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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, 12 . 3 . 1976 ta
rihinde Abidinpaşa Meslek Lisesinde cereyan eden
olaylar hakkındaki gündem dışı konuşmasına İçişleri
Bakanı Oğuzhan Asiltürk cevap verdi.
Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür, Türkiye İran transit nakliyatı ve Trabzon limanının tevsii;
Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas da, orman böl
gelerinde yaşayan köylülerimizin durumu konuların
da gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay
Başkanlığı 1974 malî yılı kesinhesabı hakkında Mil
let Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu
ile (5/37) (S. Sayısı : 270);
Görevle yurt dışına giden Devlet Bakanı Seyfi
Öztürk'e Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan'ın,

I
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki aydan
I fazla izin alan Samsun Milletvekili Fahri Birer'e ödeI neğinin verilebilmesine dair Başkanlık tezkeresi kaI bul olundu.
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 arkada
şının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
I ilişkileri konusunda bir Genel Görüşme açılmasına
(8/8);
I
Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arkadaşının,
I Almanya'daki Türk işçi çocuklarının durumlarını ve
I eğitim sorunlarını saptamak amacıyle (10/83);
I
Eskişehir Milletvekili Murat Kahyaoşlu ve 11 arI kadaşmın, sosyal güvenlik örgütlerini Sosyal GüvenI lik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek ve ulusal
I bir sosyal güvenlik politikasının saptanmasını sağlaI mak amacıyle (10/84);
I
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 15 arkaI daşmın orman köylüsünün kalkınmasını sağlamak
I için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle (10/85) ve,

Sağlık • ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'e
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın,
Görevle yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı
Demokratik Parti Millet Meclisi Grup Başkanveihsan Sabri Çağlayangil'e Ulaştırma Bakanı Nahit I
I killeri Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve KonMenteşe'nin ve
I ya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Seçimleİmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'a da Enerji I rinden bu yana, parti değiştiren milletvekillerinin ye
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın vekil • yakınlarının malî ve hukukî durumlarında meydana
lik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum | gelen değişiklikleri saptamak amacıyle (10/86) birer
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su f Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri okun
nuldu.
du; gündemdeki yerlerini alacakları ve sıraları gel
diğinde görüşülecekleri açıklandı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da
bir Üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanun
Kamu kuruluşlarına yurt dışında yapılan alımlar
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
da komisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve firmaları
(1/297) ile,
saptamak; rüşvet ve yolsuzluk konularım açıklığa ka
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefet
vuşturmak (10/79), Amerikan Lockheed Aircraft Şir
ettiği iddia olunan Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın
ketinin Türkiye'de bazı kişilere rüşvet dağıttığı iddi
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki
alarının doğru olup olmadığını saptamak (10/72)
Hazırlık Soruşturması evrakının geri gönderilmesine
amacıyle kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna
dair Başbakanlık tezkereleri okundu; adı geçen ka
siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylar seçildi
nun tasarısı ile Hazırlık Soruşturma evrakının geri
ler.
verildikleri bildirildi.
22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Ka
nununun
50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hüİstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve dört ar
kadaşının, «193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı I küm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Kütahya
Milletvekili ilhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve
maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerine fık
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinde
ralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden düzen
lenmesine ilişkin kanun teklifi»nin (2/415) doğrudan I değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (1/39,
2/103) (S. Sayısı : 181) ilgili Bakanın Genel Kurulda
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi kabul edil
hazır bulunmaması nedeniıyfe ertelemd'i.
di.
17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Türkiye BiSayın üyelerden bazılarına Başkanlık tezkeresin
I limsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakde gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ve,
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M. Meclisi

B : 80

kında Kanunun bazı maddelerinin
değiştirilmesine
dair kanun tasarısı (1/173) (S. Sayısı : 94) üzerinde
bir süre görüşüldü; Komisyonun talebi üzerine, geri
verildi.
İstanbul Kapalıçarşısının onarımı ve İmarı hak
kında kanun tasarısının (1/167) (S. Sayısı : 97) mad
deleri kabul edildi, tümünün açık oya sunulacağı bil
dirildi.
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24 Mart 1976 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.55'te son verildi.
Başkan
Divan Üyesi
Başkan vekili
Kastamonu
/. Eteın Kılıçoğlu
Hasan Tosyalı
D i var. Üyesi
G az ; an tep
Mehmet Özmen

II. — GELEN KÂĞITLAR
24 . 3 . 1976 Çarşamba
Teklif
1. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün,
Kaçakçılığın Men ve Taki'bine Dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
de fıkralarının kaldırılmasını ve fon Kanuna bazı fık
ralar cMenmesine ilişkin kanun teklifi (2/564) (Ada
let ve Plan Komisyonlarına)
Raporlar
2. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4
ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve İsparta Milletve-

kili Süleyman Demirel ve 6 arkadaşı ile Balıkesir
Milletvekili Sadullah Usumi ile Sakarya Milletvekili
Kenan Duru'kan'ın teklifleri ve İçişleri ve Dışişleri
•komisyonları raporları. (1/313, 2/179, 2/311) (S. Sa
yısı : 227 ve 227'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi :
4 . 7 . 1975, 24 . 3 . 1976) (GÜNDEME)
3. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya Pos
ta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolünün
onaylanmasının uygun bulunduğuna daiir kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; ve
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) (S. Sayısı :
276) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1976) (GÜNDEME)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili İ. Etem Kılıçoğlu
DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaatlı (Bursa), Mehmet özmen (Gaziantep)

BAŞKAN — Millet Meclisinim 80 nci BMeşirnini açıyorum.

III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
cak. Işıklar yandıktan sonra saiyın üyelerin beyaz düğ
melere basmak suretiyle yoklamaya iştirak etmelerini
rica ederim.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere
başlıyoruz.

Gündemimiizdelki konunun Önemi ve uzun bir sü
reyi müzakerelerin kapsayacağı düşüncesi ile, gündem
dışı söz talebinde bulunan saym üyelerin bu talepleri
ni yerine getiremiyorum. Beni hoşgörü ile karşılaya
caklarını ümit ederim.
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IV. — BAŞKANLIĞIN GEN El, KURULA SUNUŞLARI
A) ÇEŞİTLİ İŞLER
1. — Pakistan'ı ziyaret edecek Parlamento Heye
tine katılacak üyelere dair liste (3/599)
BAŞKAN — Başkanlık tezkeresi vardır, okutu
yorum :
GENEL KURULA
Pakistan Millet Meclisi Başkanı Sahibzâde Faruk
Ali'nin, her iki Meclis üyelerinlden oluşacak bir par
lamento (heyetimizin ziyaret malksaıdıyle Pakistan'a
vaM davetlerine icabet olunmasının uygun bulunduğu
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık
divanları müşterek toplantısında kararlaştırılmış ve
Meclîstenim Genel KuruHarının 19 . 2 . 1975 tarihli
BMeşiimlerinıde sözü edilen karar, tasvibe iktiran et
tirilmişti.

Bu tasvibe uygun olarak; grupların göstej dikleri
adayları okutuyorum.
Sayın Hasan Değer C. H. P. Diyarbakır Milletvekili
Sayın Emin Bilen Tülmer C. H. P. Adana Millet
vekili
Sayın Prof. Raigııp Üner A. P. Niğde Milletvekili
Sayın Hilmi Öztürk A. P. Kastamonu Milletvekili
Sayın Mehmet Pamuk M. S. P. Kahraman Maraş
Milletvekili
Sayın Sami Arslan D. P. Denizli Milletvekili
Sayın Mustafa Asri Ünsür C. G. P. Yozgat Mil
letvekili
Genel Kurulun bilgisine sunulur.
'Kemal Güven
Millet Meclisi Başkanı
BAŞKAN — Bilgilerimizle sunulur.

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI
A)

ÖNGÖRÜŞMELER

1. — C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına Grup
Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve İstanbul Milletvekili Ali Nejat ölçen'in, gö
revlerini kötüye kullandıkları iddiasıyle Anayasanın
89 ncu maddesi uyarınca Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Ba
kanı Halil Başol haklarında gensoru önergesi. (11/4)
BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı 'hususundaki görüşmelere başlıyoruz.
Gensoru önergesini okutuyorum:
C H. P. Millet Meclisıi Grupu Başkanvekilleri
Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uysal ve İstanbul
Milletvekili Ali Nejat Ölçen'in, görevlerini kötüye
kulllanıdıikları Ilddiaısııylle, Anayasanın 89 ncu maiddesi
uyarınca, Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Ba
kanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Bakanı Halil
Başjol haklarında Gensoru önergesi (11/4)
Millet Meclisi Başkanlığına
Başbakan Süleyman Demıirel'in yeğeni Yahya De
mirel, bazısı hayalî firmalarla olimak üzere gerçek mo
bilya yerine adi sunta ihraç ederek T. C. Hazinesin
den 20 milyon TL. halkisız vergi iadesi almıştır. Bu
yolsuzluğun gereken ciddiyetle soruşturulmamaisı, bu
yolsuzluğun kanıtlarını ortaya çıkarmaya başlayan
kamu görevlilerinden bazılarının cezalandırılarak baş

ka hizmetlere atanması, Maliye ve Ticaret Bakanları
nın yolsuzluğu örtbas etmek için olayı inkâra yel
tenmeleri, gerçek dışı beyanda bulunmaları, bir yan
dan 'Başbakanın yeğenini korumaya çalışırken öte
yandan kendilerini suçlu olmaktan kurtarmaya gay
ret etmeleri, Türk kamuoyunun güvenini sarsmış, öz
gürlükçü demokratik rejime gölge düşürebilecek bir
durum ortaya çıkarmıştır.
Devlet saygınlığını temelinden sarsıcı bu davranış
ların baş sorumluları olan Başbakan Süleyman De
mirel ile Maliye ve Ticaret bakanlarının hükümet
ten uzaMaştoümaları tarihî bir zorunluk haline gelmıişltir. Bu, yolsuzluk olayı ile ilgili soruştunmıaların
her türlü kuşkudan ve her türlü engelleme çabasın
dan uzak olarak yürütülebilmesi için de gereklidir.
Başbakanın yeğeni Yahya Demirel, 5 parti halin
de 27 377 394 TL. değerinde gösterilen mobilya ihraç
ettiğini, belgeler de vererek beyan etmiş ve bunun kar
şılığında 20 530 455 TL. vergi iadesi almak suretiyle
haksız çıkar sağlamıştır.
I. — Olay Ticaret Bakanlığı Müsteşarı ve görev
lileri tarafından ilk defa 2 . 5 . 1975'te şifaherî ve
daha ısonra 12 . 5 . 1975 tarihimde yazılı belgeler
halinde Ticaret Bakana Halil Başol'a resmen inttifeal
ettirilmıiş ve gerekli soruşturmanın yapılması isten-
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mistir. Bu resmî başvuruya rağmen, Ticaret Bakanı,
hiçbir işlem yapmaksızın, 2,5 ay süre ile olayı gizle
miş burnunla da yetinmeyerek, 12 Temmuz 1975 gün
lü Cumhuriyet Gazetesindeki yayın üzerine, 14 Tem
muz 1975 tarihinde kamuoyuna yaptığı açıklamada
iddiaların ciddî olmadığını söylemek suretiyle, olayı
ötftbais ötme gayretine girmiştir. Ticaret Bakanı 9 Ey
lül 1975 günü Sonlhaivadis Gazetesine verdiği bir de
meçte ise, «İhracatın mevzuata uygun olduğu, ihra
cata ifconu olan malarla ilgili ekspertiz raporlarının
mevzuatın tayin ettiği şartlara uygun olduğu ve ola
yın cerieyan ettiği zamanki Bakanlık yetkililerinin ta
lepleri üzerinle Gütmırülk İdaresince gerekli kontrol ve
muayenelerin titizlikle yapıldığı, hayalî olduğu M$;<z
edilen yalbancı firmaların mevcut oldukları, dış ülke
lerden sağlanan sicil kayıtlarından anlaşılmıştır.» diye
rek kamuoyunu yanıltıma çabalarını sürdürmüştür.
Oysa, 5 ay sonra Kıbrıs'a ve Lübnan'a ihraç olu
nan nesnelerin gerçek mobilya değil sunta olduğu
ortaya çıkmıştır,
II. — Maliye Bakanı Yılmaz Engenekon da
10 Eylül 1975 tarihinde bir basın toplantısı yaparak
son derece yüzeysel ve nioksan bir soruşturmadan
sonra, tıpkı Ticaret Balkanı Başol ve Başbakan Demirel ıgilbi konuyu inkâr etmiş, olayı meydana çıkaran
ları suçlamaya kalkışmış, olayda sahteciKk bulun
madığını iddia ederek Demirel ailesinin avukatlığını,
görevinden üstün tutmuştur. Maliye Bakanı bu ba
sın toplantısında, «İhracat muamıeleler'inin usulüne
uyguin olarak yapıldığını, aranılan belgelerin tamam
olduğunu, hiçbir (yolsuzluğun bulunmadığını» belirte
cek kadar ileri gitmiştir. Oysa, bugün iyice anlaşıl
dığı gibi, o tarihte Gümrük ve Tekel Bakanlığının
1974 Ağustos ayında görevlendirilen bir müfettişince
yürütülmekte olan bir soruşturma vardı. Bu soruştur
ma sonunda düzenlenen raporun ortaya koyduğu
sonuçlar, bakanların ne denli maksatlı davrandüklarının en belirgin kanıtları olmuştur.
III. — Başbakan Demirel, bütün bu olup biten
lerden birinci derecede sorumlu Hükümet başı olarak
kendisine düşen görevleri yapmak yerine olayı ay
dınlığa çıkarmak isteyenleri 9 Eylül 1975 günlü de
meci ile müfteri olmakla suçlayacak kadar ileri git
miştir. Başbakanın bu tutumu ilk değildir. 1970 yı
lında kardeşlerinin kredi yolsuzlukları olayında oldu
ğu gibi, konuyu örtbas etme, saptırma ve unutturma
yolunu seçmiştir.
Maliye ve Ticaret Bakanlarının bu yolsuzluk ko
nusunda Başbakan DemirePin bilgisi altında durum
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alarak hareket etmiş oldukları açıktır. Başbakan De
mirePin ise yeğeninin yolsuzlukları ile ilgili soruş
turmanın derhal ve yasalara uygun biçimde yapılma
sı için hiçbir girişimde bulunmadığı, sorumluları
saptamak ve yargı önüne çıkarmak yerine, tam ter
sine, sorumluları meydana çıkaran kamu görevlile
rini uzaklaştırmakla cezalandırma yolunu seçmiş ol
duğu malumdur. Gerçekten, Bern. Ticaret Müşaviri
bu görevden alınıp KaraçTye tayin edilmiş, fakat ka
rarname Cumhurbaşkanınca imzalanmamıştır. Bern
Ticaret, Ataşesi Ayhan Yaman önce Kuveyt'e, sonra
Cezayir'e atanmıştır. Yine Bern Ticaret Ataşesi Gü
neş Uçar, Cidde'ye atanmıştır. Ticaret Bakanlığı Müs
teşarı Şeref Durugönül önce Müşavirliğe alınmış, ar
dından Diyarbakır Bölge Ticaret Müdürlüğüne atan
masına ilişkin bir başka kararname ise Cumhurbaş
kanlığınca onanmamıştır.
Böylece Başbakan Demirel yolsuzluk yapan yeğe
ninin hamisi durumundan kendisini kurtaramarnıştn*.
Demokratik rejimlerin en önde gelen sağlık ko
şulu, Devlet ve Hükümet işlerinin halkın gözönünde cereyan etmesidir.
Demokratik rejimle yönetilen bir ülkede yolsuz
luklar örtbas edilemez, gizlenemez. Devlet, her yol
suzluğun üzerine gider, sorumlularını bulur ve ada
lete teslim eder. Bunu engellemeğe, kamuoyunu bu
konuda yanıltmaya kalkışan Hükümet üyeleri ve baş
ka görevliler, en az, yolsuzluğu yapanlar kadar so
rumludurlar.
Hükümetin ve bütün yetkililerin görevi, soruş
turmaların ciddî, sürekli yapılmasını sağlamaktır, bu
na engel olucu davranışlardan ve beyanlardan, hele
gerçek dışı beyanlardan kaçınmaktır. Bu, vatandaşın
Devlete, Hükümete saygınlığının devamının da şar
tıdır.
«Mobilya yolsuzluğu» olarak anılan olayda, baş
ta Başbakan olmak üzere, Maliye ve Ticaret Bakan
ları, bu gereklere uymamış, aksine, soruşturmayı en
gelleyici, olayı örtbas edici, kamuoyunu yanıltıcı bir
tutum içine girmişlerdir.
Görünüm Odur ki, Başbakan ile Maliye ve Tica
ret Bakanları görev başında kaldıkları sürece, Meclis
içi engellemeler yanında, Devlet görevlileri tarafın
dan yapılmakta olan soruşturmaları saptırma ve so
nuçsuz bırakma çabaları da devam edecektir.
Meclisin tüm üyelerinin bildiği bu gerçekler kar
şısında, Devlet ve Hükümete güvenin ve saygınlığın
devamını sağlamanın, kimler tarafından yapılmış
olursa olsun yolsuzluklarla ilgili hesapların sorulaca-
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ğı inancını yerleştirmenin, yönetimde açıklığı ve dürtîstlüğü gerçekleştirmenin kaçınılmaz koşulu. Başbakan ile Maliye ve Ticaret Bakanlarının görevden
uzaklaştırılmasıdır.
Sonuç : Yukarıda açıklanan nedenlerle, görevini
kötüye kullanan Başbakan Süleyman Demjrel ile Maliye Balkanı Yılmaz Ergenekbn ve Ticaret Bakanı Halil Başol halklarında, Anayasamızın 89 ncu maddesi
uyarınca gensoru önergemizin gündeme alınması için
işlem yapılmasını saygılarımızla direliz.
17 . 3 . 1976
C. H. P. MilM Meclsi Grupu Adına
Grup Başkanvek'illeri
Hayrettin Uysal
Ali Nejat Ölçen
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir tashih tdklifimiz olacak, izin verirseniz arz
eldeyim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ölçen.
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17 Aralık 1970 tarihli Resmî Gazeteden bu ko
I
numuzla
ilgili kısmı okuyorum : «Dava konusu ka
I
I rarda benimsenen görüş, Anayasanın 132 nci madde
I sinin üçüncü fıkrasına, yalnız olayda olduğu gibi Ana
yasanın 90 nci maddesinin değil, 89 ncu maddesin
I
deki gensoru, 88 nci maddesindeki soru, genel gö
I
rüşme Meclis Araştırması gibi denetim yollarınır
I
tümünün, 79 ncu maddesindeki yasama dokunulmaz
j
lığının kaldırılması işlemlerinin, hattâ Türkiye Bü
I
yük Millet Meclisinin kanun koymrtk, değiştirmek ve
kaldırmak yetkilinin işlemesini aksatmaya kadar va
rabilecek bir ters anlam vermektedir. Metni açık ve
konuluş gereği belli bir hükmün bütün bir Anayasa
düzenini olumsuz biçimde böylesine etkileyebileceği
düşüncesini hukuk mantığına sığdırmanın olanağı
yoktur».

«Özetlenecek olursa : Bir İçtüzük düzenlemesi ni
teliğinde olan dava konusu kararda, Anayasanın 132
nci maddesinin üçüncü fıkrasına, lafzî, tarihî ve gaî
yorum kurallarından uzaklaştırılarak bu hükme uy
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, Ti
mayan
bir anlam verilmiş ve böylece yine Anayasanın
caret Bakanı Sayın Halil Başol'un Son Havadis Ga
90
nci
maddesinin
işlemesi ağır bir şekilde aksatılmışzetesinde yaptığı açıklamanın tarihi, «9 Eylül 1975»
tır.
Karar,
bu
niteliği
dolayısıyle Anayasaya aykırı
olarak geçmiş, «9 Ek'im 1975» olması lâzım.
I
dır;
iptal
edilmelidir»
ve
sonuç kısmında; (... 227 sa
Yanlışlığın düzeltilmesini arz ederim.
yılı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Kararının, Ana
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
yasanın 132 nci maddesinin üçüncü fıkrasına uyma
Muhterem arkadaşlarım, Aydın Bağımsız Millet
yan bir yoruma dayanarak yine Anayasanın 90 nci
vekili Sayın Kemal Ziya Öztürk, Başkanlığa verdiği
maddesinin işlemesini aksattığı için Anayasaya ay
bir önergede, bahse konu hususun, Anayasamızın 132
kırı olduğuna ve iptaline 18 . 6 . 1970 gününde oy
nci maddesine aykırı olup olmadığı hususunda Baş
birliği ile Anayasanın 147 nci 149 ncu, 150 nci ve
kanlığın görüşünü isteyen bir önerge vermiştir, öner
152 nci maddeleri uyarınca karar verildi» denilmek
geyi okutuyorum:
tedir.
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Meclisimizin bugünkü gündeminde yer alan gen
soru önergesine konu olay hakkında Zonguldak Ağır
Ceza Mahkemesinde dava açıldığı bugünkü basın or
ganlarında ifade edilmiş bulunduğuna göre; Anayasa
mızın 132 nöi maddesi muvacehesinde bu önergenin
müzakerecine imkân bulunup bulunmadığı hususun
daki Başkanlık görüşünün açıklanmasını saygılarım
la rica ederimi.
Ay'dın
Kemal Ziya öztürk
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, önerge,
Başkanlığın bu konuda görüşünü talep ettiğinden, gö
rüşümüzü ifade etmek işitiyorum.
Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesinin 18.6.1970
tarih, 1970/25 ve 26 esas ve 1972/32 sayılı kararı bu
tereddüdü izah edecek durumdadır.

Bu durum muvacehesinde Meclislerin icrayı de
netleyebilmeleri için, Anayasada sıralanan sorulardan
başlayıp gensoruya kadar giden denetleme yollarının
Anayasamızın 132 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına
dayanılarak bir konunun mahkemeye intikal etmiş
olması ve buna dayanılarak bu saydığım ve okudu
ğum denetleme yollarının kapanmış olması Anayasa
nın tümünün işleyişine mani bir hal olarak mütalaa
edildiğinden; Sayın Öztürk'ün, 132 nci maddenin
3 cü fıkrasına dayanılarak konunun ağır ceza mah
kemesine gitmiş olması nedeniyle görüşmelerin yapıl
mayacağı hususuna Başkanlığımız iştirak etmemekte
dir. Eğer Sayın Öztürk ısrar ederlerse...
KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (Aydın) — Ben, Baş
kanlığın görüşünü öğrenmek istemiştim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk Esa
sen Başkanlık da indî bir görüşe sahip olmadığını,
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zikrettiğim kararıyle ifade

Teşekkür ederim.
Muhterem arkadaşlarım, okunmuş bulunan gen
soru önerig;es'i üzerindeki görüşmelerde sırasıyle öner
ge sahiplerinden bir üyeye, siyasî parti grupları adı
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na birer üyeye ve sonra da Başbakan veya bir Bakana
söz vereceğim.
Konuşma süresi, Genel Kurulun 77 nci Birleşi
minde kararlaştırıldığı üzere Hükümet ve siyasî parti
grupları adına en çok iki saat, önerge sahibi sayın
üye için de en çok bir saat olarak tespit edilmiş bu
lunmaktadır.

VI. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
/. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve İman
hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Plan komisyonları
raporları.
(1/167) (S. Sayısı : 97) (1)
BAŞKAN — Bu arada Yüksek. Heyetiniz müsaade
buyurur ve karar alırsa, gündemimizdeki 97 sıra sa
yılı İstanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı hak
kında kanun tasarısının açık oylama işlemini de ta
mamlamak düşüncesindeyim.

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME
A)

VE MECLİS

ARAŞTIRMASI

(Devam)

ÖNGÖRÜŞMELER

1. — C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına Grup
Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Hayrettin
Uy
sal ve İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçenin,
gö
revlerini kötüye kullandıkları iddiasıyle
Anayasanın
89 ncu maddesi uyarınca Başbakan Süleyman Demir
ci, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Ba
kanı Halil Başol haklarında gensoru önergesi. (11 j4)
(Devam)
BAiŞKAN — Önerge sahiplerinden Saym Hayret
tin Ltysal, buyurunuz. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Şimdi tartışacağımız sorun, gerçekten bizim özel
sorunumuz değildir.
Kişiler olarak özel sorunumuz değildir, parti ola
rak özel sorunumuz değildir. Rejimün sağlığı yönün
den Demirei] Hükümetinin işbaşından ayrılmasını dü-.
şündüğümüz halde, bu sorunda ne bir kişiyi hedef al
mayı düşündük, ne de karşımızdaki bir partiyi hedef
almayı düşündük.
Ülkemizde toplumun üzerinde durduğu ve bizi
karşı karşıya getiren sorun, gerçekte bir devlet soru(7) 97 S. Sayılı Basmayazı 23 . 3 .1976
79 ncu Birleşim tutanağına eklidir.

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Açık oylamanın oy kutusu sıralar arasında do
laştırılmak ve bilâhara da kürsüdeki her zamanki ye
rine konmak suretiyle yapılması hususunu oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
Kupalar sıralar arasında dolaştırılacak ve sonra
tespit edilen yerine bırakılacaktır.

