları .almış tarih ve şekilleri Mimlerden alındığı ve miktarlarının tetkik ve tahkik edilmesi gerekir. 
Zira bu arsaların da imar durumları üzerinde birtakımı tasarruflardan 'birtakım değişikliklerden 
ve değişiklik teşebbüslerinden bahsedilmektedir. 

11. Sabık Başbakan Süleyman Demirel'in becerikli kardeşi Ali Demirel'in boyanma göre 
1966'dan itibaren sadece Yükseliş Koleji arsalarına ödemiş olduğu para miktarı 6 milyon 261 bin 
566 TL. sidir. Yaptırmış olduğu apartman, evler ve diğer arsalar dışında Özel Yükseliş Kolejine 
yaptığı yatırımlar 23 milyon 700 bin TL. dır. 

Ali Demirel'in bu serveti kazandığı halde hiç vergi ödemediği veya pek cüzî vergi ödediği 
söylentileri yaygın bu konuda hesap uzmanları raporlarından 'bahsedilmiş basında haberler çık
mış Meclislerden gündem dışı konuşmalar yapılmış, ve fakat konu vuzuha kavuşturulmamıştır. Bu 
bakımdan Ali Demirel'in gelir ve vergi durumlarının şüpheye mahal bırakmamak üzere incelen
mesinde zarurdt 'bulunmaktadır. Sabık Başbakan Süleyman Demirel'in şaibeden kurtulmasını ve 
yakınlarını himaye ithamlarının geçersiz hale gelmesinde bu muamelelerin yapılmasında zorunluk 
vardır. 

Diğer bir söylentiye göre, 12 Mart Muhtırasından sonra Yükseliş Koleji tesislerinin 75 milyon 
lira civarındaki bir bedelle Millî Eğitim Bakanlığına satılmak teşebbüslerinde bulunulduğu fakat 
araya son siyasî buhranın girmesi üzerine bu tasavvurun gerçekleştirilemediği doğru mudur? 
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12. Ali Demirel, muhtelif bankalardan, muhtelif talihlerde krediler almıştır. Bu kredilerin 
almış nedenlerinin türlü söylentilere sebebolduğu bilinmektedir. Bu konu ile ilgili olarak 13 numa
ralı Hazırlık Komisyonu Başkanı Naci Çerezci'nin Birleşik Toplantıda yaptığı konuşma bu söylen
tilerin biraz daha artmasına sebebolmuş bulunmaktadır. Komisyon Başkanı yaptığı konuşmada 
(Raporumuzun 12 nci sayfasında (c) fıkrasında son kredi tezyidinden sonra borçlu hesaplarda ay 
sonları itibariyle depasmana sebebiyet verilmediği tespit olunmuştur. İbaresi vardır. Yükseliş 
Firmasının borç bakiyelerini gösteren karton föylerin tetkiki neticesi yapılan bu tespitin maalesef 
hakikati aksettirmediği, muhtemelen diğer firma hesapları ile yapılan virmanlar ve muhasebe 
oyunları ile o tarihteki takriben 3 milyon liralık depasraanm gizlenmiş olduğu ve Kasım ayında 
bu meblâğın 5 milyon lirayı geçtiği bilgilerine ulaştırılmış bulunmaktadır. Banka yetkililerinin 
şu davranışı ile Sayın Başbakanın arasında doğrudan bir irtibat kurmak mümkün görülemez ise de, 
kurulumuzun samimiyetle varmış bulunduğu kanaatlerin müstenidat ve sıfatı üzerine gölge düşürü
cü mahiyette oluşuna işaret ediyorum) demSiştir. 

Komisyon Başkanının bizzat tespit ettiği bu gölgenin dağıtılması Yüce Parlâmentonun görev
lerinden olduğuna göre, gölgeyi dağıtmaya ve hakikah ortaya çıkarmaya mecburuz. 

Ayrıca 1971 bütçesi müzakere edilirken de Ziraat Bankasına ait bâzı raporların Parlâmento 
Komisyonundan gizlendiği iddiaları ortaya atılmış ve fakat o celsede iddialar yetkililer tarafından 
cevaplandırılmamıştır. Bu konu ile ilgili sonradan bâzı beyanlar olmuş ise de meseleyi vuzuha 
kavuşturmak mümkün olamamıştır. 

13. Ziraat Bankasından Ali Demire]'e açılan kredilerin tarih ve numaraları şöyledir : 
2 milyon 2 . 6 . 1967, 35/686, 5,5 milyon 12 . 10 . 1968, 63/1443, 11 milyon 21 . 11 . 1969 tarih, 

64/1609, 4 milyon 16 . 1 . 1970, 3/44. 
Bu kredilerden bilhassa 21 . .11 . 1969 tarihinde açılan kredi üzerinde durmak gerekmektedir. 

Bu tarih seçimlerden hemen sonra kurulan Demirci Hükümetinin ilk günlerine raslar. Bu tarihte 
Ziraat Bankasının bu miktar kredi açması son derece önemlidir. Çünkü seçimden hemen önce 
Ziraat Bankası, Sümerbank'a para yokluğundan kredi, açamamıştır. Bu mevzuda cereyan eden 
bir hâdisenin tetkiki ile bu kredinin açılması arasında birtakım hususların çözülmesi gerekil'. 

Hâdise şudur : Seçimden önceki günlerde Sümerbaıık para yokluğundan bilhassa Oııkıırovadan 
pamuk mubayaasına girememiştir. O zaman Maliye, Ticaret vo Sanayi bakanları bu meseleyi 
görüşmek için Maliye Bakanlığında toplanarak Ziraat Bankası Genel Müdürü, Sümerbaıık Genel 
Müdürü ve diğer yetkililerle uzun müzakereler yapmışlar ve netice-ancak 10 milyon bir kredinin 
Ziraat Bankası tarafından Sümcrbanka açılması karara bağlanmıştır bu anlaşmaya rağmen Ziraat 
Bankası bu kadar bir parayı Sümcrbank gibi bir dev teşebbüse ödeyememiştir. Tekrar birtakım 
müzakerelerden sonra Ziraat Bankası krediyi Sümcrbanka taksitle ödeyebilmiş hattâ bir söylen
tiye göre de tamamını ödeyememiştir. Bütün bu görüşmelerin banka arşivlerinde vesikaları mev
cuttur. 

Ziraat Bankacı gibi bir Devlet Bankası Sümerbauk gibi bir Devlet müessesesine pamuk mubaya
ası için para yokluğundan bahisle 10 milyon krediyi açıp ödeyemez bir durumda iken bir ilâ bir-
buçuk ay kadar sonra aynı bankanın zamanın Başbakanı Demirci'm kardeşine 1.0 milyon civarın
da bir krediyi temin etmesi ve ödemesi gerçekten düşündürücüdür. Bunu olağan saymak tabiatı 
eşyaya aykırıdır. 

14. Ali Demirci, Şevket Demirci ve Terakki Kolektif Şirketinin kurmuş oldukları Anter 
Şirketinin Ali Demirel'e açılan kredilerde paravan firma olarak kullanıldığı söylenmektedir. Bu 
şirketin yaptığı işler, yıllık blânçoları ticarî ve kredi durumlarının tetkik ve tahkiki gerekmekte
dir. Zira bu şirketin paravan şirket olarak kullanılıp kullanılmadığı ve şirketin kredi alma 
imkânlarman mevcut icraat ve uygulama yönünden tetkik ve tahkikinde zaruret vardır. Ancak 
'bu suretle şirketin paravan şirket olarak kullanılıp kullanılmadığı anlaşılacaktır. Bıı husus 
tespit edildiğinden Demirellerin hangi mekanizmaları işletmek suretiyle imkân yaratmış olduk
ları vuzuha kavuşmuş olacaktır. 
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j!5. Sabık Barbakan Demirel'in diğer kardeşi Şevket Demirci'm bir gazeteye verdiği mal 
beyanından; İsparta'da üç katlı bir meskeni, Güniz Sokağındaki üçte bir arsa yine Günüz 'So
kağındaki dokuz daireli apartmanın üçte biri ve üç katlı bir evin üçte biri. Fevzi Çakmak So
kakta bir dairesi olduğu anlaşılıyor. Şevket Demirel ayrıca Terakki Kolektif Şirketinin, Orma 
Şirketinin, Naymak Şirketinin, Aııtcr Şirketinin, Kuştur Şirketinin de ortağıdır. Bunlara ilâve 
olarak PEREJA tesisleri ile Göltaş Şirketinde hisseleri vardır. Bunlardan Terakki Şirketi 
hariç diğerlerinin hepsine 1965 senesinden sonra sahibolduğu düşünülürse, Demirelleılin çok hız
lı bir şekilde servetlerinin arttığı yolundaki iddialarda hakikat payı bulunduğu kolayca anla
şılır. Bu noktadan bâzı tetkik ve tahkike ihtiyaç vardır. Şöyleki : 

A) Şevket Demire!, Kuştur'a ne zaman ortak olmuştur. İdare heyetine ne zaman seçilmiştir, 
Şevket Demirel bu şirkete ortak olduktan sonra Turizm Bakanından 6 milyon lira kredinin alın
dığı doğrumudur, bunda Şevket Demirel'in rolü nedir, Turizm Bankası Genel Müdürünün Şev
ket Demirel tarafından tayin ettirildiği, bu tayine bâzı bakanların itiraz ettiği fakat sabık 
Başbakana tesir edemedikleri söylenmektedir. Kuştura ait inşaatın emanet olarak yaptırıldığı, 
gerekli kerestelerin Terakki kolektiften alındığı bu suretle alman kredilerden en direkt yoldan 
fayda sağladığı iddiaları vardır. Ayrıca Kuştur a ait bâzı hizmetlerin Devlet müesseselerine (Kara
yolları) gibi yaptırıldığı gazetelerde yazılmıştır. Bunlar doğru mudur? 

B) Haymak Şirketine Şevket Demirel sonradan girmiş ve İdare Meclisi Reisi olmuştur. Bu 
şirketin bundan sonra sermayesinin hızla arttığı ve kredilerinin süratle geliştiği görülmektedir. 
Bankalardan alman kredilerin miktar ve şekil bakımından tetkik ve tahkikinde zaruret vardır. 
Bu şirketin Avrupa Yatırım Bankasından 250 bin dolarlık kredi aldığı Orma Şirketi kredisini in
celeyen Hazırlık Komisyonu raporunda yazılı bulunmaktadır. Bu kredinin de almış şekli yeni
den tahkik edilmelidir. 

C) 16 Haziran 1970 işçi hadiselerinden soma, büroları talıribedilen Haymak Şirketine ma
kine ve hammadde getirmek için tercihli transfer muamelesıi yaptırılmış okluğu söylenmektedir. 
Bu tercihli transfer muamelesi devalüasyondan evvel mi, sonra mı yapılmıştır. Buna benzer bir 
muamele başka firmalara da yapılmış mıdır. Bu gibi muameleler hangi şartlarda yapılmıştır. 

D) Haymak Şirketinin dışardan veya Karabükten almış olduğu ham;madde durumu hakkın
da Meclis kürsüsünde münakaşalar ollimuş, fakat 'bir neticeye bağlanamamıştır. Şirketin, 1970 yılı 
içinde Karabükten hangi tarihte, ne miktar hammadde aldığı ve bunları hangi işler için kullandı
ğı araştırılmalıdır. 

E) Şevket Demirel, PE-RE-JA'ya ortak İdare Meclisi üyesi hangi tarihlerde olmuştur? Süley
man Demirel'in Başbakan olarak, bu müesseseyi açış tarihi nedir? Bu müessesenin a çillin a töre
ninle bulunmaması için zamanın bakanları tarafından kendisine ikazda bulunulmuş mudur? 
Şevket Demirel halen bu şirketin ortağı ve İdare Meclisi üyesi midir? Bu firmanın sahibine 
aidolan Kokakola müessesesine 3 . 8 . 1965 tarih ve 6/5055 sayılı Kararname ile verilen müsaade
nin şartlarını yerine getirmesi için bâzı kolaylıklar sağlandığı ve Bakanlar Kurulundan bir sailça 
fabrikası müsaadesi çıkarıldığı söylentileri mevcuttur. Doğru mudur?. Bu kararname ne zaman 
çıkarılmıştır, şartları nedir? Bundan Şevket Demirel'in (İlgisi veya haberli) varandır? 

16. Şevket Demirel'le Ali Demirel'in ortağı olduğu Orma Şirketine Ziraat Bankası tarafın
dan 16 . 1 . 1970 tarih ve 3-44 sayılı kararla verilen 4 mü!yon TL. l ık teminat mektubunda zincir
leme usulsüzlükler olduğu bilinmektedir. Yeni kurulan hiçbir iş yapmayan, sermayesi sadece 
500 bin TL. olan ve bunun da dörtte biri yatırılmış bulunan bir şirkete, bu ölçüde bir kredinin 
açılmasında kanunsuzluk, usulsüzlük ve kayırma varmıclır? 

17. Şevket Demirel'in İsparta bankalarındaki kredi durumu nedir? Göltaş Çimento Şirketi
nin kredi ve döviz durumu nedir? Bu şirketin; döviz transferlerinde tercih yapılmış mıdır? Bu 
şirket için yapılan muameleler, mevzuata ve emsallerine tıygunmudur? 

18. Terakki Kolektif Şirketinin kurulduğu zamandaki ve şimdiki ortaklarının durumu ne
dir? Bu şirket bir aile şiıJketi midir? Nazmiye Demirel'in, babasının bu şirketteki hissesinin ço-
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cuklarma intikâl şekli tetkike muhtaçtır. Şirket, son dört - beş yıl içinde büyük inkişaf göster
miş, hemen her işte ve her taşın altında bu şirketin ismi görülmüştür. Bu bakımdan kredi durum
ları, vergi durumları, ortak olduğu şirketler vegirdiği işler nedir? 

19. Şevket Demirel, gazetelere verdiği beyanda bu şirketin (Kurulduğu gündem bugüne ka
dar 1,5 milyon T.L. vergi ödediğini) ifade etmiş Lir. Bu şirketin bugün elinde bulunan menkul ve 
gayrimenkullerle ödediği vergi arasında münasebet varandır1? Şirketin, 1965'ten sonra, sahip 
bulunduğu gayıiimenkuller, menkul, ortak ollduğu şirketler ve bunlara yatırılan sermaye ne
dir!? . 

20. Terakki Kolektif Şirketinin Orman Umum Müdürlüğü ile 'münasebetleri hakkında çe
şitli dedikodular mevcuttur. Bu mevzunda muhtelif zamanlarda sorulan yazılı suallere, ciddî 
ve tatmin edici cevaplar alınamamıştır. Ancak bu şirketin Orman İdaresinden, aldığı kerestelerin 
son yıllarda yıllık .ortalamalarının eski yıllara nispetle asgarî üç misli daha fazla olduğu tes
pit edilmiştir. B:u muameleler hakkında şu hususların aydınlatıümasına ihtiyaç vardır. 

a) Terakki Kolektif Şirketine yapılan satışlarda birtakım kayırmalar olduğu, ihalelere dı
şarıdan kimseleılin sokulmadığı, artırma miktarlarınnıı az olduğu, ihaleye çıkarılan partilerin 
teamüller dışında bulunduğu, ihaOelerde ve ihalelerden sonraki muamelelerde şartnameye uy
gun hareket edilmediği, orman depolarının fuzuli işgal olunduğu yolunda iddialar vardır. Bun
lar doğru mudur1? 

b) Terakki Kolektifin Keban ve Varto gibi yerlere direkt ve endirekt yollarla 'kereste sat
tığı söylentileri ısrarla devam ettiği halde, bugüne kadar tekzibediimemiştir.. Kebana satılan ke
restelerden sonra, bâzı yollarla DSY'ye tesir edilerek, Kcbandaki yabancı müteahhidlin şartname
sinde olduğu halde, bâzı yerli inşaat malzemelerinin dışarıdan getirildiği söylentileri mevcut
tur. (Karpit, dinamit - demir v.s. gibi) bunlar ne derece doğrudur! Keban ve Varto'ya satılan ke
restelerin' miktar ve fiyat durumu nedir? 

c) 'Terakki Kolektif ve ortaklarının 1966 - 1970 yılları arasında Devletten aldığı .kerestelerle, 
Devlete ve Devletle alâkalı inşaatlara sattığı kerestelerin miktarları arasında büyük farklar ol
duğu söylenmektedir. Bu bakımdan Devlete ve Devlet mütaalhhitlerme satılan kerestelerin mik
tarları nedi'r? Orman idaresinde hangi tarihlerde, hanıgi c'kus ve evsafta kereste alınmış ve hangi 
tarihlerde özer veya resmî müesseselere satılmıştır. 

21. İ96'8'de çıkan bir 'kitapta (Demire!, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ve Ereğli Demir 
Çelikteki müteahhitlik işlerinde zarar ettiğini söylemektedir. Fakat Orta Doğu içme suyu te
sislerinden müteahhitlik mesleğinin niteliklerinden faydalanılarak açıktan bir milyon lira avan
taj sağlamıştır. Meselâ ihale, inşaat için gerekli ithal malzemesini vergi ve gümrük resmine ta
bi olacağı belirtilerek yapıldığı halde, Demire!, üniversite muafiyeti gerekçesiyle vergi ve resmi 
geri almıştır) denilmektedir. Bu önemli bir iddiadır. Ayrıca Sayın Demircilin Orta - Doğu'da 
taahhüt işi yaparken, aynı zamanda hocalık da yaptığı söylenmektedir. ıBu yallarla, Orta - D o 
ğu eski Rektörü Kemal Kurdaş tarafından korunduğu ve buna karşılık da, Başbakan olunca 
Kemal Kurdaş'ı ısrarla Orta - Doğunun başında tuttuğu söylenmektedir. Kendi bakanlan tara
fından üTÜtaaddit ikazlara rağmen hattâ meselenin Hükümet meselesi olarak Bakanlar Kurulun
da konuşulmasına rağmen Kurdaş'ı himayede ısrar ettiği iddiaları yaygındır. Orta - Doğu gibi 
millî bir müessesenin bugünkü noktaya gelmesinde bu ilişkinin tahkik edilmesi zorunluğu vardır. 
Bu ilişkide karşılıklı menfaat olup olmadığı, biryana, bu konuda Devletin en yüksek makamla
rından ve en hassas organlarından şikâyetler gelip gelmediği ve bunların değerlendirilip değer
lendirilmediği hususu tahkik edilmelidir. Orta -Doğu Teknik Üniversitesi, özerk bir müessese ol
madığı, Mütevelli Heyeti Hükümet tarafından tespit ve tâyin edildiği rektör de bu heyetçe se
çildiği hailde, bu üniversitenin son anarşik olayların yuvası haline gelmesinde sabık Başbakan 
Demirel'in rolü bulunup bulunmadığının tetkik ve tahkik edilmesi gerekmektedir. 

T. B. M. M. (S. 'Sayısı : 88) 
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HAZIRLIK KOMİSYONUMUZUN USUL VE DELİLLERİN VE BELGELERİN TOPLANMASI 
YÖNÜNDEN ÇALIŞMALARI 

1. Başkanlık Divanı seçiminden sonra Divan, önerge sahibinden önergesinde gösterilen bel
ge ve delillerin dışında bildiği başkaca delilleri ve belgeleri varsa Komisyonumuza göndermesini 
istemiştir. Önerge sahibi 22 . 3 . 1972 tarihinde Komisyonumuza yeni delillerini bildirmiştir. 
Komisyonumuz önerge sahibinin gösterdiği yenibelge ve delilleri ilgili yerlerden eelbettirerek 
dosyasına koymuştur. 

2. Delillerin ve belgelerin toplanması yönünden Komisyonumuz mevcudun ittifakıyle 5.4.1972 
tarihinde aşağıdaki prensip kararlarını almıştır. 

a) Önerge sahibi iddialarını 21 maddeye inhisar etmiş olduğuna göre her madde ayrı ayrı 
ele alınmalı ve her maddenin gerektirdiği deliller ve belgeler toplanmalıdır. Eğer bir maddenin 
gerektirdiği deliller ve belgeler daha önce açılmış olan bir Meclis Soruşturma dosyasında mev
cut ise, bu dosyadaki delillere ve belgelere göre görüşme yapılmalıdır. Eksiği varsa tamamlan
malıdır. Eğer bir maddenin gerektirdiği deliller daha önce açılmış olan herhangi bir Meclis So
ruşturma dosyasında mevcut değilse o zaman bu delil ve belgelerin temini cihetine gidilmelidir. 

Eğer bir madde herhangi bir delil veya belgenin teminini gerektirmeyecek kadar soruştur
ma açılması ile ilgili değilse, o zaman herhangi bir delil ve belgenin toplanmasına lüzum görül
meyecektir. 

3. Bu prensiplerden hareket edilerek, delil ve belgelerin toplanması yönünden, her madde
nin kararı şöyle olmuştur: 

Birinci madde bir durumu izah eden takdim maddesidir. Herhangi bir belge ve delilin top
lanmasına lüzum görülmemiştir. 

İkinci madde Süleyman Demirel'in malî ve mülkiyet durumunu çizen bir tablodur. Bu ko
nuda 9/13 sayılı dosyada bilgiler mevcuttur bu bakımdan yeniden her hangi bir delil ve belge
nin teminine lüzum görülmemiştir. 

Üçüncü madde Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel'in mülkiyet ve malî durumunu göster
mek isteyen bir takdim maddesidir. Bu konuda 9/13 sayılı dosyada bilgi ve belgeler olduğu ci
hetle yeniden herhangi bir delil ve belgenin teminine lüzum görülmemiştir. 

4. 5, 6, 7, 8 nci maddelere ait delil ve belgeler 9/13 sayılı dosyada mevcuttur. Ayrıca önerge 
sahibinin bu konudaki gösterdiği yeni belge ve raporlar imar ve iskân Bakanlığından celbettiri-
lerek dosyasına konmuştur. 

9 ve 10, 11 nci maddeler Ali Demirel'in malî durumu ve ödediği vergilerle ilgili olan bu mad
delere ait delil ve belgeler 9/13 sayılı dosyada mevcuttur. Yeniden herhangi bir belgenin ve de
lilin teminine lüzum görülmemiştir. 

Madde 12.' Bu madde Ali Demirel'in T. C. Ziraat Bankasından aldığı kredilerle ilgili bir 
maddedir. 9 /13 sayılı dosyada bu konuya ait geniş bilgi, belge ve deliller mevcuttur. Ayrıca 
T. C. Ziraat Bankasından 9/13 sayılı dosyadaki delil ve belgeler dışında yeniden herhangi bir 
delil ve belge temin edilmiş ise veya sonradan tanzim edilmiş herhangi bir müfettiş raporu mev
cut ise komisyona gönderilmesi istenilmiş ve adı geçen bankanın bu yazımıza vermiş olduğu cevap 
ve bilgiler dosyasına konmuştur. 

Madde 13. Bu madde iki hususu kapsamakta dır. 1 ncisi Ali Demirel'in normalin üstünde 
kredi temin etmiş olduğu iddiaları ki bu iddiaları cevaplandıracak delil ve belgeler 9/13 sayılı 
dosyada mevcuttur, ikinci husus T. C. Ziraat Bankasının resmî sektöre dahi kredi açacak bir 
durumda olmamasına rağmen neden ve nasıl Ali Demirel'e bu büyük kredilerin açıldığı sorulmuş
tur. Komisyonumuz soru mahiyetinde olan ve soruşturma açılması ile ilgili olmayan bu konu hak
kında yeniden bir delil ve belge teminine lüzum görmemiştir. 

Madde 14. Komisyonumuz bu maddenin bir Meclis soruşturması konusu olamayacağına, öner
ge sahibi diğer murakabe yollarıyle arzu ettiği bilgiyi toplayabileceğine kanaat getirdiği için 
bu maddeyi karşılayacak belge ve delillerin toplanması cihetine gitmemiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 88) 
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Madde 15. Bu maddedeki iddialar yenidir. Yani daha önce açılmış olan herhangi bir soruş
turma dosyasında mevcudolmayan iddialardır. Komisyonumuz bu maddede zikredilen iddialar 
üzerinde titizlikle durmuştur. Aşağıda gösterilen belge ve delillerin toplanmasına karar vermiş
tir. 

A) Kuştur'a ait bilgi ve belgeler ve Kuştur'un Turizm Bankasından almış olduğu kredilerle il
gili işlemler, Turizm ve Tanıtma Bakanlığından istenmiştir. Bu bakanlık istenilen bilgi belge ve 
delilleri ve bu konuda tanzim edilmiş raporları komisyonumuza göndermiştir. 

B) Kuştur'a ait bâzı hizmetlerin Karayolları Genel Müdürlüğü vasıtaları tarafından usulsüz 
ve kanunsuz bir şekilde yapılıp yapılmadığı konusu ile ilgili bilgi ve belgeleri Bayındırlık Bakan
lığından istemiştir. Bakanlık istenilen bilgi ve belgeleri komisyonumuza göndermiş ve dosyasına 
konmuştur. 

C) 16 Haziran 1970 işçi olaylarından sonra büro ve müesseseleri taribolunan Haymak Şirke
tine, makine ve hammadde getirmek için tercihli transfer işlemleri yapılıp yapılmadığı, yapılmış 
ise bu konu ile ilgili bilgi ve belgelerin komisyonumuza gönderilmesi için Ticaret Bakanlığına yazı 
yazılmıştır. Adı geçen Bakanlık istenilen bilgi ve belgeleri Komisyonumuza göndermiş ve dosyasına 
konmuştur. 

Ç) Haymak Şirketinin Avrupa Yatırım Bankasından aldığı kredilerle ilgili bilgi belge ve var
sa, müfettiş raporlarının gönderilmesi Maliye Bakanlığından istenmiştir. Adı geçen Bakanlık ko
nuyla ilgili belgeleri komisyonumuza göndermiştir. 

D) Haymak Şirketine yapılan tercihli transfer muamelelerine ait bilgi ve belgeler Türk Oda
lar Birliğinden istenmiştir. Odalar Birliği istenilen belgeleri Komisyonumuza göndermiş ve dos
yasına konmuştur. 