tarihli
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nudur, demokrasi sorunudur, hukukun üstünlüğü so
runudur.
Demokrasi açıkgöz insanların daha çok işe yara
dığı bir sistem değildir. Bu açıkgöz insanların bece
rileriyle geliştirilmeye çalıştırılan çıkarcı sıra düzen
lerini koruyan bir sistem de değildir. Böyle bir şey
çağımızın gerçekçi demokrasi anlayışında redde uğra
mıştır Bu ret devletin, devlet olma vasfını pekiştirmfş, bu ret, çıkarcı sıra düzenlerinin ortaya çıkardığı
açıkgöz insan ihtiraslarının önüne hukukun üstün
lüğünü dikmiştir. Çağımızın siyasal iktidarı hulkukun
üstünlüğünü bir yana bırakıp, kendini açıkgöz sanan
insan ihtirasını önplana çıkarma gayretine elbetteki
düşemez.
Türkiye'de yaklaşık son on yılda kamuoyunu en
ço k ilgilendiren konulardan 'biri, 'başta geleni, De
mire! ailesinin serveti ve hızla zenginleşmesü konusu
dur. Kamuoyunda güncelliğini ve ilgisini yitirmeyen
bu tek konu, Demire! ailesiyle ilgili yolsuzluk iddia
larıdır. Bu konu, Süleyman Demirerin Başbakan ol
duğu dönemlerde daha da yaygınlaşmaktadır. Bu id
diaların bilinen son halkası ise hiç şüphesiz, «Mobil
ya dosyası» dır. Mobilya yolsuzluğu konusu değerli
arkadaşlarım aylardır kamuoyunda tartışılmaktadır.
Ne var ki, siyasal iktidar yetkilileri bu hassas ve
!
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önemli, devlet kavrarnryle şıkı sıkıya ilişkili konuyu,
davranış, tutum ve beyanlarıyle aydınlığa çıikarıcı de
ğil, saklayıcı ve engelleyici bir yola sokmuşlardır.
Biraz sonra açıklayacağımız belgelerde görülecektir
ki, siyasal sorumluluk taşıyan ilgili bakanlar Başba
kanın yeğenini koruyucu duruma girmişlerdir.
Başbakan Süleyman DemireTin yeğeni Yahya De
mire!, bazısı hayalî firmalara olmak üzere, gerçek
mobilya yerine adi sunta ihraç ederek, Türkiye Cum
huriyeti Hazinesinden 20 milyon Türik Lirası haksız
vergi iadesi almıştır. Burada bir noktaya işaret etmek
isteriz. Üzerinde durduğumuz konu mücerret yolsuz
luk konusu değildir. Vatandaş yeğen bugün yargı or
ganınca tutuklanmıştır. Vatandaşlık sorumluluğuyle
ilişkili olduğu konunun hesabını elbetteki yargı organı
önünde verecektir. Hayalî, gerçek, doğru ve yanlış bu
hesap bizü değil, vatandaş yeğeni ilgilendirmektedir.
Konu bu dava yanıyle Anayasada saptanmış bağım
sız mahkemelerin hükmüne tevdi edilmiş bulunmak
tadır. Böylece yargı yetkisinin kullanılmasıyle ilgili
husus, bizim üzerinde durduğumuz sorunun dışında
kalmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, burada bir noktaya önemle
işaret etmek isteriz. Oeza sorumluluğunun siyasal so
rumluluğu da gerektirmesi doğaldır ve Anayasal gö
revdir. Ceza sorumlulukları Meclis Soruşturması ile,
siyasal sorumluluklar ise gensoru prosedürü ile ince
lenir. Bazı partilerimiz meseleye bakarken, cezaî so
rumluluk gerektiren Meclis Soruşturması ile, siyasal
sorumluluk gerektiren gensoru meseılesini birbirine
karıştırmakta ve bu açıdan bir tercih yapakken, iki
sinin aynı şey olduğunu ortaya koyarak, peşinen bir
görüş ortaya çıkarmaktadırlar. Bu, gerçekte bazı si
yasal partilerimizin, gerçeklerden kaçmak isteyenlerin
ahlâk ve faziletin gereği siyasal sorumlulukların kan
tara vurulduğu işleminin gensoru olduğunu bilmez
likten elbetteki gelmeleri değildir. Bu mesele, peşin
yargıyle, kolayca bir siyasal sorumluluğu gerektiren
konudan, kamuoyu önünde kendilerini kurtarma dav
ranışıdır. Bunu burada, Meclis kürsüsünde tutanak
lara. özellikle fazilet ve ahlâk kavramını politikanın
esası kabul edenlere hatırlatmak içlin işaret ediyorum.
(C. H. P. sıralarından «Bravo»' sesleri)
Şimdi değerli arkadaşlarım, mobilya yolsuzluğu
konusu aylardır kamuoyunda tartışılmaktadır. Ne var
ki, «Siyasal iktidar yetkilileri bu hassas ve önemli
devlet kavranııyle ilgili konuyu davranış ve tutumla
rıyla savsaMama yoluna girmişlerdir» demiştim.
Değerli arkadaşlarım, bunu daha bir aydınlığa çı
karalım. îdare, bir yandan Anayasal açıdan siyasal
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sorumluluk gereği denetime tabidir. Bu denetim siyasal
iktidarı meydana getiren organın kişilerini her an iz
lemeyi, gözlemeyi gerektirir. Bir başka deyimle; yü
rütme organı idarede sorumluluğunu, yetkisini, siya
sal etkisini kulanırken tek tek ya da bütün olarak ba
şının üstünde «Demoklesin kılıcı» varmış gibi, bütün
Olarak Anayasayı ve bütün olarak komuoyunu dü
şünmek zorundadır. Oysa, mobilya yolsuzluğu konu
su ciddiyetle" soruşturulmamış, tersine bu yolsuzluğun
kanıtlarını ortaya çıkarmaya başlayan kamu görevli
lerinden bazıları cezalandırılarak başka bizmetlere
atanmıştır.
Maliye ve Ticaret Bakanlarının yolsuzluğu örtbas
etmek için olayı inkâra yeltenmeleri, gerçek dışı be
yanda bulunmaları, bir yandan Başbakanın yeğeni
ni korumaya çalışırken, öte yandan kendilerini suçlu
olmaktan kurtarmaya gayret etmeleri, Türk kamuo
yunun güvenini sarsmış, özgürlükçü demokratik re
jime gölge düşürebilecek bir durum ortaya çıkarmış
tır <
Şimdi değerli arkadaşlarım, olaya kısaca bir göz
gezdirelim : Başbakanın yeğeni Yahya Demire! beş
parti halinde 27 377 394 TL.'sı değerinde gösterilen
mobilya ihraç ettiğini belgeler de vererek beyan et
miş ve bunun karşılığında 20 530 455 TL.'sı vergi ia
desi almıştır. Bu vergi iadesini belli değerde mobilya
ihraç ettiği varsayımına dayanarak almıştır. Çağımız
da uluslararası ticaretin sön derece büyük ve yaygın
boyutlara ulaşması, bir çok devleti uyulması zorun
lu bazı önlemleri ve ilkeleri kabule zorlamaktadır.
Bu nedenledir ki, OECD, AET, OATT gibi anlaşma
lara imza koyan devletlerin birbirleriyle olan ticaret
lerinde, ötekileri güç duruma düşürebilecek uluslar
arası ticaretin dengeli biçimde yürütülmesini engelle
yecek yollara başvurmayacakları, örneğin; Damping,
sübvansiyon, prim gibi önlemleri uygulamayacakları
kabul edilmiş olmaktadır. Sözü geçen anlaşmalar, yal
nız iç hukuk kurallarıyle getirilecek teşvik önlemle
rini, örneğin, üretim vergilerinin oranlarının düşük
ya da yüksek tutulması gibi uygulamaları anılan ya
sanın dışında tutmuştur.
Türkiye'de bu aralık kapıdan yararlanarak kabul
edilen, ihracatı geliştirmek amacıyle, vergilerle ilgili
olarak Hükümetçe alınacak tedbL-iere dair 261 sayı ve
27.6.1963 günlü Yasa ile bazı teşvik tedbirlerini uy
gulayabilme olanağını yaratmıştı.
İşte vergi iadesi, bu yasanın sağladığı olanaklara
dayanarak yaratılmış bir yoldu. Aslında Hazinenin
uygulamada, daha önceki aşamalarda alınan herhangi
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bir vergiyi tamamen ya da kısmen geri vermesi her
zaman bahse konu olmamaktadır,
Vergi iadesi, gerçekleştirilen ihracat için, ihracat
çı tacire açıktan bir prim, ikramiye ödenmesi biçi
minde de ortaya çıkabilmektedir. Nitekim pamuk,
fındık gibi ürünlerin hiçbiri vergiye tabi olmadıkları
halde, bunların ihracatında da vergi iadesi uygulan
mıştı.
Belirttiğimiz yasaya dayanarak, Hükümet bugü
ne dek çeşitli kararnameler çıkarmıştır. Orman ürün
lerine ihraç gücü kazandırılmasına dair 12 4.1973
gün ve 7/6270 sayılı Karar bunlardan biridir. Kararın
ilgili hükümlerine göre, ahşap mobilya ihraç eden
ihracatçı, % 2'5'i vergi iadesi adı altında, % 50'si de
Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez
Saymanlığının özel banka hesabından ödenmek üze
re, toplam c/c 75 oranında bir ödemeye hak kazan
maktadır.
Değerli arkadaşlarım, burada ufak bir parantez
açmak istiyorum. Türkiyede bu kereste kalkınması
nın tatlı kârlar getirecek bir yolu işaretleyerek, taa
1967'lerde değinen Amerikan Yardım Teşkilâtının
(AID) nin Başkanı bay Grand olmuştur. Bay Grand,
«Yabancı gözüyle Türkiye'nin gelişmesi ve potansi
yeli» başlık ve 18 Mart 1967 tarihli yazısında şöyle
diyordu : «Gördüğüm incelemeler sonucu olarak ge
ne inanmaktayım ki, Üçüncü Plan dönemi sonunda
yıllık değeri 200 milyon doları aşkın tutarda orman
ürünleri ihraç edilebilecektir. Bu, Türkiye'nin bugün
kü ihraç maddeleri olan pamuk ve tütünün toplam
değerinden fazladır.»
Değerli arkadaşlarım, açıkça, açıkgöz insanlara bu
işaret oldukça yeterlidir elbet. Yılda 200 milyon doları
paylaşmanın, kereste kalkınmasında büyük etkinliği
olmalıdır. Hele bu konuda % 75 gibi bir vergi iadesi
de işin içerisine girince değerli arkadaşlarım, kaşığı
sürekli belinde taşıyan iyi pilav yiyiciler nerede yağlı
pilavın olduğunu elbet bulacaklardır. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» seslen, alkışlar)
Sayın milletvekilleri, orman ürünlerine vergi ia
desi sağlayacak kararın yürürlüğe girmesinden, Baş
bakanın kardeşinin oğlu Yahya Demirel'in yarattığı
olay meydana çıkıncaya kadar bu konuda 35 uygula
ma yapılmıştır. Bu sayıya, Yahya Demirel'in gerçek
leştirdiği 5 parti ihracat da dahildir. Ne var ki, Yah
ya Demirel'in 5 partide yaptığı bu ihracat toplamı,
öteki firmaların tüm ihracatının yaklaşık 14 katına
ulaşmaktadır.
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Yahya Demirel gerçekten 23.2.1974'ten 22.11.1974
tarihine kadar aldığı müsaadelerle Kıbrıs, İtalya ve
Libya'ya toplam 1 860 takım mobilyayı ihraç eder
görünmüştür ve bunlar için Türkiye Cumhuriyeti Ha
zinesinden «vergi iadesi» adı altında tam 20 milyon
tahsil eylemiştir.
Aslında vergi iadeli ihracat sisteminin dış ticarete
uygulamasından sonra büyük yolsuzluklar olmuş, Dev
let Hazinesi kötü niyetli kişiler ve kurumlarca de
vamlı soyulmuştur. İhracatın bir kolu dışarıda oldu
ğundan, gerekli incelemelerin yapılamaması, ya da
yabancı firmanın Türk makamlarınca istenen bilgi
leri vermekten kaçınması, soyguncuların işini büyük
ölçüde kolaylaştırmıştır. Bu yüzden gerek Maliye, ge
rek Ticaret Bakanlıklarında hâlâ bir çok şüpheli dos
ya vardır.
Bu konuda etkili ilk önlemler, ilk kez Cumhuri
yet Halk Partisi Millî Selâmet Partisi İktidarı zama
nında saptanmıştır. 1974 Malî Yılı Bütçesinin 73 ncü
maddesine konulan hükümle, Maliye Bakanlığı vergi
iadesi işlemlerinin yürütülmesinde sorumlu bir merci
tayin etmiş, anılan bakanlıkta 31 .4.1974 günü Res
mî Gazetede yayınlanan İhracatta Vergi ladesinin Şe
kil ve Usulleri hakkında 1 Numaralı Tebliğ ile, he
men arkasından Ticaret Bakanlığı ihrcatm diğer bir
ülkeye fiilî bir ihracata müncer olup olmayacağı ve
gerçek bedele dönük olup olmadığı gibi hususların'
araştırılmasına bağlı, yeni ilke ve kurallar getirmiştir.
İşte uygulamanın bu ilke ve kurallara göre yürü
tüldüğü bir dönemde, Yahya Demirel'in o güne kadar
yaptığı bütün mobilya ihracatının da yeniden ince
lenmesini zorunlu kılan ve olayların su yüzüne çık
masını sağlayan 6 ncı ve son müracaatı yapılmıştır.
Bu son müracaat ile Yahya Demirel firması 16 820 027
lira 24 kuruşluk değerde 940 adet yemek odası takı
mının İtalya'ya ihracı için müsaade isteminde bulun
muştur. Bu- istemin kabulü halinde Yahya Demirel Ha
zineden vergi iadesi adı altında 12 615 000 Türk Li
rası tahsil edecekti. Ne var ki Yahya Demirel'in bu son
başvurusu Cumhuriyet Halk Partisi - M. S. P. İkti
darı döneminde ortaya konan yeni ilke ve kurallar
nedeniyle esaslı bir incelemeye tabi tutulmuştur. Ne
yazık ki değerli arkadaşlarım, sonra işte bu kurallar
M. C. iktidarı tarafından tekrar ortadan kaldırıl
mıştır.
1. — Türkiye mobilya ihracatçısı bir ülke olma
dığı halde, Yahya Demirel çok önemli meblâğlara va
ran bir ihracat istemi ile, bakanlığa başvuruyor.
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Oysa Maliye Bakanı, 10 Eylül 1975 günü aradan
2. — Uluslararası mobilya piyasası çok uzun bir I
üç
aydan fazla bir süre geçtikten sonra, bir basın
süreden beri İsveç, Danimarka, İtalya, Fransa, Fin
toplantısı
yaparak bakınız ne diyor ve yolsuzluk ola
landiya gibi gelişmiş ülkelerin kaliteli mallarının ege
yını nasıl örtbas etmek gayreti içine giriyor : «Tür
menliği altında iken, bunun yanında dövize olan ihti
kiye'de bir şeyin hâkim olması istenen şey, yalan ve
yaçları yüzünden çok düşük fiyatlarla, uluslararası
iftira. Bu sözleri fuzulî kullanmadığımızı biraz sonra
piyasaya girmiş olan Romanya, Yugoslavya ve İsrail
delilleriyle ispat edecek ve devlet arşivinin sahip ol
gibi ülkeler de, özellikle lüks olmyan mobilya paza
duğu delilleri açıklayarak göstereceğim. Türkiye'de
rında kıran kırana bir rekabetin içinde bulunmuşlar
yalanın hâıkim olması isteniyor, iftiranın hâkim ol
ken, Türkiye'nin bu ortamda böylesine ihracat ola
naklarına birdenbire kavuşması, olanaksızdı ve çok I ması isteniyor. Yalan, iftira ile kişiler yıpratılarak so
nuç alınmak isteniyor.^
düşündürücüydü.
Sonra Maliye Bakanı açıklamasına devam edi
3. — Vergi iadesi, ihracatın başka kalemlerinde
yor : «Yaihya Demirel, yabancı ülkelere molbilya ih
de yeni denetim esaslarının getirilmesinden önce Ha
raç etmiş. İddia ne? İhracat yapılmamış ve vergi ia
zine, çeşitli yolsuzluklarla soyulaigeldiği için de dik- I
desi usulsüz olarak verilmiş. Eğer böyle bir hadise
katli olmak gerekiyordu Yahya Kemal Demirel bu I
varsa hatadır, suçtur. Mutlaka takip edilmesi, mut
son müracaatında, ihracatın İsviçre'de 75 Boite Pbslaka cezalandırılması icabeder. Şimdi bu suçluları ara
tale 1000, Lausanne 18 Suisse adresinde mukim Etab- I
yalım : Bunların içinde bugünkü iktidar var mı? Bu
lissement Mopar aracılığı ile Libya'ya yapılacağını
günkü Hükümetin Başkanı mı mobilya ihraç etti?
belirtiyordu. Bunun üzerine, Bern Ticaret Müşavir
Bugünkü Hükümetin Başkanı mı vergi iade etti?»
liğimize İsviçre'de mukim bu alıcı firmanın ticari ve
malî itibarı ile faaliyet konularının öğrenilmesi için, I
Değerli arkadaşlarım, burada biraz duralım. Sa
1 0 . 3 . 1 9 7 5 gün ve 425 sayılı teleks gönderilmiş; I yın Başbakan, Sayın Maliye Bakanı ve Sayın Ticaret
bundan başka Libya'daki asıl alıcı firmanın isim ve
Bakanı kamuoyunda ısrarla ve inatla ıbir temayı işleadresleriyle milletlerarası ticaretin zorunlu kıldığı tek
mekteler. O tema, bu ihracat bizim zamanımızda ya
nik ve ticarî bilgileri içeren satış sözleşmesinin aslı- I pılmadı. Vergi iadesi biz yapmadık. Eğer suçlu varsa
nın sağlanması için de, İstanbul İhracatçılar Birliği
neden zamanlarında ortaya çıkarılmadı? Şimdi Hükü
Umumî Katipliğine, 2978 sayılı bir yazı yazılmıştı. I mette biziz; suçlu biz miyiz?» demek suretiyle her
Söz konusu sözleşme, Yahya Kemal Demirel tara- I Allah'ın günü konuyu demeçlerle, basın mensupları
fından Bakanlığa sunulmuş ve bir yandan Yahya Ke- I nın kendilerine sordukları suallere cevaplarla bu nok
mal Demire!, bir yandan da Btablissement Mopar
taya getirmeye çalışıyorlar,
adına K. Arden tarafından imzalandığı görülmüştür. I
Maliye Bakanı, biraz önce okuduğum açıklama
Buna karşılık, Libya'daki asıl alıcı firmanın isim ve I
sının bir paragrafında; «Eğer böyle bir hadise varsa
adresinin öğrenilmesi için yazılan yazıya ise, Yaihya
suçtur.» hadise varsa suç diyor; «Mutlaka takip edil
Demirel tarafından
bu istemin Etalblissement Momesi, mutlaka cezalandırılması icabeder» diyor; «^im
par'ın ağır tepkisi ile karşılaştığı, Bakanlığa sunduğu
di bu suçluları arayalım. Bunların içinde bugünkü
teleks notunda da yazılı olduğu üzere, Libya'daki müş- I
iktidar var mı?» diye bir soru soruyor. «Bugünkü Hü
terinin adını soran telgrafın hayretle karşılandığını,
kümetin Başkanı mı mdbilya ihraç etti, bugünkü Hü
bu konuda açıklama yapmayı kesinlikle reddettikle
kümetin Başkanı mı vergi iade etti?» diyor.
rini, uluslararası meslek sırrı kuralına göre müşteri- I
Bir açıkgöz insan mantığı ile kendini;
nin adının açıklanamayacağını, bugüne kadar hiçbir
1. — Hayalî mobilya yolsuzluğu ha'berleri yalan
ülkenin kendilerine böyle bir soru yöneltmeye cüret I
dır
diyerek;
etmediğinin bildirildiği şeklinde cevap verilmiştir.
2. — Bu yalan tespit edilmiştir diyerek;
Bern Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden ise I
3. — Hayalî mobilya ihracatı, mevcut kanun ve
7 . 5 . 1 9 7 5 gün, 979 sayı ile gelen cevapta ise, şöyle
nizamlara uygundur diyerek;
deniyordu : «75 Boite postale 1000 Lozan (Lausanne) I
4. — Bu konu adî bir iftiradan ibarettir diyerek;
adresli Eta!blissement Mopar isimli firmanın, odaların- I peşinen hemen hükmünü veriyor.
da kayıtlı bulunmadığına dair Lozan Ticaret ve Sa
Değerli arkadaşlarım, kendini çok açıkgöz sayan
nayi Odasından aldığımız yazının fotokopisi ilişikte I Sayın Maliye Bakanına burada bir kaç sözümüz ola
sunulmuştur».
I cak :
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Sayın Maliye Bakanı, ince döküm yapıyor. O ince
dökümüne bakalım şimdi, nasıl dökümdür o :
«Bizim zamanımızda olmadı» diyor. Cumhuriyet
Halk Partisi ve Millî Selâmet Partisinin ortak Hükü
metleri zamanında 1974 Bütçesinin 73 ncü maddesine
bir hüküm konulmuş, getirilmiş ve bununla ilgili Ma
liye Bakanlığı tarafından 1 sayılı bir tebliğ yayınlan
mış. Bu tebliğde; tek merci ve sorumlu merci olarak
Maliye Bakanlığı gösterilmiş. Sonra arkasından, bu
73 ncü maddeye ilişkin o zamanın Ticaret Bakanı
Fehmi Adak tarafından bir genelge yayınlanmış.
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I munda kendisini hemen bir görev anlayışı ile sorum
lu tutmuyor. O görev anlayışı ile reddettiği şey, bun
dan önce yapılan beş kalem işlemin aynısı olduğu hal
de, neden onu incelemek için derhal soruşturma emri
I vermiyor? Çünkü, soruşturma emri verse, ortaya yine
I Başbakanın yeğeni; siyasî gücün, iktidar gücünün baI şı olarak bulunan kişinin yeğeni çıkacak ve yeğenin
mesuliyeti ve sorumluluğu doğrudan doğruya kendile
rine ait olacak ve onu kollamak davranışı içerisine gi
recekler.

Şimdi değerli arkadaşlarım, mesele bu kadarla da
kalmıyor. Her Allah'ın günü, «Bizim zamanımızda
iBu her iki genelge ve 73 ncü maddeye İlişkin ka
yapılmamıştır, varsa suçlu Ecevit Hükümeti zamanın
rar, şimdiye kadarki ihracatta usullere bakarak kâğıt
dadır»
diyenlere bir başka kanıt daha göstereceğim.
üzerinden, belge üzerinden karar verme yetkisi, ihra
O kanıt da, Ecevit Hükümeti zamanında bu konu,
catın bütün işlemlerine ve safhalarına doğru uzatıl
soruşturma konusu yapılmıştır. 23 . 8 .1974 tarihinde,
mak suretiyle kaynağına, özüne kadar varma'sı gere
Gümrük ve Tekel Bakanlığı zamanında yapılan bir
ken bir araştırmayı öngörmüştür. işte onun içindir ki,
ihbar değerlendirilerek, derhal meseleye el konul
Sayın Ticaret Bakanı, altıncı kez müracaat eden «ye
muştur. Bu konuya biraz sonra daha açık olarak değen müracaatı» karşısında, bu esaslara göre yaptığı;
I
ğinrne olanağı bulacağız.
yani M. S. P. - Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı dö
neminde getirilen esaslara göre yaptığı işlemler, in
I
Şimdi, meselenin seyrini biraz daha incelemeye
celemeler karşısında altıncı parti ihracatı reddetmek
Çalışalım.
mecburiyetinde kalmıştır.
Değerli arkadaşlarım, Hazinenin ve 100 milyar
lirayı aşkın Devlet bütçesinin usulünce harcanmasıyUsullere göre yapılan, daha önceki usullere göre
le görevli Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, özel ola
yapılan bir durumu uygulamakta olan icra gücü, bu
rak Orhan Güven adlı bir maliye müfettişine acele
noktada yolsuzluğu kolay çıkaramaz; ama özüne de
olarak hazırlattığı rapora dayanarak bir açıklama
ğin bir araştırmaya ait yetki, mevzuat, yasa bir bürok
yaptı : «İhracatın bütün vesikalarının tetkikinden çı
rasiye veya idareye tevdi edilirse... Biraz evvel okudu
kan sonuç şudur :» dedi. îhracat muamelesinin usulü
ğum belgede de görüleceği gibi, Yahya Kemal Dene
uygun olarak yapıldığı, anılan belgelerin tamam
mirel'in kendisinin alıp getirdiği bir belgede; «Tica
olduğu, dövizin zamanında getirildiği, dövizin zama
ret sırrına aykırıdır bu, devletlerarası anlaşmalara ay
nında Merkez Bankasında satınalındığı, gümrük çıkış
kırıdır bu, böyle şey soramazsınız» diye Türk ma
beyannamelerinin muntazam ve aranan bütün vesika
kamlarını dahi tehdit etme cüretini gösteren davranı
ların tamam olduğu ortaya çıkmıştır sonucuna vardı.
şın içerisinde, işte meseleyi doğrudan doğruya süb
İşin içinden sıyrılmaya, olayı örtbas etmeye çalıştı.
jektif olarak, esasta değil şekilde inceleme mevzuatı
bulunduğu için hâkim olan durum 'böylece ortaya çı I Hazineyi korumakla yükümlü ve görevli bir kişiye,
kamamıştır. Oysa ki, 73 ncü maddeye ilişkin 1 nu
Maliye Bakanı bir ara raporu, hatta yazarının son
maralı tebliği yayınlandıktan sonra; Sayın Fehim
radan itiraf ettiği gibi; bu inceleme raporuna dayana
Adak zamanında 'buna ilişkin bir genelge yayınlan
rak, bu denli kısır bir sonuca nasıl varabilirdi? Aynı
dıktan sonra, meseleyi derinliğine inceleme durumu
Maliye Bakanı, 15.8.1970 gün ve 81 sayılı Maliye
ortaya çıkmış ve bunun karşısında altıncı kez ihraç
Bakanlığının tebliğinden de mi habersizdi? Bu tebliğe
yapma talebinde bulunan, açıkgöz kişi olan yeğenin
göre, döviz alımına yetkili bankaların menşe ve Tür
müracaatı reddedilmiştir.
kiye'ye giriş şeklinin ve zamanının sorulamayacağını
bilmiyor mu idi, Merkez Bankasının satınaldığı dö
'Peki, bu ret yapılıyor da, bu redde ilişkin işlem
vizin fiilî ve fizikî ihracat karşılığı olduğuna dair elde
lerde bir bit yeniği bulunacağı düşünülüyor da, soy
gun olabileceği düşünülüyor da, milliyetçiliği bırakma I kanıt var mı idi?
yan Cephe Hükümeti ahlâk ve fazilet kavramlarının
Merkez Bankasınca satınalınan ihracat geliri ola
gereği olarak, aynı durumda ihracat yapılan beş ka
rak nasıl düşünülebiliyör idi, iki ülke arasındaki dö
lem ihracatı derhal geriye doğru soruşturma duruviz alımı sadece reel mal akımı ile mi olurdu? Eğer
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böyle olsa idi, Kıbrıs'a, Karadeniz Ereğli'sinden ih
raç edilen mobilyaların sahte 'olduğu, adi sunta tahta
olarak ortaya çıkışı söz konusu olur mu idi? Ma
liye Bakanı görevini yapmamıştır, hatta Başbakanın
yeğenini korumak amacı ile görevini kötüye kullan
mıştır. Kamuoyunu yanıltmış, yanlış, gerçek dışı bil
gi vermiş, suçlu duruma düşmüştür.
Maliye Bakanının, sonradan Maliye Teftiş Kuru
lu Başkanı olarak atanan Orhan Güven'in önraporuna dayanarak «ihracat mumelesinin usulüne uygun olduğu»nu dleri sürerken, Orhan Güven .ise, 13.10.1975
günü Cumhuriyet Gazetesine bir açıklama göndere
rek 1
«Yahya Kemal Demire! firmasının mezkûr vergi
iadesini haklı olarak alıp almadığı hususu ile iddia
edilen hayalî firma konusunun açıklığa kavuşması
için :
a) Yurt dışından, İsviçre'de Büyükelçimiz vasıtası
ile bilgi toplanması,
lb) Yalhya Kemal Demirel firmasında mukabil
inceleme metodu ile vergi incelemesi yapılması lü
zum ve zarureti belirtilmiştir» diye yazmaktadır. Ma
liye Bakanı, kesin teftiş ve soruşturma sonuçlarını al
madan Demirel ailesinin koruyuculuğunu yapmaya
yeltenmiştir.
Maliye Bakanı bununla da yetinmemiş, yaptığı ba
sın toplantısında, ithalâtçı firmalar arasında Şellef
yan adında bir kişinin bulunmadığını da karşı iddia
lar arasına almaktan çekinmemiştir.
Mademki çekinmiyor, o halde 18.7.1975 gün
TBKFVS - 1/119 sayılı talimatla Bern Büyükelçili
ğinden neden sadece Tradermpex Oomamar firmala
rı, eğer Bern Büyükelçisi namuslu bir adam olmasa
idi bu 3 firmanın dışındaki firmaları araştırmaz ve
yolsuzluğun Şellefyan'la ilintisi de böylece örtbas
edilmiş olurdu ve Maliye Bakanı, alıştığı üzere, yap
tığımız incelemede Mıgırdıç Şellefyan'a rastlanmamış
diyebilirdi. Oysa Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'
un şanssızlığı; gerek Bakanlığında, gerek İsviçre'deki
Türk Büyükelçiliğinde ve Ticaret Ataşeliğinde namus
lu kamu görevlilerinin bulunuşudur. Nitekim Bern Ti
caret Müşaviri, 18 Ağustos 1975 günü Ticaret Ba
kanlığı müfettişlerine gönderdiği yazıda, «ILozan tica
ret rehberinde Arden Şellefyan isminde bir kimse
nin gözüktüğü»nü bildirmiştirDaha sonraki yazışmalarda ve araştırmalarda da
görüleceği gibi, bu firmaların bilinmediği, tanınma
dığı ortaya çıkacaktır. Bunların belgeleri elimizde
dir. Eğer Yüksek Meclis bu konunun bütün ayrıntıla
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rına varıncaya kadar gözler önüne serilmesini istiyor
sa, tarihî bir görev yapacaksa Gensoruyu gündeme al
malı ve gerçekleri bir bir görmeli, öğrenmeli, sapta
malıdır.
Maliye Bakanı yanlış beyanı ile kamuoyunu yanılta dursun, Yahya Dömirel'in Mopar Firmasının ad
resi olarak gösterdiği Chateau Du Sec. 18 (Lausanne'm Bern Ticaret Müşavirinin, 18 . 8 .1975 tarihli
resmî yazısı ile, Arden Kirkor Şellefyan'ın adresi ol
duğu anlaşılmıştır. Maliye Bakanının aksini iddiada
özen göstermesine rağmen, bütün bu yolsuzlukların
ortaya çıkması sonucunu doğuran Yahya Demirerin
6 ncı müracaatından sonra, kendisinden istenen ve ge
ne kendisince Ticaret Bakanlığına sunulan ihracat
sözleşmesinin aslında bulunan iki imzadan biri de,
ne gariptir ki K. Arden'e aittir. K. Arden'in ise, Ar
den Şellefyan olduğu gene belgelerle saptanmıştı.
Sayın milletvekilleri,
Gerçekten basında yazı ve haberler çıkıncaya ka
dar, her iki Bakan gerekli soruşturmayı yapmaktan
kaçınmışlardır. Bakanların görevleri gerektirdiği hal
de, bu yola başvurmamak suretiyle görevlerini sav
saklamaları bir yana, sonradan basının ve kamuoyu
nun baskısıyle ve Başbakanın talimatı bahanesine giz
lenerek, soruşturma açmak zorunda kaldıkları zaman
bile, bu soruşturmayı bilerek sınırlı tutmak suretiyle
görevlerini kötüye kullanmışlardır. Her iki Bakan da
yalnız ihracat formalitelerinin usulüne uygun olup
olmadığı konusuyle, firmaların mevcut olup olmadı
ğı hususunu araştırmakla yetinmişlerdir. Her iki so
ruya olumlu cevap veren müfettiş raporlarını alınca
da, çözüme bağlanmış gözüyle Ibakılabileeeğini, ya da
gerçeğin bu yoldan gizlenebileceğini sanmışlardır. Bir
gerçeği örtmeye, ortaya çıkmasını engellemeye hiç
kimsenin gücü yetmeyecektir. Yolsuzluk yapılmıştır.
Hem Türkiye'den kaçan millet düşmanı Şellefyan'la
işbirliği kurularak yapılmıştır. Bugün olmasa yarın,
fakat mutlaka bir gün bu hesap tüm ayrıntrlarıyle
ortaya çıkacaktır.
Değerli arkadaşlarım, Yahya Demirerin yolsuz
luğunu örtbas etmekte Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un en yakın işbirliği ettiği kişi, Ticaret Baka
nı Halil Başol'dur. Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Şeref
Durugönül, ilk kez yolsuzluk olayını şifahen 2.9.1975
gününde, daha sonra yazılı olarak 12 . 5 . 1975 tari
hinde Ticaret Bakanı Halil Başöl'a bildirdiği halde,
Bakan iki ay süre ile olayın üzerine yürümek şöyle
dursun, inkâra yeltenmiş, kamuoyunu yanıltmakta Ma
liye Bakanından geri kalmamıştır. İki buçuk ay süre
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ile -'hiçbir işlem yapmamıştır. Ticaret 'Bakanı «Her
hangi bir işlem yapıldığına dair hiçbir belge yoktur»
diyor Ticaret Bakanlığında. Başbakanın yeğenini ko
rumak: gayretine kapıîmasaydı, kendisine Müsteşarı
tarafından verilen bilgileri hemen Bakanlık müfet
tişleri ile tahkik etmeye teşebbüs eder, hatta maliye
müfettişlerinin duruma el koymalarını talep ederdi.
Görevinin ciddiyeti bunu gerektirirken, böyle dav
ranmamış, Demirci ailesinin hamiliği görevini, kamu
haklarını koruma görevinden üstün tutmuştur. Tica
ret Bakanının 9 Ekim 1975 günlü Son Havadis Gaze
tesinde yayınlanan açıklaması şöyledir :
«Sayın Başbakanın 14 . 7 .1975 tarihli talimatları
üzerine bu neşriyat ihbar kabul edilerek, yapılan ih
racatın hayal olup olmadığı konusunda Bakanlığımız
müfettişleri gerekli incelemeleri yapmışlardır. Hayalî
olduğu iddia, olunan ihracat 23 . 2 . 1974 tarihi ile
26 .11.1975 tarihleri arasında yapılmıştır. Son parti
ye ilişkin vergi iadesi 11.1.1975 tarihinde ödenmiş
tir. Bilindiği gibi bu tarihler arasında Hükümetimiz
henüz görev başında değildi».
Aynı konuyu Sayın Halil Başol da işliyor.
«Biz 31 . 3 . 1975 tarihinde hükümet olduk.»
Yani, biz hükümet olmadan evvel bu işler yapıl
mıştır, diyor.
«Görüldüğü üzere, hayalî olduğu iddia edilen
ihracat ile ilgili muameleler, tamamen Ecevit Hükü
metinin işbaşında olduğu döneme rastlamaktadır» di
yor. Yani, yolsuzluk varsa bizi ilgilendirmez; hangi
devirde yapılmışsa o devirde" hesabı sorulsaydı, de
mek isteniliyor ve yolsuzluğa meşru bir kılıf hazır
lanmak için çaba gösteriliyor.
«Ortaya atılan bu iddia karşısında Bakanlığımız
gerekli inceleme ve araştırmaları yapmış (devam edi
yor) ve ihracatın mevzuata uygun olduğu ortaya çık
mıştır» deniliyor. O halde ihracat mevzuata uygun
idi de Bay Başol, neden 6 ncı kez yapılan müracaata
ret cevabı verdiniz? Neden 6 ncı kez yapılması ge
reken ihracata müsaade etmediniz de, bir fukara ye
ğenin 12 milyon lira vergi iadesi almasını engelledi
niz? (C. H. P. sıralarından gülüşmeler, alkışlar.)
Şimdi değerli arkadaşlarım, Ticaret Bakanı; İhra
cata konu olan mallarla ilgili ekspertiz raporları, mev
zuatın tayin ettiği şartlara uygundur» diyor. «İhra
cat bedellerinin tutarı olan döViz miktarı yurda ge
tirilmiştir» diyor.
Bakanın bu iddiaları gerçeklere aykırı olduğu gi
bi, yanlışlıklar ve çelişkilerle doludur. Bir kez, ih
racata konu olan mallarla ilgili ekspertiz raporları
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mevzuatın tayin ettiği şartlara uygun olsa ki, bugün
kü basında bu ekspertizi yapan zart hakkında soruş
turma açılmasına dair karar verildiği yazılmaktadır,
yayınlanmıştır; yani ekspertizin nasıl bir ekspertiz ol
duğu önümüzdeki günlerde açıkça ortaya çıkacaktır.
Şimdi değerli arkadaşlarım, o halde Karadeniz
Ereğlisinden ihraç edilen mobilya şartlara uygun ol
saydı, mevzuata uygun olsaydı, özüne kadar tetkik
edilmiş olsaydı, Kıbrıs'ta adi sunta tahta olarak orta
ya çıkar mıydı ve bu belgeleri sahte olarak tanzim
eden kamu görevlileri bugün tutuklanmış olur muy
du?
Bakan bir yolsuzluk şebekesinin koruyucusu gibi
davranmıştır. Merkez Bankası kayıtları incelenme
den, Demirel adiyle yatırılan dövizlerin ihracat kar
şılığı olduğu; ya da aynı Demircilerin (burada bu
sözlerimin altını kalın çizgilerle çiziyorum ve Mali
ye Bakanı ile Sayın Ticaret Bakanına ithaf ediyorum,
Almanya'daki Yükseliş okulu gelirlerinden transfer
edilmediği nereden bilinmektedir? (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) Ticaret Bakanı açıklamasını
bu konuda hangi resmî belgelere dayandırmaktadır?
Vergi iadesinin Ecevit zamanında ödenmiş olması,
Yahya Demirel'in yolsuzluğunu ortadan kaldırır mı?
Yolsuzluk her hükümet döneminde olabilir. Önemli
olan, bir ihbar ve b:r dikkati çekme üzerine, yetkililerin
nasıl bir davranış içerisine girdikleridir.
Nitekim Ecevit Hükümeti zamanında Gümrük ve
Tekel Bakanı, konu ile ilgili olarak yapılan bir ih
bar üzerine, hemen soruşturmaya başlamıştır; fakat
soruşturma sonucu alınmadan, Bakanlık, o zaman
herhangi bir kimseyi suçlayıcı davranış içine de, ko
ruyucu davranış içerisine de girmemiştir. İhbar edilen
şahıs Sayın Süleyman Demirel'in yeğeni olduğu hal
de, Ecevit Hükümeti dönemin'de Gümrük ve Tekel
Bakanlığı, konuya siyasî açıdan bakmamaya büyük
özen göstermiştir. Buna karşılık Demirel Hükümeti
nin A. P.'li bakanları konuya tamamıyle siyasal açı
dan bakmışlardır. Başbakan Demirel'in yeğenini ka
yırma ve soruşturmaları engelleme, kamuoyunu ya
nıltma çabası içerisine girmişlerdir. Ticaret Bakanı
nın yolsuzluk olayına kamu hukuku açısından bak
ması gerekirken, hangi yetkiye dayanarak siyasî açı
dan bakmakta ve Yahya Demirel'in savunuculuğunu
yapmaktadır? Ecevit zamanında yapılan ihracatla il
gili bir ihbarın, Hükümet döneminde soruşturma ko
nusu yapılmadığını nasıl bilmezden gelmekte ve du
rumu aynı Hükümetin üyesi olan Sayın Gümrük ve
Tekel Bakanından sorup öğrenmek ihtiyacını niçin
duymamaktadır?
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BAŞKAN — Sayın Uysal 10 dakikanız var, ha
tırlatıyorum.
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Teşekkür
ederim Sayın Başkan.
Değerli arkadaşlarım, Ticaret Bakanı görevi ge
reği yolsuzluk iddialarını ciddî bir tarafsızlıkla in
celetmiş olsaydı, 1 800 parça mobilyanın hangi gemi
lerle, hangi karasularımızdan, hangi tarihlerde nere
lere ihraç edildiğini öğrenemez miydi? Öğrenemezdi,
Yahya Demirel'in hamisi görevini kendisine verdiği
için öğrenemezdi, İhracat gerçekten yapılmış mıdır?
Dışarıdan gelen döviz gerçek mal bedeli mi? Yoksa,
dış piyasadan çeşitli yollardan toplanan ve herhangi
bir malın karşılığı olmayan döViz transfer işlemi mi
dir? Gelen döviz malın karşılığı değerine mi, yoksa
vergi iadesi tahsil edilmek amacıyle şişirilmiş bir
değere mi tekabül etmektedir? Dışarıda gerçek bir
alıcı var mı? Yoksa, alıcı ve satıcı aynı kişi olup,
alıcı olarak gölge firmalar mı gösterilmiştir?
Ne Ticaret Bakanı, ne Maliye Bakanı bu sorula
rı sormamış ve sorulmasına izin vermemişlerdir. Sa
yın bakanların gerçekleri öğrenmeleri için bu sorula
rı sordurmaları gerekiyordu.
Yine, Türkiye'de bulunan belgelere göre ihraç edil
miş görünen mobilyaların, ithal ülkesi olan Kıbrıs,
İtalya ve Libya'ya fiilen ithal edilip edilmediklerinin,
o ülkelerim resmî mercilerinlden sorulup saptanması
gerekiyordu. İthalât fiilen ve resmen gerçekleşmiş ise,
miktarlarının doğru olup olmadığının yine aynı ül
ke ve mercilerden sorulması gerekiyordu. Ayrıca alı
cı firmanın ithal edilen bu maller için ihracatçı Tüfk
firmasına ödediği bedellerin aynı yerlerden sorularak
saptanması gerekiyordu. Sayın Ticaret ve Maliye Ba
kanları ne derece sorumlu olduklarını düşünmedik
leri için, bütün bu ifade ettiğimiz hususların hiç biri
sini sormamışlardır. Sayın bakanlar tarafından ileri
sürüldüğü gibi, Yahya Demirel'in ihracat yaptığı 3
yabancı firmanın fiilen var oldukları da saptanmış
değildir.
Aslında, Demirel'i ve ailesini kurtarmak için res
mî ağızlar tarafından ilk kez yalan söylenmemektedir; gerçeği gizleyip saptırarak kamuoyunu yanıltabi
leceğine ilk kez inanan kimse Maliye Bakanı Ergenekon ve Başol olmamıştır. Daha önce de Demirel kar
deşlerin Devlet bankalarından yasalara aykırı biçim
de kredi alarak yolsuzluk yapıldığı belgeleriyle açık
landığında, yine «böyle şey yok» diyenler çıkmıştır.
Ne var ki, belgeler ve mahkeme dosyalan geçte ol
sa gerçeği ortaya çıkarmıştır. Demirel biraderler, ken
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dilerine bu denli kolaylık gösteren ve yardımcı olan
görevlileri de ödülsüz bırakmamışlardır; Hacı Ali
Demirel'e Ziraat Bankasından usulsüz kredi veren
memurlardan, Bankanın Yenişehir Şubesi
Müdür
Yaf d imcisi Refet Gürsel, kredi yolsuzluğu soruştur
ması devam ederken görevinden istifa etmiş ve tica
rete atılmıştır; OR - KO Ticaret adı altında bir şir
ket kurulmuş, Refet Gürsel % 32 ve Hacı Ali De
mirci'de % 45 payla bu adi ortaklığın sahipleri ol
muşlardır. Böylece yine Demirci'ler sayesinde keres
te kalkınmasına yeni bir şirket daha katılmıştır. «Zi
raat Bankası kredileriyle Demirci'lerin ne ilgisi var
dı?» diye, o zaman soranların burada söylediğimiz
bu konuda aradıkları cevabı bulacaklarını sanıyoruz.
Sayın milletvekilleri, Ticaret Bakanı Halil Başol'un sorumlulukları yalnızca konuşmamızda belirttiği
miz hususlardan ibaret değildir. Halil Başol, tek en
dişeleri, kendilerine verilen resmî görevi yerine ge
tirmek ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine hizmet et
mek olan memurları da Yahya Demirel olayının iyi
ce patlak vermesine yardımcı oldukları düşüncesiy
le görevlerinden almıştı. Bu sorumluluk duygusu
taşıyan Devlet memurlarının, bugün yürürlükteki in
safsız soygun ve yağma düzeninin önde gelen kahra
manlarından birinin marifetlerini açıklığa kavuştur
madaki rolleriyle izah edilebilir. İktidara gelmiş olan
cepheciler, bu namuslu ve devlet, çıkarından yana
olan görevlileri, yasaları da hiçe sayarak ve tereddüt
göstermeksizin cezalandırmışlardır.
Sayın milletvekilleri, şimdi Demirel açıkça ilân
etmelidir; «Kardeşlerimin ve yeğenlerimin servetle
rinden benim payım yoktur, ailemizde mal ortaklığı
yoktur. Yeğenim Yahya Demirel'in bu yolsuzluğunu
şeklen değil, esastan inceletmek için bütün ticarî def
terlerine ve yazışmalarına el koy dürttüm; soruştur
manın her yönüyle yapılmasını emrettim. Soruştur
mayı dürüstçe yönetmek isteyen kamu görevlilerini
işlerinden uzaklaştıran bakanlarımdan hesap sordum.»
Bunu yapabilir mi? Hayır. Aksine, şaibeli yeğenine
isviçre'ye gidiş izni veriyor. Yahya Demirel'i İsviç
re'ye mobilya yolsuzluğuna kılıf hazırlamak üzere
gönderiyor. Maliyeye 100 liralık borcu olanlar yurt
dışına çıkamazken, Devletin milyonlarca lirasına kas
teden yeğenini ise kolaylıkla yurt dışına çıkarabili
yor,
Yeğeninin İsviçre'deki ortağı hakkında Türkiye'
de tutuklama kararı çıkarıldığı halde, bu Tüfk va
tandaşının Türkiye'ye iadesi için neden herhangi bir
diplomatik girişimde bulunmuyor? Aynı zat; dün bü-
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tün gazetelerde yayınlandığı gibi, Atilâ Özçelik, boy
boy resimlerle beyanatlar veriyor ve altında biri ka
palı biri açı'k son model arabalarla bir o Avrupa ül
kesinden bir o Avrupa ülkesine gezebiliyor gidebili
yor; bir o Avrupa ülkesinde bir köşk, bir o Avrupa
ülkesinde bir köşk sahibi olabiliyor. Sanki bizimle
alay eder gibi, orada basın mensuplarına demeçler
patlatıyor.
Bundan beş yıl önce sıfırdan başlayan bu adam.
kırk para parası olmayan bu adam, bugün hem Avru
pa'nın, hem Türkiye'nin sayılı milyonerleri arasında
adı geçen bir adam oluyor. Türkiye'ye de gelmiyor;
Hükümet, onu buraya getirmek için hiç bir diploma
tik işlem yapmıyor.
Değerli -arkadaşlarım, Ticaret Bakanı, bu yol
suzluğa direnen, onu ortaya çıkaran Ticaret Baka
nı Müsteşarını görevden aılııyor. Bu Müsteşarın evi
ne bomba atılıyor, sıifâh atılıyor ve kendisi ölümle
tehıdilt ediliyor; ama Başjbafcan Demirellin İkili kıpır
damıyor, Bilinen mantığı ilie vurdum duymazlığı ile
«ispat edin» (diyor. Oysa olay, kamuoyunda sergi
leniyor, açık 'ithamlar yapılıyor.