Göltaş Çimento Şirketine yapılan tercihli transfer muameleleri hakkırida'ki bilgi ve belge
lerin komisyonumuza gönderilmesi, Merkez Bankasından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, 
Türkiye Odalar Birliğinden ve Ticaret Bakanlığından istenmiştir. İstenilen bilgi ve belgeler 
yukarıda adı geçen müesseseler ve bakanlıklar tarafından komisyonumuza gönderilmiş ve dos
yasına konmuştur. 

F) Haymafc Şirketinin Karabük'ten almış olduğu demir ve hammaddeler hakkındaki bilgi 
ve belgeler Karabük Demir ve Çelik Fabrikası Genel Müdürlüğünden istenmiştir. İstenilen bilgi 
ve belgeler adı geçen müessese tarafından komisyonumuza gönderilmiştir. 

G) Komisyonumuz PE - RE - JA, Kokakola ve Salça fabrikası ile ilgili iddiaların tahkikine 
(Soruşturma açılması ile ilgisi bulunmadığı görüşü ile) lüzum görmemiştir. 

Madde 16. — Orma Şirketine açılan kredilerle ilgili bu maddeye ait bilgi ve belgeler 9/13 ve 
9/16 sayılı dosyalarda mevcudolduğu cihetle yeniden belge ve delil toplanmasına lüzum olma
dığı neticesinle varılmıştır. 

Madde 17. — Komisyonumuz Şevket Demire Fin İsparta bankalarındaki kredileri ile ilgili 
bilgilerin toplanmasına soruşturma açılması ille ilgisi olmadığı için lüzum görmemiştir. Bu mad. 
denin ikinci şıkkı olan Göltaş Çimento Fabrika smıın döviz transferi ile ilgili bütün bilgi ve 
belgeler ilgili bakanlıklardan temin edilmiştir v e dosyasına konmuştur. 

Madde 18. — Terakki Kollektif Şirketinin özel yapısı ile ilgili bilgilerin toplanmasına, (Mec
lis soruşturması açılması ile ilgisi olmadığı için ve esasen bu konudaki bilgilerin 9/13 sayılı dos
yada mevcudolduğu gözönüne alınarak) lüzum görmemiştir. 

Madde 19. — Önerge sahibinin bu madde ile arzu ettiği ve teminini istediği bilgilerin, Soruş
turma Hazırlık Komisyonumuzun görevi dışmd a kaldığı için bu madde ile ilgili herhangi bir 
delil ve belgenin toplanmasına lüzum görmemiştir. -

Madde 20. — Orman ürünlerinin ticareti ile il güi bu maddedeki iddiaları karşılayacak bilgi, belge 
ve deliller, Orman Genel Müdürlüğünden istenmiştir. Adı geçen müdürlük konu ile ilgili bil
umum bilgi ve belgeleri komisyonumuza gönder miş ve dosyasına konmuştur. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 88) 
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Madde 21. — Bu maddedeki iddialar Süleyman Demirel'in Başbakan olmasından önceki olay
lara taallûk ettiği ve Meclis Soruşturma konusu olamayacağı için delil ve belgelerin toplan
masına lüzum görülmemiştir. 

4. Yukarıda zikredilen müessese ve bakanlıklar tarafından gönderilen deliller komisyo
numuz dosyasında toplandıktan sonra komisyon üyelerine yazı ile haber verilmiş ve 8 gün müd
detle tetkiklerine sunulmuştur. Bu zaman geçtikten sonra esasa geçilmiş ve delillerin görüş
melerine ve değerlendirilmelerine çalışılmıştır. 

Komisyonumuzun esas hakkındaki çalışmaları ve toplanan delil ve belgelerin tartışılması : 
Komisyon, önerge sahibinin 21 madde halinde sıraladığı iddia ve suçlamalarını üç grupta 

toplamak mümkündür. Birinci grup takdim maddeleri, ikinci grup daha önce Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından kurulmuş olan Meclis Soruşturma Hazırlık ve Meclis Soruşturma ko
misyonları tarafından görüşülüp delil ve belgelerin rapora bağlandığı konularla ilgili iddia
ları kapsayan maddeler, üçüncü grup konusu yoni olan iddia ve suçlamalarla ilgili maddeler. 

I - Süleyman Demirel'in ve yakınlarının malî durumlarını gösteren takdim ve bilgi edinme 
maddeleri; 

Bu gruba -giren maddeler 1, 2, 3, 9, 10 ncu maddelerdir. 
Madde 1. — Önerge sahibi bu madde ile komisyonumuza yeni bir görev tevdi etmek istemiştir. 

Kılıççoğlu'na ıgöre; Komisyonumuz Günaydın Gazetesinin Demireller aleyhindeki iki yıllık neşriya
tının ve Adalet Gazetesinin 40 sualin cevabı adlı broşüründeki iddiaları toplamalı, böylece Süley
man Demıirel hakkında yeni bir soruşturma konusu yapmalı veya soruşturma açmalıdır. 

Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ve 17/2 
maddeleri, Meclis Soruşturma Hazırlık komisyonlarının görev ve yetkilerini tayin etmiştir. 

Bu maddelerdeki hükümlere göre komisyonumuzun gazetelerde yayınlanan iddiaları bir ihbar 
telâkki ederek yeni bir soruşturma konusu yapmasına veya bir soruşturma «.çımasına imkân yoktur. 

Bu itibarla birindi (maddedeki iddia ve istekler komisyonumıız tarafından reddedilmiştir. 
Madde 2. — Bu madde ile önerge sahibi eski Başbakan .Süleyman Demirel'in Başbakanlığı za

manında ımüşteröken veya müstakilen sahibolduğu muamelekinin tamamının tespitine çalışılmakta
dır. Kılıçoğlu önergesinde Süleyman Demirci bu muamelekini kanun dışı veya nüfuzunu kötüye 
kullanarak temin ettiği iddiasında bulunmamaktadır. 

Böyle bir iddia olmadığı cihetle komisyonumuz bu maddedeki iddiaları reddetmiştir. 
Madde 3. — Bu ımadde Süleyman Demirerin eşi Nazmiye Demirel'in sahibolduğu gayrimen-

kulleri ve Terakki Kolektif Şirketindeki hissesini ve bu hissesini kardeşi Yılmaz Şener'e devretti
ğini göstermektedir. Bu maddede gösterilen tablo ve bilgiler 9/13 sayılı dosyada görüşülmüş ve 
toplanan bilgiler ve belgeler bir karara bağlanmıştır. 

Bu ciheti ıgfözönüne alan komisyonumuz üçüncü maddeyi reddetmiştir. 
Madde 9 ve 10. — Ali Demirel servetini 1960'dan sonra, kazandığını iddia eden 9 ncu madde 

ile yine Ali Demirel'in mamelek durumunu göstenen 10 ncu maddelerde bir sarahat yoktur. Öner
ge sahibi önergesinde Ali Demirel şu mallarını kardeşinin kanun dışı davranışından nüfuzunu 
kötüye kullandığından temin etmiştir, şeklinde ıbir sarih beyanda ve iddiada bulunmamıştır. 

Bu itibarla :bu iki maddede zikredilen hususlar Meclis Soruşturması ile ilgisi olmadığı bakmam
dan ve Meclis .Soruşturması ile ilgili bir illiyet ve irtibat da kuramadığından komisyonumuz her iki 
maddeyi de reddetmiştir. 

I I - -Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından /kurulmuş olan Meclis 'Soruşturma Ha
zırlık veya Meclis Soruşturma komisyonları tarafından ele 'alınmış konularla ilgili maddeler; 

Bu gruba giren maddeler şunlardır : 
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19 bu maddeler 9/13 No lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu ta

rafından ele alınmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında bir sonuca bağlan
mıştır. 12 ve 13 ncü maddelerdeki hususlar 9/16 sayılı Meclis .Soruşturma Komisyonu tarafından 
ele alınmış tetkik edilmiş ve bir rapora bağlanmıştır. Bu rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısında bir sonuca bağlanmıştır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 88) 
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1. — 4, 5, 6, 7, 8 nei maddeler Özel Yükseliş Kolejinin bulunduğu arsaların Süleyman Demi-
rel'in kardeşi Ali Demirel tarafından nasıl elde edildiği ve imar plânlarının üzerinde ne gibi deği
şiklikler yapıldığını kapsayan maddelerdir. 

Bu konu 9/13 sayılı Soruşturma Hazırluk Komisyonu tarafından incelenmiş ve bir sonuca bağ
lanmış olmasına rağmen önerge sahibi konu ile ilgili yeni rapor ve delillerin varlığını yazı ile be
lirtmesi ve [komisyonumuz tarafından bu yeni delillerin toplanması üzerine komisyonumuz yeni de
lillerin de ışığı .altında bu konuyu yeniden tetkik etmiş ve bir sonuca bağlamıştır. 

İmar ve İskân Bakanlığından yeni delil olarak eelbefctirilen ve müfettiş Süreyya Özgür ve mü
fettiş Selâhattin Tezel'in tanzim etmiş oldukları raporan sonuç kısımları aynen şöyledir : 

Netice : 
Yukardan beri izah edilegelen hususların ışığı al t ınla; 
I - Kredi safhası : 
1. — Türkiye Emlâk Kredi Bankası aracılığı ile Güven Sigorta tarafından Ankara Şoförler Ma

hallesi Yapı Kooperatifine açılan 683 000 700 liralık İpotekli kredinin başlangıçta normal usuller
le açiıdığı, 

2. — Bu alacağın takibinde gösterilen gevşekliğin bu kooperatife mahsus olmayıp, umumî bir 
teamülden ileri geldiği, 

3. — Alacağın teminatını teşkil eden arsaların üçüncü bir şahsa geçmesi ile, kredinin muhata
bını ve aslî gayesini kaybetmemesi nedeni ile alacağın tümüne ımuaceeliyet .kespettirip kanunî ta
kibe geçmektense daha kısa zamanda pratik kesin ve faydalı şekilde tahsilini sağlamak ümidiyle 
yeni malikin teklif ve taahhüdettiği 3 senelik bir taksitlendirımeye gidildiği, 

4. — Söz konusu kredi Ali Demirel'e intikal ettikten sonra dahi takibin özel bir gevşeklik taşı
madığı, 

5. — Kredinin muhatabı ve açılış gayesi değiştikten sonra faiz haddi % 10,5'a yükseltildiği hal
de, 4 sene süreyle % 5 üzerinden faiz yürütülmeye devam olunduğu, ancak konu, kamuoyuna in
tikal ettikten sonra % 10,5 faiz uygulandığı ve bu miktar üzerinden tahsilat • yapıldığı, böylece 
Güven Sigortanın Emlâk Kredi Bankası aleyhine ekstrı bir kazanç sağladığı, bu faiz geliri farkı
nın bankaya mal edilmesi gerektiği, bunun ise banka genel müdürünün bir ihmalinden doğduğu, 

II - İmar plânı safhası : 
1. — Şoförler Mahallesi Yapı Kooperatifinin müracaatlarına o bölgenin tatbikat plânlarının 

henüz hazırlanmakta oluşu nedeni ile kesin cevap verilemediği, esasen kooperatifin kendi özel ve 
malî durumları icabı inşaatı başlatma kıvamına gelemediğinin tahmin edildiği, 

2. — İmar plânlarında özel okul yeri göstermenin bir ara teamül haline geldiği, böyle bir okul 
yeri göstermenin bir dereceye kadar mâkul görülebileceği, fakat Özel Yükseliş Koleji deyimini 
kullanmanın calibi dikkat görüldüğü. 

3. — O bölgede plân icabı getirilecek olan bir oyun dolayısı ile TGDD arsalarının özel okul 
sahası ile şuyulandırıldığı. 

4. — TCDD nin hisseli bulunduğu bir gayrimenkule ait plân değişikliği sırasında Belediye 
İmar Müdürlüğünce maliklerin rızasının aranmasının mülkiyet hakkının korunması yönünden ye
rinde olacağı, , 

5. — Özel okul sahasının genişletilmesi teklifinin önceden reddedilmiş olmasına rağmen sonra
dan Ali Demirel'in müracaatı ile kabul edildiği, bu arada Belediye İmar Müdürlüğünden gelen 
bir teklifin aynı gün karara bağlanıp iade edilmesiyle, konunun gerektiği şekilde etüdedilmedıği 
ve bunun önemli bir baskı sonucu meydana geldiği kanasına varıldığı.) 