landırıcı Şellef yan ile ilişkilerini gene eskisi gibi sür
dürüyor.
/Sayın milletvekilleri, şunu hemen belirteyim ki,
Başbakan Süleyman Demirel'in Sorumluluğunu ge
rektiren eylemleri, anılan atama ve nakil kararna
melerini, bu kararnamelerle güdülen amacı bilerek
imzalamış olmasından ibaret değildir. Başbakan
Süleyman Demirel'in, Ticaret ve Malliye Bakanları
tarafından işlenen ve ayrıntılarıyla belirttiğimiz öte
ki suçların da aslî faili olduğu görülmektedir.
Uzun yıllar Başbakanlık etmiş* siyasete atılmazdan
önce müteahhitlik ve yabancı firmaların Türkiye'de
ki temsilciliğini yapmış olması nedeniyle, ticarî iş
lemlerin karakterini, özellikle ithalât ve ihracat iş
lemlerimi çok iyi bilmesi gereken Başbakanın, kardeşjinün oğlu hakkında yürütülen soruşturmanın hafi
fe alınlrrtaisınla ve gerektiği gftbli bk somşturtna yapıl
maksızın, soruna kapanmış gözüyle bakılmasına1
ftzıih vermesi kastının ağırlığını artırmış, suçluluk
iradesini yoğundaştırmıştır.

Maliye Balkanı Yılmaz Ergenekon basın toplan
tısında; Yafaya Demıirel dosyasını (incelettiğini, bu
dosyaıda Şellefyan 'ismine rais!la>nimadığını ileri sürü
yor. Yılmaz Ergenekon bu ifadesdylje, açıkça yalan
söylemiştir. Çünkü, İsviçre Ticaret Ataşeliğimiz,
yazısında; Yafaya Demirel dosyasında imzası bulu
nan ıK. Ardenlin, aslında KJirkor Arden Şellefyan
olduğunun İsviçre resmî makamlarınca bildirilmiş
olduğunu yazmaktadır.

HAYRETTİN
UYSAL (Devamla) — Sayın
Başkan, toparlayacağım.

ıMaliye Bakanı bu gerçeği gizleyerek, soyadını
Türk kamuoyundan saklayan Şelefyanla, esMden
var olduğu yaygın bir biçfimde 'ileri sürülen ortaklığı
gizlemek işitiyor.
Ayrıda, Derriirel ailesinin çok yakını olan Maliye
Bakanı, Yafaya ıDemirel'in ismM bildirdiği firma
nın mevcut ofllduğunu iddia ederek de kamuoyunu
yanıltmaya çalışıyor. Oysa Maliye 'Bakanı, elinin
altında bulunan resmî belgeleri inceletftöğıi için çok
iyi bilmektedir ki, İsviçre'de böyle bir firma yok
tur. Hattâ, İsviçre'ye komşu {Liechten&tein Prens
liğinde) bile böyle bir firma yoktur. O Iiechtenstlein
Prensliği ki, sadece beynelmilel dolandırıcıların difit
attığı bir yerdir. Yahya Demirerin ismini bildirdiği
fenanın bonoda da işyerli Ve herhangi bir binası yok
tur.
Bilinen oyunlar, Demirel'in bu kezkli Başfaakanlığın'da gene oynanıyor. Dem'irel ailesi büyük do

BAŞKAN — Sayın Uysal, müddetliniz bitmek
üzeredir, lütfen toparlayın efendim.

Sayın milletvekilleri, bazı partilere mensup Mec
lisimizin sayın üyelerinden bazıları, gensoru öner
gemiz için peşin yargıya vartfıış görünüyorlar. Di
yorlar ki: «Bu, Hükümeti yıkmak için politik bir
girişimdir.» Eğer bu mantıktan hareket edilecek olur
sa; açık açık gözlerinle görsen, ellinle tutısan bile
hiçbir yolsuzluğun, soygunun hesabını sormamak
gerekir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar)
Hiç şüphesiiz hukuk devleti olmak bir yana, sa
dece bir ahlâk anlayışı dahi, kanıtlanmış bir olay
da politik davranışın çok üstlünde bir değerlendirme
yi zorunlu kılar kısan için. Siyasette yalnız pofiltlik
çıkara uygun peşin bir hükümle hareket edilecekse,
bundan kişilerden çok, Devletimiz, demokrasimiz
en başta zarar görür.
Eğer bir olay devlet yöneticilerine bağlı olarak
toplumda bütün değerleri kokuşturuyor, çökertiyor
ise, eğer toplum vicdanında ve kafasında bir kanı
olarak «Balık baştan kokar» tezi yer etmişse, bu
duygunun, bir tezin sökülüp atılması gerekir. Bu
görevi yapmak zorunda oüan müesseselerin en ba
şında, halkın gözünü difctüği, ondan her şeyi bekle
diği Parlamento gelir. Aslında Başbakanın çekilme
si hukukî bir zorunluktur.
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Bilindiği gibi, bugünlerde Ereğli'de fair ceza dava
sı görülmektedir. Her ıdavada olduğu gibi, bu dava
da da İki taraf vardır, IBM sanık sandalyesinde otu
ran Yahıya Demirci'dir; diğer taraf İse kamudur.
Daha geçerli bir deyimle devlettir. Bu davaya Dev
leti ttemsilen Hazine vekili taraf olarak katılacaktır;
ama gelin görün ki Hazine, Maliye Bakanının ve
onun üısıtü Başbakanın elindedir. Yani, bir tarafta
yeğen vardır,, diğer tarafta amca vardır. (C. H. P.
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
,Ve bu davada «Başbakan amca», yeğenine karşı
Devlet Hazinesini koruyacaktır. Oysa Barbakan Deırrtitrel'ıin böyle bir durumda tarafsız davnatıalmıafyacağı,
devlet hakkını faorayamiaiyacağı, yakınllaımhıh yolsuz
luklarını örtbas etmieyi daima devlet yararına üstün
tuttuğu ortadadır. İşte bu durum, insanın doğasına
ve hukuka aykırıdır. Başbakan ve ilgüıli bakanlar
görevde bulundukça, bu olayda, bu davada devletin
görevi açısından, ulusun çıkarları açısından, demok
ratik rejim açısından ortaya çıkan çelişki, hukukun
üstünlüğünü, ahlâkî değerleri tahrif ede ede devam
edecektir.
Değerli milletvekilleri, çağımızda, geri kalmış
ülkelerde içeride sömürücü varsa, mutlaka dış sö
mürücü ile birleşmiştir. Geni kalmış ülkelerde sah
teciler, milletlerini çoğu kez yalnız sömüımezler;
o halde sömürücülük bir büstündür. Bu belâya uğ
ramış ülkelerde her şey yıkıma uğruyor demektir.
Bu duruma ülkenin ne siyasası ve ne de ekonomisi da
yanır.
•Bir gerçeği btiılerak konuşuyorum. B'ir meydan
okumaya karşı, tüm değerleri tahrip ederek «ben»
demeye devam edene karşı, biz buna «dur» diyenniyorsalk, ibu sömürü ve sömürücü belâsından ko
lay (kurtulamayız.
Birtakım insanların kafasında, hem de millet
ve devlet kesesinden alarak, paranın her şeyi yap
maya hakiki ve gücü olduğuna dair bir düşünce dahi
varsa, bu düşünceyi söküp atmalıyız.
Eğer çoğunlukla söz sahibi olanlar, gerçeği in
kâr İçerisine itilip ortaya koymaktan alıfconuluriarsa,
Türkiyeli 'gelişmiş ülke yapmak yolu tıkanıklığa uğ
rar,
»İktidar kopmasından kuşku duyup, korku ve bü
zülme reflekslerine saplanmak, geleneksel değerleri
işler hale geçirmemek olur ki, bu demokrasimiz
için bir zaaf unsurudur.
Türk demokrasisi, Türk Parlamentosu, bütün
bunların üstüne çıkıp, bu zaaf unsurlarını söküp
atmalıdır, bu engeli aşmalıdır.
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Değerli arkadaşlarını, DemirelUer bir müstahkem
mevki gibi normal yasaların dahi (işlemediği, giril
mesi, görülmesi, araştırılması yasak bir bölgedir.
Üzerindeki iktidar gücünü, iktidarın kaynağı Mec
lis bile alıp bu müstahkem mevkiye girememiştir.
Oysa, iktidar gücüyle donatılmış bu müstahkem
mevkide, sömürünün yarattığı para babalarının tez
gâhları çalışıyor, millet kesesinden alıyor, yeni
milyonerler üretiyor, ortaya çıkarıyor, ortaya sa
lıyor. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar)
BAŞKAN — Sayın Uysal, son cümlenizi lütfen
ifade buyurun.
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bitti efen
dim, b'M, bitti... Hay hay efendim.
BAŞKAN — Zaten bir saatlik süre içinde tanın
ması lâzım gelen şeyi fazlasıyle tanıdık. Bir suiisti
mal konusu konuşulduğu bir yerde beni böyle bir du
ruma sokmayacağınızı umarım. (C .H. P. sıraların
dan gülmeler, alkışlar)
Lütfen son cümlenizi ifade edin efendim.
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, çok teşekkür ederim; son cümlemi söylüyo
rum efendim.
Sayın arkadaşlarım, bu müstahkem mevkiye hu
kukun üstünlüğüne dayalı, halk iradesiyle, millet
iradesiyle Meclise gelmiş olan milletvekilleri mutlak
girmellidir.
Değerli arkadaşlarım, M. C. İktidarı olarak
belki oylarınızın çdkluğuyle bu gensorumuzu Günde
me aldırmayabilirsinliz. Soruşturmadan kaçarak, yol
suzluğun sorumlularını koruyabilirsiniz; ama böyle
yapınca sorumluları koruma karşı! ığınida devleti ve
ahlâkı harcamış olursunuz. (C. H. P. sıralarından
«Bravo» sesleri) Halkın devlete güvenini bir kez
daha yıkmış olursunuz. Biz, buna ihtimal vermek
istemediğimizi de burada belirtmek istiyoruz. De
ğerli milletvekillerinin, Millet Meclisinin bu tarihî
görevini Yüce Meclisin hatırlayacağını, bileceğini
ve onun idraki içerisinde olduğunu bilerek bu söz
leri söylüyoruz, ifade ediyoruz.
Sorun, Türkiye'de devlet sorunudur, sorun Tür
kiye'de demokrasi sorunudur, sorun Türkiye'de hu
kukun üstünlüğü sorunudur. (C. H. P. sıralarından
«Ahlâk sorunudur» sesleri) Ahlâk sorunudur, fazilet
sorunudur.
Teşekkür ederim, Saygılar sunarım değerli arka
daşlarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal.
Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi Meclis
Grup Başkanvekili Sayın Ertem, bir önergeyle, gen
soru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususu
nun oylanması sırasında bu durumun, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
18 nci maddesine uyup uymadığı hususunda Başkan
lığın görüşünün açıklanmasını talep etmektedir. Mü
zakerelerin bitiminde ve gündeme alınıp alınmaması
hususunun oylanmasından önce bu konudaki görüşü
müzü ifade edeceğim.
Görüşmelere devam ediyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, Danışma Kurulu siyasî
parti Meclis grupları adına yapılacak görüşmelerin sı
rasını saptamış bulunuyor. Bu sırayı okuyorum : De
mokratik Parti Meclis Grupu, Millî Selâmet Partisi
Meclis Grupu, Adalet Partisi Meclis Grupu, Cumhu
riyet Halk Partisi Meclis Grupu, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Meclis Grupu.
Demokratik Parti Meclis Grupu adma Saym
Mehmet Altınsoy, Millî Selâmet Partisi Grupu adı
na Sayın Orhan Akkoyunlu, Cumhuriyet Halk Par
tisi Meclis Grupu adına Sayın ismail Hakkı Birler'in
görüşeceklerini havi tezkereler gelmiştir. Adalet Par
tisi Meclis Grupu adına Sayın Kemal Şensoy'un,
Cumhuriyetçi Güven Partisi Meclis Grupu adma da
Sayın Hasan Tosyaîı'nın konuşacakları da şu anda
bildirilmiştir.
Gruplara sırasıyle söz veriyorum : Demokratik
Parti Meclis Grupu adına Sayın Mehmet Altınsoy,
buyurun efendim. (C. H. P. ve D. P. sıralarından al
kışlar)
D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY
(Niğde) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli
üyeleri; Başbakan Sayın Demirel ile Demirel Hükü
metinin iki Bakanı hakkında, Cumhuriyet Halk Partisii Sayın Grup Başkanvekilleri tarafından verilm «olan Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması
yolunda açılan müzakere münasebetiyle Demokratik
Parti Grupu adına görüşlerimizi açıklamak üzere
yüksele huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum.
Değerli milletvekilleri;
Millet denen topluluğun hükümranlık alâmeti, dev
let kurma vasfında mündemiçtir. Bir başlka deyimle;
eğer bir milletin devleti varsa, istiklâli ve hüküm
ranlığı, yani, kendi kendisini idare etme yeteneği var
ve tam demektir. 16 bayrakla temsil edilen, 16 büyük
devletin kurucusu büyük Türk Milleti, büyüklüğü nis-
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petinde devlet fikrine sahip ve saygılı olma karakteri
ihraz etmiştir.
Hiç şüphe yoktur ki, Anadolu toprağı üzerinde
kurulan Tüılk devletleri de, yaşadığımız asırda mevcut
olan son ve müstakil Türk Devleti de aynı karakteri
taşımaktadır,
Türk toplumu için devlet fikri mukaddestir. Türk
milletinin inancına göre, devlet denen mefhumun ha
muru adalet ve fazilet ile mayalanmıştır. Dokuz asın
aşan Anadolu Türk hükümranlığı, adalet ve faziletin
devlet yönetiminde temel unsur olma telâkkisi yle
mümkün olmuştur.
Anadolu Türk Devleti, gerek Cumhuriyetten bu
yana millî devlet vasfıyle kurulduğu dönemde, gerek
se imparatorluk döneminde diğer millet ve cemaatleri
bünyesinde barındırdığı sıralarda, aslî unsur olan
Müslüman Türkiye'de gayri Türk ve gayri Müslürn1
diğer milletlere de hep adaletli hep faziletli devlet hü
viyetiyle hükmetmiştir. Türik Devletinin karakteri
böylece belli olmasına rağmen, Devleti yönetenler
maalesef her zaman faziletli her devirde adaletli ola
mamışlardır. Bu büyük Devletli kuman ve yaşatan, Af
rika çöllerinden Avrupa ortalarına kadar yayıp bü
yülten yüksek karakterli idarecilerin «Yok oldu»1 den
diği anda bile Devletini bütün heybetiyle ayakta tu
tan büyük kurtarıcıların yanında az da olsa vasıfsız
ve faziletsiz yöneticiler görülmüştür ve görülmekte
dir,
İkinci Anadolu Türk Devletinin kurucusu Sultan
Gazi Osman Han öldüğü zaman, arkasından ancak
bir koyun çobanının mal varlığına denk miras bırak
mışken, Sadrazam (Bugünkü deyimiyle Başvekil)
Hırvat Paşa süflî hayatı sona erdiğinde geriye yüzmilyonlarca duka altını değerinde mal bırakabilmiştir, ama bu Devlet «ebed müddet» adını rüşvetçi dön
me Rüstem'den değil Gazi Hünkâr Ertuğrul oğlu Os
man'dan almıştır. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar)
Anadolu Türk Devletinin karakteri kuruluşun
dan beri değişmemiştir, ama yöneticilerinde deği
şen şahsiyet ve seciye ölçüsünde Devlet yücelmiş ve
ya düşmüştür. Devlet yücelirken, başında, kendi
tebaasının değil bir düşman ülkenin
tebaasının
bağından koparılan bir salkım üzümün parasını
Omcaya asılı bıraktıran Murat Hüdavendiğâr Gazi
Han vardı; inkıraza yüz tuttuğu zaman da ise, me
muriyetleri rüşvetle dağıtan rezil Halet Efendiler
yönetiyordu. Ancak şurası unutulmamalıdır ki, Türk
Devletinin yüceliş devrinde de çöküş devrinde de

M. Meclisi

B : 80

Devleti yönetenlerin hukukî ve siyasî sorumlulukları
vardı, bugün de vardır. O devirlerde kanunen so
rumlu olan Sadrazamların suçları tespit olundukta
mallan müsadere edilir hatta kendileri idam olu
nurdu. Siyasî sorumlulukları tespit edildiği ahvalde
ise, Hükümet etme alameti olan mührü hümayun
ellerinden alınırdı. Bugün de temel prensip aynıdır;
ancak demokratik nizamın gereği olarak uygulama
metodunda bir değişiklik vardır: Kanunî sorumlulu
ğu tespit edilen Başvekil ve Vekiller Yüce Divana
sevk olunur; siyasî sorumluluğu tespit olunanlar ise,
iktidardan uzaklaştırılır.
Muhterem arkadaşlar, bu kısa tarihî panoramayı
bir maksat için gözönüne sermek zaruretini duyu
yoruz :
Devlet fikri devamlılık ifade eder. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti Anadolu topraklarına 1923'do
gökten düşmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti
kendi öz vatanında yok edilmek istenen bir Devle
tin öz halkının bağrından fışkıran temiz ve asil kan
la kurulmuştur. Cürmü ve vüsati ne olursa olsun
karakteri ve vasfı bir öncekinin aynıdır ve büyüktür.
Bu nedenle, devlet idaresinin en üst kademesinde
görev alanlar bu makama ister kendi liyakat ve
kabiliyetleriyle gelmiş olsunlar, isterse kaderin şev
kiyle o seviyelere tırmanıvermiş olsunlar, tutum ve
davranışlarının iyi veya kötü hareketlerinin sadece
kendi iktidar dönemlerinde değil, tarihin akışı içinde
büyük Türk Devletinin haysiyetini de eüküliyeceğini
hatırdan çıkarmamalıdırlar.
Değerli milletvekilleri, hi'.zurunu?a getirilen Gen
soru önergesi sayın Başbakan ve sayın Maliye Ba
kanı ile Ticaret Bakanını hedef almaktadır, tddiaya
mesnet olan mesele ise; sayın Başbakanın karde
şinin oğlu Yahya Demirel adlı gencin, Devlet Ha
zinesinden 20 milyon Türk lirasını vergi iadesi adı
altında gasbettiği ve sayın Başbakanla sayın Bakan
ların bu haksız kazanç olayını tahkik, teftiş ve ica
bına tevessül yerine örtbas etmeye yeltendikleri, ha
disenin asılsızlığı ve yapılan muamelenin doğruluğu
yolunda beyanlarla kamuoyunu yanılttıkları, yol
suzluğu ortaya çıkaran devlet görevlilerini bulun
dukları yerden başka taraflara sürdükleri, bu su
retle de suçluyu himaye, yolsuzluğu vikaye, Devlet
Hazinesini soymayı terviç ettikleri, böylece görevle
rini kötüye kullandıkları yolundadır.
Önerge sahiplerinin bu iddiaları, önce Türk ba
sın çevresinde yapılan neşriyat ile, sonra da idarî

24 . 3 ? 1976

O :1

ve adlî mercilerin yaptığı teftiş ve tahkikat ile bu
günkü safhaya ulaşmıştır. Bu mesele ile ilgili Mec
lis Araştırması ve Meclis Soruşturması önergelerinin
Yüce Meclislere verilmiş olması, en sonunda di
hadisenin mihrakı olan Yahay Demirel denen şah
sın Adalet Bakanlığınca tutuklanmış olması Yüce
Meclisin bütün üyelerince sanırım yakın bir ilgi ile
izlenmiştir.
Bu nedenle hadisenin bu yönlerinin geçmiş safa
hatını bir kere daha tekrar etmenin lüzum ifade et
mediği kanaatindeyim. Ancak, Gensorunun odak
noktası olan mobilya yolsuzluğu ve sunta dalavere
sini sayın Başbakan ile sayın Bakanların eylemleriyle
ilgisi yönünden tahlile tabi tutmak zorunda kalaca
ğım. Zira Başbakanın siyasî sorumluluğu ve cezai
sanıklığı, bu sunta sahtekârlığı hadisesi karşısındaki
'davranışımdan neşet etmektedir.
Muhterem arkadaşlar, suç ve cezanın şahsiliği
prensibi, yazılı hukukun en eski kaidelerinden biri
sidir. Huysuzlanıp şahlanarak binicisini düşüren, son
ra da, çifte atıp öldüren atın eğer takımı ile birlik
te cezaya çarptırıldığı Roma Hukuku dönemi, 22 asır
geride kalmıştır.
Kardeşlerin banka soygunundan, yeğenlerin sahte
mobilya üç kâğıtçılığından ağabeylerin, amcaların ce
zalandırıldığı bir ülkeyi adalet adına varsaymak müm
kün değildir. Ancak, bir başbakanın devlet katında
ki mevkiini paravan yapan kardeşleri devlet banka
larından kanunsuz kredi almışsa, yeğenin devlet ha
zinesini soyduğu ihbarı amca başbakan tarafından
örtbas edilmeye gayret edilmişse, gene suç ve ceza
nın şahsiliği prensibinden hareketle nüfus suiistimali
nin mihrakı olan devlet kasasını soyanları himaye
eden Ceza Kanunumuzun tabiri ile «Görevini ve
yetkisini kötüye kullanan kişi hakkında hukukun ge
reği yapılır» Bu kişinin başbakan olması ise, kanun
önünde herkesin eşitliği prensibinin bir gereği ola
rak takip edilecek prosedür dışında hiç bir şeyi de
ğiştirmez.
Şimdi muhterem arkadaşlar, Sayın Süleyman De
mirci'm yeğeni Yahya Demirel'in tevkifine müncer
olan mobilya sahtekârlığı yoluyle Hazineyi dolan
dırma fiiline dayalı tahkikat devam ederken ve me
sele adlî mercilere intikal etmişken, bu gensoru öner
gesi ile sigaya çekmenin ve gerekirse güvensizlik oyu
ile düşürmenin caiz olup olmayacağı yolunda Yüce
Meclisin değerli üyelerinin vicdanî kanaatlerinin tahassülünde- yardımcı olmak emeliyle ve bu vesileden
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İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — O za
kendi vicdanî kanaatlerimizin belirmesin- I
man
nerede idiniz?
olan gerekçeleri açıklamak amacıyle olay- .'I
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — O zaman
ileri tarihlerden ve Sayın Demirel'le ilişik
da burada idim, gensoru önergesi verdim ;za,tıâliniz
yönlerinden ele almak durumundayım.
nerede idiniz?
Sayın Demirel'in Türk siyasî hayatına iktidara
IIİLMt TÜRKMEN (Samsun) — Her şeyi sahte.
namzet bir partinin en yüksek seviyede temsilcisi ola
BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı görüşmeyin
rak katılmasindaki sürpriz olayın calibi dikkat yö
efendimi; rica ederim, Devam 'buyurun efendim.
nüyle başlarsak, sanırım hadisenin mdbdeini tespit
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Sayın De
etmiş oluruz. Bunun, gensoru açılıp açılmaması ile
mire! masonluğunu inkâr ederken, sabah kahvaltısını
ilgisi nedir, denebilir. Biz de deriz ki, devlet yöneti
dua
etmeden yapmayan bir ailenin çocuğu olduğunu
minde mesuliyet taşıyan bir siyasînin bir tek olay
(beyan
etmekle, Müslümanlıktan ne derece haberdar
daki tutumunu değerlendirmek ve varsa siyasî so
olduğunu
da ortaya koymuştur.
rumluluğunu tespit etmek elbette o şahsın siyasî ka
bilistifade
de miyar
lan biraz
ve ilişkin

rakterini ve politik eylemlerinin detaylarını bütün
geçmişi boyunca bilmek ve değerlendirmekle müm
kün olacaktır.
Bu sebeple 1976 Martında Sayın Demirel'in bir
hareketini değerlendirmekte isabet kaydedebilmek
için, 1964'lerde Türk siyasî hayatına zuhur eden Sa
yın Demirel'in sebebi zuhurunu bilmek şarttır.