Bakanlık makamının 7 . 4 . 1971 günlü özel not emirlerine istinaden tanzim edilmiş olan bu 
raporun dayanağı olan belgelerin tamamı 9/13 sayılı Soruşturma Hazırlık Komisyonu dosyalarında 
mevcudolduğu ve sadece müfettişlerin kanaat olarak ileri sürdüğü hususları da gözönüne alan ko
misyonumuz bu konularla ilgili şu görüşlere sahibolmuştur. 
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1. — 1957 tarihli nâzını imar planındaki arazi kullanma kararına uygun olarak Ankara Beledi* 
yesi İmar Müdürlüğü 1/1000 ölçekli tatbikat plânını 1965 yılında tanzim etmiştir. Bu tatbikat plâ
nında 7 366 ada ve 3 parselde bir özel okul yeri •gösterilmiştir.'1971.yılında İmar İskân Bakanlığı 
müfettişlerinden Süreyya Özgür ve Selâhattin TezePin tanzim ettiği raporun 33 neü sayfasında 
(Tatbikat plânında özel okul yerinin gösterildiği tarihlerde Ali DemirePin söz konusu arsaların 
mülkiyeti ile bir ilişkisi mevcut bulunmuyordu. Plân 1965'te tasdik edildiği halde Ali Demirel 
bu arsalara 1966 yılında M. Salih San'a ortak olmak suretiyle hissedar olmuştur.) Bu raporun da 
gösterdiği gibi 1965 tarihli tatbikat planındaki özel okul sahasının tefrikinde Ali DemirePin ha
beri yoktur. 

2. — Anlkara Maltepe mevkiinde 2 569 ada 2. 3. 12. 13 parselleri teşkil eden 8 288 m2 arsa 
Ankara Şoförler Mahallesi Yapı Kooperatifine aittir. Şoförler Kooperatifi bu arsaları •% 5 faizle 
683 700 liraya Güven Sigortasına 1958 senesinde ipote<K etmişlerdir. Kooperatif borcunu ödemek
ten aciz hale gelince ve sigortadan alacağını almak için kanunî takibata geçince, kooperatif borç
la birlikte M. Salih San ile Ali Demirel'e bu arsaları satmıştır. 

Borcu ve mülkiyeti devralan yeni malikler % 8,5 faizle birlikte ve çeşitli safhalar halinde 
Özel Yükseliş Koleji yerini 1966 tarihinde 801 746 lira olarak devraldığı borcunu, 1970 yılında 
1 333 085 lira ödemek suretiyle kapatmıştır. 

İmar ve İskân Bakanlığı müfettişlerinden Süreyya Özgür ve Selâhattin TezePin tanzim ettiği 
raporun 22 nci sayfasında (Yeni malikler hüsnüniyetle ortaya çıllayorlar ve bütün borcu her türlü 
faiz ve masrafları ile birlikte 3 sene içinde ödeyeceklerini taahhüdediyorlar. (Taksitlendirmenin 
kanunî takibe nazaran daha pratik faydalı ve emin bir yol olduğu aynı zamanda tatbikatta daima 
tercih edilebilen bir usul bulunduğu, bu arada şirketin menfaatlerinin de haleldar olmayacağının 
düşünüldüğü gözönüne alınacak olunursa şirket yetkililerinin hüsnüniyetle ve alacağın selâmieti 
bakımından basiretli hareket ettikleri söylenilecektir.) (Bugün bu tür kredi müesseselerinin ço
ğunda kredinin muhatabı ve açılış gayesi değiştiği halde böyle bir taksitle-ndirmenin tercih edildi
ği ve icrayı takiben en son çare olarak kullanıldığı da hesaba katılacak olursa şirket yetkililerinin 
bu dosya için özel muamele yapmadıkları daha iyi anlaşılmış olacaktır.) 

(Asıl olan alacağın tamamen tahsil olduğuna ve bu tahsilatın da gerçekleşmiş bulunduğuna... 
Ve yönetim kurulunun alacağın tahsili konusunda geniş takdir yetkisi olduğuna göre...) 

Ali Demirel borcunu % 10 faizden ödemiştir. Raporun 45 nci sayfasının netice bölümü gözönü
ne alındığında bu konuda Ali Demirel'e hiçbir kayırma yapılmadığı gibi bilâkis banka müfettiş
lerinin görüşü hilâfına % 10 üzerinden bir faiz ödediği görülmüştür. 

3. — Ali Demirel plân tadilâtı için Ankara B /tediyesine başvurduğu zaman 2 ada üzıerinden 
23 400 m2 arsaya TÖDD ile şuyulu olarak sahip bulunuyordu. TCDD ise 599 m2 lik şuyulu bir his
seye sahipti. 

Şuyulandırma 1957 nazım imar plânı ile 1965 tarih 55 950 numaralı parselasyon tatbikat plânı 
zamanında yapılmıştır. Bu tarihte Ali DemirePin bu arsalarla hiçbir ilgisi olmadığı için arsaların 
şuyulandırılmasında bir müdahalesi veya nüfuz suiistimali söz konusu olamaz. 

4. —• Anlkara İmar İdare heyetinin 1968 yılında Ali DemirePin müracaatından sonra 55 950 No. 
lu tatbikat plânının üzerine kaim ettiği 61 050 No. lu tatbikat plânı TODD'ye ait 758 ada 46 parse
lin durumunu idarenin aleyhine değiştirmemiştir. Bilâkis idarenin lehine değiştirmiştir. Çünkü 
TCDD 1968'den önce 599 m2 lik bir sahaya hisseli bulunduğu halde 1968'den sonra kapanan yolla 
açılacak yolun mübadelesinden dolayı fazladan 1 925 m2 lik bir hissieye sahibolmuştur. Bu tadi
lâtla TCDD şuyulu bulunduğu saha 599 m2 den 2 524 m2 ye yükseltilmiştir. 

5. — 61050 sayılı tadilât plânının bu sahayı özel okul sahası olarak göstermesinin nazım plân
daki yol, çocuk bahçesi ve otoparkın kaldırılmasının sebebi baskı, nüfuz suiistimali veya kayırma 
sebebiyle olmamıştır. Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğü 51628 numaralı bir tevhit etüdü yaptır
mıştır. Bu etüde başlandığı zamanlarda Ali Demirel henüz meydanlarda yoktu ve arsalara da sahip 
bulunmuyordu. Ali DemirePin 1968 senesinde özel okul yaptırmak için müracaat ettiği zaman bu 
etüt tamamlanmış ve karara bağlanmıştır. 
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Ali Demirci'm müracaatı o günün Belediye Reisi Başkanlığında toplanan Ankara İmar Plânı he

yetinde görüşülüp karara bağlanırken imar idare heyetinin alinde, ciddî çalışmalar ve uzun bir za
mandan beri hazırlanmış olan bir tevhid etüdü vardı. Ali Deımirel'in talebi bu tevhid etüdüne 
uyduğu için imar heyeti imar kanununun 42 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak 61050 nu
maralı tadilât plânını yapmış ve onaya sunmuştur. Tadilât plânının İmar ve İskân Bakanlığınca 
onaylanmasının da sebebi budur. Tadilât Plânının yapılmasında o günün belediye reisinin başkan
lığındaki bir imar heyetine baskı yaptığını nüfuz suiistimalinde bulunduğunu veya kayırma oldu
ğunu iddia etmek ve bu iddiayı kabul etmek çok zordur. 

6. —• TÖDD'nin hisseli bulunduğu bir gayrimenlkule ait plân değişikliği yapıldığı zaman ma
liklerin rızası neden alınmamıştır şeklindeki iddia kanunî bir mesnete dayanamaz. İmar kanununun 
42 nci maddesi bu heyete yetkiyi vermiştir. Medenî kanundaki mülkiyet tahdidi ile bu muamele
nin hiçbir ilgisi yoktur. Heyet yetkisini imar kanununun 42 nci maddesinden almıştır. 

7. — Müfettişler raporunda yadırganan Özel Yükseliş Okulu deyimini, rapora bağlanan imar 
haritalarında ve 9/13 sayılı dosyadaki haritalarda görmek mümkün olmamıştır. 

Bu itibarla önerge sahibinin ileri sürdüğü yeni deliller de raporlar muvacehesinde iddiaları is
patlayacak mahiyette görülmediği için komisyonumuz 4, 5, 6, 7, 8 nci maddelerdeki iddiaları red
detmiştir. 

I I I - 11, 12, 13, 14 neü maddeler, 
1. — 11 nci madde; 
Önerge sahibi bu madde ile şu iddiada bulunmaktadır; Ali Demire! 1966'dan itibaren yaptır

mış olduğu evler apartman ve satınaldığı arsalar dışında, sadede Yükseliş Kolejine yaptığı yatı
rımlar 23 700 000 liradır. Ali Demirci bu serveti kazandığı halde hiç vergi ödememiştir. Ali Demi
rci'm gelir ve vergi durumlarının incelenmesinde zaruret bulunmaktadır. 12 Marttan sonra Ali De
mirel Yükseliş Kolejini Millî Eğitim Bakanlığına 75 000 000 liraya satmak istemiştir, bu doğru 
mudur1? 

Öneırge sahibinin bu maddedeki iddialarını Meclis Soruşturana Müessesesine bağdaştırmak 
mümkün değildir. Önerge sahibi Ali Demirel'in edindiği servetini Başbakan Süleyman Demirel'in 
şu veya bu tutumu sayesinde sağlamıştır şeklinde bir iddia ileri sürmemektedir. Bu maddeye göre 
ortada herhangi bir suç unsuru yoktur. Sadece Ali DemireFin malî durumu hakkında bilgi edinil-
rneik istenmiştir. Komisyonumuzun yetki ve fonksiyonu baknmından önerge sahibinin bu arzusunu 
yerine getirmeye elverişli değildir. Bu bakımlardan madde reddedilmiştir. 

2. — 12 nci madde; 
Önergenin 12 nci maddesindeki 9/13 numaralı komisyonun raporu Türkiye Büyük Millet Mıecli-

si Birleşik Toplantısında görüşülürken konu komisyon başkanı tarafından ortaya konmuştur. Ko
misyon Başkanı 16 . 12 . 1970 tarihli Birleşik Toplantıda (Raporumuzun 12 nei sayfasında c fıkra
sının «onunda) (ıSon kredi tezyidinden sonra borçlu hesaplarda ay sonları itibariyle depaısmana se
bebiyet verilmediği tespit olunmuştur ibaresi vardır. Yükseliş Mrınasının borç bakiyelerini göste
ren karton ve föylerin tetkiki neticesi yapılan bu tespitin maalesef hakikati aksettirmediği, muh
temelen diğer bâzı firma hesapları ile yapılan virmanlar ve muhasebe oyunları ile o tarihteki tak
riben 3 milyon liralık depasmanm gizlenmiş olduğu ve Kasım ayında bu meblâğın 5 milyon lirayı 
geçtiği bilgime ulaştırılmış bulunmaktadır) şeklinde konuşımuşltur. Komisyon Başkanının bu be
yanına rağmen 9/13 sayılı komisyon raporunun bâzı bölümlerinde, yapılan depasmanlarm göste
rildiği de öğrenilmiştir. 

Gerek Komisyon Başkanının vermiş olduğu bu bilgileri ve rapordaki diğer bilgileri göz-
önüne alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı bu konuda kesin kararını ver
miştir. 

Bu bakımdan 12 madde komisyonumuz tarafından reddedilmiştir. 
3. 13 madde; Önerge sahibi bu maddede Ali Demirel'in Ziraat Bankasından tarih itibariyle 

sıralayarak almış olduğu kredileri göstermektedir. Bu kredilerden bilhassa 21 .. 11 . 1969 tarihin
de açılan 11 000 000 liralık kredi üzerinde durmaktadır. 
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Bu konuda daha önce 9/13 sayılı ve 9/16 sayılı dosyada görüşülmüş ve karara bağlanmış ol
masının, yeniden meydana çıkan ıbir delil de bulunmamasından 13 ncü madde reddedilmiştir. 

4. 14 ncü maddede önerge sahibi Ali Demirel ve Şevkt Demirel ile Terakki Kolektif Şirketi 
ile kurduğu Anter adlı bir şirketin yaptığı işler, yıllık blânçoları ile ticarî ve kredi durumlarının 
tetkiki ve tahkiki durumları istenmektedir. Bu konuda 9/13 sayılı dosyada incelenmiş ve neti
ceye bağlanmış olması sebebiyle komisyonumuz tarafından reddedilmiştir. 

5. 16 ncı madde; 
Şevket Demirel ve Ali Demirci'm ortağı bu lunduğu Orma Şirketine Ziraat Bankası tara

fından verilen 4 milyon liralık teminat mektubundaki usulsüzlükler iddia edilmektedir. 
Bu konuda T. C. Ziraat Bankasından gönderilen yazıya verilen cevap şöyledir. 