Kilmun ne (inanışta olduğunu şüphesiz Allah bilir.
Karışmakta haddimiz değildir; ama elhamdülillah
Müslüman olarak bildiğimiz ibir husus var. Müslü
manlar her öğüne besmele ile (başlar, şükürle biti
rirler. Şayet dua gerekirse onu da doyduktan sonra
yaparlar. Önce dua edip sonra yemeğe başlamak
Hıriistiyan ve çıfıt teamülüdür. (D. P. sıralarından gü
lüşmeler) încil ve Tevrat geleneği ile 'Müslümanlığını
ispat etme patentli, Sayın Demirel'e mahsus bir garip
lik olarak hatırallarda devanı edecektir.

1964'te Adalet Partisi Genel Başkanlığına nam
zet olan Sayın Demire! hakkında bir iddia ortaya
atılır. Kendisinin «Bilgi» adlı mason locasına kayıt
lı olduğu söylenir. Maksat, masonluk gibi din ve mil
Muhterem arkadaşlar,. demokratik parlamenter sis
liyet tanımayan gayri millî kuruluşları sevmeyen Türk
temin şüphesiz mluhassenatı ve meziyeti vardır; ama
halkının içinden gelmiş olan Adalet Partili delegele-' her sİMemdle olduğu gibi onda da bazı açmazların bu
ri ikaz etmektir. Sayın Demirel, mason locasından bir
lunması tabiîdir, işte çoğulcu demokratik sistemin
vesika getirerek, Türkiye'nin baş masonunun imza- j acımazlarından biri de, bazı ahvalde asarı belli fakat
sı ile mason olmadığını kongreye ispatlar. Bu ispat
kendisi gizli güçlerin müessir propagandası ile şans
lama keyfiyeti Sayın Demirel'e Adalet Partisi Ge
ve tesadüflerin ittifak edıip, bir kimseyi yıldırım hızı
nel Başkanlığını kazandırır; ama mesele Türkiye
ile Devlet yönetimlinin" en üst 'kademesine fırlatuvermemason mehafilinde başka fırtınaların kopmasına se.
sidir. Bu tarz sürpriz sıçramalar ülke için de, o ma
bep olur.
kama oturan içlin de bazı ahvalde hüsnü tesadüf, bazan da şayanı teessüf olur. Sayın Detmirel için hangi
Sayın Demirel'e bu vesikayı sahte olarak verdi
şıkkın tecelli ettiğini olayların panoraması içinde tespit
ği anlaşılan Necdet Egeran adlı büyük mason, Ek
edersek, mobilya yolsuzluğu iddiasına dayalı gensoru
rem Tok adlı bir başka büyük mason birbirine gi
(isteminin Demirel ile ilgisini veya ilgisizliğini sanırım
rerler. İskoç Yüksek Locasından, tekris muamelesi
daha da netlikle ortaya koyma 'imkânı ıbuluruz, beye
noksan kalmış uyuyan Türkiye mason localarına ka
fendi müsaadle ederse italbiî.
dar dalgalanma uzun müddet devam eder. Sahte ve
©ir partinin tek ibasına iktidar olmamasını amaç
sika ile başlayan siyasî mücadelenin zafer nutkunda
layan millî Ibalkiye adlı çetrefil sisteme rağmen, Ada
Sayın Demirel'in söylediği ibret verici bir cümleyi
let Partisi tek başıma iktidara gelecek kadar milletin
de erbabının hafızalarında tazelemekte bugün için
iltifatına mazhar olmuştur. Sayın Demirel genç dene
yarar vardır.
cek yaşıta Türkiye'nin Başbaknlık koltuğuna yüksel
MEHMET AKSOY (Urfa) — Gensoru önerge
miştir. iBir seçilm dönemi sonunlda, mıiEet/in bu itimat
si ile ne alâkası var.
I
ve -iltifatı tekrar tecelli etmiştir; ama her nedense ikin
di dört yıllık dönemin ilk Senelerinde köprülerin al
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Gensoru
önergesi ile ne alâkası olduğunu başta söyledim; ga- I tından akan suların rengi değişmeye başlamıştır. Par
liba dinlememişsiniz.
| lamento içinde muhalefetin, dışarıda matbuatın ve çe— 301 —
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fitli çevrelerim dilinde Sayın Dernirel iktidarına yö
nelik ' suiistimal iddiaları, Dernirel biraderlerin kredi
yolsuzluğu hikayeleri: günün konusu haline gelmiştir.
Bir ülkede devlet yönetiminin üst kademelerine yö
nelik ve hele siyasî küflenin 'ismi etrafında yolsuz
luk ve soygun şayiaları, bilhassa şüyu bulan olayların
maddî delillere dayanılarak teyit olunması, o ülke
içinde gelişime ve Devlete hâkim olma emeli ile pusu
da yatan yeraltı körnümislt mihraklarının taarruza geç
mesi için işaret fişeği niteliğini taşır. Maalesef ülke
mizde de öyle olknüştur. Dömirel biraderlerin nüfuz
suiistimal ve 'kredi yolsuzluğu iddialarının arttığı
nispette, şartlandırılmış komünist gençlerin de işgal,
boykot, baskın, soygun, adam kaçırma, polis kurşun
lama eylemleri şiddet kazanmıştır. Haltta banka soyan
anarşistler «halkı soyanları da biz soyuyoruzı» diye,
ıbu iddiaları, suçlarının mazeretine gerekçe yapmışlar
dır.

Bu iddiaları ortaya getirip denetim görevimi yapan
Etem iKılıçoğkt ise, 29 Ooak 1970 tar.iîünıd'e Adalet
Partıisıimden kesim olarak ihraç edildi.
Mıgırdıç Şellefyan'la İlgili gerçek yolsuzlukların
aydınlığa kavuşmasını sağlayan milletvekiline siyasî
baskı yapılıyor ve o sıralarda yeni ortaya çıkan bira
derlerle ilgili yolsuzluklarımın 'üzerine düşecek olan
lara gözdağı verilmek isteniyordu.
Simidi bu haysiyetle bağdaşmaz metotlarla korun
maya çalışılan Mıgırdıç Şellefyam'ım me olduğunu ve
mie yaptığımı birlikte görelim :

Memleketin içinde bulunduğu, daha doğrusu De
rnirel iktidarınım meydana getirdiği ekonomik buna
lıma eklenen suiistimal ve kredi yolsuzlukları riva
yeti, sosyal bünyeyi aMilst etmeye her zaman hazır
olan komünist ve anarşist gerillaların, kırsal ve kent
sel eylemlerine taim bir gerekçe teşkil etti. Başkent
sokaklarımda adam kurşunlandığı, can ve mal emni
yetinim ortadan kalktığı bir dönemde devrin Başba
kanı tam bir vurdumduymazlık içinde; «Sokaklar yü
rümekle aşınmaz, demokrasilerde biraz da anarşi var
dın» diryebileeek kadar rahatlık ve pişkinlik içindey
di.

Ancak herkesin bildiği bir şey var: Türk ve Türk
lük düşmanı Ibu adamla hâlâ Türkiye'de ilişkilerini
sürdürenler vardır. Kazamç hırsıyla, onumla ve onun
yakınlarıylie iş ve ticaret ortaklığı yapanlar vardır.
Şellefyan bir yamdam yurt dışında yürütülen Türklük
ve Türkiye aleyhindeki hain teşebbüs ve propagan
daların kanlı eylemlerin finansmanımı sağlamakta, öte
yandan bu finansîmaniın bir kıstmımı fukara Türk vergi
mükellefine ödetdbilmekltedir. Türkiye'de buna alet
olanlar vardır.

Sayım Demirel'im uğruna kemdi partisindeki şerefli
üyeleri ihraç etmeyi göze aldığı bu Şellefyan, bilâhara
her türlü günah yükümü biraz daha ağırlaştırarak
isviçre'ye kaçftı. Piyasayı 100 milyondan fazla dolan
dıran bu vatan hainliği tescil edilmiş beynelmilel sah
tekâr, atziiz dostu Süleyman Beye bilmiyoruz giderken
Allaha ısmarladık» diyebildi mi?

Vatam haini Mıgırdıç Şellefyan'la hâlâ ilişkisini sür
dürenler arasında maalesef Sayım Demirel'im yakınları
Olayların bu merhaleye gelmesi, işin bu renge da vardır. Bu vesileyle bir gerçek haksızlığı düzeltme
nin yeri olduğu kanatinldeyim. Bazı çevrelerce Sayın
bürünmesi (nihayet Sayın 'Başbakanın kendi partisi
ûçimdeki sağduyu sahibi fazilet erbabınım harekete . Süleyman Demirel'in bazı talihsizliklere duçar olduğu
edebiyatı yapılmaktadır ve denilmektedir ki: «Deimigeçmesine varıp dayandı.
rel, kardeşlerinden, yeğenimden ve dostlarımdan çok
Dernirel adının karıştığı ve taraf olduğu ilk yolsuz çekti. Aslında omlarım vebali Süleyman Ddmıirel'den
luk itdidüalaırı, 1969 seçimlerinden sonra Adalet Partisi soruluyor.»
Grupumda ele alındı. Bu yolsuzlukları, Sayın Btem KıKanımızca hakikat bunun taim tersidir. Dernirel
lıçoğhı, ıtanihî şjeröfine sahip olduğu bir fazilet mü
Ailesinde talihsiz olan kiklerin ikisi de «Yahya» adını
cadelesi anlayışıyla ortaya koydu. Ortaya koyduğu taşır. Burnlarım biri, merhum Balba Yahya DemireF
teneke, fındık vesaire yolsuzluklarıydı. Bu olaylarda dir ki, 'kendisine bazı yolsuzluk marifetlerimi örtmek
Mılglrdıç ŞeMefyam adında bir Ermeni vatandaşın aidi içim 10 dönüm elma bahçesinden, hem de 1948 sene
sık sık geçiyordu, Sayın Demire! iddiaların ciddîyetle sinde 2 500 000 lira gelir sağladığı yolunda Meşhearaştırılması için çalışarak kendisime emanet edilmiş di'yıi bile hayrette bıraktıracak beyanlar söylettirilolan Devlet Hazinesimli koruyaacğıma, dostu Mıgırdıç mişjtir. Balba şefkatiyle bu hazin duruma düşürülen
Şellefyam'ı korudu. «Büzüm Mjgır da her dostum gibi merhumun talihsizliği ortadadır.
evime gelebilir, ticaret yapıyor diye dostlarımıza ka
Dernirel Ailesinin ikinci talitosiiz siması, şüphesiz
pımızı mı kapayacağız;» gibi konu ile ilgisi olmayan
daha tahsil yıllarından kazamç hırsıyle istikbali ve
sözlerle Mngır'a piyasada daha güçlü nüfuz sağladı. iyi bir Vatandaş olma imkâmı ellimden alınan yeğen
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Yahya DemireMr. Başarıİı bir kolej öğrenciliğinden
sonra düşünüldüğü bu yol, Ibüyük ölçüde öncülüğünü
fazilet mücadelesi verdiği için partisinden atılan Kılıçoğlu'nun (değil, valtan ihanetine rağmen kendisiyle
iselâm salbaha devam olunan Mıgırdıç Şellefyan ve
benzerlerinin açtığı yoldur.
Sayın Demdrel'ıin ismi etrafında beliren iiiknci yol
suzluk iddiası, bu bahsettiğimiz Şellefyan (meselesin
den kıisa bir. süre sonra patlak vermiştir. Bu da; kar
deşlerimin kredi, kereste, o'kul ve arsa yolsuzluğu id-.
diasıdır.
Bu iddiaların günlerce basında tefrika edilmesi ve
Sayın Demirel'ıin gerçeği ortaya çıkarmak için hare
kete geçmemesi, parltisi içinde 72'ler Muhtırası adiyle
ımaruf hareketin doğmasına sebep olmuştur. Sayın
Demlinel'in arkasında süngü olmayan bu muhtıraya da
tkula'k vermemesi üzerine demokrasi tarihimizde ilk
defa. gösterilen ciddî bir fazilet anlayışının bir sonucu
olarak, iddia ve şaibelere ortak olmama kararı veren
41 Adalet Partili mffletvekili kendi hükümetinin büt
çesinle 'kırımızı oy vermek suretiyle, bütçenin reddini
temin etmişlerdir.
Bu hareket üzerine, Sayın Defmıirel intibaha gel
mek yerine, şaibeyi Yüce Meclise bulaştırmaya ıkalkiişMalk yolunu Milyar etenişitir. O günlerin basınına;
aşırı solcu eylemcilerin 12 Mart sonrası mahkemelerdeki ifade zabıtlarına ve Birlik Partisinin Haysiyet Divani
Ikaırarıına sermaye ve konu olan meşhur transfer harefcetlerline gkliişımiştir. Demokratik rejimin işlerliğine
ve güvenirliğine büyük darbe olan bu transferlerle
yeterli oyu sağladığı sonucuna varan Sayın Demirel,
kendi bütçesine 'kırmızı oy veren mıilletvekiUeriıne en
ağırı bir yılı geçmeyen muha'kkak ihraç cezaları verdirmişltir.
Ancak, Sayın Demirel bu tedbirle de yakasını somşıtuataalardan kurttaramamiştır. Haziran 1970'te De
mirel 'Biraderlerin yolsuzluk iddiaları Türküye Büyük
Millet Meclisi Birleşik toplantısına gelmiştir. Ancak,
bu oturumda Soruşturma Komisyonu kurulması lehin
de oy kullanan bütün Adalet Partili milletvekilleri o
akşam hemen partiden ihraç olunmuşlardır.
Değerli millötvekilierıi, Sayın Demirel işine geldiği
zaman yolsuzluklarla hdç ilgisi olmadığını beyan eder;
ama fırsat Ibuliuröa, elindeki biüıtiün siyasî nüfuzu kul
lanarak yolsuzlukların örtbas. edilmesine gayretten
geri durmaz. Bunu defaaltle yapmıştır. Şellefyanı koruanak için meseleyi gruıpa getiren Sayın Kılıçoğlu'nu
partisinden ihraç ettirmiş, Hacı Ali ve Şevket Demi
rel'ıin 'yolsuzluklarını örtbas edebilmek için ise, parti
sinden bir çırpıda 26 milletvekilini ihraç etmiştir.
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Halbuki, aynı Sayın Demirel bu tarz işlerde kul
lanmak için partisine bir tek milletvekili kazanma pa
hasına ne fedakârlıklara katlanmıştır. Sayın Demirerün
hknmet ve gayretiyle şimdi Adalet Partisi sıralarına
oturan bazı milletvekilleri bunun canlı şahididir.
Sayın Demirel'in soruşturmalar, araştırmalar kar
şısındaki direnişi ve faziletli devlet yönetimi anlayı
şına ters düşen hareketleri bundan ibaret kalmamış
tır. Soruşturmanın kısmen tamamlanabilmesi için, 12
Mart'ta Demirel'i öğle vakti milletin emanetini sokak
ortasında bırakıp, Karaosmanoğlu'nun, Erim'in emri
ne girmesine mecbur eden süngülü muhtıranın gelme
si beklemiştir. Muhtıra dönemine kadar sokaklarda
devleti acze düşüren anarşistlerin tek sloganı şüphe
siz Demirel'lerin yolsuzluk iddialarıydı.
Dünyanın her ülkesinde kanunsuzluk yapanların,
devlete ve millete karşı karanlık emeller besleyenle
rin arayıp bulamadıkları propaganda, malzeme ve
sermayesi yöneticilerin yolsuzluk ve şaibeleridir. Bir
çok rejimleri çökerten, birçok devletlerin vatandaşı
nı kanun dışı yollara ve itaatsizliğe iten, gerçek se
bep yönetimin faziletsizliğidir/Devleti yönetenler kap
kaççı tüccar zihniyetiyle hareket ederlerse, siyaseti
ticaret için yapanlar milletin kaderine hükmeden mevkiilere otururlarsa, her türlü yıkıcı düşünce elbette
meydanı bulmaktadır.
Güvensizliğe düşen halkın karşısına, bozguncular
bu şartlarda en kuvvetli silahlarla çıkarlar. Hiç bir
namuslu vatandaş sağduyu ve fazilet anlayışıyla alay
edercesine yolsuzluklara sünger çekmeye kalkışan yö
neticilerin yanında yer almaz. Hiç kimseden haram
servetlerin ve kitabına uydurulmuş yolsuzlukların bek
çiliğini yapmak beklenemez.
Muhterem milletvekilleri, Sayın Demirel Türkiye
Büyük Bilîet Meclisinde, kendi hakkında Soruştur
ma Komisyonu kurulmasını önleyemeyince, bu Ko
misyonu çalıştırmamak için neler yapmıştır? Şimdi
kısaca bunlara değinmek istiyoruz.
Bunlara değinmek istiyoruz, çünkü, bugünkü gen
soru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususun
da vicdanî kanaatlerin tahassül etmesi için Sayın
Demirel'le ilgili geçmiş dönemlerin hesabında bir özet
yapmanın yararı olacaktır.
1969 yılları Türkiye'nin büyük döviz sıkıntısı çek
tiği ve dış finansman ihtiyacı içinde kıvrandığı bir
dönemdir. Transfer taleplerinin 12 aydan fazla ban
kalarda beklediği yıllardır. Bu yıllar, dışardan maki
ne ve malzeme getirmek zorunda kalan yatırımcıların,

M. Meclisi

B : 80

sanayicilerin çaresizlik içinde kaldığı bir dönem ola
rak hatırlanmaktadır.
Ortak Pazardan bir miktar kredi temin edebilmek
için Türk sanayicisinin sırtından, Türk tarımının bün
yesinden çeşitli tavizler verilmiştir. Bu tavizlere kar
şılık olarak, Ortak Pazarın bankası olan Avrupa Ya
tırım Bankası Türkiye'deki çeşitli sanayi dallarını,
özellikle makine ve elektronik gibi sahaları teşvik et
mek üzere ve yıllardır dış finansman yokluğundan
Devlet Planlama Teşkilâtı ve Sanayi Kalkınma Ban
kasında bekleyen projelere verilmek üzere 2,5 milyon
dolarlık bir krediyi Türkiye'ye açar. Bu sırada Plan
lamanın başında Turgut Özal bulunur, yardımcıları
da halen Maliye Bakanımız olan Yılmaz Ergenekon
ve Muammer Dolmacı'dır.
Bu yıllarda Demirel biraderler özel okul ticareti
nin yanı sıra, kereste ticareti ile de iştigal etmekte
dirler. Yüksek evsaflı keresteler, düşük evsaflı ikinci
ve üçüncü sınıf gibi gösterilerek, Orman idarelerin
den alınmakta ve yine devlet inşaatlarına birinci sı
nıf olarak satılmatkadır. işte bu sırada ortaya çıkan
' maruf kredi, Planlamanın işgüzar yöneticileri tara
fından Demirel ailesine duyurulur. Kereste üzerine
ihtisas sahibi olan Demirci'lerin bu Ortak Pazar kre
disinden yararlanabilmesinin yolları aranır. Alel ace
le bir Yonga ve Levha ve Sunta Fabrikası kurulma
sına karar verilir ve dört ortaktan müteşekkil bir
Kollektif Şirket ortaya çıkarılır. «Terakki Kollektif
Şirketi»! adını taşıyan bu kuruluşun ortakları, Sayın
Başbakanın kardeşleri Hacı Ali ve Şevket Demirel
ile, zevceleri Nazmiye hanımefendinin erkek kardeşi
Yılmaz Şener'dir.
Bu Şirkete apar topar bir müracaat yaptırılır ve
teşvik belgesi almak üzere Devlet Planlama Teşkilâ
tına bir proje sunulur. Proje o kadar dayanaksızdır
ki, bizzat bu kılıfın hazırlayıcıları bile verdikleri bi
rinci teşvik belgesini iptal edip, biraz tashihat yapa
rak bir ikincisini emre amade kılarlar. Bu belgeler
Demirel ailesinin kâğıt üstü şirketine Devlet kasasın
dan çeşitli ulufeler dağıtılmasını temin eder.
Kurulacak fabrikaya vergi muafiyeti tanınacak
tır, makineleri gümrüksüz Avrupa'dan getirtilecektir,
kredi temin olunacaktır.
işte geçen yasama döneminde bu yolsuzlukları
tahkik için kurulan esas Tahkikat Komisyonu, ço
ğunluğu Adalet Partisi üyelerinden oluşmasına rağ
men, raporunda birçok gayri kanunî işlemi itiraf et
mek zorunda kalmıştır. Meselâ; Orma Şirketinin ku
ruluş sermayesi olan 125 bin liranın İsparta Ziraat

24 . 3 ; 1976

0:1

Bankası Şubesinden 1 kuruş dahi yatırılmadan alın
dığı Komisyon raporuna derç edilmiştir.
Bu durumda, evrak sahtekârlığı tespit edilmesine
rağmen, Ziraat Bankası İsparta Şubesi Müdürü ceza
olarak, sadece Çankırı Ziraat Bankası Müdürlüğüne
nakledilmiştir. Diğer görevliler de ufak tefek cezala
ra çarptırılmışlar ve bu zevattan bir kısmı sonradan
bazı himayelerle bazı şirketlerde görev almışlardır.
O zamanın ve bugünün Dışişleri Bakanı Sayın
Çağlayangil, kendi Bakanlığının uhdesinde bulunan bu
Ortak Pazar kredisi için önce; «Haberim yok» demiş,
sonra da BrükselMe, «Bu Şirket Başbakanın yakınla
rının Şirketidir»; diye şefaatta bulunmuştur. O za
manın Dışişleri* Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet
Planlama Teşkilâtı ve Sanayi Kalkınma Bankası, sı
rada düzinelerle proje beklerken, elbirliği ile Başba
kana yaranabilmek için bu krediyi Demirel ailesine
aktarmakta sıraya girmişlerdir. O günlerle bugünler
arasında büyük benzerlik vardır, yalnız nesiller deği
şiktir. O zaman kardeşler için yalan beyanda bulu
nan siyasîler, bugün yeğenler için yalan şahitlik yap
mak üzere sıraya girmişlerdir.
Gensoruya konu olan mobilya yolsuzluğu ortaya
çıktığı zaman, başta Sayın Süleyman Demirel olmak
üzere, o zamanın Devlet Planlama Teşkilâtı' Teşvik
ve Uygulama Dairesi Başkanı, bugünün Maliye Ba
kanı Sayın Ergenekon ve Sayın Ticaret Bakanı Başol, olayı tekzibe kalkmışlardır. Bu yolda basın top
lantıları tertip ederek Yahya Demirel'in savunması
nı yapmışlardır. Bu önergenin kanımızca en tipik yö
nü, Sayın Süleyman Demirel'in insanları devlet hiz
metinde değerlendirme metodunun açığa çıkmasını
temin etmesi olacaktır.
Meselâ bir Yılmaz Ergenekon, Devlet Planlama
Teşkilatındaki görevi sırasında Demirel aile şirketine
yaptığı hizmetten ötürü, Demirel'lerin ortak olduğu
Coca-Cola fabrikasına 12 Mart sonrasının mağduri
yet döneminde 25 bin lira aylıkla müşavir olarak yer
leştirilmiştir ve bu görevi sırasında Türkiye Büyük
Millet Meclisi Soruşturma Komisyonundaki ifadele
rinde kendi hazırladığı kılıfları gerekçeleriyle izah et
mek için saatler harcamıştır. Demirel'i kurtarmak
için çoğunluğunu Adalet Partililerin teşkil ettiği Ko
misyonun Demirel müdafaanamesinde baş müellif ola
rak yine Sayın Ergenekon görülmüştür. Aslında po
litikada vefa tanımayan Sayın Demirel, bu maddî
hizmetlerin karşılığını nasılsa Sayın Ergenekon'a kar
şı ödemiştir. Kendisini 1973 seçimlerinde Adalet Par
tisinden vaat almış yüzlerce kontenjan adayı arasın-
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dan İzmir listesine merkez kontenjan adayı olarak
sokmuş ve Demirel ailesinin servetini korumada gös
terdiği üstün başarıdan ötürü kendisine Devlet Hazi
nesinin bekçiliği tevdi edilmiş, yani Maliye Bakanı
yapılmıştır. (D. P. sıralarından «Bravo», sesleri).
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Tilkiye, tavuk
emanet edjliyor.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — tşte, gen
soru önergesinin müzakeresinin kabulü ile Yüce Mec
liste meselenin eassına inilirse Sayın Maliye Bakanı
ve Demirel ailesi ilişkileri bütün açıklığı ile ortaya çı
kacaktır. Şayet yukardan beri izah ettiğimiz hususlar
bir dış görünümden ibaret ise bu tespit olunacak, ha
kikat ise gereği yapılacaktır. Gensoru önergesi ile
ilişkisi uzakmış gibi görünen yukardaki izahatımız iş
te bu gayeye matuftur.
Muhterem milletvekilleri, bugün Başbakan Demirel'in yeğeni ile ilgili bir yolsuzluk iddiasını gerekçe
alan gensoru önergesi, Yüce Meclisin şu saatlerini
harcamamıza vesile olmaktadır. Halbuki, Yüce Mecli
sin birkaç yıl önceki oturumlarını işgal eden ve gene
Sayın Demirel ile ilgili bir başka yolsuzluk iddiası o
tarihlerde kesin sonuca bağlanmış olsa idi, Yüce Mec
lis şimdi bu saatlerini yurdun başka bir sorununu
çözmek için harcayacaktı, ama olmadı. Demirel bira
derlerin kredi yolsuzlukları macerasını yukarda an
latmaya çalıştım. O zaman işi hafife alan, hafife alan
değil işine geldiği istikamette değerlendiren Millî Bir
lik Grupu ve Cumhuriyet Halk Partisi meseleye da
ha o vakit bu gensoruya verdiği ölçüde değer verse
idi, bugün gensoru çabasına düşmesine lüzum kalma
yacaktı.
Bakınız, 24 . 5 . 1972 tarihli Türkiye Büyük Mil
let Meclisi zabıtlarında ne yazılıdır: Eski Başbakan
Süleyman Demirel hakkında Meclis Soruşturması açı
lıp açılmamasına dair esas komisyon raporunun oy
laması; üye sayısı 633, oy veren 362, kabul 61, ret
300, çekinser 1, katılmayan 260, açık üyelik 11. îşte,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 . 5 . 1972 tarih
li toplantısı bu tablo ile kapanmıştır. Katılmayan üye
lerin, katılıp kabul oyu verenlerle toplamı 322 etmek
tedir, ret oyu ise 300 etmektedir. Katılmayanların
içinde başta Zonguldak Milletvekili Sayın Ecevit ol
mak üzere bütün Cumhuriyet Haalk Partili Parlamen
terler ve Millî Birlik Grupunun çoğunluğu vardır. O
zaman bu soruşturma açılmış olsa idi, Türkiye'nin bu
günkü siyasî manzarası her halde bir başka türlü ola
caktı.
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HlLMÎ TÜRKMEN (Samsun) — Bugün o kol
tukta hırsız Başbakan oturmazdı.
BAŞKAN — Sayın Türkmen, rica ederim efen
dim.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Ama o ta
rihlerde Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin hesabı bir
başka neticenin istihsaline matuf idi. O tarihlerin
Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlere Adalet Partisinin
başında Demirel ile gitmek istiyordu. Yani, kredi yol
suzluğu iddiası, Orma ve Terakki şirketleri şaibesi,
özel okul ve arsa suiistimali rivayeti ile lekelenmiş
bir şahsın kamburunu sırtında taşıyan bir Adalet Par
tisi ile seçime gitmekte fayda umuluyordu. Rakip par
ti olarak seçim meydanlarında bu kambura vura vu
ra netice almanın hayalî yaşanıyordu.
Şimdi acı gerçek ortadadır ki, Cumhuriyet Halk
Partisinin o günkü hesabı ne kendisinin yararına ol
muştur, ne de yurdun yararına.
O vakit tahkikat konusu olan Terakki ve Orma
Şirketiydi. Bu şirketlerin iştigal mevzuu da kereste
ve kerestenin yongasından yapılan suntaydı. Şimdi.
görüyoruz ki, baba Ali Demirel şirketinin usulsüz
kredi musluğundan beslenen imalâtı suntayı, oğul
Yahya Demirel el çabukluğuyla mobilyaya tahvil edip
yurt dışına ihraç etmektedir.
Bilmem bu izahatımla sayın parlamenterlere ve
bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi sayın mensuplarına
marazın menşeini anlatmak imkânım hâsıl olmuş mu
dur?,
Muhterem arkadaşlar, belki bugün de bir muhte
rem siyasî parti vaktiyle Cumhuriyet Halk Partisinin
yaptığı gibi bir hesap yapabilir ve belki de bu parti
nin sayın üyeleri bizim hareket noktamız ve gerekçe
miz Cumhuriyet Halk Partisininkinden farklı ve ayrı
diye de düşünebilir. Unutulmamalıdır ki, sebep ve
saik ayrı da olsa varılacak netice aynı olacaktır.
Bugün Cumhuriyet Halk Partisinin işlediği hatayı
tamir etme imkânı, eski vebalinden kurtulma yolun
da zuhur etmiş fırsatı vardır. Onu da kullanmaktadır,
ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisinin eski davra
nışını tekrar edecek olan muhterem partiler için; ge
lecekte bu günahlarının kefaretini ödeme fırsatı ya
doğar, ya doğmaz. (D. P. sıralarından «Bravo»' sesle
ri).
Muhterem milletvekilleri, önerge sahibi Cumhuri
yet Halk Partisi Grupunun bu önergeyle bir başka
vebalinin de kefaretini ödeme yolunda olduğuna işa
ret etmek isterim.
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1973 seçimlerinden sonra çıkarılan Af Kanunu
maddelerini muhterem üyelerin hafızalarının süzge
cinden bir kere daha geçirmeleri çok yararlı olacak
tır. «Bizim affetmediğimiz anarşistleri, banka soygun
cularım Anayasa Mahkemesi affet», diyenlerle,
«Mecliste bizim gücümüz yetmemişti, iyi ki Anayasa
Mahkemesi affetti» diyenlerin yani Af Kanunu üze
rinde iki karşıt görüşü temsil edenlerin elbirliği ve
oybirliği ederek, neleri ve kimleri affettiklerini bir ke
re daha hatırlarsak, bu gensoru önergesinin hangi
günahların kefaretini ödemeye vesile olduğunu daha
iyi anlamış oluruz.
Muhterem milletvekilleri, af bir atıfettir. Affedicili'k Yüce MeVlânm sıfatlarından birisidir. Allah af
feder, devlet affeder. Kişiler yekdiğeri üzerindeki hu
susî ve şahsî haklarını affeder. Her türlü af da sınır
lıdır. ilâhî emirde «Benim huzuruma kul hakkıyle
gelmeyinlz» buyuruluyor.
Demek ki Allah'ın affı, kişinin yekdiğeri üzerinde
ki hususî haklarıyle sınırlıdır. Devlet, vatandaşı üze
rimdeki hükümranlık haklarının şümulü kadar af ya
pabilir. Kişinin affıysa kendi şahsî hlakkıyle sınırlıdır.
Kendi kendisini affetmekse, ne ilâhî hukukta, ne de
yazılı hukukta vardır.

24 . 3 ; 1976

O:1

Adı geçen önergenin sahibi olan parti, teklifinin
arkasında dursaydı, bizimle birlikte oy kullanırdı;
böylece de önergeleri kabul olunurdu. Meclis zabıt
ları ortadadır, bu iddiada bulunanlar zaJbıtlara bak
sınlar, verdikleri önergeye partilerinden kaç kişi oy
vermiştir? Ve o tarihte bu parti Mecliste kaç üye ile
temsil edilmektedir? Şimdi önergenin sahibi parti de
lütfen zaibıtları tetkik buyursun, göreceklerdir ki, şim
di sorumlu saydıkları Demirel'in affın kanatlarıyle
adaletin pençesinden uçurup kurtaran kendi oylarıdır.
Şimdi de bu gensoru önergesine karşı Sayın Demirel'i
desteklemeye niyetli muhterem parlamenterler, lütfen
bu olaylar ve olan'lar karşısında bir kere daha kü
lahlarını önlerine koyup ibret aynasında devranı sey
retsinler. Seyretsinler de vicdanları neye müsaade edi
yorsa onu yapsınlar.

Kişinin kendisini, affetmesi, hem mahkûm, hem
hâkim ve hem de devlet olması gibi bir garip netice
doğurur. Hukuk mantığı böyle bir davranış karşısında
lâl-ü öbkem kalır.

Muhterem milletvekilleri, bir suçun affı sadece ka
nunla temin edilmez. Hatta öyle eylemler vardır ki,
sahibini kanunun pençesinden zamanaşımı, af kanu
nu gibi bahaneler kurtarabilir ve hatta kanunda ta
rifini bulmuş bir suç niteliği taşımadığı gerekçesiyle
takibattan da kurtaralbilir, ancak aynı eylem aynı ki
şiyi vicdanlarda mahkûm eder. Bu noktaya özelikle
muhterem üyelerin dikkat nazarlarını çekmek isterim,
Çünkü siyasî sorumlulukların muhakeme mercii sade
ce adlî makamlar değil aynı zamanda âmmenin vic
danıdır. Amme vicdanından beraat kararı veya af beraati almayan siyasî kişi şaibeden kurtulamaz.

İşte arkadaşlar Yüce Parlamentomuzda bazı üye
ler bir Af Kanunu müzakeresinden bilistifade kendi
oylarıyle, kendi aflarını temin ettiler. Türk Ceza Ka
nununun genellikle suçlara şamil maddelerine değil;
özeıl kanunlarda özellikle parlamenterlere mahsus suç
larla müttehem olan sayın parlamenterler, kendi oy
larıyle affın şümulüne ithal olundular. Sayın Demirel,
Sayın Ecevit ve Sayın Efbakan'da bu ithalâta duhul
edenler arasındadır.
Bu arada Adalet Partisi Grupunuh bazı vesileler
le ortaya koyduğu bir görünüşte haklı itiraza değin
mekte fayda mülâhaza ederim. Filhakika Af Kanu
nunun müzaikeresi sırasında Adalet Partisi tarafından
parlamenterlerin af kapsamının dışında bırakılması
hakkında bir önergesi vardır, ama bu önerge neden
reddolunmuştur? Onu bilmek ve tespüt etmek gerekir.
Biz Demokratik Parti Grupu olarak parlamenter
lerin ve bilhassa nüfuz suiistimali ve Hazine soygun
culuğu şaibeleriyle malûl olan parlamenterlerin affına
o zaman da karşıydık ve o tarihte Mecliste 43 üyemiz
vardı.

Değerli milletvekilleri, demokrasi gibi açık rejim
lerde hükümeti ve hükümet üyelerini denetleme yol
ları hukuk nizamı içinde tespit olunur. Her iktidar her
hareketinin hangi yolla denetleneceğini önceden bilir.
Ülkemizde bütün aksamalara, ara sıra kazaya uğra
malara ve zaman zaman yolundan saptırma gayretle
rine rağmen, demokrasi tatbikatı hayli mesafe almış
tır.
Anayasanın ve İçtüzüğün, hükümetleri denetleme
ye dair maddeleri, pek netice alınmamış da olsa, en
çok işleyen maddelerdendir. Hele Sayın Demirel ikti
darda ise, bu maddeler her zamankinden daha çok
başvurulan hukuk kuralları haline gelir. İşte, bir yılını
henüz dlodurmamış olan Demirel Hükümetini denet
lemek amacını taşıyan blir düzineden fazla Soruştur
ma ve Araştırma önergesi Yüce Meclislere verilmiştir
ve maalesef her gün de yeni bir soruşturma ve araştır
ma mevzuu ortaya çıkmaktadır. Soruşturma ve Araş
tırma yoluyle denetimin uzun zamana vabeste bir
yol olması, siyasî sorumluluklarm ve Devlet. Hazi
nesiyle ilgili yolsuzlukların beklemeye tahammülü ol-
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sinin açılması halinde adlî tahkikata müdahale edil
miş olacağı yolundaki itirazlar, bir başka nedenle de
mesmu olamaz. Zira, siyasî sorumluluk cezaî sorum
luluktan müstakil ve neticesi de farklı bir keyfiyet
tir. Meselâ; Yahya Demirel'e isnat edilen âuçlar,
Türk Ceza Kanunu, Gümrük Kaçakçılığı Kanunu
ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu gibi
cezaî müeyyide taşıyan kanunların şümulüne girer.
Şu anda Sayın Süleyman Demirel'i bu suçların hiç
biriyle itham ve ilzam etmek mümkün değildir. Ke
za, Sayın Süleyman Demirel'i yukarıda sayılan suç
ları işlemiş bir kimseyi himaye etmesi, makam ve:
mevkiinden gelen nüfuzuyla adaletin tecellisine en
gel olması da müstakilen ve ayrı bir suç olur. Bu
nun da kanunda maddesi ve tertip edilmiş cezası var
dır. Sayın Demirel'in böyle bir davranışta bulunup
Muhterem arkadaşlar, Sayın Demirel Hüküme
bulunmadığını tahkik için, Komisyonu kurulmuş ve
tinin müteveccih bir düzineyi aşkın, Meclis Araş
fakat başkanı seçilememiş bir Meclis Soruşturması
tırması ve Meclis Soruşturması önergesi mevcut de
da vardır. Şu hale göre; bir başka itiraz daha varit
dik. Yüce Parlamentoya intikal eden bu soruşturma
olabilir. «Madem ki, aym konular bir Meclis So
ların büyük ekseriyetini, rüşvet, nüfuz suiistimali,
ruşturmasının şümulü içindedir; soruşturmanın mu
devlet malına el uzatmak gibi siyaset ve ahlâk dışı
hatabı da yine Sayın Süleyman Demirci'dir, o halde
mevzular teşkil çimektedir. Bir bakıma bu normal ve
gensoruya ne gerek vardır, soruşturmanın neticesini
tabiîdir, çünkü Sayın Demirel'in Cephe Hükümetini
bekleyelim» denebilir; ama «Aristo Mantığı» nı bu ;
kurduğu günlerde, Hükümet Programım tenkit et
tarzda kullanırsak, neticede gensoru müessesesinin
tiğimiz sırada neticenin böyle olacağını Yüce Mec
gereksizliğine Anayasadan bu denetim yolunun çıka
lise haber vermiştik. 9 Nisan 1975 günü Hükümet
rılmasına kadar gidebiliriz. Halbuki, Anayasamızda
Programı üzerinde yapılan müzakere sırasında ay
hem gensoru hem Meclis Soruşturması ve hem de
nen; «Yüzen ve gezen oylarla, pazarlıklarla ve tür
Meclis Araştırması müessesesi mevcuttur. Anayasa
lü zorlamalarla kurulan ve en ienası, büyük bir si
üzerinde değişiklikler yapılmış olmasına rağmen, şu
yasî ahlâk buhranını da beraberinde getiren bu Hü
ana kadar Anayasada bu tarz bir değişikliğin yapıl
kümetin, nasıl bir dönemi başlatacak ve yaşatacak
ması gereğini ne kimse düşünmüş ne de teklif etmiş
olduğunu hep beraber göreceğiz; yaşayan görür» de
tir. Aslında, bu iki denetim yolunun gayesi ayrıdır.
miştik. Hamd olsun yaşadık ve maalesef gördük.
Hükümet başkan ve azalarının siyasî sorumluluğunun
Bu olanlar elbette bizim için sürpriz değildir. Demir
bir başka kıstas ve kriter ile değerlendirilmesi zoel Hükümetinin kurulduğu gün söylediklerimiz de
runluğu vardır. Kaldı ki, bazı itirazların zamanın
bir kehanet değildi. Hükümetin başında bulunan zatın
da yapılmaması halinde, iyi niyet ve dürüstlüğün de
cemazıyülevvelini biliyorduk, bu şahsın siyasî şah
lili olmadığı keyyifeti de sırıtabilir. Meselâ, yukarıda
siyetini tanıyorduk. Gelecekteki icraatını bu bilgile
izah etmeye çalıştığımız kabilden itirazlar, genso
rin ışığı altında tahmin ve ilân ettik. Elhak olaylar
runun Meclisçe kabulü ile, mevzu üzerinde münaka
bizi teyit etti, bundan sonra da teyit edecektir; me
şa ve müzakereye geçildiği zaman yapılmasında her
sele bundan ibarettir.
şeye rağmen bir ağırlık payı vardır; ama henüz gen
sorunun
mevzuunu muhatapların savunması ve ge
Muhterem milletvekilleri, hükümet, başbakan ve
reğinde
delillerin
enine boyuna münakaşası Yüce Mec
ya bakanlar hakkında gensoru yoluna gidilmesi Ana
lisin
huzurunda
yapılmadan,
sadece gensorunun esası
yasa ve İçtüzüğün cevaz verdiği bir siyasî denetim
üzerinde müzakere açılsın mı, açılmasın mı konusu
aracıdır. Bu nedenle, Sayın Demirel ve iki Bakanı
nun tartışıldığı sırada, bu itirazların dermeyan edil
hakkında müracaat edilen bu yolun kapalı olduğu,
mesi her halde iyi niyetle izah edilemez. Sayın Millî
zira bahis konusu mobilya ve sunta yolsuzluğunun
Selâmet
Partisinin bugünkü Grup tebliğini her şeye
adlî mercilere intikal .ettiği, o mercilerce henüz tah
rağmen
iyi
niyetle kabul ediyor ve bu ikazımız ve
kikatın sürdürüldüğü, bu sebeple gensoru müzakere- •
tnadığı için, yine hukukî bir denetim yolu olan Gen
soruya başvurulması çoğu zaman çabuk netice alma
ya matuf bir hareket olduğu için, şüphe ile karşı
lanmaktadır. Halbuki gensoru önergesinin üzerinde
müzakere açılıp açılmaması safhasında, reddolunması haksız dahi olsa, izahattan ve müzakerattan çe
kindiği için gensoru muhatabını daima töhmet altın
da bırakmaktadır. Kaldı ki, gensoru önergesinin ka
bulü ile Meclislerde müzakere açılması, bu müzake
relerin mutlaka güvensizlik oyu ile neticeleneceği ma
nasına da gelmez. Gensoru önergesinin mevzuu, ad
lî ve idarî mercilerde takibat konusu olsa dahi, bu
na dayanılarak önergenin reddine gidilmesi hukuk
düzenine, hak telâkkisine ve siyaset ahlâkına aykırı
düşer, çünkü gensoru bir siyasî denetim yoludur.
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'izahatımızdan sonra fikirlerini değiştireceklerini de | ilgili mercilere haber de vermemişti. Nixon bu ha
reketinden dolayı Yüksek Mahkemeye sevk edilme
ümit ediyoruz.
di, hakkında ceza tertip olunmadı ve fakat Cum
Değerli milletvekilleri, demokrasi uygulamaların
hurbaşkanlığından çekildi; çekildi değil, çekip alındı.
da daima Batı demokrasilerini ölçü olarak almak,
onlara benzediğimiz nispette demokrat olduğumuzu
İşte siyasî sorumluluğun cezası böyle tecelli et
tanımlamak ülkemizde âdet haline gelmiştir. îstitraıten
mektedir.
arz edeyim, Demokratik Parti olarak biz bu fikre
Japonya Başbakanı Tanaka bir arsa meselesinden
iltifat etmiyoruz.
dolayı istifa etti. Tanaka'ya izafe edilen fiil ve hare
Her toplumun kendi sosyal bünyesine uygun bir I ket şöyle özetlenebilir : Tnaka'nın vaktiyle ucuza
aldığı bir kısım arsaları, sonradan makul olmayan öl
idare tarzı olması, her milletin kendi düzenini kendi
çüde fiyat artışı göstermiştir. Bu hali, Başbakanlık
düzenini kendi öz değerine uygun olarak kurması
mevkiinin ve nüfuzunun suiistimali sayan muhalefet,
gereğine inananlardanız. Milliyetçi devlet görüşünü
Japon matbuatı vesair çevreler Tanaka üzerine yük
de bu miyar ile değerlendiriyoruz. Ancak, «fazilet»
lendiler. Halbuki Tanaka bu arsaları kendi ülkesinin
denen mefhumun âlemşümul bir manasının varügına
kanunlarına uygun olarak iktisap etmiş bir mal sa
işaret etmek isterim.
hibi idi.
Devlet haysiyetini korumanın da şartları ve dav
Japonya'da, normal yollardan sahip olduğu arsa
ranışları ülkelere göre değişmeyen bir süreklilik ve
nın
fiyatları sonradan anormal derecede artmış olan
kararlılık karakteri taşır. İşte bu noktadan hareket
vatandaşları
mahkûm eden bir kanun yoktur. Tür
le, müzakeremizin konusu olan hadiseyi, çoğulcu de
kiye'de
de
sade
vatandaşlar için böyle bir cezaî müey
mokratik rejimle idare edilen ülkelerdeki emsali ile
yide
mevcut
değildir;
ama Japonya'da, arsasının fiyatı
kıyaslamak istiyorum. Maksadım o ülkelere özenti
anormal
artan
kişi
Başbakan
olunca, iş değişiyor, bu.
değildir, insan denen varlığın belli şartlar altında han- I
hadise başbakanların istifasına müncer oluyor. Çün
gi reaksiyonu gösterirse ona göre değer veya değer
kü devlet yönetiminin üst kademesinde bulunan ki
sizlik kazanacağına işaret etmek istiyorum.
şilerin servetlerinde vukua gelen normalin dışındaki.
İnsan ve karakterini, devlet adamlığı vasfım kül
artışlar, halkın vicdanında istifhamlar belirmesine se
olarak alırsak, bunların hangi ülkede cereyan' etti
bep oluyor. Bu istifhamların belirmesini önlemek veği değil, hangi şartlarda nasıl cereyan ettiği önem
.ya belirmiş istifhamları silmek, Japonya için müm
kazanır, işte ıbu maksatla bazı ülkelerden bazı mir
kün olmuştur : Tanaka Başbakanlıktan çekilmiş, hak
saller vermek istiyorum.
kındaki tahkikatın, gölge düşmeden yürütülmesini te
Amerika Birleşik Devletlerinin kamuoyunu aylar
min etmiştir.
ca işgal eden ve sonunda eski Cumhurbaşkanı NiDevlet adamlarının hem kendi siyasî şahsiyetleri
xon'm görevden ayrılmasına müncer olan Watergate
ni,
hem de devletin haysiyetini koruma yolları var
olayını hatırlatmak istiyorum. Amerikan matbuatı,
dır.
Türkiye'de bu hadisenin benzeri çok kereler vaki
hasımları ve nihayet tahkikat komisyonları Nixon'ı
olmuş, ancak bu ithamlara muhatap olanlar, Tanaka
neyle itham etmişlerdi?..
kadar olamamışlardır.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kızıştığı bir dö
nemde rakip partinin propaganda merkezine bazı
Federal Almanya Başbakanı Brandt, kendisini
âletler yerleştirmek suretiyle, o partinin seçim faali
korumakla görevli kişilerden birisinin, bir başka dev
yetlerinden haberdar olmak üzere bazı görevlilerin
let adına casusluk yaptığı anlaşılınca, istifa etti.
yaptığı hareket, operasyon icra edildikten sonra
Dikkat buyurulsun, Brandt'ın değil, maiyetindeki bir
Nixon'a haber verilmiş; Nixon da bu hadiseyi resmî
görevlinin casusluğu mevzuu bahisti. Kaldı ki, bu ki
mercilere intikal ettirmekten imtina etmişti. Nixon
şiyi de Brandt tayin etmemişti. Brandt'ın Başvekil
doğrudan karşı partiyi dinleme ve gözetleme fiiline
likten çekilmesiyle, Federal Almanya kamuoyunda
katılmamıştı. Bu işi yapanlara emir vermek veya
bu hadise kapanıp gitti. Almanya adlî ve idarî mer
onları görevlendirmek veya görevlenmeleri için ta
cileri, bu hadiseden dolayı, eski Başvekil hakkında
limat vermek gibi bir harekette de bulunmamıştı. Su
bir kovuşturma yapmadı, ceza tertip etmedi. Parla
çun işlendiği anda da haberdar olmamıştı; ama iş
mento, Brandt'ın eylemini günlerce ve aylarca tar
lenmiş bir suçun, kendisine intikal ettirildiği bir za
tışmadı. Ama, maiyetindeki kişinin, bir başka devlet
manda failleri hakkında kanunî gereğin yapılması için I adına habercilik yapmasının, o ana kadar temsil et— 308
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tiği devletin haysiyetini koruyamadığının delili ola
cak endişesi ile, Brandt, Başbakanlığı terketti.
îşte, devlet adamları, devlet haysiyetini korumak
için, mevkilerini böyle terk ediyorlar. Federal Al
manya eski Başbakanı adlî ve idarî mercilerin ken
disi hakkında bir tahkikat yürütmediğinden bahisle
ve nasıl olsa kendisine cezaî sorumluluk terettüp et
meyeceği gerekçesiyle, parlamentoda da ekseriyetin
kendisinde olmasına güvenerek, iktidar partisinin
liderliği zırhına bürünerek, direnebilirdi. Ama, olay
lar onu ispatlıyor ki, Federal Almanya'da devlet
adamları, kendi mevkilerinden önce devletinin hay
siyetini koruması gerektiğine inanıyorlar. Darısı Tür
kiye'nin başına.
Muhterem milletvekilleri,, parlamenter demok
rasi ile idare edilen birçpk ülkeden aldığımız bu ör
nekleri, dilerseniz, hatıralarınızda
çoğaltabilirsiniz.
Ancak, benim maksadım, dış ülkelerin demokrasi
mücadelesinin kronolojisini çıkarmak değildir. Batılı
demokrat devletlere hayranlık duymayı telkin etmek
de niyetinde değilim. Muradım, sadece siyasî fazilet,
devlet haysiyetine saygı, hukukun üstünlüğüne inan
mak gibi müstakil ve hür ülkelerin hepsinde geçer
liliği sugötürmez derecede aynı olan hareketlerin bir
iki örneğini vermekten ibarettir. Bunları kısaca ve
böylece tespit ettikten sonra, ülkemizdeki emsaline,
yani gensoru önergesinin mevzuu olan hadiseye dönelim<
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ilân edilmiştir. Yekûnunu size söyleyeyim; Varlığınmenkulü, gayri menkulü, tümü ile 500 bin lirayı aş
maz. Bunun üstünde bir şey bulana, keşfedene, bul
duğunu vermeye amadeyim. Bedeli bedavadır. Beni
bu tarafımdan kimse tutamaz muhterem beyler. Bu
gün de tutamaz, yarın da tutamaz.»
16 . 12 . 1970 tarihli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tutanağı; sayfa : 114 : «Beraatı zimmet asıldır.
Müddei, iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Mah
kemenin vereceği hükme kadar hiç kimse suçlu sayı
lamaz» i
Sayın Demirel'in, bu klasikleşmiş savunmasını
cerh eden delillerimizi biraz sonra arz etmek üze
re, Yahya Demirel'in sunta .yolsuzluğu, vergi iadesi
usulsüzlüğü hakkındaki gensorunun muhatabı sayın
bakanların tavırlarını kısaca görelim:
Ticaret Bakanı sayın Başol, 14 temmuz 1975 ta
rihinde, kamu oyuna yaptığı açıklamada, iddiaların
ciddî olmadığını söylemiştir. Halbuki, bu beyanın
dan iki ay evvel, 12 . 5 , 1975 tarihinde, vergi iadesi
yolsuzluğu, makamlarına, görevliler tarafından res
men bildirilmiştir,
Gene sayın Ticaret Bakam, 9 ekim 1975 günü,
Son Havadis Gazetesine verdiği demeçte, «İhracata
mevzuata uygun olduğu; ihracata konu olan mallarla
ilgili ekspertiz raporlarının, mevzuatın tayin ettiği
şartlara uygun olduğu ve olayın cereyan ettiği za
manki Bakanlık yetkililerinin talepleri üzerina güm
rük idaresince gerekli kontrol ve muayenelerin titiz-*
likle yapıldığı; hayalî olduğu iddia edilen yabancı fir
maların, mevcut oldukları, dış ülkelerden f-ağlanan
sicil kayıtlarından anlaşılmıştır...» demekte.
Şu anda, adliyeye intikal etmiş ve maznunu
tevkif edümiş olan hadiseyi nasıl örtbas etmek htediğini ibretle müşahede etmekteyiz.

Gensorunun muhatabı olan sayın Başbakan ve
sayın bakanların sunta yolsuzluğu, vergi iadesi sahte
kârlığı karşısında ne tavır takındıklarını, hadisenin
şayi olmasından günümüze kadar, birlikte, kısaca
mütalaa edelim: Sayın Demirel'in, bu ve benzeri
olaylar karşısında takındığı tavır ve yaptığı beyanat,
1960'tan bu yana, klasik hale gelmiştir. Saym Demirel böyle hallerde fütursuzlukla kendisini şöyle sa
Bir şahsın adlî makamlarca hangi ahvalde tevkif
vunmaktadır: «Bana ne yakınlarımdan, kardeşlerim
edileceği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kam^unda
den, kayınbiraderimden? Bana ne yeğenimden? Be
yazılıdır. Kanunun bu maddesinde, «suçu işlediği
nim adım Süleyman Demire!. Bir kanunsuzluk varsa
ne dair kuvvetli emareler bulunan» tabiri vardır.
ve bunu kim işlemişse, ondan hesap sorun. Soyadımın,
Saym Ticaret Bakanının bu kadar terbiye ettiği kibir suiistimal iddiasının sebebi ve tek kesin delili sa
şenin sonradan tevkif edilmiş olması, izahi oldukça
yıldığı görülmüş şey değildir». Bir başka türlü: «Açık
güç bir keyfiyettir. Şayet Yüce Meclisiniz, bu Gen
ahnU ve temiz yürekle Yüce milletime ve onun temsil
soru önergesinin esası hakkında müzakere a-yirsa, bu
cisi olan Yüce Meclise hesap vermeye hazmm. Kim -kon-jyu, sayın Ticaret Bakanı ile genişliğine !<>rt'şma
suç işlemişse, kimin zamanında suç işlenmişse, kim
imüânını bahsetmiş olacaktır, ve gene, şayet saym
suçluyu himaye etmek istemişse, onlardan hesap sorun.
Ticaret Bakanı, bu hadisede taksirinin olmadığı iddia
Yolsuzluk kimin zamanında yapılmışsa, o suçludur.
sında ise, Yüce Meclisinizden, her halde, Gensoru
Ben, 1964 senesinde bütün işlerimi tasfiye ettim. önergesinin esas müzakeresini talep edecektir. Aksi
Varlığım, bundan bir süre önce çıkan bir gazetede
halde, suçluluğunu kabul etmiş olacaktır,
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Gensorunun diğer muhatabı sayın Maliye Baka
nı ise, sunta ve vergi iadesi yolsuzluğu münasebe
tiyle, 10 Eylül 1975 tarihinde bir basın toplantısı
düzenleyerek, ihracat muamelerinin usulüne uygun
olarak yapıldığını, aranılan belgelerin tamam oldu
ğuna, hiç bir yolsuzluğun bulunmadığını açıklıkla
belirtmiştir.
Halbuki, bugünlerde, Zonguldak Ceza Mahkeme
sinde başlayacak olan Yahya Demirel muhakeme
sine, Hazinenin hakkını savunmak üzere, Maliye
Bakanlığını temsilen, Hazine
avukatları müdahü
olarak müracat etmişlerdir.

ailelerin» diye karşılık verdi. «Bizde ayrı gayrı yoktu-.
Herhangi bir ayrılık bahis konusu değildir aramızda.
Para, mal herkesindir».
Bu mülakat böylece devam edip gitmektedir.
Merak eden sayın üyeler, adını verdiğim dergiden,
tamamını okuyabilirler. Ancak, şuraya işaret etmek
isterim ki, bu beyanlar yedi yıldır tekzip olunama
mıştır. Gerçi, bir müddet evvel sayın Ali Demire'.
Milliyet Gazetesinin yazarı sayın Yılmaz Çetiner
ile japtığı konuşmada, Nazmiye Hanımefendinin söz
lerini tevil etme gayretinde bulunmuştur. Ancak, b-j
sözler tevil götürmeyecek kadar açık ve seçiktir.

Kanaatim odur ki, Yüce Meclisçe, bu Gensoru
önergesinin esasının müzakeresine geçilmesi için,
sadece bu husus kâfi gerekçe olacaktır. Çünkü, bu
Gensoru önergesi, bu müzakerede reddolunursa, sa
yın Maliye Bakanının bu iki davranışı arasındaki
gariplik, izah edilmeden kalacak, nedenleri tartışıl
mamış olacak ve böylece sayın Maliye Bakanının
Siyasî hayatının, taşınması güç kamburu olarak de
vam edecektir. Ümit ederim, sırf bu halin izalesi
için, tabiî kendisi kendi masumiyetine inanıyorsa,
sayın Maliye Bakanı dahi, gensorunun as il müza
keresine geçilmesini talep edecektir.

Sayın Başbakanın bu savunmalarına ikinci tek
zip de, vaktiyle, merhum pederleri Hacı Yahya
Efendiden gelmiştir. Maliye Bakanlığı Hesap Uz
manliğının 25 . 7 . 1970 tarih ve 328/34-8 sayılı
Vergi Tekniği inceleme Raporu örneğimize göre, Ali
Demirel 1969 yılı dönem başı bilançosunda, öden
memiş sermayesini 6 milyon lira olarak göstermiş
tir. i969 yılı dönemi sonunda ise, sermayesinin 2,v
milyon lira arttığını bildirmiş ve bu suretle, öden
memiş sermayesinin 3,5 milyon liraya indiğini bilan
çosunda beyan etmiştir .Ayrıca, bu bilançoya göre,
bir Kalemde ve bir günde 10.5 milyon lira «.utarıncia
banka kredisinin kasaya girdiğini söylemiştir. Kasa
ya 1Q,5 milyon liralık banka kredisi yoluyle paranın
gs'rmesi ve sermayesinin 2,5 milyon lira artmış olması
hesap uzmanının dikkatinden kaçmamış. Hesap uz
manı, Ali Demirel'in sermayesinde meydana gelen
2,5 milyon liralık artışın menşeini incelemek istemiş;
bu sebeple, Ali Demirel'i servet beyanına davet et
miştir.