1. Ali Demirel'e açılan kredilerle ilgili 9/13 numaralı hazırlık komisyonuna vermiş olduğu
nuz (bilgilerin dışında müf ettişlerinizce yapılan soruşturma raporuna göre, 

a) Şubece firmaya Genel Müdürlükçe açılan ve kullandırılması uygun görülen kredi limitle
rinin üzerinde kredi kullandırıldığı, 'bu kredi tecavüzlerinin Genel Müdürlükten gizlenmesini 
temin için, bâzı usulsüz muhasebe işlemlerine tevessül edildiği, bu arada gerek firmanın gerekse 
Terakki Kolektif Şirketi ve firmanın vekilinin mevduat hesaplarından, bakiyeleri müsaidolma-
dığı halde tediyede bulunulduğu ve ıbu tediyelerin çek işlemleri ile gizlenmeye çalışıldığı, ancak 
bu işlemlerden doğan alacaklarımızın önemli kısmının 1970 yılı sonuna, mütebakisinin de Mart 
1971 yılı başına kadar tasfiye edildiği, müteakiben işlemlerin düzene sokulduğu öğrenilmiştir. 

b) Orma Anonim .Şirketine İsparta Şubemizce sermaye tezyidi maksadıyle, tezyidedilen ser
maye miktarının % 25'i nakden yatırılmadan, Ticaret Bakanlığına hitaben bu miktarın yatırılmış 
olduğunu bildiren mektup verildiği, ıbu mevzu ile ilgili soruşturma Hazırlık Komisyonu tahkikatı 
sonucu ortaya çıkmış olup, konu ilgili 'Soruşturma Hazırlık Komisyonunca tetkik edilmiştir. Ay
rıca, İsparta iŞutoesinin olayla ilgili yetkilileri hakkında Bankamızca da ıSoruşturma açılmış ve 
rapor tanzim edilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli işlem yapılacaktır. 

c) Yenişehir Şubesindeki usulsüz işlemler nedeni ile Şubenin yetkili personeli hakkında Ban
kalar Kanununa muhalefet nedeni ile takibata geçilmiş ve Asliye Ceza Mahkemesinde dava 
açılmıştır. Dava devam etmektedir. 

2. Ali Demirel'den, 16 : 2 . 1972 tarihinde 15 942 847,52 lira tahsil edilmek suretiyle Ban
kamızın nakit alacağı tamamen tasfiye edilmiştir. Bu tarihten sonra kendisine herhangi bir şekil-

' de kredi kullandırılmamıştır. 
Halen Orma Anonim Şirketi lehine Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına hitaben Ali Demirel'in 

kredilerinden bloke 'edilmek suretiyle verilen 4 000 000 liralık teminat mektubundan 1 500 000 
TL. lık teminat mektubu bulunmaktadır. Mektubun vâdesi gelmemiştir. (Teminat mektubunun 
2 500 000 liralık kısmı T. Sınaî Kalkınma Bankasınca 6 . 8 . .1971 tarihinde iade edilmiştir.) 

Bu konuda 9/13 ve 9/16 sayılı komisyon tarafından incelenmiş ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı tarafından kesin bir sonuca bağlanmış olması söbâbiyle 16 ncı madde
nin reddine karar verilmiştir. 

6. 19 ncu madde; 
Önerge sahibinin bu madde ile Terakki Kolektif Şirketinin ödediği vergiye ait iddialarda bu

lunmakta ve bilgi edinilmek istemektedir. 

Bu konular 9/13 sayılı komisyon çalışmalarında incelenmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısında karara bağlanmış olması sebebiyle Komisyonumuz 19 ncu maddeyi red
detmiştir. 

IV - Konusu yeni olan iddia ve suçlamalarla ilgili maddeler. 
1. 15 nci madde; 
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Bu madde Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel'in ortak olduğu şirketlerde baskı, 
kayırma veya nüfuz suiistimali gibi kanun dışı davranışlarla ne gibi menfaatler sağladığını 
iddia eden ve suçlayan maddedir. Ayrı ayrı konuları kapsayan bentler halinde sıralanmıştır. 

A) Kuştur; 
Şevket Demirel'in hissedar olduğu Kuştur, Turizm Bankasından 6 milyon lira almış mıdır, 

bunda Şevket Demirel'in hukuk dışı bir etkisi olmuş mudur Kuştur'a ait inşaatların yapımında 
Şevket Demirel'in şahsi menfaatları var mıdır gibi soruları ve iddiaları kapsamaktadır. 

Bu konuların aydınlanması için Turizm ve Tanıtma Bakanlığından bilgi istenmiştir. Bakanlık 
bu konuyla ilgili bilgi ve belgeleri raporları ile birlikte komisyonumuza göndermiştir. 

Toplanan bilgi belge ve raporlara göre durum şöylece özetlenebilir. 

1. Merkezi İzmir'de bulunan Kuştur'a Turizm Endüstrisi A. Ş. Aydın - Kuşadasmda 800 ya
taklı (A) sınıfı bir tatil köyü yapmak için Turizm geliştirme fonundan 6 milyon lira kredi ta
lebi ile 1967 de Turizm ve Tanıtma Bakanlığına müracaat etmiştir. Bu talep incelenmiş ve 
9 . 1 . 1968 günlü şirket ve yatırımı hakkında Bakanlıkça iktisadî ve malî tahlil raporu hazır-
lattırılmıştır. Bu rapora göre, 

İktisadî tahlil : 
1. Şirket gelişmekte olan memleket turizmine hizmet edeceği ortaklarına kâr sağlayabileceği, 
2. Kuştur'un kurulacağı yer iyi seçilmiştir. 
3. Tesis ünitelerinin durumu elverişlidir. 
4. Piyasa etüdü müsbettir. 
5. Pazarlama bâzı şartlara uyduğu takdirde çok elverişlidir. 
Proje etüdü : 
1. Yatırım fen heyeti raporuna göre proje yatırım toplamı arsa dahil 14 milyon 262 142 li

radır inşaat emanet usulü ile yapıldığı takdirde % 10 tasarruf sağalayacağı için yatırım top
lamı 13 085 150 lira olacaktır. 

2. İşletme etüdü : 
İşletme senede 5 057 200 lira gelir sağlayacak buna mukabil 4 112 200 gider yapacağı ve 

bu duruma göre 945 000 lira bürüt kâr sağlayacaktır. 
Malî tahlil : 
Şirket 1966 yılında kurulmuş 300 ortaklı gerçek anlamda bir anonim şirkettir. Ortakla

rının hemen hepsi kendi bölgelerinin tanınmış kimseleri olduğu, yönetim kurulu üyelerinin 
sözlerine sadık müteşebbis idarecilik vasfına haiz kimseler olduğunu malî rapor göstermekte
dir. 

9 . 1 . 1968 günlü iktisadî ve malî tahlil raporunun sonuç kısmı aynen şöyledir. (1. Proje 
müspet bir yatırım olarak kabul edilmiştir. Projenin gerçekleştirilırne imkânı yönünden şirketin 
malî gücü incelendiğinde halihazır durumu 6 milyon 589 964 finansman açığı mevcuttur. Sermaye
sini 10 milyon liraya çıkartmak şartiyle Kuştur'a yatırımının % 60'na kadar kredi verilebileceği 
bunun 4 885 OOO'i inşaat kredisi, 1 milyon lirası teçhiz ve teftiş kredisi 205 bin lirası işletme kre
disi verilmesi uygun görülmüştür. 

Bunun üzerine Kuştur'un kredi talebi Turizm Bankasının 27 . 3 . 1968 günlü Kredi Komitesi 
45 numaralı kararla 6 090 000 bin lira toplam kredi açılmasına karar verilmiştir. 

Banka alacağını garantiye almak için ipotekle alacağını teminata bağlamıştır. 
1971 yılında Maliye Bakanlığı Turizm Bankasını, Maliye müfettişlerine teftiş ettirmiştir. 
Kredilere ait bölüm dosyalar inceleramiş düzenlenen raporda Kuştur muamelâtına hiçbir tenkit 

yer almamıştır,) 
A) 2 - Önerge sahibi 15 nei maddenin (a) bölümünün altında - Kuştur'a ait bâzı hizmetlerin 

Devlet müesseselerin. (Karayolları) gibi yaptırdığı - iddiası üzerine komisyonumuz Bayındırlık Ba
kanlığına yazı yazmış ve adı geçen bakanlıktan bu konuyla ilgili bilgi ve bfelge gelmiştir. 

Bayındırlık; Bakanlığından alman, cevap aynen şöyledir. 
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(1. Kuşadası civarındaki Kuştur tesislerine ait hiçbir hizmet Karayolları personeli ve vasıta
ları tarafından yapılmamıştır. 

2. Bu civarda Karayollarının yegâne faaliyeti Kuşadası Selçuk yolunun tehlikeli virajlı bir 
kısmının 1969 - 1970 yıllarında ıslahı olmuştur. 

Bu iş Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuşadası ve İzmir bölgesinde yaptıkları gezi sonumda Başba
kanlığa gönderilen 19 . 3 . 1969 tarih ve 4-224 sayılı Genel Sekreterlik yazısıyle yapılması iste
nilen işler meyanındadır. Şimdiye kadar, Kuşadasm'dan Tusan Oteline Ikadar ki, 6 (kilometrelik 
kesimin toprak tesviye işleri yapılmıştır. İlk 4,5 Ikiloımetrelik kısım imar inşaatı taşocağı yolu 
olarak yapılmış ve halen o maksatla kullanılmaktadır. Yapılan kesimler şimdiki halde stabilizedir, 
asfalt îkaplaması imar-inşaatımızın lüzumlu ağır ve taş nakliyesi işi bittikten sonra yapılacak
tır.) 

Elde edilen bu bilgiler /muvacehesinde komisyonumuz önergenin 15 nci maddesinin (a) bölüm
deki iddia ve suçlamaları reddetmiştir. 

15. B) Haymak Şirketine ait iddialar; 
önerge sahibi önergesinin bu bölümünde Haymak Şirketinin almış olduğu (kredilerden ve bil

hassa Avrupa Yatırım Bankasından almış olduğu 250 bin dolarlık kredilerden kayırma yolsuzluk 
ve baskı olduğunu iddia etmektedir. 

Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasından konuyla ilgili dosya celbettirüerek bu dosya üzerinde 
komisyonumuz tetkikatını yapmış ve şu sonuca varmıştır. 

1. Şirket ve ortakları Haymak Döküm ve Fitting Sanayii ve Ticaret A. Ş. 1965 yılında 
1 000 ton, yıl kapasiteli fitting ve temper parça imal edecek bir fabrika tesisi gayesiyle 5 milyon 
lira sermaye ile kurulmuştur. 1969'da sermayesi 12 ımilyon TL. sına çıkarılmıştır. İdare meclisi
nin teşeikkülü şöyledir, Başkan, Şevket Demirel, teknik murahhas âza Fahrettin Sönmez, ticarî ve 
malî murahhas âza Mehmet Kozan, âza Mehmet Güler'dir. 

Tesis Kartal Soğanlı Köyünde, Ankara asfaltı üzerinde 55 bin m2 arsa üzerine kurulmuştur. 
Fabrika 1967 sonlarına doğru tamamlanmıştır. 

Ortakların ekserisi fitting satıcısı firmalar olup şirketin bir satış problemi yoktur. Tam kapasi
teyle çalıştığı zaman 3 634 000 lira brüt kâr sağlayacak durumdadır. 

2. Haymak Dölküm ve Fitting Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul'da mevcut fitting 
ve temper parça imâl eden fabrikalarmdaki dar boğazların giderilmesi ve imâlat programını ge
nişletilmesini temin maksadıyle Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasından 240 bin dolarlık bir kredi 
talebetmiştir. 

Bankanın ikredi ve yatınım komitesi plâsmanve ımalî tahlil müşavirlerinin, iktisadî işler baş
kanlığının, teknik işler başkanlığının ciddî ve çok yönlü tetkikleri sonunda vermiş oldukları ra
porlar müspettir. 

Bu raporlar üzerine banka idare meclisi adı geçen müesseseye kredi verilmesine karar vermiş
tir. Bu karardan sonra Banka Avrupa Yatırım Bankasına bu konuyla ilgili bir rapor gönder
miştir. 

Avrupa Yatırım Bankası Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası tarafından kendisine gönderilen 
rapor ve yatırım projelerini tetkik ettikten sonra talebi tasvip ettiğini bildirmiştir. Bu tasvip ne
ticesinde 250 bin dolarlık kredinin ikraz sözleşmesi yapılmıştır. 

3. — Haymak şirketi Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasından kredi talep etmeden önce pro
jelerini Devlet Plânlama Teşkilâtına takdim ederek teşvik belgesi istemiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı yaptığı tahkikat sonunda Haymak şirketinm bu talebini kalkınma 
plân ve yıllık programlarına ve mevzuata uygun bularak 18 . 1 . 1968 tarih ve 35 sayılı teşvik 
belgesi vermiştir. 

Verilen bu teşvik belgesi incelendiğinde; yatırım indiriminin % 50 olduğu, gümrük muafiye
tinin tanınmadığı, gümrüğün 5 seneye taksitlendirildiği ve yatırım kotası dövizlerinden ve döviz 
kredilerinden istifade edilebileceği yazılmıştır. 
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4. — Haymak şirketinin Avrupa Yatırım Bankasından almış olduğu 250 bin dolarlık kredi i!e 
ilgili Maliye Bakanlığından da bu konuyla ilgVi bilgi ve belge istenmiş ve bilhassa bu koni:da 
uzman İbrahim Uzun tarafından hazırlanmış olduğu ileri sürülen bir raporun mevcut ise komisyo
numuza gönderilmesi istenmiştir. 

Maliye Bakanlığından konuyla ilgili aimı.î olduğu yazı belge ve raporlar komisyonumuz ta
rafından incelenerek şu hususlar tespit edilmiştir. 

1. — Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası 10 . 9. 1969 tarihinde Maliye Bakanlığına bir yazı gön
dererek Haymak şirketine 250 bin dolarlık kredinin açılmasının uygun görüldüğü ve (Avrupa 
Yatırım Bankası ile münakit 14 . 11 . 19G8 tarihli 7,5 milyon hesap birimlik kredi limiti finansman 
mukavelesinin son tediye tarihi 30 . 11 . 1969'a kadar uzatılmıştır. 

Proje Bakanlığımızca muvafık bulunduğu takdirde Avrupa Yatırım Bankası kaynaklarından 
finansman hususunda bir an evvel talepte bulunulmasına emir buyurulmasmı rica ederim denil
mektedir.) 

Bu yazı üzerine Maliye Bakanlığı konuyu tetkik ettikten sonra Dışişleri Bakanlığına 19 . 9 . 
1969 tarihli şu yazıyı yazmıştır. 

(Haymak Şirketinin 250 bin hesap birimlik dış finansman ihtiyacının Avrupa Yatırım Ban
kasınca, Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasına tahsis edilen fonlardan karşılanması uygun görül
müştür. 

2. — Hesap Uzmanı İbrahim Uzun'un raporu hakkında almış olduğumuz Maliye Bakanlığının 
cevabî yazısı aynen şöyledir : 

(Haymak'm bir özel şirket oluşu nedeni ile bu şirket hakkında Bakanlığımız Hesap Uzman
ları Kurulunca bir tahkikat yapılıp yapılmadığı hususu incelenmiş ve Hesap Uzmanı Halil İbra
him Uzun tarafından bir tahkikat yapılmadığı gibi Ankara grubunca herhangi bir işleme de te
vessül edilmediği mezkûr kurulca ifade edilmişti]-.) 

15. — C - Haymak'a tercihli transfer muamelesi yapıldığı iddiası ve suçlamaları: 

16 Haziran 1970 işçi hadiselerinden sonra, büroları tahrip edilen Haymak şirketine makine ve 
hammadde getirtmek için tercihli transfer muamelesi yapılmış olduğu ve bu yapılan muamelelerde 
kayırma ve yolsuzluklar olduğu iddia edilmektedir. 

1. — Evvelâ Komisyonumuz Ticaret Bakanlığından konuyla ilgili bilgi ve belgeleri istemiştir. 
Ticaret Bakanlığının cevabî yazısında (geçmiş kota dönemlerinde Türkiye Odalar Birliği em

rinde bulunan yatırım kotası 29 . 4 . 1971 tarihinden itibaren 26 ncı kota döneminde Bakanlığı
mızca dağıtıma başlanmış olup bu tarihten itibaren mezkûr şirkete yatırım kotasından herhangi 
bir tahsis yapılmamıştır. Bu tarihten önce herhangi bir tahsis yapılıp yapılmadığı adıgeçen birlik
ten sorulabilir.) cevabından sonra Türkiye Odalar Birliğinden bu konuda bilgi ve belge istenmiş
tir. 

Türkiye Odalar Birliğinden gelen yazı ve belceler incelendiğinde şu hususlar tespit edilmiş
tir. 

(16 Haziran 1970 tarihindeki isçi hâdiseleri sebebiyle taribata mâruz kalan İstanbul Sanayi 
Odası mensubu Haymak Şirketi, odası kanaiıyle Türkiye Odalar Birliğine müracaat ederek ma
kine ve hammadde talebinde bulunmuştur. 

Odalar Birliğinin komisyonumuza gönderdiği rapoda; 

a) Yerli sanayiimizin âcil mahiyet arz eden ihtiyaçlarının karşılanması için her kota devre
sinde tahsisli ithal malları listesinde (hususî sektör sanayiinin âcil ihtiyaçları için) olmak 
üzere bir kontenjan tefrik edilmektedir. Makine ve tesisat kotasında da âcil yatırını talepleri bek
letilmeden karşılanmaktadır. 

b) Firma odasına müracaat ederek, âcil yatı rımdan bir adet endüksiyon bobini, bir adet kop
ya preze, bir adet maça makinesi istemiştir. 

Firmanın bu talebi İstanbul Sanayi Odasının 2 . 7 . 1970 tarihli raporuna bağlanarak, vuku bu
lan işçi hareketleri esnasında elektrikli endüksiyon izabe ocağının endüksiyon bobininin susuz 
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bırakılmaktan mütevellit yanarak kullanılmaz hale geldiği ve yurtta tamiri mümkün olmadığı 
tespit edilmiştir. 

Bilâhare birliğimizce yapılan ve tamamen âcil yatırım tevzii kredilerine uyan bu talep uygun 
mütalâa edilerek yalnız 85,01 pozisyonlu bir adet 7 268 dolarlık endüksiyon bobini tahsisi yapıl
mıştır. Firmanın diğer yatırım talepleri uygun görülmeyerek is'af edilmemiştir. Yine aynı fir
manın âcil ve fevkalâde âcil ihtiyaçlar kriterlerine uygun olarak intikal eden talebi birlik idare 
heyeti sanayi kurulunca uygun görülerek mezkûr firmaya fevkalâde âcilden 350 dolarlık bir adet 
elektrik fırını tahsis edilmiştir. 

Firmanın âcil ihtiyaçlar kriterlerine göre 11 kalem ve 15 145 dolarlık: hammadde ile işletme 
malzemesi talepleri uygun görülerek lüzumlu olan belgeler temin edilmiştir. 

Tevzi kriterleri ve tahsis esasları açık, genel ve objektif olup takdire kaçan bir yönü bulun
madığından, bu firmaya farklı muamele yapılma dığı mütalâasmdayız. 

Yukarıdan beri arz ve izah edilen sebeplerden dolayı komisyonumuz önergenin 15 nei mad
desinin (B), (C) bentlerindeki Haymak Şirketi ile ilgili yolsuzluk, kayırma iddialarını reddet
miştir. 

15. (D) Haymak Şirketinin 1970 yılı içinde Karabük'ten almış ojduğu hammaddelerde 
vâki yolsuzsuk ve kayırma iddiaları karşısında komisyonumuz bu konuda Karabük Demir - Çe
lik Fabrikası Genel Müdürlüğünden bilgi ve belge istemiştir. Alman cevap aynen şöyledir; 

(Haymak Döküm ve Fitting Sanayii T. A. Ş. Firması 1970 yılı içerisinde işletmelerimizden 
temper piki almak üzere, İş Bankasının 14 . 4 . 1970 tarih, 2621 sayılı dekontu ile 135 000 
lira ve 29 . 5 . 1970 tarih, 7621 sayılı dekontu ile 25 bin lira havale çıkartmıştır. İşletme
lerimizde temper piki bulunmadığından bu meb lâğlara karşılık 18 . 4 . 1970 tarih 5280/910, 
11 . 5 1970 tarih, 528/1057 ve 4 . 6 . 1970 tarih, 5280/1162 nolu cem'an 115 bin 600 ton
luk hematit II piki siparişnamesi tanzim edilmiştir. Ancak o tarihte pik imal edilmediğin
den temper piki yerine siparişe bağlanan hematit II pikinin de teslimi mümkün-olmamıştır. 

Bu yazı karşısında komisyonumuz önerge sahibinin bu iddiasını da reddetmiştir. 
15. (E) Ötnerge sahibi bu madde ile şu hususları öğrenmek istemektedir. (Şevket Demire! 

Pereja'ya ortak ve idare meclisi üyesi hangi tarihlerde olmuştur, Süleyman DemirePin Başba
kan olarak bu müesseseyi açış tarihi nedir, bu müessesesinin açılma töreninde bulunmaması 
için zamanın bakanları tarafından kendisine ikazda bulunulmuş mudur, Şevket Demirci ha
len bu şirketin ortağı ve idare meclisi üyesi midir, bu firmanın sahibine aidolan Kokakola 
Müessesesine 5 . 8 . 1966 tarih ve 6/5055 sayılı kararname ile verilen müsaadenin şartlarını 
yerine getirmek için bâzı kolaylıklar sağlandığı ve Bakanlar Kurulundan bir salça fabrikası 
müsaadesi çıkarıldığı söylentileri mevcuttur doğru mudur, bu kararname ne zaman çıkarılmıştır, 
şartları nedir, bundan. Şevket DemirePdn haberi var mıdır) gibi soruları ihtiva eden bir mad
de hakkında komisyonumuz önerge sahibinin bu bilgileri diğer murakabe yolları ile ve bil
hassa soru müessesesi ile temin etmesi mümkün gördüğünden bu konuların tetkikini kemdi va
zifesi dışında mütalâa ettiğinden bu maddeyi reddetmiştir. 

Madde 17. — Göltaş Çimento Şirketinin kredi ve döviz temini konusundaki yolsuzluk iddiaları; 
Önerge sahibinin bu maddede ileri sürdüğü iddia ve suçlamaları delil ve belgelemek ve bilgi 

edinmek için Ticaret Bakanlığına, Türkiye Odalar Birliğine, Saoıayi ve Teknoloji Bakanlığı
na ve Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne komisyonumuz tarafından yazılan yazılmıştır. Gön-

• derilen yazılar incelendiğinde komisyonumuz ş u hususları tespit etmiştir. 
1. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; 
a) 26 ncı kota döneminde Göltaş Firmasına kotanın ikinci devresinde 22 . 12 . 1970 gün 

ve 7576 sayılı ihtiyaç belgesi ile işi etme ye açılmak üzere olan fabrikanın istihsalinin standart
lara uygunluğunun kontrolü ve kalitenin sabit tutulması maksadına matuf olarak lâboratuvar 
ve elektrik malzemeleri için 51 776 dolarlık t ahsis yapılmıştır. 

2. Merkez Bankasından gelen yazıda; 
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b) Bu konu ile ilgili olarak Bankamızda yapılan incelemelerde GÖltaş Çimento Şirketine 
24 ncü kotadan 3 351 001 dolarlık tahsis yapıldığına ve bunun öncelikle transfer edildiği
ne dair bir kayda rastlanmamıştır. Bu kota devresinde mezkûr şirkete yapılan tahsislerin yekû
nunun 260 291 dolar olduğu ve bu meblâğın kronolojik sıra dâhilinde transfer edildiği tespit 
olunmuştur. 

3. Odalar Birliğinden gelen cevapta; 
C) Gö'ltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Firmasına 24 ncü kota 

döneminde - hususî sektör yatırımları için (makine ve tesisler) kotasından cera'an 260 291 do
larlık tahsis yapılmıştır. 

Firma 1970 yılı programının uygulanmasına dair 6/12750 sayılı kararın 33 ncü maddesi
ne uyarak yukarıda zikradilen 260 201 dolarlık tahsisi alabilmek için Başbakanlık Devlet Plân
lama Teşkilâtı Müsteşarlığından 11 . 5 . 1969, 27 . 6 . 1970, 27 . 12 . 1969 tarih ve 115 - 8861, 
15421 sayılı teşvik belgesini almıştır. 

2. Adı geçen firmaya uygulanan tatbikata paralel olarak Bolu, Mardin, Ünye çimento fabri
kalarına aynı şekil ve aynı devrelerde her birine 1 milyon dolarlık döviz tahsisi yapılmıştır. 

3. Göltaş firmasının almış olduğu teşvik belgeleri uyarınca mezkûr firmaya Maliye Bakan
lığı emrinde bulunan ve adı geçen Bakanlığın 14 . 9 . 1970 tarih ve 44677 sayılı talimatı üzerine 
Fransız kredisinden tahsis olunan dövizle birlikte, birliğimizce tanzim edilen ihtiyaç belgelerin
deki döviz miktarı 2 946 058 dolardır. 

4. Sanayi Bakanlığının göndermiş olduğu dosyadaki belge ve bilgilerden tespit edilenler şun
lardır İ 

&)' Bu dosyada Göltaş'm kuruluşu hakkında şu bilgiler vardır. 

İsparta - Burdur - Antalya - Denkli vilâyetleri ile kısmen Konya, Afyon ve Muğla vilâyetle
rine hitabetmek üzere 1969 yılında (Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayii ve Ticaret A. Ş.) 
adında bir Anonim Şirket durulmuştur. Anonim Şirket tamamen Jıalka açık ve % 10O özel 
sektör mahiyetindedir. 

.1700 ortağı olup sermayesi 60 milyon TL. sidir. 60C bin ton yıl kapasiteli olup, sermayede bir 
ortağın hissesi azamî 0,Ö2'yi geçmemektedir. Şirkete mahallî 10 belediye, İsparta özel İdaresi, 
İsparta Ticaret Odası da ayrıca ortaktırlar. Şirket hisselerini satmıştır. Her türlü akitleri ta
mamlayıp işe fiilen başlayan şirket, projesi Devlet Plânlama Teşkilâtından geçerek 11 . 5 . 1969 
tarih ve 115 No. lu teşvik belgesini almıştır. Fabrikanın iç ve dış yatırımı 120 milyon TL. sı olup 
inşaat, makine tesisatı ihale edilerek gerekli mukaveleler imzalanmıştır. 

b) Göltaş Şirketi yukarıda zikrettiğimiz hüviyetini takdim ettikten sonra 'Sanayi Bakanlı
ğından şu talepte bulunmaktadır. 