Savan Başbakan ise, 9 Eylül 1975 günü, demecin
de, yukarıda arz ettiğimiz klasik savunmasının birkısmını tekrarla beraber, bu olayı aydınlığa çıkarmak
isteyenleri de müfteri olmakla itham etmiştir. Ve
tahmin ediyoruz ki, sırası gelip, bu kürsüye bugün
çıkma imkânı bulduğunda da bu ve benzeri savun
maları tekrar edecektir. Kendisine yardımcı olmak
ve söyleyeceği sözlerin peşinen cevabını alması su
retiyle, gensoru müzakeresinin açılmasına kendisinin
de rızasını temin etmek maksadıyle, bu beyanları
nın karşılklarını delilleri ile arz ediyorum. Çünkü,
bu müzakereler sonunda, Yüce milletin temsilcisi
olan sizler de, sizlerle birlikte tarih de hüküm ve
recektir.,
Sayın Başbakan Süleyman Demirel'in, yukarıda
belirttiğimiz klişe savunmasının ilk tekzibi .eşleri
Nazmiye Hanımefendinin beyanından gelmektedir.
27 Kasım 1969 tarihli Hayat Dergisinde, bu dergi
nin muhabiri Rikkat Köknar ile Nazmiye Hanıme
fendi arasındaki mülakat şu şekilde yer almakta
dır . «Bu apartmanı kira ile mi tuttunuz diye sor
dum, Hayır» dedi. «Öteki gibi, bu da bizimdir yani
ailelerimizin», «ailelerimizin» deyince, anlayamamış
tım. Kendi ailesinin mi, eşinin ailesinin mi? «Hem
kocamın, hem benim. İkimizin de mensup olduğu

Ali Demirel, 1969 yılı servet bildiriminin 6 nu
maralı tablosunda, babası Yahya Demirel'den 2,'J
milyon lira borç aldığını beyanla, servet artışını bu
suretle izah etmiştir. Hesap uzmanlığı, bu durumun
tahkiki için, merhum Yahya Dernirel'e 22 . 5 . 1970
tarih ve 328/36-35 sayılı bir mektup göndermiş ve
Yahya Demirel'den 2,5 milyon lira hakkında bilgi
sormuş, ayrıca da mal varlığını bildirmeye davet et
miştir,
Merhum Yahya Demirel şu cevabı göndermiştir;
22 . 5 . 1970 tarih ve 328/36 günlü mektubunuzu,
Ankara'da olmam dolayısıyie, 29 . 5 . 1970 günü
aldım. Mektubunuzda sormoş olduğunuz hususları
aşağıda cevaplandırıyorum.
Şöyle ki :
1. — İsparta'da, Atabey Kazası îslâmköy Na
hiyesinde on dönümlük meyve bahçem vardır. Bu
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bahçeden elde ettiğim elma ve armutların faturala
rında yazılı miktarların oğlum Ali Demirei'e satmış
bulunuyorum. Bunların dışında harice herhanig bir
satışım yoktur. Meyve ağaçlarımın sayısını bilmiyo
rum,
Ağaçların yaşlan; en küçüğü on yaşındadır.
«2. — 1925 yılından 1948 yılına kadar ticaretle
ve ziraatle iştigal ettim. Bu müddet içinde altın ve
para olarak biriktirmiş olduğum 2,5 milyon lirayı,
sermaye yapması için oğlum Alji Demirei'e uzun va
deli borç olarak verdim. Ekseri Anadolulu vatandaş
lar gibi, ben de altın ve paralarımı daima yanımda
muhafaza etmişimdir.»
«3. — 1948 yılından bu tarafa herhangi bir tica
rî işle uğraşmadım. Hububat ziraati ile iştigalim
ise, tamamen ailemiz ihtiyaçlarına inhisar etmekte
dir. Meyveciliğim de, yukarıda arz ettiğim veçhile,
oğlumun müessesesine verdiğim miktar dışında bir
ticarî vasıf taşımamaktadır.»
«Keyfiyeti saygılarımla arz ederim.»
«İmza : Yahya Demirel. Tarih : 30 . 5 . 1970»
Şimdi, bu vesikadan
anlaşıldığına
göre, mer
hum...
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, bu
konu tahkikat konusu yapılmıştır, 1972 yılında Mec
lisin kararına bağlanmıştır. Meclise saygısızlık yapı
yor.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Meclise
saygısızlık yapan sensin, otur yerine.
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Meclise saygısız
lık yapıyorsun.
BAŞKAN — Sayın Şensoy, Sayın Şensoy...
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Meclise
saygısızlık, senin yaptığın gibi yapılır. Evvelâ dinle
mesini öğren.
BAŞKAN — Sayın Altınsoy, Altınsoy, bir daki
kanızı alayım; Sayın Altınsoy, bir dakikanızı rica
edeyim.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsızın
vekilim
BAŞKAN — Sayın Şensoy, siz de Adalet Partisi
Meclis Grupûnun sözcüsüsünüz. »Sırası geldiğinde, ge
rekli cevabı verirseniz. Emrivaki yapmak suretiyle
hem Tüzüğün ihlâl ediyorsunuz, hem beni müşkül
durumda bırakıyorsunuz, çdk rica ederim. (D. P. sı
ralarından gürültüler.) Rica ederim efendim, rica ede
rim i
Devam buyurunuz Sayın Altınsoy.
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MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Sayın Baş
kan, sizin izninizle ve Yüksek Meclisin İçtüzüğüne
dayanarak burada bir siyasî parti grupu adına görüş
lerimi açıklıyorum. Kendilerinin, sözlerime itirazları
varsa, bu kürsü onlara da açıktır. Gelirler, burada
cerh ederler, aksini ispat ederler. Asıl saygısızlığı ken
dileri yapıyor. Yerinden zıp zıp çıkıp da müdahale
etmek, saygısızlığın ta kendisidir. İçtüzükte böyle bir
yer yoktur.
BAŞKAN — Sayın Altınsoy, bu, «saygısızlık» ke
limesini ben değiştirerek şöyle ifade ediyorum : Hiç
kimsenin haddi değildir Büyük Meclise saygısızlık
göstermek ve kimseden de bu beklenemez. Bu bakım
dan, üzerinde durmayınız, devam buyurunuz efen
dim..
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Teşekkür
ederim Sayın Başkan.
Şimdi, bu vesikadan anlaşıldığına göre, merhum,
10 dönümlük meyve bahçesinden, 1925 ile 1948 yıl
ları arasında 2,5 milyon lira hâsılat elde etmiş ve
bunu 20 yıl müddetle yanında muhafaza edip, 1968'de küçük oğluna vermiş.
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Bir kamyon
altın lira eder, bir kamyon.
BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ederim efen
dim, rica ederim. Sizin grupunuzun görüşünü açık
lıyor arkadaşınız, rica ederim.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Halbuki,
Sayın Demirel «Çoban Sülü» kitabında, gaz tuz pa
rası bulamadıklarından ve o devrin meşhur, 42 lira
lık yol vergisini babalarının ödeyemediğinden bah
setmektedir. Bu vesikada ise, 1948 yılında babaları
nın 2,5 milyon lirası mevcuttur. 1948 yılındaki kam
biyo kuruna göre 1 dolar, 280 kuruştur. Yani, o ta
rihte, merhum - Yahya Demirdin 890 bin dolar de
ğerinde birikmiş sermayesi vardır; bugünkü rayiçle,
14 milyon lira civarındadır.
Şimdi, Sayın Demirel'in, ya «Çoban Sülü» kita
bındaki ifadelere, yahut da mefhum pederlerinin res
mî mercilere verdiği vesikaya sahip çıkması gerekir.
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Tahkikat yapıldı,
o iş kapandı.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Demirel
adına sen cevap vereceksen, senden de bekliyorum
aslanım.
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, bu
ne biçim ifade!
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Sayın Baş
bakanın 500 bin lirayı aşmayan menkul ve gayrimen-
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kul bilumum servetinin kendi beyanına göre 1970 yı
lındaki bilançosuna bakalım :
1970 yılında Sayın Süleyman Demirel'in sahip ol
duğu gayrimenkuller şöyledir :
1. — Buğday Sokak köşesinde bir arsanın 1/3
hissesi, 1950 ile 1960 yılları arasında iktisap edilmiş
tir.
2. — Fevzi Çakmak Sokakta bir daire : 1964 yı
lında kardeşleriyle birlikte alınmıştır.
3. — Güniz Sokakta 9 daireli bir apatmanın 1/3
hissesi, 1965'te yaptırılmıştır.
4. — Güniz Sokakta bir evin 1/3 hissesi de 1968'
de alınmıştır.
Şimdi, yeri ve mevkii ve hasseleri belli olan bu
gayrimenkul!erin 1970'teki bedelinin, 500 bin lira ve
ya 500 bin liranın kaç katı edeceğini sayın üyelerin
vicdanî takdirlerine bırakıyorum.
Ayrıca, kardeşleriyle hiç bir ticarî ilişkisi bulun
madığını beyan eden Sayın Başbakanın, bütün gayrimenkullerinde kardeşleriyle iştirak halinde bulun
masını bir ticarî muamele saymamaktaki ısrarını da
anlayamıyorum.
Ayrıca, Sayın Başbakanın, İstanbul Tuzlasında,
İstanbul Mercan Sitesi tabir edilen sitede, tek başına
bir yazlık villa eve sahip olduğunu biliyoruz. Bu vil
lanın resimleri bir müddet önce Hürriyet Gazetesin
de yayınlanmıştı. Ancak, Sayın Demirel'in cevap ver
mesi gerdken bir husus olduğu kanaatindeyim. Bu
villanın müteahhidi kimdi? Sayın Başbakana kaça mal
olmuştu? Bu inşaatı yaptıran kişi halen hangi ilin
listesinden merkez kontenjanı gösterilip Meclise ge
tirilmiştir.
Bütün bunlar muvacehesinde, Sayın
Deırtirel,
hâlâ, servetinin 500 bin lirayı aşmadığında direnmek
te midir?
M uhterem milletvekilleri...
KEMAL TABAK (Adıyaman) — O söylemez,
siz söyleyin, merak ediyorum.
iMBHMET ALTINSOY (Devamla) — Yüce He
yetinizin müsamahasına sığınarak, biraz da tafsilât
lıca izaiha çalıştığımı husus, Demokratik Parti Grupuna şu kanaati vermiştir: Sayın Başbakanın siya-*
îsî sorumluluğu Yüce M edilişte geniş şekilde (tartışıl
malıdır; bunun için de, Gensoru önergesinin günde
me alınması zaruret halline geflim'iştir.
ıSayın Maliye ve Ticaret balkanlarının da, Hükü
met Başkanlarına imtisalen icra ettikleri davranışlar
da siyasî sorumluluğun yanı sıra, cezaî sorumluluğun
da bahis konusu olacağı (kuvvetli emareler halinde
ortadadır.
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iBu nedenle, meselenin vuzuha kavuşması içlin,
gensorunun gündeme alınması, bu sayın bakanlar
içlin de ayrıca zaruret haline gelmiştir. Yüce Meç
isin bütün üyelerinin bizim gibi düşündüğü ve ka*
naatlerinin bizim istikametimizde tecelli ettiği fikrine
inanmak istiyorum. Ancak, kanaatleri, Grupumuzurikine mutabık olduğu halde, bazı mülâhazalarla,
Gensorunun gündeme alınması şıkkına iltifat etmek
istemeyen bazı sayın üyenin mevcudiyetini bir ihtimal
olarak telâkki ediyorum. Bu muhterem üyelerin birkısıtm miülâhazaları da kulaklarımıza şöyle çalınmak
tadır, tespit edebildiğim kadarı ile bunları ıtaıdat et
mek ve teker teker yersizliğine işaret etmek istiyo
rum: Meselâ, «Gensoru haklıdır. Ancak, bunu ve
ren Cumhuriyet Halk Partisidir. Cumhuriyet Halk
Partisinin maksadı ise, suçu ve suçluyu tespit değil,
siyasî yatırım yapmak, Hükümeti devirip, memleke
ti hükümetsiz bırakmaktır» şeklinde ifade edilmek
tedir; A. P. sıralarından «Doğru, doğru» sesleri)
iMühterem milletvekilleri, eğer vicdanları kabul
ederlerse, «doğrudur» diyenlerle söylüyorum: Her
sayın parlamenterin, her siyasî partiye, özellikle
Cumhuriyet Halik Partisine sempati duymak da, antipati beslemek de hakkıdır; bir siyasî partinin, raki
bine ait bir hatayı tespit ederek, bunu kendi yara
rına istismar 'etmesi de halktır. iBir üçüncü partimin,
yakaladığı bu fırsatı değerlendiren karşı tarafa ha
set duymaisı da normaldir. Ancak, bütün bu mü
lâhazaların, Devlet haysiyetini rencide edenlere göz
yummaya, hakikati gizlemekten, görmezlikten gel
meye mesnet yapılması caiz değildir. Asıl, bu tarz
da hareket edenler büyük vebal altında kalırlar.
(C. H. U. sıralarından, «Bravo» «esleri)
ETBM EKEN (Çorum) — Hırsızlığı kim sak
layacak, kim?..
BAŞKAN — Sayın Eken, rica ederim...
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Bir baş
ka mülâhaza da, şöylece, atasözü haline getirilmek
tedir: «Ehveni şerre razı olmak 'gerekir. Ne yapa
lım, komünizmi iktidara getirmektense, hırsızlığa
razı olmak evlâdır» (Gülüşmeler)
(Kanaatim odur ki, böyle düşünmek ve bu dü
şünce ile hareket etmek, asıl şerrin eşidldine duçar
otaafc demektir. Zira, korkulan ve şer sayılan ko
münizm, ehveni şer sayılan hırsızlık düzeninde, ha
zine soygununa bulanmış devlet idareleri dönemin
de en güzel gelişme vasattı bulur. Sovyet ihtilâlinden,
Güney Vietnam olayına kadar, bütün komünist
stratejileri bunun canlı birer örnekleridir,
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Bir başka mülâhaza da şudur: «Efendim, hep it
ham ediyorlar. Ortada, henüz, ispat edilmiş bir du
rum yoktur. Sayın Başbakandan, suçsuzluğunun İs
patı isteneceğine, iddia salipleri İddialarını ispat
etsinler».
/Bu gerekçeye zaman zaıman bizzat Sayın Başba
kan da sığınmakta ve mecellenin 8 nci maddesi olan,
«Beraatı zimmet asıldır» hükmüne ıdayanmakltadır.
/Evvelemirde, ıbu ispatı isteyenlerin, gensoru
önergesinin gündeme alınmasına ıriüspet oy vermeleri
ve ispat etme vasatını temin etmeleri gerekir.
Ayrıca, Sayın Başbakan ve onun gibi düşünen
ler, meşhur, «Beraatı zimmet asıldır» maddesine
de tutunamazlar. Çünkü, bugün mer'i olan Hukuk
Usultü (Muhakemeleri Kanununun 23ı8 ve 239 ncu
maddeleri, «Maruf ve meşhur olan bir vakaya 'is
tinat eden taraf, iddiasını ispat 'ile mükellef değil
dir» demektedir.
Doktrine göre, umuma, muhtelif vasıtalarla ya
yılmış, bildirilmiş vakalar, maruf ve meşhurdur.
Başbakanın yeğeni Yahya Demtirei'dn, Devletin (mil
yonlarca lirasını haksız ve kanunsuz olarak iktisap
ettiği her gün açıklanan yeni belge ve delilerle ma
ruf ve meşhur hale gelmiştir. Bu olay da maruf
ve meşhur değil ise, hangi olay maruf ve meşhur
olacaktır?
Sayın Başbakanın, imzaladığı kararnamelerle, ye
ğeninin yolsuzluklarını ortaya çıkaran devlet memur
larını yerlerinden uzaklaştırdığı, bu suretle, görevini
kötüye kullandığı sabitti. Hukukî tabiriyle, Sayın
Başbakanın fiili ile yeğeni Yahya Demirerin fiili
arasında illiyet rabıtası meydana gelmiştir. Bu ne
denle, beyyine külfeti Sayın Demirel'e düşmefctedı'ir.
/Muhlterem milletvekilleri, gerçi, Yahya Demirel'in
sunta yolsuzluğu ve vergi iadesi sahtekârlığı mad
desiyle ilgili olarak Sayın Başbakan hakkında dene
tim yollarına başvurma keyfiyeti bu yasa döneminde
ortaya atılmıştır; ancak, Sayın Başbakan ve yakın
ları ile ilgili yolsuzluk (iddiaları yeni değildir. Bu
nun hayli emsallini, konuşmam sırasında Yüce Heye
te arz 'ettim. Bu iMeclslte bulunan sayın üyelerin de
bepsi, sadece bu dönemde seçilmiş kişiler değil
dir. Aramızda birkaç dönemden beri milleti temsil
eden sayın üyelerin adedi hiç de az değildir. Bu sa
yın üyelerden bir kısmı, Sayın Başbakanın tutum
ve davranışı hakkında vaktiyle oy ve kanaat izhar
etmişlerdir. Kendilerinin bugünkü davranışlarına te
siri bakımınidam birkaç küçük hatırlatma yapmak
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istiyorum, Her ne kadar, o günden hu yana köp
rülerin altından çok sular geçmişse de, bu muhte
rem zevatın kanaatini ters istikamette değiştirecek
bir haidise değil, aksine, daha da vuzuha varacak
ları olayların tevali ettiği bir 'gerçektir. Meselâ, 13
numaralı Meclis Soruşturması Hazırlık Komisyonu
Başkanı Niğde Milletvekili Naci Çerezci, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 1,6.12.1970
tarihli oturumunda, Ali Demirel%ı sahip olduğu Yük
seliş firmasına, Ticaret Bankasının karton <ve föylerinde sahtekârlık yapılarak depasman yolu i e kredi
verildiğini ve bu yo/İla açılan kredinin 5 milyon li
raya ulaştığını açıklaması...
Naci Çerezci'nm bu beyanı üzerine en büyük
hassasiyeti Güven Partili üyeler göstermişıtir. Bilhas
sa, Sayın Feyzioğlu, o gün, yerinden, Demirel'e
hitaben, «Kendine güveniyorsan kur komisyonu»
diye bağırmıştır. Güven Partisi Grupu adına konu
şan sayın hatip ise, yolsuzlukların üzerine, hangi
usulle olursa olsun, yürünmesini istemiştin Haltta,
Güven Partili senatör Sayın Melen dahi, yerinden,
Demirel'e çıkışmıştır. Ancak, Sayın Feyzioğlu,
22.3),1976 tarihinde Kayseri'de yaptığı konuşmada,
«Mobilya konusu siyasî değil kazaîdir» demektedir.
Sayın Feyziıoğlu'nun bu beyanını, gene de, eski ka
naatinden rücu manasında tefsir etmeye gönlüm ra
zı olmamaktadır. iBaikalım, devran ne gösterecektir?
16.1,2.1970 tarihinde, Yüce Meclisin kürsüsünde,
Cumhuriyet Halk Partisine mensup milletvekilleri
Sayın Vahit Bozatlı (C. H. P. sıralarından gülüşme
ler) «Sayın Başbakanın eşinin (beyanlarını reddetmek
bizim hakkımız değildir. Kendileri bir beraberliğin
mevcudiyetinden söz etmişlerdir» diyerek, Başbaka
nın çoğunluğa, hele, gözünü kapatıp oy veren bir
çoğunluğa sığınmamasını istemiştir.
BAŞKAN — Sayın Altınsoy, bir hususu ifade
etmek işitiyorum. Bazı sayın üyelerin isimlerini say
mak suretiyle cevap verme gibi bir hak doğmasına
imkân 'vermezseniz...
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Zabıtları oku
yor Sayın Başkan.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Doğru, Sayın
Başkan; kirli çamaşırlar çıksın ortaya.
BAıŞKAN — Sayın hatip benim görüşüme yüzde
yüz uyacak diye bir usul -yok efendilm. Ben kendi
görüşümü ifade ettim. Rica ederim. Bir cevap hak
kı doğmasın diye ben istirhamda bulunuyorum.
Devam buyurun efendim.
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MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ikazınıza teşekkür ederim. Ancak, takdir
buyurursunuz iki, ben, burada bu sayın üyelerin
Mmleriini kendiliğimden dkumuyorum. Meclis zabıt
larımda tarihe mal olmuş sözlerini, elbette İki, kendi
Cisimlerin bahsederek okuyacağım.
jBAŞKAN — Bu açıklamanız ıkâfi efendim. Te
şekkür ederim.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Efendim,
bir cevap hakkı doğabilir. «Oevap hakkı doğacak»
korkusu ile, burada söz söylemekten (imtina edecek
birfcişıideğilim. Lütfen kabul (buyurun.
/BAŞKAN — Ben, bunu «korku» olarak nitelemi
yorum. Müzakereleri uzatmamak yönünden ifade
ettim efendim.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Mümkün
olduğu kadar, ikazınıza uymaya çalışacağım Sayın
Başkan.
Şimdi Sayın Baybakan, Sayın Bozatlının da için
de bulunduğu bir çoğunluk oyuna sığınmak ve yeğe
nini kurtarmak
durumundadır. Bakalım, Sayın
BotzaltÜı, kendi tabiri ile, gözünü kapayıp oy ver
me yoluna giden çoğunluğa uyacak mıdır, uymaya
cak mıdır? (C. H. P. sıralarından gülüşmeler)
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 16.12.1970
tarihli Tutanak Dergisinin 77 nci sayfsaımda yer alan
şu sözlerle Sayın Bozaıtlı, senatör ve milletvekilleri
ne sesleniyor: «Bizim arzumuz, ne olursa olsun, bir
Hükümet Başkanının, bir Başbakanın şaibeden uzak
kalmasıdır. Her türlü şaibeden uzak kalmadığı tak
dirde bir Başbakan, bunu bilesiniz, bunu 'bilesiniz, o
.memleket özlediği huzura hiçbir zaman kavuşamaz.
Bir Hükümet Başkanı şaibe altımda kaldığı müddetçe,
o memlekette özlenen huzur, özlenen asayiş hiçbir
zaman kurulamaz. Bunun İfadesi şudur: «Balık baş
tan kokar» sözü vardır. Bu, halk için kötü »bir ör
nek olur. Bu, o ülkede hukukun hâkimiyetimin hemüz tesis edilemediği anlamına gelir.»
Sayım Bozalth'nın bu sözlerine katılmamak müm
kün değildir.
/Simidi, kendilerini ve kendileri gibi düşünenleri,
bu sözlerinin gereğini yapmaya davet ötmek de hak
kımızdır.
Muhterem milletvekilleri, Yüce Heyetinizin hu
zurumda yapılan müzakerenin mahiyeti, bir genso
rumun gündeme alınıp alınmamasından ibarettir.
Genisoru gündeme alındığı takdirde, takip edilecek
prosedür bellidir. Bunu şimdiden bir hükümet buh
ranının işareti gibi görmek içim vakit erkendir. An
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cak, gensorunun akıbeti, bir hükümet düşmesine
de müncer olabilir; fakat, bu iddiaların ciddîliğin©
inanan sayın üyeler için de, bu kadar ağır ve devlet
onurunu darbeleyici hâdise karşısında, «Hükümet
bunalımı olur» endişesiyle kanaat değiştirmek veya
kanaatime rağmen alksii istıikametıte hareket etmek
caiz olamaz. Hükümetler değişir, Devlet devam
eder. Devletin haysiyetini küçük çıkarlarım üstünde
tuttuğumdan şüphe etmediğim millet temsilcilerinin
biziımle aynı kanaati paylaşacaklarını umuyorum.
Cemalbı Hak doğruların yardımcısı olsun.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (C. H. P. ve D. P.
sıralarımdan alkışlar)
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altımsoy.
Muhterem arkadaşlarım, gündemimizdeki 97
S. Sayılı Kamun tasarısının açık oylama lişlemi b'iltmişür.
(Söz sırası, Millî Selâmet Partisi Meclis Grupu
adıma Sayım Akkoyumlu'mıumdur.
Buyurun Sayın AMcoyunlu.
M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN
AK KOYUNLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri;
Cumhuriyet Halik Partisi Meclis Grupu Başkanvekilleri tarafından verilen ve görevlerini kötüye kul
landıkları iddiasıyle, Anayasanın 89 ncu maddesi
uyarınca, Başbakan Sayın Süleyman Demirel, Mali
ye Bakanı Sayın Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Baka
nı Sayın Halil Başol haklarında gensoru açılmasını
talep eden önergenin gündeme alınmasının gerekip ge
rekmediği konusunda, Millî Selâmet Partisi Meclis
Grupunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Yüce Meclisli
hürmetle selâmlarım.
Her şeyden önce şunu tebarüz ettirmek isterim ki,
Millî Selâmet Partisi, nereden gelirse gelsin, her tür
lü yolsuzlukların karşı sındadır. (C. H. P. sıralarından
«Bravo» 'sesleri)
Cemiyet hayatımızın her safhasında rüşvet, ilti
mas, irtikîp ve görevini kötüye kullanma gibi emsali
bütüm kanun ve ahlâk dışı davranışların kesin olarak
tasfiyesini prensip ittihaz etmişizdir.
Yolsuzluklarla mücadelede, kanunî ve hukukî
tedbirlerin kâfi gelmeyeceği kanaatindeyiz. Ayrıca,
bunun yanında, meşru hukuk nizamını tamamlayan
ahlâk nizamınım da teessüs etmesinin şart olduğuna
inanıyoruz. (Gürültüler ve «Bravo»1 sesleri)
Anlayamıyorum..,
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BAŞKAN — Rica ederim Sayın Akkoyunlu, anlamanıza lüzum yok, devam buyurun.
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
— Anlasaydım, cevabını verirdim; anlaşılacak- şeyi
anlarım yalnız.
Muhterem arkadaşlar, kanunların ve zabıta ted
birlerimin toplumda ulaşamayacağı bir çok suçların
işlenebildiği, gerek 'bütün dünyada ve gerekse 'bizzat
Türkiye'mizde cereyan eden olaylardan anlaşılmakta
dır. Hiç bir toplum mevcut değildir ki, orada Suç iş
lenmesin; fakat, ideal toplum, suçu ve suçluluğu as
gariye 'indirebilen toplumdur. Cezaî müeyyide ve po
lisiye tedbirler, suçun azalmasına bir dereceye kadar
elbette müessir olur. Fakat, sadece 'bu tedbirler ile
suçun önlenmesi mümkün değirdir. Cemiyetimizde
her gün cereyan eden hadiseler de göstermektedir ki,
şahısların vicdanları, kendilerine ışık tutacak derecede
münevver değilse; kişiler, hakkın ve doğrunun yo
lunda yürümeyi öğrenememişlerse, suç ve suçluluk de
vanı edecek ve her geçen gün biraz daha artacaktır;
işte, bu bir ahlâk anlayışıdır. Her gün yeni bir suüstimalle karşılaşmak istemiyorsak, huzurlu ve herkesin
güven 'içinde yaşadığı bir cemiyet olmayı arzu ©diyorsak, güç de olsa, hatta bazılarınca imkânsız gibi de
gözükse, bu arz ettiğimiz hususu gerçekleştirmek, yegâne kurtuluş yolumuzdur. Yoksa, her gün, arzu etmediğimiz bir olay karşımıza çıkar, her gün arzu etmediğimiz bir hadisenin tahkikine hakem oluruz.
Muhterem arkadaşlar, görüşülmekte olan gensoru
önergesini, biz, Millî Selâmet Partisi olarak, arz ettiğimiz prensiplerin ışığı altında ele alıp, yalnız ve sa^ dece' gerçeklerin ortaya çıkması için hakkaniyetin gerektirdiği ciddiyet ve titizlikle eleştirip, görüşlerimizi
arz edeceğim.
Arkadaşlar, Sayın Başbakanın yeğeni Yahya Demirel'in, bazı hayalî firmalara, mobilya yerine adi
sunta ihraç ederek, haiksız kazanç sağladığı ve haklarında gensoru açılması istenilen sayın bakanların da
bu şahsı himaye ettikleri iddia edilmektedir.
Bu iddialar karşısında evvelâ şunu tespit etmek
gerekir : Suç nedir ve suçlular kimlerdir?
* Gensorudan anlaşıldığı üzere, suçun biri, mobilya
yerine adi sunta ihraç etmektir; bir diğeri, hayalî firmalara ihracat yapmak ve sonuncusu da, fiillerin, faillerini himaye etmektir.
Mobilya yerine sunta ihraç etmek olayına adlî kaza mercilerince el konuulmuştur. Hatta, faillerinden,
şu anda mevkuf bulunanlar da mevcuttur. Bu olaya
şu anlda adlî makamlarca el konulmuş olduğundan,
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] Anayasa gereğince, mezkûr hadise hakkında menfi
veya müspet bir beyanda bulunmamız mümkün de
ğildir. Mahkeme, elbette gerçeği ortaya çıkaracaktır.
Neticelenmemiş her davada olduğu gfibi, sonuç, maz
nunun lehine de olabilir, aleyhine de olabilir. Mez
kûr hadise, bu sebepten dolayı, menfî veya müspet
bir şekilde mütalaa edilerek, hukuken herhangi bir
iddiaya kesin mesnet yapılamaz.
Hayalî firmalara yapıldığı iddia edilen mobilya
ihracatına gelince : Şu anda, elde mevcut bulunan
belgelerin bir kısmına göre, mezkûr firmaların varlığı
tespit edilememiştir; diğer bir kısım belgelere göre ise,
bu firmalar mevcuttur.
Bu duruma göre, bu bölgelerin yeterli bir inceleme
mahsulü olup olmadığı ve gerçekle hangisinin muta
bık bulunduğunun ciddî bir şekilde tahkiki lâzım ge
lir.
Gensoru önergesinde yer alan ve Sayın Başbakan
ile Maliye ve Ticaret Bakanlarının görevlerini kötü
ye kullandıkları iddiasına gelince :
I
Evvelemirde, bu iddia ile yukarıda izah etltiğimiz
I iki iddianın alâkası vardır, ilk iki iddia, bu son 'itha
I ma mesnet yapılmaktadır. Bu konuda salim bir neti
I ceye varılabilmesi için, önce, mesnet yapılan iddiala
I rın aydınlığa kavuşturulması gerekir. Fakat, bu da
I kâfi değildir. Çünkü, hayalî firmalara möble ihracı
I veya möble diye sunta ihraç edilerek haksız menfaat
I sağlanması fiil ve hareketleri ile, bu hareketleri yapan
lar hakkında yürütülen soruşturmaların engellendiği,
I
örtbas edildiği ve tahkikatların saptırıldığına dair
I
iddiaların ayrı ayrı tahkik ve tespiti gerekmektedir.
I
Bütün bu ithamların ve bunlara karşı serdedilen
I
müdafaaların Yüce Meclisimizi tatmin edecek derece-I
de açıklığa kavuşturulması, meselelerin ciddî bir şekil
I
de tahkik edilmesi gerektiği hususu, vazgeçilmez bir
I
vecibe olarak ortada durmaktadır.
I
Bu iddiaların şümul ve derecesini tespit için, ha
I
diselerin cereyan tarzına bakmak mecburiyeti vardır.
I
Olay, efkârı umumiyeye 12 Temmuz 1975 tarihli
I
Cumhuriyet Gazetesinde çıkan *bir yazı ile iletilmiştir.
Bu yazının intişarından çok zaman evvel, beş parti
halinde mobilyalar ihraç edilmiş, karşılığındaki vergi
I iadesi tahsil edilmiş ve hatta altıncı ihraç talebi de ret
I edilmiş bulunuyordu. Yine, elde mevcut olan bir res
I mî belgeye göre, Cumhuriyet Gazetesinde intişar eden
I bu yazının ertesi gününde Başbakan Sayın Süleyman
I Demirel, mezkûr yazının (ihbar kabul edilerek, ge
rekli tahkikatın yapılmasını emretmiştir. Bunun üze
I rine, gerek Maliye Bakanlığınca ve gerekse Ticaret
i Bakanlığınca birtakım tahkikat işlemleri yapılmıştır.
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Gensoru önergesinde ve aynı konuda verilmiş olan
Meclis Soruşturması önergesinde yer alan iddialara
göre, Sayın Başbakan'ın sadece böyle bir emri vermiş
olmasının yeterli olmadığı, bakanların kasten veya
ihmalen hadise hakkında gerekli titizliği göstermedik
leri ve hatta örtbas etmeye çalıştıkları ileri sürülmek
tedir.
Her hadise, kendi zamanı ve şartları içinde değer
lendirilmelidir. Aksi halde, bu değer ölçülerinden
uzaklaştırıldığı takdirde, kişileri mahkûm etmek enfüsî ve indî mütalaaların sonucunda mümkün olur M,
'bu da, hukuk kaidelerine ters düşer, uygun düşmez.
Ortada bir iddia ve iddianın defi vardır. Bunun
her ikisi de, yerine göre, ispata muhtaç hususlardır.
Burada arz etmek istediğimiz şey, müddei, iddiasını
'İspat etmekle mükellef olduğu gibi, iddiaya maruz kal
mış olan kimse de, defini ispat ile mükelleftir. Bu
'hadisenin tam vuzuh ile meydana çıkaibilmesi için,
'delillerin bitaraf ane, müddei ve karşı tarafların hari
cinde alan, hüküm verme mevkiinde bulunan kimse
lerin tarafsız, aihlâikî ibütün kaidelere riayet ederek...
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Ya, ya...
«MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
— Evet öyledir ya.. Öğrenmeniz lâzım. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) Evet, öğreneceksiniz.
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Ya, ya... Öğreti
yorsunuz, ahlâksızlığın en alâsını öğretiyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Tabak, rica ederim.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Amin..
BAŞKAN — Sayın Erçelik, rica ederim efendim.
(C. H. P. sıralarından gürültüler)
Sayın Cdbe, aynı kanaati paylaşmaya mecbur de
ğilsiniz efendim, rica ederim', çok rica ederim.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sizin tüzüğü
nüz, bu konuşmaya aykırı.
BAŞKAN — Sayın Erçelik, rica ederim efendim.
Devam buyurun Sayın Akkoyunlu.
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
— Bağırmakla bir şey elde ©demezsiniz. (M. S. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri)
CELÂL ÜNVER (Malatya) — Ayakları yerinde
duruyor mu acaba?
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Belgeler ortada.
BAŞKAN — Sayın Cebe, rica ederim efendim.
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
— Boşuna zaihmet çekmeyin.
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Belgeler ortada.
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MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
— Belgelerin tahkiki lâzımdır. Bunu bilmeniz lâzım.
BAŞKAN — Sayın Akkoyunlu, cevap vermeyin
efendim. Siz devam1 buyurun, devam buyurun efen
dim,
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sahte Müslü
manlar.'
BAŞKAN — Rica öderim, rica ederim Sayın Er
çelik. Müslümanlığı sizden mi öğrenecek herkes?
MEHMET O R H A N AKKOYUNLU (Devamla)
Biz hiç bir şeyin ticaretini yapmayız.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Yemin etti,
doğru söylesin. Belki ayağını kaldırıyor.
BAŞKAN — Karışmayın efendim, rica ederim
efendim. Kimse kimsenin vicdanî kanaatine müda
hale edemez, rica ederim.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Doğru konuş
muyor.'
•
•,
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
Ahlâk ve fazilet bizimle geldi. Bunu öğrenmiş...
(C. H. P. sıralarından gürültüler) Öğrenmiş olmanız
lâzım. Öğrenmediyseniz, öğretecek değiliz.
ETEM EKEN (Çorum) — Sizde...
BAŞKAN — Sayın Eken, rica ederim.
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
— Ortada bir iddia ve iddianın reddi vardır. Bunun
her ilcisi de, yerine göre, ispata muhtaç hususlardır.
Görülüyor ki, yeteri kadar tahkikat yapılmadan, ne
Cumhuriyet Halk Partisinin iddiaları ve ne de muka
bil iddialar hakkında kesin hüküm vermek mümkün
değildir.
CELÂL ÜNVER (Malatya) — Mahkeme karar verdi.
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
Mahkeme karar vermedi. Siz verdiyseniz, mahkeme
değilsiniz ve mahkeme yerinde de kendinizi görüyor
sanız, davanızı açmış olursunuz; iddialarınıza ters
düşersiniz. (M. S. P. ve A. P. sıralarından «Bravo»'
sesleri, alkışlar)
Özgürlükçü demokrasiye sahip olduğunu iddia
eden kimseler, mahkemece mahkûm edilmemiş olan
kişileri mahkûm gibi göstermemelidirler. Çünkü, in
san, iddiasına ters düşmemeli.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Var, davalılar var.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Allahı da kan
dıramazsınız.
BAŞKAN — Sayın Aykul, rica ederim efendim.
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
— Allahın ne olduğunu bilseniz, kimsenin onu kan-
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dıramayacağını da bilirdiniz. (C. H. P. sıralarından
ı«Ne demek oluyor», «Aaa» sesleri, gürültüler; A. P.
ve M. S. P, sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizi) — Yalancılar,
BAŞKAN — Sayın Erçelik, rica ederim.
Sayın Akkoyunlu, efendim her müdahale edene
cevap verirseniz, konuşmanızı devam ettiremezsiniz.
Rica ederim...
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
— Ve neden muka'bil iddialar hakkında kesin hüküm
vermek mümkün değildir? Bu tahkik vecibesi, gerek
siyasî bakımdan, gerek hukukî balkımdan... (C. H. P.
sıralarından gürültüler)
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sahte Müslü
manlar.
BAŞKAN — Hatibi dinleyin efendim, rica ede
rim.
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
— ...Gerekse ahlâkî bakımdan yerine getirmeye mec
bur olduğumuz bir vazifedir. Hükümeti denetlemek,
muhalefetin tabiî hakkı ise, ithama maruz kalanların
da savunma yapmaları o kadar tabiî haklarıdır.
Karar mevkiinde olanların vazifesi ise, meseleleri
bütün imkânları kullanarak, yeteri kadar İncelemek
ve ancalk ondan sonra karara varmaktır.
Yukarıdan beri verdiğimiz izahatlardan anlaşılmalktadır ki, gensoru önergesine mesnet yapılan her
üç iddia da, henüz ciddî bir karara esas alınacak de
recede tetkik ve tahkik edilmiş değildir. Esasen, bu
konuların tetkik ve tahkike muhtaç olduğunu, yine
Cumhuriyet Halk Partisi parlamenterleri tarafından,
bu konuda verilmiş olan soruşturma önergesi göster
mektedir. Zira, bu konu tetkik ve tahkike muhtaç de
ğil ise, neden soruşturma önergesi verilmiştir? Eğer
tahkike muhtaç ise, netice beklenmeden niçin genso
ruya mevzu yapılmıştır?
Bizim kanaatimize göre...
CELÂL ÜNVER (Malatya) — Tüzüğü oku, oku.
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
—Siz okuyun da öğrenin.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Sizin '
Grupunuzun sözcüsü de görüşmesini yapacaktır.
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
Kanaatimize göre, Cumhuriyet Halk Partisi bir tezat
içindedir. Kanaatimizce, gensoru önergesi yersiz ve
zamansızdır ve verilmesinde acele edilinmiştir. Eğer,
bu acelenin sefcebi, soruşturma komisyonun başkan
seçiminin gecikmesi ise, bu makûl bir gerekçe sayıla
maz. Zira, komisyon başkanının seçilmeyişi, iki par
tinin tutumundan tevellüt etmektedir.
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Hadiseye taraf teşkil eden iki parti, komisyon
başkanlığını elde etme arzusundadırlar. Bizce pek
önemli olmayan bu mevkiye her nedense iki parti
lüzumundan fazla heves göstermektedir. Bu heves,
kanaatimizce, komisyonu peşin hükümlerıle yönetme
niyetinden doğmaktadır. Bu niyete muvaffak olabile
ceklerini zannetmiyorum. Yalnız, bu niyetin mevcu
diyeti dahi, karşılıklı, taraf olan kimselerin başkan
lığa talip olmamalarını gerektirir. Çünkü, maksat,
istenilen sonucu elde etmek değildir; hakikatin te
cellisine hizmet etmektir, asıl maksat. (MSP sıraların
dan «Bravo», sesleri) '
Komisyona bu niyetle girildiği takdirde, makûl
'bir sonuca varılacağına ve komisyonun çalışır hale
geleceğine inanıyoruz. Komisyon, çalışmaya başlaya
cağı cihetle, bu meselede isticale ve endişeye lüzum
yoktur. Olayın birkısmına adlî kaza mercilerince el
konulmuştur. Bu makamlara hiç kimsenin tesir ede
bileceğine ihtimal vermiyoruz. Meclisimize niyabeten soruşturmayı üslenmiş olan komisyona da tesir
etmek mümkün olamadığı gibi, 'bunların tahkikatın
da resmî makamların ve görevlilerin tarafgirane ha
reket edeceğine ihtimal vermiyoruz.
Arkadaşlarım, bizden, söylediklerinize itimat et
memizi istiyorsunuz. Bu bir bakıma hakkınızdır.
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Evet hakkımız
dır.
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devam
la) — Bakın, evet, ciddî dinlerseniz, bir şeyler öğre
nirsiniz.
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Ne biliyorsun
ki, ne öğretesin?
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
— Bildiğimi öğretirsem sana çok bile gelir,
BAŞKAN — Sayın Akkoyunlu, efendim. Rica
ederim efendim, karşılıklı görüşmeyelim. Herkes
kendi ölçüsüne göre dinleyecek efendim; bunu kim
se talep edecek...
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
Arkadaşlar, bir kimse bir şey söylediği zaman, bir
söz söylendiği zaman, karşıdaki adam bu sözün
doğruluğuna iki sebepten inanır:
Söyleyenin sözünü senet kabul edecek kadar ona
inanmış olursa, onun bir delil getirmesine lüzum
yoktur. Bizzatihi o kişinin şahsiyeti, söylediği sözün
senedidir.
ORHAN BlRGİT (İstanbul) — Yani, sizin Süley
man beye inandığınız gibi. (Gürültüler)
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MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
— İkincisi, bir kişiye herkes söz söyleyebilir.
CELÂL ÜNVER (Malatya) — Başkan, müdahale
et.
BAŞKAN — Sayın Ünver, rica ederim efendim.
MEHMET ORHAN AKKOYUNLÜ (Devamla)
— Karşıdaki şahıs, bu söylenmiş olan söz dolayısıyle,
şahsın şahsiyetinden tevellüt eden bir inanca sahip
olmadığı takdirde, müddei iddiasını getirir, delillerini
ortaya kor; karşıdaki şahıs, bu deliller muvacehesin
de, hadisenin gerçek veya yanlış olduğuna karar ve
rir,
Şimdi, istiyorsunuz ki, sizin söylemiş olduğunuz
sözleri senet kabul edelim ve söylemiş olduklarınızı
aynen kabul edelim.
Arkadaşlarım, 2,5-3 senedir burada arkadaşlık
yapıyoruz, sözünüzü senet kabul edecek kadar sizi
görmedik, çok özür dilerim. (MSP ve AP sıraların
dan «Bravo»1 sesleri, alkışlar)
İddialarınızı ispat ettiğiniz gün, sizin yanınızda ola
cağız, bundan endişeniz olmasın. (Gürültüler)
CELÂL ÜNVER (Malatya) — Zonguldak'taki
muhakemeyi bekleyeceksiniz. (CHP sıralarından gü
rültüler)
MEHMET ORHAN AKKOYUNLÜ (Devamla)
— Enfüsî lâflarla, indî mütalaalarla 'bir iddia ispat
edilemez.
•Siz delil getiriyorsunuz, diyorsunuz ki, «Hayalîdir
firmalar.» Resmî bir delil daha var ortada, ortada bir
ikinci resmî delil var; firmaların mevcudiyetini gös
teriyor. Bunlardan, ikisinden...
ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Tamam, tamam.
MEHMET ORHAN AKKOYUNLÜ (Devamla)
— Siz '«yoktur» diyorsunuz; ama, sizin, «yoktur» de
menize rni inanacağız, karşı tarafın, «vardır» deme
sine mi inanacağız? Öyleyse, siz mi doğru söylüyorsu
nuz, karşı mı? Bunu tahkik etmek bizim vazifemiz
dir/
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Gensoruyu aç o
zaman.
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Niye Gensoru
açılmıyor?
BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Değer, rica ede
rim efendim.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, İçtüzü
ğü bilmiyor. Gensoruyu gündeme almak nedir, bil
miyor.MEHMET ORHAN AKKOYUNLÜ (Devamla)
— Dinleyin, dinleyin, dinleyin.
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BAŞKAN — Sayın Akkoyunlu, bir istirhamda bu
lunayım.
MEHMET ORHAN AKKOYUNLÜ (Devamla)
— Estağfurullah.
BAŞKAN — Üslubu seçiş zatıâlinize ait. Siz, biz
ayırımı yaparken, Başkanlığa ve Heyeti Umumiyeye
hitap etme gibi usulî bir şeye riayet olunmuyor inti
baı veriliyor ve bu yüzden de...
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
— Özür dilerim, biraz heyecanımdan oldu.
BAŞKAN — ... Karşılıklı konuşmalar ve sataşma
lar oluyor.
Ben rica edeyim, Heyeti Umumiyeye ve Başkan
lığa hitap ederek devam buyurun efendim.
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
— Peki Sayın Başkan, tekerrür etmeyecektir, ikazını
za teşekkür ederim,
Tarafgirane hareket edeceğine ihtimal vermiyo
ruz. Ayrıca devlet memurlarımızı böyle umumî bir
itham altında tutmaya da hakkımız olmadığı kanaa
tindeyiz. Her ne kadar, 'birtakım 'isimlerden bahis ile,
bu kimilerin görevlerinden alınarak mağdur edildikle
ri ve bu kişilere olayın örtbas ettirilmek istendiği id
dia edilmekte ise de, Ceza Usulü Mahkemeleri Kanu
nu gereğince, aleyhlerinde kuvvetli delil ve emareler
bulunan kimseler, kanunda gösterilen haller halinde
tevkif edilirler.
Bu hadisenin sanıklarının levk'if edilmiş olmaları,
delillerin örtbas edilmediğini göstermektedir.
HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Siz de ortak
sınız.
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
— Biz, sizinle de ortaktık. Bu hadise, sizinle bizim
zamanımızda oldu. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Hadiseleri, meratibi silsile halinde yuka
rıya doğru götürdüğümüz zaman, suçlunun altından
çıkılmaz.
Millî Selâmet Partisi Hükümetlerinin...
ETEM EKEN (Çorum) — Müslüman partisi mi,
gâvur partisi mi?
BAŞKAN — Sayın Eken, rica. ederim, Müslü
manlıkla, gâvurlukla ne ilgisi var bunun?
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
— Sayın Başkan, sık sık, Müslümanlığı ğızlarına al
malarında, büyük fayda görüyorum, o kelimeyi tek
rar etsinler efendim.
BAŞKAN — Siz konuşmanızı bozmayınız, de
vam 'buyurunuz efendim.
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MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla) II miş olduğunuz (soruşturma önergesinin neticesini bek
lemek zorundasınız.
— Millî Selâmet Partisi, Hükümetlerin içinde de ol
Partimiz, ancak, ahlâk ve maneviyat bayrağını
sa, dışında da olsa, prensipleri itibariyle, haksızın ya
açarak yola çıkmış bir partidir. (C. H. P. sıraların
nında bulunması mümkün değil. Yalnız. «Haksızın
dan gürültüler.) Ahlâk ve maneviyatın gereği, bir
yanında bulunmayacağım» diye, hadiseleri tam tah
takım ihtamların peşinden, gerekli tahkik ve tetkiki
kik ve'tetkik etmeden de bir karara varmak, hukuk
dışı bir neticeye varmak, bu da mümkün değildir. I yapmadan, hemen katılıvermek değildir. Haklının ve
hakkın tespiti hususunda gereken incelemeleri yap
(Kocaeli Milletvekili Turan Güneş kürsü önüne
mak, elden gelen cehd-ü gayreti göstermek, ancak,
gelerek hatibe bir îçtüzük kitabı verdi.)
her şey kesin aydınlığa vardıktan sonra bir hükme
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başjkan, ne
varmaktadır. Yoksa siz, «Biz bunları getirdik, Millî
oluyor? Bu ne gayri ciddî adam? Gelsin, geri alsın I Selâmet Partisi de ahlâk ve maneviyatçıdır. Böyle olTüzüğü.
I duklarına göre, neden bizim peşimizden gelmiyorlar?»
BAŞKAN — Sayın Ataöv, müsade buyurun efen I diye düşünüyorsanız, şunu biliniz ki, siz teneke çaladim. (A. P. sıralarından gürültüler.) Rica ederim Sa- II caksınız, biz sizin peşinizden geleceğiz... Bu yok, bo
yın Ataöv, Sayın Özçelik, Sayın Güneş... Sayın Akşuna zahmet ediyorsunuz. (A. P. ve M. S. P. sıralakoyunhı, 'bir dakika.
I rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Hissiyatımıza hitaSayın Güneş, talep olunmayan bir zahmeti ifa II betmek suretiyle...
ettiniz gibi geldi bana. Rica ederim... Sizden, ne I
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Af Kanunun
«Anayasa» ne «İçtüzük» diye bir talep olmadı.
da neredeydiniz? Af Kanununda oyunuzu nereye ver-.
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sayın Başkan,
diniz?
ıbir yanlışlığı önlemek istedim.
.
BAŞKAN — Sayın Değer, rica ederim efenBAŞKAN — Ama, yanlışlığı önlemenin, takdir II dim.
buyurulur ki, usul ve yöntemleri vardır.
I
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
hiçbir netice alamazsınız. Partimiz, hak ve ada
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Kendileri iyi bil- I —
letin ve hukuk devletinin teminatı olduğu kadar, ülmiyorlardır efendim.
IBAŞKAN — Çok rica ederim efendim, bir ha I kemizde siyasî istikrarın da teminatıdır.
Bu bakımdan, biz, Millî Selâmet Partisi olarak,
diseye meydan vermeyin efendim, rica ederim.
I
I zamansız verilmiş olan gensoru önergesinin günde
Devam 'buyurun Sayın Akkoyunlu.
me alınmasına iltifat etmeyeceğimizi arz eder, Yüce
MEHMET ORHAN AKKOYUNLU (Devamla)
Meclise saygılarımı sunarım. (M. S. P., A. P. ve C.
— Sayın Başkan, arkadaşlarım heyecanlanmayın, I
I G. P. sıralarından «Bravo sesleri, sürekli alkışlar.)
muhterem Turan Güneş Beyefendinin göstermiş ol
dukları zahmete teşekkür ederim. Herhalde, beni
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkoyunlu.
kendilerine yakın ve samimî 'bulmuş olacaklar ki, II (C. H. P. ile M. S. P. sıraları arasında tartışmalar
'böyle bir iltifatta bulundular. Yalnız, ben bu genso- j ve Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile Samsun
ruyu, zatıâlileri ile beraber, bu İçtüzük çıktığı zaman II Milletvekili Ali Acar'ın, birbiri üzerine yürümesi.)'
okumuş ve biliyordum; bunu getirmelerine lüzum I
Sayın Tabak, rica ediyorum efendim.
yoktu, boşuna zahmet ettiler. (C. H. P. sıralarından
Bir hususu Yüce Heyete arz ediyorum. Çok rica
«Sen hiçbir şey bilmiyorsun» sesleri.)
I ederim efendim, lütfen oturun. Sayın İdare Amiri ar
kadaşlarımın da vazifelerini yapmalarını rica ederim,
Benim 'bir şey bilip 'bilmediğimi sen idrak ede- I
I grup yöneticilerinden de ayrıca rica ediyorum; ortada
mezsıin ki, mümkün değil bu.
I
I hiçbir şey yok, rica ederim oturun efendim.
Gensoru önergesinden evvel soruşturma önerge
sini verdiniz. Aynı gayeye matuftur. Gensoru öner
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, bugesinin altında, gerdeli diğer fıkralarında, nelerin II rada üç saftt hakaret ve küfür dinledik, sabrettik. On
yapılması lâzım geldiği gösterilmektedir. Gensoru
lar da dinlemesini öğrensinler.
önergesini vermiş olduğunuz hususun tahkike tabi
OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Seni namussuz
tutulmasını istememiş olsaydınız, ortada muğlak bir
alçak, otur yerine. (C. H. P. sıralarından gürültüler.)
durum bulunmasaydı, soruşturma önergenizi verme- II
BAŞKAN — Sayın Ataöv, rica ederim. Sayın
nize lüzum var mıydı? Biz demek istiyoruz ki, ver- Ij Tabak, Sayın Cerit, rica ederim efendim. Sayın Ay— 319 —
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kul, rica ederim efendim, lütfen oturun, îdare Ami
ri arkadaşlarımdan da rica ediyorum.