Dış finansman için Sınaî Kalkınma Bankasına hemen müracaat edebilmek için bütün hazırlık
lar bitmiştir. Ancak ilgili bankaca projenin tetkik ve döviz tahsisi uzunca bir zaman süreceği için, 
dış firmalarca yaptığımız anlaşmaya göre ihtiyacımız olan dış finansmanın % 15'ine tekalbül eden 
akreditifler açılıp 15 . 12 . 1969 tarihine kadar transferlerin yapılması ic ab etmektedir. Bu du
ruma göre 500 bin dolara ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan önce kurulmuş olan fabrikalarda tatbik 
ettiğimiz formüllere göre aynı yardımın Göltaş'a da yapılması istenmiştir. 

c ) Göltaş ayrıca iSanayi Bakanlığına müracaat ederek elektrik aksamı için; 
1. 546 500 doların Göller Bölgesi Çimento Sanayii ve Ticaret A. Ş. adına tahsisini, 

2. Mukavele gereğince bu değerin % 25'i olan 136 625 doların peşinat olarak ve öncelikle 
transferinin yapılması için Maliye Bakanlığına gerekli yazının yazılmasını talebetmiştir. 

d ) Göltaş, 3-0 Mayıs 1970 tarihinde T. C. Sanayi Bakanlığına hitaben çimento fabrikasının 
gerek kuınıluşu esnasında büyük ve ağır malzemelerin kaldırılması ve montajında, gerekse işletme 
süresince hammadde ocaklarında sökülü ve yükleyici olarak kullanılması elzem 3 adet ekskava-
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törün temini mevzuunda Almanya'da kâin Menck - Hambrack Gmblı. Firması ile ve DM 952 590 tuta
rındaki bu ekskavatörler için Ticaret Bakanlığına ihtiyaç belgesinin temini için müracaat edilmiş ve 
Nisan 1970 tarihinde adı geçen bakanlıkça ihtiyaç belgesine bağlanmıştır. 

Dış firma ile anlaşma gereğince 26. 5 .1970 tarihinde Emlâk Kredi Bankasınca 9 571 sayılı DM 
952 590'lık bir akreditif açtırılmıştır. Açılan bu Akretidife ait transferin, acilen ve öncelikle ya
pılması için konunun Maliye Bakanlığına intikali istenmiştir. 

Sanayi Bakanlığı bu talepleri, Ticaret Bakanlığına, Odalar Birliğine ve Maliye bakanlıklarına 
olumlu mütalâalarla birlikte yazmıştır. 

Bütün bu yazışmalara rağmen Merkez Bankam öncelikle teklifini kabul etmeyerek normal sı
raya koymuştur. 

Merkez Bankasından Komisyona verilen bilgi de bu mahiyettedir. 
Bu izahattan ve toplanan deliller karşısında Göltaş'a döviz transferinde tercih yapılmadığı ve 

bu şirket için yapılan muamelelerin .mevzuata ve emsallerine uygun olduğu görülmüştür. 

Madde 20. — Bu madde Terakki Kolektif Şirketinin orman ürünleri ticareti yaptığı sıralarda 
birtakım yolsuzlukların ve kayırmaların olduğunu iddia ve suçlamaktadır. Önerge sahibi önerge
sinde Terakki Kolektif Şirketine yapılan satışlarda birtakım kayırmalar olduğunu ihalelere dışar
dan kimselerin sokulmadığı, artırma .miktarının az olduğu, ihaleye çıkarılan partilerin taammül-
ler dışında olduğu ihale sırasında ve ihaleden sonra şartların hükümlerine riayet edilmediği, 
Keban ve Varto gibi yerlere yapılan kereste satışlarının kanunsuz ve usulsüz yapıldığı gibi id
diaları ihtiva eden bu madde üzerinde komisyonumuz tetkikatmı yapabilmek için Orman Genel 
Müdürlüğünden önergedeki hususların gerçeğe uyup uymadığını yazı ile sormuştur. Orman Genel 
Müdürlüğünden alman cevap aynen şöyledir. 

1. 1968, 1969 ve 1970 yıllarında Orman îşletme Müdürlüklerimizce yapılan, açık arttırma
lar orman emvali satışlarında Terakki Kolektif Şirketinin satmaldığı malların ihalesi ve bedel 
ödenmesi sırasında diğer alıcılardan ayrı olarak farklı ve kayırıcı bir muameleye tabi tutulma
mış olduğunu, 

2. Orman İşletmelerimizin açık arttırmalı orman emvali satışları, mahallî 'belediye vasıtaları, 
il gazetesi, Ankara ve istanbul'da çıkan birer gazetede (şimdi ayrıca Resmî Gazetede) ihale gü
nünden. en az 10 gün evvelinden başlayarak ikişer defa ilân ettirilmekte, satışa çıkarılan emvalin 
müfredatı cetveli ve şartnamesi ayrıca Genel Müdürlüğümüze de gönderilmektedir. Mahallin 
özelliklerine göre bir satış asgarî lö partiyi ve her partide 20 - 250 m3 arasında muhtelif miktar
larda emvali ihtiva edecek şekilde tertiplenmekte, her firma teminatını yatırıp ihalelere iştirak 
ederek en çok pey süren üzerine îşletme Satış Komisyonları geçici ihalesini yapmak suretiyle 
Başmüdürlerin onayından sonra katiyet kesbetmektedir. İhalenin onayından sonra satışların sonu
cu ayrıca Genel Müdürlüğümüze de bildirilmektedir. 

Bu şekilde yapılan denetimlerle Orman İşletmelerinin mevzuat ve teanaüle aykırı bir muamele 
yapmaları imkânı ortadan kaldırılmış olmaktadır. 

Yaptırılan incemelerde, Terakki Kolektif Şirketinin alımını sağlamak için teamüle aykırı ola
rak parti tertibolunmadığmın anlaşıldığına, 

3. Orman İşletmelerimizin açık arttırmalı satışlarına iştirakle orman emvali alan Terakki Ko
lektif Şirketinin ihale öncesinde, ihale sırasında ve ihale »onunda, bedel ödeme ve aldığı emValin 
depolardan kaldırılması sırasında satış şartnamesi hükümlerinin diğer alıcılara uygulanan hüküm
lerine tabi tutulmuş olduğunu, istisnaî bir muamele yapılmadığını, 

4. Satış şartnamesine göre açık artırma suretiyle orman emvali alanlarının depolarmınzdaki 
mallarını bedelini ödedikten ve tezkerecini aldıktan sonra 30 gün içinde kaldırmaları gerekmek
tedir. 

Alıcılarımız ve bu meyanda Terakki Kolektif Şirketi bedelini ödediği mialları 30 gün beklet-
meden depolarımızdan kaldırmakta olduklarını, 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 88) 
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5. Terakki Kolektif Şirketinin Keban ve Varto gibi yerlere mevzuat dışı kaçak olarak temin 
edilmiş kereste sattığının tespit ve tevsik olunmadığını, 

6. Orman İşletmelerimizin artırmalı satışlarından mal alan müşteriler aldığı malın bedelini 
ödeyip tezkeresini aldıktan ve kendi işyerine naklettikten sonra bunun nerelere, ne miktarda ve 
kaç liradan satılmakta olduğu idaremiz tarafından denetlenmemektedir. 

Bu bakımdan Terakki Kolektif Şirketinin Devletle alâkalı inşaatlara satmış olduğu kereste 
miktarı ile İşletmelerimizden aldığı kereste miktarı arasında büyük bir farklılık olup olmadığı
nın idaremizce bilinmesinin mümkün olmayacağını,) cevapla, 

Mevcut belgeler ve bilgileri gözönüne alan Komisyonumuz önergenin 20 nci maddesindeki 
iddia ve suçlamaları reddetmiştir. 

Madde 21. — Bu madde eski Başbakan Süleyman Demirel'in Hükümet üyesi ve Başbakan olma
sından önceki olaylara taallûk etmektedir. Komisyonumuz bu gibi iddia ve suçlamaları görevi dı
şında gördüğü için 21 nci maddedeki suçlama ve iddiaları reddetmiştir. 

Netice :' 

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere t. Etem Kılıçoğlu'nun önergesindeki iddiaların büyük bir 
kısmı daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantılarında görüşülmüştür. Bu gö
rüşmeden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı soruşturma açılmasına lü
zum olmadığına veya Yüce Divana şevkine mahal olmadığına karar vermiştir. Bu konularda öner
ge sahibinin ileri sürdüğü yeni deliller ve belgeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı kararlarını değiştirecek mahiyette bulunmadığından ve diğer iddialarını ve suçlamalarını da 
ispatlayacak ciddî hiçbir delil ve belge sağlanamamış bulunduğundan; Anayasanın 90 ncı ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci ve Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddeleri uyarınca eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında soruşturma açılmasına mahal ol
madığına, Komisyonun 15 . 6 . 1972 tarihli oturumunda karar verilmiştir. 

Genel Kuralım tasviplerin© arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay Milletvekili 

Talât Kösesğlu. 

Sözcü 
Ankara C. S. Ü. 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Maraş Milletvekili 
Atillâ İmamoğlu 

Afyan K. C. S. Ü. 
Ahmet Karayiğit 

Çorum C. S. Ü. 
M. Şevket Özçetin 

(İmzada bulunamadı) 

Diyarbakır Milletvekili 
Behzat Eğitti 

Balıkesir C. S. U. 
Muhalifim 

Nejat Sarhcah 

Gaziantep C. S. Ü. 
21 nci maddenin de 

incelenmesi lâzımdı. Bu 
noktalardan 
muhalifim 

Halik Tanyeri 

Kars Milletvekili 
/. Hakkı Alaca 

Samsun C. S. Ü. 
Iiefet Bendeci 

Balıkesir Milletvekili 
Muhalifim 

M. Niyazi Gürer 

T. B. M. M. (S. Sayı» : 88> 



Toplantı: 14 
Türkiye Büyük Millet Meclisi S. Sayısı :88'e İnc i ek 

Konya Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu'nun, Esiri Başbakan Süleyman 
Demire! hakkında, Başbakanlığı zamanındaki, kayırma, usulsüzlük, 
yolsuzluk, nüfuz ticareti, vazifeyi suiistimal, yakmlarma menfaat 
temini, Hazineyi zarara sokma ve yetkilerini kötüye kullanmak 
iddialariyle Anayasanın 90 ncı maddesi ve T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair önergesi ve 20 Numaralı Soruşturma 

Hazırlık Komisyonu raporu (9 /20) 

(Not : T. B. M. M. S. Sayısı : 88, 12 . 3 . 1973 tarihinde dağıtılmıştır.) 

9/20 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
9/20 No. lu Soruşturma 30 . 4 . 1975 

Hazırlık Komisyonu 
Esas No. : 9/20 ; 
Karar No. : 2 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Giresun (Konya eski) Milletvekili î. Etem Kılıçoğlu'nun eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine göre Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesini kapsayan 9/20 sayılı 
Soruşturma Hazırlık dosyası incelenmiştir. ' 

1. — Önergenin T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğüne göre verildiği ve Genel Kurulda okunduğu, 
usulüne göre Komisyon üyelerinin seçimi yapılarak üyelere tebliğ edildiği ve Birleşik Toplantı Başkanlığının 
müteaddit davetlerinden sonra 17 . 4 . 1975 tarihinde Komisyonun vazife taksimi yaptığı ve durumun Baş
kanlığa bildirildiği tespit edilmiştir. 

2. — Komisyon 30 . 4 . 1975 günü saat 16'da toplanmıştır. 
3. — Toplantıda dosya bütün ekleri ile birlikte tetkik edilmiştir. 
4. — Giresun (Konya eski) Milletvekili I. Etem Kılıçoğlu'nun Hazırlık Soruşturması takririnde iddia et

tiği husuların tümünün Anyasanın 90 ncı maddesi ve T.B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci madde
si delaletiyle Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesinin kapsamına girdiği ve takririnin sonunda da özet olarak 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi gereğince cezalandırılmasını talep ettiği görülmüştür. Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesinin suç ve ceza olarak 1803 sayılı Af Kanununun kapsamına girdiği hususu 
da tespit olunmuştur. 

5. — 1803 sayılı Af Kanunu hakkında soruşturma istenen kimseye de aftan istifade etmek veya etme
mek hususunda seçme hakkı tanımadığı da dikkat nazara alınmıştır. 
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Bu sebepler muvacehesinde; eski Başbakan Süleyman Dçmirel hakkında soruşturmaya mahal olmadığı

na ve 9/20 sayılı dosyanın muameleden kaldırılmasına ve dosyanın tümü ile Genel Kurulda görüşülmek üze
re T, B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına sunulmasına mevcudun ittifakı ile karar verilmiştir. 

39. 4.'1975 

Başkan 
Samsun C. S. Ü. 

R. Rendeci 

Sözcü 
Tokat Mv. 
H. Abbas 

Kâtip 
Afyon K. C. S. Ü. 

A. Karayiğit 

Balıkesir C. S. Ü. 
N. Sarlıcalı 

(İmzada bulunamadı). 