OSMAN AYKUL (Burdur) — Pis herif, ahlâksız
herif.
ı

Sayın Ataöv, sabrettiğinizi ifade ediyorsunuz; bir
anda da, bardağı taşıracak bir müdahalede bulunu
yorsunuz; rica ederim... Ben bir hususu ifade ediyo
rum, arkadaşlarımın muttali olmalarını rica ede
rim.

İHSAN ATAÖV (Antalya)
hıyar.

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Sayın Başkan, her
kes Ataöv gibi edepsiz olsa, ne olur?

Sensin ahlâksız,

BAŞKAN — Sayın Aykul, rica ederim, lütfen
oturun efendim. (Başkanın tokmağı vurması) Sayın
Aykul, rica ederim efendim. Bu nevi müdahalelerin
hiçbir kimseye kâr temin etmediğini müteaddit defa
lar söylüyorum, rica ederim.

VI. — OYLAMASI YAPILACAK tŞLER (Devam)
1. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve imarı
hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Plan komisyonları raporları.
(1/167) (S. Sayısı : 97) (Devam)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İstanbul
Kapalı Çarşısının onarımı ve 'imarı haJkkında 97 S.
Sayılı kanun tasarısının açık oylamasına ait tutanak
gelmiştir; arz ediyorum: İştirak eden üye sayısı 326,
kabul 323, çekinser 1, iptal 2.
Kanun tasarısı, Meclisimizce kabul edilmiştir; ha
yırlı, uğurlu olmasını dilerim.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi, söz sırası Ada
let Partisi Meclis Grupu adına Sayın Şensoy'da.
Sayın Şensoy, bir hususu ifade etmeme müsaade
buyurunuz. Evvelâ, zatıâlinizden 'bir şeyi. öğrenmek
istiyorum: Konuşmanız tahminî ne kadar devam
eder?
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, şu
anda kestiremiyorum.
BAŞKAN — Tahminî efendim, bir saat, birbuçuk
saat, ne kadar sürer efendim?
KEMAL ŞENSOY
efendim.

(Ordu) — İki saati

bulur

<*»
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BAŞKAN — Müddetinizi aşağı yukarı doldura
caksınız.
Muhterem arkadaşlarım, normal çalışma süremiz
19.00'da bitmektedir. Saat 18.45 benim saatime göre.
Bu durumda, sayın hatibin 15 dakika sonra sözünü
kesme veya devam kararı almak suretiyle, saat
21.00^de ancak ara verme durumuyle karşı karşıya
geleceğiz.
Her ne kadar, Danışma Kurulu kararında, bahse
konu gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmama
meselesinin bitirilmesine dök çalışmaların devam ede
ceğine dair sarih bir durum yoksa da, Yüksek He
yetinizin kararına başvurmak suretiyle konuyu sara
hate kavuşturmak istiyorum.
Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması
hususundaki görüşmelerin • bitimine kadar çalışmala
rımızın devam etmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Biraz önce de ifade ettiğim gibi, sayın hatibin
görüşmesinin, 15 dakikasından sonra kesilmesi gibi
bir durumla karşı karşıya kalmamak için, saat 20.00'
de toplanmak üzere 80 nci Birleşime ara veriyo
rum.
Kapanma saati : 18.47
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İKİNCİ OTURUM
Açılma saati : 20.00
BAŞKAN : Başkanvekili 1. Etem Kılıçoğlu
DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Özmen (Gaziantep), Halil Karaatlı (Bursa)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 80 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME
A)

VE

MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam)

ÖNGÖRÜŞMELEk

1. — C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına Grup
Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçenin, gö
revlerini kötüye kullandıkları iddiasıyle Anayasanın
89 ncu maddesi uyarınca Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret
Bakanı Halil Başol haklarında gensoru
önergesi.
(11/4) (Devam)
BAŞKAN —
Görüşmelere devam ediyoruz.
Söz sırası, Adalet Partisi Meclis Grupu adına
Sayın Kemal Şensoy'dadur.
Buyurun Sayın Şensoy. (A. P. sıralarından alkış
lar)
A. P. G R U P U ADINA KEMAL ŞENSOY (Or
du) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Grup Baş
kanvekilleri sayın Hayrettin Uysal ve Sayın Ali Ne
jat Ölçen tarafından Sayın Başbakan Süleyman De
mirel ile Maliye Bakanı Sayın Yılmaz Ergenekon ve
Ticaret Bakanı Sayın Halil Başol haklarında gen
soru açılmasıyla ilgili olarak verilen önergenin Mil
let Meclisinde müzakereleri esnasında Adalet Par
tisi Grupunun görüş ve düşüncelerini arz
etmek
üzere yüksek huzurlarınızda bulunuyorum.
Konunun esasına girmeden önce fevkalâde ehem
miyetli telâkki ettiğim bir husus üzerinde hassasiyet
le durmak istiyorum.
Önerge şöyle başlıyor: «Başbakan Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel, bazısı hayalî firma
lara olmak üzere, gerçek mobilya yerine adî sunta
ihraç ederek, Türkiye Cumhuriyeti
Hazinesinden
20 000 000 TL. haksız vergi iadesi almıştır. Bu yol
suzluğun gereken ciddiyetle soruşturulmaması, bu
yolsuzluğun kanıtlarını ortaya çıkarmaya başlayan
kamu görevlilerinden bazılarının
cezalandırılarak
başka hizmetlere atanması. Maliye ve Ticaret Ba

kanlarının, yolsuzluğu örtbas etmek için olayı in
kâra yeltenmeleri, gerçek dışı beyanda bulunmaları,
bir yandan Başbakanım yeğenini ; korumaya çalışır
ken, öte yandan, kendilerini suçlu olmaktan kurtar
maya gayret etmeleri, Türk kamuoyunun güvenini
sarsmış, özgürlükçü demokratik rejime gölge
dü
şürebilecek bir durum ortaya çıkarmıştır.»
Muhterem milletvekilleri, burada sırasıyla, Yah
ya Demirel, Sayın Maliye Bakanı, Sayın Ticaret Ba
kanı haklarında kesin bir hüküm tesis ediliyor; o da,
suçluluk.
Önerge devam ediyor: «Devletin saygınlığını te
melinden sarsıcı bu davranışların başsorumlusu Baş
bakan Demirel ile Maliye ve Ticaret Bakanlarının
Hükümetten uzaklaştırılmaları tarihî bir zorunluluk
haline gelmiştir» denilmek suretiyle, Sayın Başba
kan Süleyman Demirel de suçludur hükmüne varılı
yor.
Anayasanın, mahkemelerin
bağımsızlığına dair
132 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında aynen: «..Ya
sama Meclislerinde yargı yetkisinin kullanılması ile
ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya her
hangi bir beyanda bulunulamaz..» deniyor.
Halbuki, önergenin mevzuu, Yahya Demirel'in
mobilya ihracatını teşkil ediyor. Bu ihracatla ilgili
idarî soruşturma henüz tümüyle bitmemiş ve fakat
adlî mercilere intikal etmiştir. Yahya Demirel de,
filhal mevkuftur. Özgürlükçü demokrasiden bahse
denlerin, Anayasanın bu sarih hükmüne
rağmen,
önergede yazılı şekilde beyanda bulunmaları Anaya
sayı ihlâl suçunu teşkil eder.
Tekrar ediyorum: Cumhuriyet Halk Partisi, bu
tutumuyla, Anayasanın kesin bir hükmünü ihlâl ey
lemiştir.
MALİK YILMAN (Hatay) — Hırsızı savunacak
sın, o ihlâl olmayacak mı?
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BAŞKAN — Çok rica ederim, daha görüşmele
re yeni başladık.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, Anayasanın 89 ncu maddesinin düzenle
diği Gensoru, yüce bir siyasî denetim müessesesidir.
Bu müessesenin büyük bir ağırlığı vardır. Bu mües
sese, ancak ciddî hadiselerde işletilebilir. Getirdiği
ağır şartlar da, ortaya koyduğumuz fikrin kesin de
lilini teşkil eder. Her siyasî teşekkül, bu müessesenin
hayatiyetini ve yüceliğini muhafaza etmekle mükel
leftir. Bu mecburiyet, demokratik parlamenter haya
tın bizatihi bünyesinde mündemiçtir. Sayın Cumhu
riyet Halk Partisi böyle bir önerge ile, parlamentoya
inançsızlığın açık bir örneğini vermiştir.
Neden? Tokat Milletvekili Sayın Cevat Atıl
gan ve 123 arkadaşı 22 Ocak 1976 tarihinde Millet
Meclisi Başkanlığına bir soruşturma önergesi vermiş
lerdir. Bu önergede, Başbakan Sayın Süleyman De
mirci ile, Maliye Bakanı Sayın Yılmaz Ergenekon ve
Ticaret Bakanı Sayın -Halil Başol haklarında Meclis
Soruşturması talep edilmektedir. Bu soruşturma öner
gesinin konusu, Yahya Demirel'in mobilya ihracatı
ile ilgilidir. Bu önerge üzerine, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, Birleşik Toplantısının 3 . 3 .1976 tarihli
4 ncü Birleşiminde hazırlık komisyonu üye seçimi
yapmıştır.
Şimdi, yüksek huzurunuzda görüşülmekte olan
önerge ile, bahsettiğim soruşturma önergesinin ko
nusu ve muhatapları aynıdır. Herhangi bir konu, bir
soruşturma önergesiyle Yüce Meclise intikal ettiril
dikten sonra, aynı konuda gensoru açılmasını nasıl
izah edebiliriz? Hemen ilâve edeyim İki, Adalet Parti
si Grupu olarak bundan şikâyetçi değiliz, tedirgin
de olmuyoruz; hele, hiç yılmıyoruz.
Bunalım yaratma, usandırma, yıldırma, Cum
huriyet Halk Partisinin alâmeti farikasıdır. Bu, ye
ni de değildir. Maziye baktığımız zaman, Cumhuri
yet Halk Partisi hep bu tutum içinde bulunmuştur.
Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi de, soruşturma öner
gesinin neticesinden korkmaktadır. Ne garip tecelli
dir ki, Cumhuriyet Halk. Partisi, her tuttuğu yolun
sonunda koyu karanlıkların kendisini beklediğini bi
lir de, yine bu huyundan vazgeçmez. Aslında, bu tu
tum bizi hiç alâkadar etmez. Cumhuriyet Halk Par
tisini biz idare edecek değiliz; ama, Cumhuriyet
Halk Partisi, fıirsat buldukça, Adalet Partisini idare
etmeye kalkışır. Muhalefette iken iktidar gibi dav
ranmak, iktidarda iken muhalefete dönüp, muhale
fet olup da ne yapacaksınız» diyebilmek, Meclisi,
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milletin on yıl gerisinde göstermek, işte bunlar ak
lın alacağı şeyler değil.
Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar şimdiye ka
dar Cumhuriyet Halk Partisine ne getirdi, bundan
sonra neyi getirecektir? Bunu da anlamak mümkün
değil. Ama, ortada bir gerçek var; Cumhuriyet Halk
Partisi, iktidarı bırakıp kaçmanın büyük nedameti
içindedir. Gittikçe hırçınlaşıyor, gittikçe sabırsızlaşıyor, öfkesini bir türlü yenemiyor. Kime darıldığı,
kime gücendiği de belli değil. Çölde serabı su zan
nediyor koşuyor, kendisini yerden yere vuruyor, saç-"
larını yoluyor. Sanki Adalet Partisi, iktidarı Cum
huriyet Halk Partisinin elinden zorla aldı, sanki Mil
lî Cephe Hükümeti, Cumhuriyet Halk Partisinin iz- .
niyle kuruldu. Bir zamanlar, «Dünyayı size zindan
edeceğim» diyordu muhterem Ecevit; şimdi de, «Bu
Hükümetin yıkılmasıyle, ülkemizde düşmanlık du
varı da yıkılacaktır» diyor.
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Hırsızlar azalacak,
hırsızlar.
BAŞKAN — Sayın Özpak, rica ederim efendim,
rica ederim.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, Anayasamızda, «Hükümeti yıkma» diye
bir şey yoktur. Parlamenter hür demokratik niza
ma - şayet aynı manaya geliyorsa, kendi tabiriyle - öz
gürlükçü dcmokraisiye inananlar için, bu tabir fiilî
bir durumu ifade eder. Ümit ve temenni ederim ki,
Sayın Ecevit bu tabiri, Anayasamızın 89 ncu maddesi
nin son fıkrasında yazılı Bakanlar Kurulunun veya
bir bakanın düşürülebilmesi şeklindeki hukukî ma
nada kullanmış olsun.
Sayın milletvekilleri, bu kısa başlangıçtan sonra,
şimdi işin esasına geçiyorum.
Değerli arkadaşlarını, bir süreden beri kamuoyu
mobilya ihracatı yolsuzluğu veya vergi iadesi yol
suzluğu adı altında basın organlarında yer alan ha
berler, yorumlar, röportajlar, eleştiriler ve suçlama
larla meşgul olmaktadır.
Genellikle muhalefet partileri yöneticileri ve
mensupları ile onları destekleyen veya destekler
görünen çevrelerce sürdürülen yoğun bir propagan
da arasında, bugünkü Başbakan Süleyman Demirci'
in Kardeşi Ali Demirel'in 26 yaşındaki oğlu Yahya
Kemal Demirel'in 1974 yılı içinde aldığı ihracat
müsaadelerine dayanarak, hayalî firmalar aracılığı
ile yabancı ülkelere hayalî mobilya ihraç ettiği ve
beyitçe vergi iadesi hükümlerinden
yararlanarak,
Hazineden 20 milyon liradan fazla para aldığı iddia
edilmiştir.
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Yahya Kemal Demirel'e izafe ve isnat edilen su
çun, bugünkü Hükümette Maliye Bakanı Doçent
Doktor Yılmaz Ergenekon ile Ticaret Bakanı Halil
Başol tarafından gizlenmesine çalışıldığı, kamuoyu
nun gerçek dışı beyanlarla yanıltılmak istendiği,
yolsuz olayları meydana çıkarmak isteyen Devlet
memurlarının görevlerinden atıldığı ve sürgün edil
diği ve bû konularda Başlbakan Sayın Süleyman
Demirel'in başlıca sorumlu bulunduğu iddiaları da
ortaya atılmış; gerek Maliye, gerek Ticaret bakan
ları, gerekse Başbakan Süleyman Demirel halikında
Meclis Soruşturması açılması istemiyle, 100'den faz
la Cumhuriyet Halk Partili sayın Parlamento üyesi
nin imzasını taşıyan bir önerge, 1976 Ocak ayı son
larında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
verilmiş ve bu önergenin metni basına açıklanmış
tır.
Yahya Demirel hakkında ileri sürülen yolsuzluk
iddiaları, bütünüyle Demirel ailesine ve özellikle
Başbakan Sayın Süleyman Demirel'e yöneltilerek,
bundan sonra da araklıksız sürdürülmüş, 24 Şubat
1976 günü Anamuhalef et Partisi Genel Başkanı dü
zenlediği basın toplantısında, bir gümrük müfettişi
nin bir gün önceki tarihi taşıyan raporuna göre yol
suzlukların kanıtlandığını beyan ve ifade ederek,
müfettiş raporunda yer almış hususlarla ilgili bazı
açıklamalarda bulunmuş ve raporun eki, bazı bel
gelerin fotokopilerini de basına dağıtmıştır.
Gümürk müfettişi raporunun muhtevasının bu
rapora muhatap resmî makamlardan önce Anamu
halefet Partisinin sayın Genel Başkanına nasıl ve ne
suretle intikal ettiği belirlenmemiş; ancak, Yahya
Kemal Demirel ve Demirel ailesi aleyhindeki suçla
malara daha da ağırlık verilerek, Başbakanın derhal
istifası istenmiştir.
25 Şubat 1976 günlü gazetelerle komuayuna ge
niş ölçüde böylece intikal eden müfettiş - raporunun
aslı, bu raporu kaleme almış olan Gümrük ve Tekel
Bakanlığı Başmüfettişlerinden Fevzi Ertürk tarafın
dan Karadeniz Ereğlisi Cumhuriyet Savcılığına gön
derilmiş; iki gün sonra, yani 27 Şubat 1976 tarihin
de, Sulh Ceza Hâkimliğince Yahya Kemal Demirel
ile Karadeniz Ereğlisi Gümrük Başmemuru Meh
met Çağlı'mn, Karadeniz Ereğlisi Gümrük Başmemurluğu Kolcusu Osman Güçlü'nün ve ikametgâh adresi
Paris olarak gösterilen Atilla Özçelik'in gıyaplarında
tutuklama kararı verildiği haberi, 28 Şubat 1976 gün
lü gazetelerin manşetlerinde yer almıştır.
Gerçekten, gıyabî bir tutuklama karan verilmiş
olduğunun ve Yahya Kemal Demirel'in tutuklanması
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için arandığının anlaşılması üzerine, Yahya Kemal
Demirel, beraberinde avukatlan olduğu halde, 3 Mart
1976 günü Karadeniz Ereğlisi Cumhuriyet Savcılığı
na giderek teslim olmuş, hakkındaki gıyabî tutuk
lama kararı da sorgusunu takiben vicahi tutuklama
ya çevrilmiştir.
Yahya Kemal Demirel'in tahliyesini
sağlamak
amacıyle, sanık vekillerinin yaptıkları müracaatlar
kabul edilmemiş, tahliye isteklerinin reddedildiği ha
berleri de radyo ve televizyon haber bültenleri ve
basın organları aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuş
tur.
Mobilya ihracatı ve vergi iadesi yolsuzluğuna
dair iddiaların böylece adlî makamlara intikal et-;
miş olmasına ve Yahya Kemal Demirel'in tutuklan
mış bulunmasına rağmen, Hükümetin istifasını sağ
lama maksadiyle, Başbakan Sayın Süleyman De
mirel'e ve bütünüyle işbaşındaki Hükümete yönelti
len suçlamalar vesilesiyle kamu yönünden, Yahya
Kemal Demirel'in suçlanmasına da devam olunmuş
tur.
13 Mart 1976 günü, Ankara'da, aşırı sol militan
ların da geniş ölçüde katıldığı anlaşılan bir miting te, millet ve ülke bütünlüğü aleyhindöki, «Halklara
özgürlük» sloganlarının yanında, «Suntacılar istifa»
tarzındaki sloganların da kullanılmış olması, Yahya
Kemal Demirel hakkındaki adlî tahkikat safhası
nın dahi siyasî amaçlara elverişli bir sömürü aracı
yapılmak istendiğini kanıtlamaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, yukarıda özetlenen va
kıaların seyri gösteriyor ki, «Vergi iadesi yolsuzluğu»
yahut, «mobilya yolsuzluğu» adı altında süre gelen
yayınlar, haberler, eleştiriler, beyanlar ve suçlama
larda, yolsuzluk yaptığı iddia olunan Yahya Kemal
Demirel'in durumu, muhalefet çevrelerince, Yahya
Kemal Demirel'in taşıdığı Demirel soyadına ve bu
günkü Sayın Başbakanın yeğeni bulunmasına göre
değerlendirilmek istendiği gibi, bizzat Başbakan Sü
leyman Demirel'in durumu da, yeğeni Yahya Kemal
Demirel'in veya kardeşlerinin faaliyetlerine göre de
ğerlendirilmekte ve yorumlanmaktadır.
Yahya Kemal Demirel'e isnat olunan suçlarda ve
suçlamalarda adalet cihazı, Başbakan Sayın Süley
man Demirel hakkındaki suçlamalarda ise, evvel
emirde Türkiye Parlamentosu söz ve karar sahihi
dir. Amcalarından birisinin bir siyasî partinin ge
nel başkanı ve Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı
oluşu, Yahya Kemal Demirel'in durumunu; yeğeni
nin ihracat işinde ve vergi iadesinde yolsuzluk yap-