Ankara C. S. Ü. 
Y. Köker 

Çorum C. S. Ü. 
M. Şevket özçetin 

Zonguldak C. S. Ü. 
A. Demir Yüce 

Ankar* Mv. 
O. Aygün 

Antalya Mv. 
R. Yılmaz 

Bolu Mv. 
H. Aytaç 

Ankara Mv. 
JV. Evliyagil 

Kastamonu Mv. 
H. Tosyalı 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 88'e 1 nci ek) 



Topianü : 14 Türkiye Büyük Millet Meclisi S. Sayısı : 

Konya Milletvekili Sadi Koçaş'm, admın afyon kaçakçılığına 
karıştığına dair haberlerin ve iddianın aydınlığa kavuşturulması 
bakımından Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca eski Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı olan kendisi hakkında bir Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 25 No. lu T. B. M. M. Soruşturma 

Hazırlık Komisyonu Raporu (9 /25 ) 

KONYA MİLLETVEKİLİ SADÎ KOCASIN ÖNERGESİ 

Ankara, 7 . 12 . 1972 * 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5 ve 6 Aralık 1972 günlü «Yeni istanbul» Gazeteleri, bir Alman Gazetesine atfen, afyon kaçakçılığına 
bazı Türk Parlamento üyelerinin ve bir Başbakan Yardımcısının adı karıştığını yayınladı. 

Gazeteciler aynı gün konuyu benden sordular. Haberin gayriciddiliği karşısında ilgilenmek gereğini dahi 
duymamıştım. 

Bugün adı geçen Alman Gazetesinin ismen benden bahsettiğini Sayın Senatör Mehmet Ünaldı'dan öğren
dim. 

Parlamento üyeleri hakkında bu konuda zaman zaman dedikodu niteliğinde yayılan haber ve isnatlar ba
sına kadar intikal ediyordu. Ancak bu defa, konu, yabancı bir gazetede ve Başbakan Yardımcısı olarak adım 
verilerek yazılmıştır. " 

Parlamento üyelerini de zan altında bırakan bu idda, sabit olduğu takdirde, adından bahsedilen Başba
kan Yardımcısı hakkında T. C. Kanununun 240 ncı maddesinin tatbiki gerekir. 

Bizim Devlet ve haysiyet anlayışımız, gerçekle ilgisi olmasa, ciddî olmasa dahi, böyle bir isnat karşısında 
susmaya müsait değildir. 

Bu durum karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gere
ğince bir Meclis soruşturması açılması ve iddianın aydınlığa kavuşturulmasını arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Sadi Koçaş 

KONYA MİLLETVEKİLİ SADl KOÇAŞTN SAVUNMASI 

İstanbul; 18 , 2 , 1975 

T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlığına . 

Almanya'da yayınlanan Die Welt Gazetesi, 29 Kasım 1972 tarihinde (Fransa'da tutuklanan Senatör Kud
ret Bayhan'ın afyon kaçakçılığı ile ilgisinin daha evvelden bilindiğini, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
bana duyurulduğunu; ancak benim «Bu pis bir iştir» gerekçesiyle adı geçen senatör hakkında gerekli yasal 
işlemi yaptırmadığımı) ileri süren bir makale yayınlanmıştı. 

Yeni istanbul Gazetesi de, bu haberi esas alarak ve kısmen değiştirerek konuyu kamuoyuna duyurmuş
tu^ 
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Bu yayınlar üzerine T. B. M. M. Başkanlığına 7 Aralık 1972 günü bir önerge vererek (İleri sürülen iddialar 

doğru ise, bunun T. C. Kanununun 240 ncı maddesine göre suç olduğunu; olay Başbakan Yardımcılığım dö
nemine aidolduğundan Anayasanın 90.ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca soruşturma açılmasını) arz ve talep etmiştim. 

Önerimin (T. B. M. M. Birleşik Toplantısı tarafından kabul edildiği ve 4 Şubat 1975 günü yapılan 5 nci 
Birleşimde 319 sayılı kararla yüksek Komisyonunuzun kurulmuş olduğu), Millet Meclisi Başkanlığının 7 Şu
bat 1975 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 9/25 - 7005/51659 sayılı yazılarıyle (ve konu hakkındaki görüşlerimin 
yazılı olarak gönderilmesi isteğiyle) bildirilmiştir. 

Bir yabancı ve bir millî gazete tarafından yapılan suçlama açıktır. Ve dünya kamuoyuna böylesine çir
kin bir iddia ile duyurulmuştur. Devrin Başbakanı Sayın Ferid Melen, T. B. M. Meclisinde bu konuda yap
tığım konuşmadan hemen sonra Genel Kurulda yanıma gelmiş ve (Hükümetin konuyu incelettiğini, 2 - 3 
gün içinde bizzat açıklama yapacağını) bildirmişti. Buna ve yaptığım devamlı uyarılara rağmen hiçbir açıklama 
yapılmamış ve konu bu yüzden daha da önem ve ciddiyet kazanmıştır. 

Parlamenter demokratik düzen bir açıklık ve fazilet rejimidir. Politikaya giren herkes için her şeyin söy
lenebildiği bir dönemde, demokratik yönetimin gereği, Devlet adamlarına atılan çamurların temizlenmesi, ev-
,velâ kendilerinin gerekli hassasiyeti göstermeleri, sonra da, kendileri kadar (hatta daha fazla) mensuboldukları 
Yüce Parlamentoların konuya ciddiyetle el koyup incelemeleri ile mümkündür. Ancak, kanımca nihaî kararın 
Yüce Divan olarak görev yapan Anayasa Mahkemesi tarafından verilmesi gerekir. 

Ben bu inançla üzerime düşen görevi yaparken, şahsımdan çok Türk Devletinin haysiyetini bütün dünyaya 
karşı korumak çabası içinde idim. Suçlanan Sadi Koçaş olarak, hayatım boyunca hesabını veremeyeceğim, 
kendimi ve Devletimi küçük düşürecek hiçbir eylemin içinde bulunmamış olmanın huzuru ve mutluluğu için
deyim. 

Adı geçen yayınlar yüzünden, T. B. M. Meclisinde yaptığım konuşma üzerine, parti farkı gözetmeksizin 
birçok Parlamento üyelerinin, basın mensuplarının, kimliklerini bile bilmediğim vatandaşlarımın, hatta yetkili 
yabancı diplomatların gösterdikleri yakın ilgi, güven ve sempati tezahürleri, şahsen (hatta sadece ismen) beni 
tanıyan pek çok kimsenin bu iddiaları ciddiye bile almadıklarının en açık delilidir. 

Suçlanan Başbakan Yardımcısının, Türkiye Cumhuiyeti Parlamentosunun, Hükümetinin ve Devletinin 
haysiyetini korumak için de, önergemle Yüce Parlamentoya gerekli fırsatı vermiş bulunuyorum. 

Bu yüzden yüce milletime ve Devletime karşı bir büyük hizmet ve borç saydığım; huzur ve gururunu da 
ömrüm boyunca iftiharla taşıyacağım bu tutumla, ben üzerime düşeni yapmış olduğum inancındayım. 

Ancak, bir Türk Başbakan Yardımcısının afyon kaçakçılarını himaye ettiği görüşünü, milyonları bulan 
baskısı ile dünyaya yayan bir yabancı gazete ile, bu haberi (Türk Mafyasına bir Başbakan Yardımcısının 
adı karıştı) diye değiştirerek, manşetlerle ilân eden Yeni İstanbul Gazetesinin, Türk Parlamentosuna, Hükü
metine ve Devletine atmak istedikleri çamurun temizlenmesi, değerli Komisyonunuzun ciddî ve derin ince
lemeleri ve Yüce Parlamentonun gereken hassasiyeti göstermesi sayesinde, konunun mutlaka, adalet ve hukuk 
anlayış ve yetkisinden kimsenin şüphe edemeyeceği Anayasa Mahkemesi tarafından sonuçlandırılması ile 
mümkündür. 

Bu şerefli görevin T. B. M. M. tarafından tüm olarak Yüce Komisyonunuza, tek tek kişiler olarak da 
Komisyonunuzun çok değerli üyelerine verilmiş olmasından dolayı gerçekten güven duyuyorum. Bu görevin 
şerefi kadar manevî sorumluluğunu da müdrik olduklarından emin ve müsterih olduğum Komisyonunuz üye
lerinden tek istirhamım, (Konuyu Yüce Divanın adaletine arz etme) kararı almalarıdır. 

Saygılarımla. 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Sadi Koçaş 

T. B, M. M. (S. Sayısı : 95) 
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9/25 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu rapora 

T. £. M. M. 
9/25 No. lu Soruşturma Hazırlık 21.4.1975 

, Komisyonu 
Esas No. : 9/25 
Karar No. : 2 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Konya Milletvekili Sadi Koçaş'ın adının afyon kaçakçılığına karıştığına dair haberlerin ve iddianın aydın
lığa kavuşturulması bakımından Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
desi uyarınca eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan kendisi hakkında bir Meclis soruşturması açıl
masına dair önergesini incelemek üzere T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 4 . 12 . 1974 tarihli 2 nci Birle
şiminde 319 sayılı kararla kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyonumuz, 19 . 3 . 1975 tarihli 5 nci 
Birleşiminde Başkanlık Divanı seçimini müteakip önerge ve dosyayı inceleyen Soruşturma Hazırlık Komisyo
numuz. 

29 Kasım 1972 tarihli Alman Die Welt gazetesinde yayınlanan bir makalede; 
«Fransa'da tutuklanan Senatör Kudret Bayhan'ın afyon kaçakçılığı ile ilgisini daha evvelden bildiğini Em

niyet Genel Müdürü tarafından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısına duyurulduğunu; ancak Bakanın 
(Bu pis bir iştir) gerekçesiyle adı geçen senatör hakkında gerekli yasal işlemi yapmadığı» iddia edilmiştir. 

Bu yazıyı esas alan Yeni İstanbul Gazetesinin bu haberi Türk kamuoyuna, biraz da değiştirerek duyurdu
ğunu öğrenen eski Başbakan Yardımcısı Sayın Sadi Koçaş 7 Aralık 1972 tarihinde T. B. M. M. Başkanlı
ğına bir önerge vererek; (İleri sürülen iddialar doğru ise bunun Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine 
göre suç olduğunu olay Başbakan Yardımcılığı dönemine ait olduğundan Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması) açılmasını istemiştir. 

Türk ve yabancı kamuoyunda geniş yankılar uyandıran ve Türk Devlet adamları için bir skandal olan 
mezkûr haber üzerine itham edilen eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Senatör ve Milletvekili Sa
yın Sadi Koçaş'ın re'sen T. B. M. M. Başkanlığına müracaat ederek kendisi hakkında soruşturma açılması
nı talep etmesi kendisine güvenen dürüst bir Türk Devlet adamına yakışan örnek bir hareket olarak Türk ve 
yabancı kamuoyunca takdirle karşılandığı gibi Komisyonumuzca da takdire şayan bulunmuştur. 

Bu takdir hislerine rağmen ciddî görev duygusuyle konunun üzerine eğilmek ve adı geçenin iddiası üze
rinde derinliğine ve genişliğine soruşturma yapmak isteyen Komisyonumuz, 15 . 5 . 1974 tarihli ve 1803 
sayılı Af Kanununun 1 nci maddesi kapsamına giren suçunun azamî cezasının da Af Yasasının kapsamında 
bulunmasından ve yine 1803 sayılı Af Yasasında ihtiyar hakkının da bulunmamasından dolayı soruşturma 
açılması imkânı bulamamıştır. Önerge sahibini kendi arzusuna rağmen Yüce Divanda yargılama isteğinin ye
rine getirilmesi de bu bakımdan mümkün değildir. 

-Ancak; 

Sayın Sadi Koçaş'ın kendisi hakkında soruşturma açılmasını isteyen önergesinin 7 Aralık 1972 tarihli 
oluşu da bu isteği Af Kanununa uyarak kendisini garantiye almış bir insanın fuzulî kahramanlığı değil, 
kendisine güvenen bir Türk Devlet adamının örnek hareketi şeklinde değerlendiren Komisyonumuz işbu dos
yanın 1803 sayılı Af Yasası kapsamına girmiş bulunması dolayısıyle soruşturma açılmasına mahal olmadı
ğına karar vermiştir. 

T. B. M. M. (S, Sayısı; 95) 
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Bu rapor, T. B. M. M. Birleşik Toplantısında görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
tçel C. S. Ü. 

L. Bilgen 

Bolu C S. Ü. 
T. Y. Gülez 

Sözcü 
Balıkesir C. S. Ü. 

R. Eriş 

Çanakkale C. S. Ü. 
t Kutluk 

Kâtip 
Samsun Milletvekili 

F. Birer 

Tekirdağ C. S. Ü. 
C. Tarcan 

Diyarbakır Milletvekili 
H. Kahraman 

İmzada bulunamadı. 

Elâzığ C. S. Ü. 
C. Ertuğ 

İstanbul C. S. Ü. 
M. Feyyat 

Kahraman Maraş Milletvekili 
H. Evliya 

Kütahya Milletvekili 
M. Ersoy 

Konya Milletvekili 
Ş. Battal 

Malatya C. S. Ü. 
N. Akyurt 

İmzada bulunamadı. 

Manisa Milletvekili 
H. Zengin 

Sivas C. S. Ü. 
A. Alt ay 

m^rn 
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