M. Meclisi

B : 80

tığı gerekçesiyle halen tutuklanmış olması, hatta
mahkûm olması da Başbakanın durumunu ve Soruş
turma Hazırlık Komisyonunun ve gerekli görülerek
kurulursa, soruşturma komisyonunun çalışmalarını
etkileyemez.
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Kendisinin yapama
mış olması, yeğenine yaptırmıştır.
A. P. GRUPU ADINA KEMAL ŞENSOY (De
vamla) — Adalet cihazının temsilcileri olan savcı
ların ve hâkimlerin ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi komisyonlarıyle, Genel Kurulun vereceği karar
ları etkilemek maksadıyle peşin hükümler tesis edil
mesi ve suçlamalarnı sürdürülmesi karşısında, Ana
yasamızda da açıkça yer almış bazı hukuk ilkeleri
nin hatırlanmasında fayda ve zorunluk müşahede
ediyorum. Bu husus hakkında adlî takibat başlamış
bulunan Yahya Kemal Demirel'in durumu ile, hak
kında Meclis Soruşturması istenmiş olan Sayın Baş
bakan Süleyman Demirel'in durumu bakımından ayrı
ayrı incelemek gerek,
Anayasanın 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuri
yetinin sadece bir hukuk devleti olduğu belirtilmek
le yerinilmemiş; millî, demokratik, layik ve sosyal
nitelikleri olan bir hukuk devletinin, insan haklarına
dayanan bir devlet olduğu da açıkça gösterilmiştir.
Demokratik bir hukuk devletini benimseyen ve in
san haklarına saygısı olan bir kimse, bilerek ve is
teyerek insan haklarına aykırı davranışlarda ve be
yanlarda bulunamaz; bu gibi beyan ve davranışları
şu veya bu maksat uğruna sürdüremez. Yahya Ke
mal Demirel, Demirel soyadını taşıdığı ve Başbakan
Sayın Süleyman Demirel'in yeğeni bulunduğu için,
ne herhangi bir Türk vatandaşından imtiyazlıdır, ne
de diğer Türk vatandaşlarının sahip olduğu haklar
dan mahrumdur. Yahya Kemal Demirel'i, taşıdığı
soyadından ve Barbakanın yeğeni bulunuşundan do
layı kınamak, suçlamak veya töhmet altında tut
mak, tezyif ve tahkir etmek, kimsenin hakiki de
ğildir. Anayasanın 12 nci maddesindeki eşitlik ilke
sinin, Başbakanın yeğeni olması dolayısıyle Yahya
Kemal Demirel hakkında geçersiz olduğu elbette dü
şünülemez. Kısacası, Yahya Kemal Demirel, bütün
Türk vatandaşlarıyle, kanun önünde eşittir.
1961 Anayasasının kabulünden çok önce, Tür
kiye'nin de, 6366 sayılı Kanunla kabul ve tasdik et
tiği tnsan Haklarını ve Anahürriyetleri Korumaya
Dair Sözleşmenin 6 nci maddesinin 2 numaralı ben
dinde, «Bir suç ile itham olunan her şahıs suçluluğu
kanunen sabit oluncaya kadar masum sayılır» denil
miştir.
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Yahya Kemal Demirel, aylardan beri, bir suçla
ma kampanyasının hedef tahtası haline getirilmiş,
hakkında ağır suçlamalar yapılmış ve fakat Türk
milleti adına yargı yetkisini kullanacak olan bir Türk
mahkemesi tarafından muhakeme edilerek, hakkın
da henüz bir mahkûmiyet kararı verilmemiştir.
O halde, Yahya Kemal Demirel'i, hüküm giy
miş ve hakkındaki mahkûmiyet hükmü kesinleşme
miş bir suçlu saymak yahut öyle göstermek kimse
nin hakkı değildir.
Yahya Kemal Demirel'i, suçu sabit olmuş ve
hakkındaki mahkûmiyet kararı kesinleşmiş bir kimse
gibi kamuoyu önünde suçlamaya devam edenler,
hangi maksatla böyle davranırsa davransınlar, sade
ce insan haklarına ve özgürlüklerine saygısızlıklarının
ve inançsızlıklarının delillerini ortaya koymuş olur
lar.
Yahya Kemal Demirel, aylardan beri, yoğun bir
şekilde süregelmiş propagandaların yarattığı bir or
tam içinde, bir müfettiş raporuna istinaden tutuklan
mış bulunmaktadır. Hakkındaki tutuklama kararı
na karşı da, aleyhinde açılacak davaya veya davalara
karşı da, Yahya Kemal Demirel, her Türk vatandaşı
gibi, Anayasanın 31 nci maddesiyle teminat altında
bulunan savunma hakkını kullanacak, meşru bütün
vasıta ve yollardan faydalanabilecektir.
Bu haklarını kullanmasını engellemek için, ken
disinin veya kendisini savunma görevini üzerine
alanların kınanması, savunma hakkının kısıtlanma
sından veya inkârından başka anlam taşımaz.
Olayların akışı içinde ve hakkında düzenlenmiş
müfettiş raporuna istinaden, Yahya Kemal Demirel
hakkında tutuklama kararı verilmiş, sanık vekilleri
nin ilk safhadaki tahliye istekleri de reddolunmuştur. Gerek tutuklama kararı, gerekse tahliye isteği
nin reddine dair karar verilmesi, bir yargı yetkisinin
kullanılmasıdır. Bu yargı yetkisinin kullanılış tarzı
nı herkes kendi düşünce tarzına göre, kendi iç âle
minde tasviple de karşılayabilir, tasvip etmeyedebilir. Ancak, bir tutuklama kararını kamuoyu önün
de normal saydığını söylemek yahut bir tahliye ka
rarını normal saymamaya kalkışmak; Anayasanın
132 nci maddesinin kesinlikle yasakladığı ve sözleri
min başlangıcında bir nebze temas ettiğim hususa
ait olmak üzere, bir tasvsiye veya telkin teşebbü
sünde bulunmaktan farksızdır.
Değerli arkadaşlarım, Yahya Kemal Demirel'in,
amcalarından biri halen Türkiye'nin Başbakanı bu
lunduğu için, bütün Türk vatandaşlarının sahip ol-
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duğu hak ve hürriyetlerden mahrum veya bu hak ve
hürriyetleri kısıtlı ikinci sınıf vatandaş gibi görül
mesi ve gösterilmesi elbette mümkün değildir. Yah
ya Kemal Demirel de, diğer bütün Türk vatandaş
ları gibi, maddî ve manevî varlığını geliştirme hak
larına ve kişi hürriyetine sahiptir.
Anayasa madde 14: «Herkes gibi seyahat hürri
yetine sahiptir.
Anayasa madde 18: Yahya Kemal Demirel de,
diğer Türk vatandaşları gibi dilediği alanda çalışma
ya ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Aynı veçhile
(ve serbestçe) özel teşebbüsler kurmak
imkânına
sahip bulunmaktadır.
Anayasa madde 40: Hiç şüphe yok ki, Yahya
Kemal Demirel, işlendiği zaman yürürlükte bulu
nan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.
(Kısacası, Yaihya Kemal Demire! hakkındaki peşin
hüfcülmiü bütün suçlamalar; insan haklarına, Anaya
saya, 'kanuna ve hukuka ters düşer.
Muhterem arkadaşlarım, toplum 'hayatında belli
önemli yerlere gelmiş olanların ıbazen kendilerine ve
yakınlarına çıkar sağladıkları, çok kerte ide, tarihte,
•haksız ithamlara ve iftiralara maruz kaldıkları görülegelmiştir.
Bir toplumdaki güven duygularımın zaafa ve değer
hükümlerinin sarsıntıya uğradığı ve siyasî mıücadıelelenin sioysuzlaştığı zamanlarda, yolsuzluk söylentileri
de alır yürür. Bu gibi söylentiler, bazen gerçek pay
lan taşır; bazen, tamamen, asıl ve esastan yoksun
bulunur; bazen de, vükulbülan yolsuzluklar, söylenti
ler dışında veya söylentileri dahi aşmış olabilir. Şu
kadar ki, açı'k rejimlerde, yönetimin ibaşrnda olanların
yahut yönetimi etkileyenlerin suçlarının da ortaya
çıkarılması imkânları daima mevcuttur. Suçların ve
suçluların ortaya çıkarılabilmesi için, suç işlendiğine
dair delillerin veya belirtilerin varlığı halinde, ciddî
araştırma ve soruşturmalar yapılması ne kadar yenin
de ise, siyasî hayatta rakip kuruluşları yahut kişileri
yıpratmak aımacıyle suçlamalara girişilmesi ve parla
menter mekanizmanın denetim yollarının ve müesse
selerimin siyasî çılkar hesaplarıyle sömürülmesine kal
kışılması da o kadar halksızdır. Devlete ve- millete
zarar vericidir.
Mobilya yolsuzluğu veya vergi iadesi yolsuzluğu
diye adlandırılan olaylarda, ihracatçı firma sahibi
olan kimsenin, bugünkü Başbakanın yeğeni bulun
ması, ıbu olaylardan gerçekten 'bir suçluluk olduğunun
kesinlikle tespiti halinde dahi, Başbakanın da
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sorumlu sayılmasına sebep ve mesnet teşkil ede
mez. Nitekim, Anayasanın 33 ncü maddesinde bu hu
kuk ilkesi yer almış ve «oeza sorumluluğu şahsîdir»
denilmiştir. Başbaknın yeğeni olan Yahya Kemal
Demirel'm suçlanmasına esas alınan ihracat, beş par
ti halinde, 25 Şubat 1974 ile 22 Kasım 1974 tarih
leri arasında vuikubulmuştur. Bu tarihlerde Türki
ye'de Başbakanlık mevkiinde (bulunan zat, Sayın Sü
leyman Demirel değil, simidi Süleyman Demlirel hak
kında soruşturma isteyen Parflamenltıo üyelerinin men
sup oldukları partinin Sayın Genel Başkanı Bülent
Ecevit'tir. Yaihya Kemal DemireTin, altıncı parti ola
rak gerçekleştirmek istediği mobilya ihracatı, bugünikü iktidar .tarafundan kaibul edilmemiş ve kendisine ih
racat müsaadesi verilmemiştir.
Diğer taraftan, Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı
nın Gümmük ve Tekel Bakanı Sayın Mahmut Türk
menoğlu'na, 27 Temmuz 1974 tarihli ihbar mektubu
ille yapılmış ihbar ve şikâyet üzerine, gecikme ile
başlatılan müfettiş tahkikatı, bugünkü iktidar zama
nında sürdürülmüş ve rapora bağlanmıştır. Başba
kanın yeğeni hakkında adlî takibata bugünkü ikti
dar zamanında girişilmiştir.
Şu halde, Yaihya Kemal Demirel firmasının 1974
yılı içinde yaptığı ihracat işlemlerinde ve aldığı ver
gi iadelerinde gerçekten ibtir suç işlenmiş bulunması
halinde dalhi, ıbuıgünlkü Hükümetin Maliye ve Ticaret
Balkanlarından önce, Cumhuriyet Halk Partisi İktida
rının Maliye, Gümrük ve Tekel hakanlarının sorumlu
sayıHmaları gerdkir.
Değerli arkadaşlarılm, Anayasanın öngördüğü de
netim müesseseleri, Anayasa 'kuralları dışında işletile
mez. Cumhuriyet Halk Partili Parlamento üyelerince
verirmiş olan soruşturma önergesi, Anayasaya ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşme Toplantısı İç
tüzüğüne göre, evvelâ Soruşturma Hazırlık Komis
yonunca bir sonuca bağlanacaktır. Soruşturma Hazırlılk Komisyonunun, raporunu vermesinden sonra,
sonısturma açılmasına veya açılmamasına, Türkiye
'Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı karar vere
cektir. Parlamentonun vereceği karar, hiç şüphe yok
ki, Yahya Demirel'in suçlu olduğuna veya olmadığı
na dair bir karar olmayacaktır. Zira, vatandaş Yah
ya Kemal Demirel hakkında mahkûmiyet veya berat
kararı verme yetkisi, bağımsız yargı organlarınındır.
Parlamentonun kararı, görevlerini ihmal veya suiisti
mal ettikleri ileni sürülen bakanlarla, Sayın Başbakan
hakkında soruşturma yapmak üzere komisyon kurulup
kurulmamasına ve soruşturma komisyonu kurulması
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uygun bulunduğu takdirde soruşturma raporunun mü- l
zakereısi sonunda, haklarında soruştutima yapılmış ba
kanların ve Başbakanın suçlu görülüp görülmedikle
rine dair olacaktır. Anayasa, parlamenter sistemin bu
denetim müessesesinin peşin hükümlerle ve parti he- I
saplarıyle gölgelenmemesini istemiş, 90 nci maddenin
son fıkrasında, «Siyasî parti gruplarında, Meclis so- I
ruştumıasıyle ilgili görüşme yapılamaz ve karar alı
namaz» denilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğünün 18 nci maddesinde de, peşin hüküm
tösis etmiş olanların, soruşturma hazıdı'k tocimıisyonu.
ile, soruşturma komisyonlarının çalışmalarına katıl- I
maları yasaklanmış ve soruşturma önergesini veren I
veya daha önce yasama meclislerinde veyalhuît dışın
da görüşünü açıklamış olan Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyelerinin bu komisyonlara seçilemeyecekleri I
hükme bağlanmıştır. Keza, her safhada objektif de
ğerlendirmelerin ve tarafsız incelemelerin yapılabil
mesini sağlamak mülâhazasi'yle, 18 nci maddenin son
fıkrasına, soruşturma hazırlılk komisyonu üyelerinin,
soruşturma komisyonlarına seçilelmeyecekleri hükimıü I
konulmuştur.
I
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3. Yahya Kemal Demirel'in suçlandınidığı ihra
cat, kaç parti halinde ve hangi tarihlerde vukuibulmuştur?
4. Gerçekleştirdiği ihracat sebebiyle ne zaman
vergi iadesi almıştır?
5. Yahya Kemal Demirel hakkındaki ihbar han
gi tarihte ve hangi makama yapılmıştır? Tahkikata
hangi tarihte başlanmıştır?
6. Yahya Kemal Demire!, ihbar vukuundan sonra
da aynı mahiyette ihracat yapmış midir, yapmışsa
hangi tarihlerde?
7. Yahya Kemal Demirerin bütün mobilya ih
raç talepleri kabul edilmiş midir?

8. Yahya Kemal Demirel hakkındaki tahkikat
ne zaman duraıklamış, ne zaman yürütülerek sonuç
landırılmıştır?
9. Yahya Kemal Demire! hakkındaki adlî taki
bata ne zaman geçilmiş, kendisi ne zaman tutuklan
mıştır?
10. Yahya Kemal Demirel'in giriştiği teşebbüs
lerde ve yaptığı muamelelerde, başkalarından veya ya
kınlarından teşvik ve yardım görmüş olacağı farz ve
kabul edilse bile, kendisini teşvik edenler ve ken
Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisi tarafından, soruşturma istemiyle verilen önerge, I disine yardım sağlayanlar arasında bugünkü Başba
hu partiye mensup 100'den fazla sayın parlamento I kanın da bulunduğunu düşündürecek ve buna hüküm
verdirebileeek delil veya deliller mevcut mudur?
üyesi tarafından imzalanmıştır. iBu partinin Genel BaşIkanı ve başlıca yöneticileri, Soruşturma Hazırlık Ko- I
Değerli arkadaş'larıım, şimdi, sorulan bu suallerin
misyonu çalışmaları sonuçlanmış, soruşturma korniş- I cevaplarına geçiyorum: Yahya Kemal Demirel 12
yonu kurulup, raporu düzenlenmiş ve bu raporda, al- I Mart sonrası hükümetlerinin dördüncüsü olan Naim
gili bakanlarla, Başbakan suçlu gösterillmiş, suçluluk Talû Hükümetinin işbaşında olduğu bir sırada ticarî
Parlamento çoğunluğunca kabul ediilmıişcesine, kamu
hayata atılmak kararı vermiş ve Ankara Ticaret Oda
oyu önünde suçlamalarını sürdürmelktedirier.
I sına, orman ürünleri, inşaat malzemeleri alım ve sa
tımı, 'fırınlatılmış ağaç cinslerini işleme, kaplamacılık,
Başbakan Sayın Süleyman Demird'in sorumlu saithalât, ihracat ve taahhüt işleriyle uğraşmak iste
yılahilmösi için, yeğeni Yahya Kemal DemireFıin
diğini belirterek, 17 Mayıs 1973 tarihinde 32/531 sayı
mutlaka suçlu olması gerekmediği gibi, yeğeninin ger
ile kaydını yaptırmıştır.
çekten suçlu olması ve hüküm giymesi halinde de, Sa
yın Başbakanın sorumluluğu neticesi doğması söz: ko- I
Yahya Demirel, .ticarete atılma kararını alırken,
nuısu değildir. Kısacası, parlamenter sistem raizin de
yakınlarının yahut diğer müteşebbislerin iş hayatla
netim müessesesi olan Meclis Soruşturmasında da,
rına özenmiş ve hatta yakınlarından ve dostlarından
adalet cihazının işleyişinde de, mutlaka Anayasa çer- I •teşvik ve yardım görmüş olabilir. Ancak, Yahya Ke
çevesinde ve kendi kuralları içinde sağlanması lâzım mal Demıirel'in bu kararını, 12 Mart 1971 tarihinde
dır.
Başbakanlıktan ayrılmış olan Sayın Süleyman Demi
rel'in
siyasî mevkiine ve Sayın Süleyman Demirel'e
Muhterem milletvekilleri, peşin hükümlerden uzak
bağlamak
mümkün değildir.
bir değerlendirme yapabilmek için, bu konuda varit
Yahya Kemal Demirel, lihracatla meşgul olma is
olacak bazı soruları tespit edip, cevaplandırımak lâ
teğini 1973 yılı sonlarında beliıiterek, yaptığı müra
zımdır. Şöyle ki;
caat üzerine, 3108 sayılı Kanun hükümleri uyarınca,
1. Yahya Kemal Demirel, ticarî hayata hangi
19 Aralık 1973'ten 18 Aralık 1976 tarihine kadar
tarihte ve nasıl atimıştır?
geçerli
ve 9974 sayılı ihracat ruhsatnamesini almıştır.
2. Hangi tarihte ihracat ruhsatnamesi almıştır? J
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Yahya Kemal Demirel'in suçlandırıldığı ihracat,
1974 yılınıda, tekrar ediyorum, 1974 yılında, Cumhu
riyet Halik 'Fantisinin 'iktidarda bulunduğu sırada ve
5 parti halinde yapılmıştır.
1 rici parti, 23 Şubat 1974 tarihinde tescil edil
miş 150 sayılı gümrük çıkış beyannamesiyle ve Uğur
gemisiyle;
2 noi parti, 2 Mayıs 1974 tarihinde tescil edil
miş 24 sayılı Gümrük çıkış beyannamesiyle ve Kap
tan İbrahim Gemisiyle;
3 ncü parti, 27 Temmuz 1974 tarihinde tescil edil
miş 48 sayılı Gümrük çıkış beyannamesiyle ve Cunda
gemisiyle;
4 ve 5 nci partiler, Yahya Kemal Demıirel hak
kımda Gümrük ve Tekel 'Bakanı Sayın Mahmuıi; Türk
menoğlu'na 27 Temmuz 1974 tarihinde yapılan ihbar
dan tam 4 ay sonra, 26 Kasım 1974 tarihinde tescil
edilmiş, 57 ve 58 sayılı Gümrük çıkış böyannameleri
ile ve Kara Ali Gemisiyle gerçekleştirilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, Gümrük Kanununun hüküm
lerine göre, Gümrük Bakanı iböyle bur ihbara mut
tali olduğu anda, ihracatı derhal durdurmak mükellefiyetiyle karşı karşıyadır. Dikkat buyurun, kendi
sine 27 Temmuz 1974 tarihinde ihbar yapılıyor, 4 ay
sonra, 26 Kasım 1974 tarihinde tescil edilmiş 57 ve
58 sayılı Gümrük çıkış beyannameleriyle ve Kara
Ali Gemisiyle gerçekleştiriliyor.
Muhterem arkadaşlarım, gerçekleştirilen ihracat
sebebiyle ve ihracatı takip eden günlerde ve aylarda
Yahya Kemal Demirel'e vergi iadeleri yapılmıştır.
Yahya Kemal Demire! hakkındaki ihbar, 3 parti ih
racata ilişkin gümrük çı'kış beyannamesinin tescil
edildiği 27 Temmuz 1974 tarihini taşıyan bir mektup
la, o sıradaki Gümrük ve Tekel Balkanına yapılmıştır.
İhbar mektubu, Ba'kan Türkmenoğlu tarafından 33 gün
sonraki «bir tarihte,. yani 29 Ağustos 1974 tarihin
de teftiş kuruluna havale edilmiş ve tahkikat, ihbarın
teftiş 'kurulunca Gümrük ve Tekel Bakanhğı Müfet
tişlerinden Fevzi Ertürk'e 10 Eylül 1974 tarihinde ha
valesi suretiyle yapılmıştır.

24 . 3 . 1976
i

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanında,
Yahya Kemal Demirel Firmasının mobilya ihracatı
'isteklerinin hepsi kabul edilmiştir. Cumhuriyet Halik
Partisi iktidarından sonra görev başına gelen hükü
met zamanında ihraç talebinin tetkiki cihetine gidil
miş ve bugünkü Hükümet tarafından, bu ihraç isteği
I reddedilmiştir. Bu ihraç isteğini reddeden bakan, bu
gün yüksek huzurlarınızda gensoru önergesinin mu
hatabı yapılan ve vazifesini ihmal veya suiistimal etI tiği iddia olunan, Sayın Ticaret Bakanı Halil Başol'dur.
Gecikme ile başladığı ve hatta Cumhuriyet Haîk
I Partisi iktidarı zamanında durakladığı, Gümrük ve
I Tekel Başmüfettişi Fevzi Ertürk'ün raporundan anI laşılan tahkikat, bugünkü Hükümet zamanında sür
dürülerek, hem de arasız sürdürülerek, hem de norI mal bir vatandaşa yapılmiayaack ölçüler içerisinde sürI dürülerek rapora bağlandığı gibi, Maliye müfettişle
rine de yurt içinde ve yurt dışında incelemeler ve so
ruşturmalar yaptırılmış ve bazı raporlar alınmıştır.
Bunların delillerini biraz sonra ortaya koyacağım.
I
Değerli arkadaşlarım, yüksek huzurlarınıza, saI deee Meclis zabıtlarına geçisin diye bir hususu orI taya koymak işitiyorum: Bugün, huzurunuzda bulunan
Hükümetten de şikâyetçiyim. Bugün yüksek huzurlarıI nızda bulunan Hükümetin iki bakanı, Sayın Doçent
| Doktor «Yilmaz Ergenekon ve Sayın Halil Başol, büt
çe konuşmalarında, meseleleri bu kadar ariz amik or
taya koymamışlar ve vatandaşların zihinlerinde türlü
tereddütlerin hâsıl olması neticesini doğuracak bir
I ortamın yaratılmasına, istemeyerek meydan vermişI lerdir.
I

I
I
I

Değerli arkadaşlarım, Yahya Kemal Demire! Fir
masının işlemleri ve ihracatı hakkında herhangi bir
tedbir alınım'adığı veya ilgili ve sorumlu makam. sahip
lerince tedbir alınması düşünülmediği, yahut isten
mediği için, ihbar tarihinden 4 ay ve tahkikatın baş
layışından 2,5 ay sonra, 26 Kasım 1974 günü tescil I
edilmiş 57 ve 58 sayılı Gümrük çı'kış beyannamele I
ri ile 4 veya 4 ve 5 nci partiler denilen ihracat ya
pılmıştır.
I
-
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Gönül isterdi ki, bu iki sayın bakan arkadaşıımız,
bugün burada delilleri ile, vesikaları ile, neler konuşacakiarsa ve neler konuşmak işitiyorlarsa, onları,
bütçe münasebetiyle, bütçe müzakereleri esnasında
ortaya koymalı idiler. Çünkü, değerli arkadaşlarım,
buradan bir jüri heyeti gibi, filan şahıs hakkında suç
tesis edemezsiniz, edemeyiz. Tarih bizi yarın yargılar
muhterem arkadaşlarım, yargılar. Eğer, o bakan arkadaşlarırnızın, bütçe müzakereleri esnasında, daha de
taylı konuşmalarını dinlemek fırsatını sizler ve bizler
bulabilseydik, belki sizler de bugün bu gensoru öner
gesi ile huzurumuza gelmek lüzumunu hissetmeye
cektiniz. Sayın bakanlarımdan özür diliyorum; benim
bu hissiyatımı, lütfen benim samimiyetime bağışlasınlar.
Değerli arkadaşlarım, Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğı Müfettişi Fevzi Ertürk tarafından
hazırlanmış
olan, 23 Şubat 1976 tarihli tahkikat raporu, raporun

327 —

M. Meclisi

B : 80

muhatabı resmî mercilerin rapora ıttıla keşfetme
sinden önce, - dikkat buyurun değerli arkadaşlarım raporun muhatabı resmî mercilerin rapora ıttıla kesbetmesinden önce, 24 Şubat 1976 günü, Anamuhalefet Partisi sayın Genel Başkanı tarafından, düzen
lenen bir basın toplantısı ile, kamuoyuna açıklan
mıştır. Bugün tam metni bilinmekte olan bu tahki
kat raporuna istinaden Yahya Kemal Demirel hak
kında adlî takibata geçilmiş bulunmaktadır.
Maddî imkânları müsait bir babanın, 23 yaşın
daki oğlu Yahya Kemal DemireFin ticarî hayata
atılmasında ve ticarî teşebbüslere girişmesinde şa
şırtıcı bir cihet yoktur. Olayların cereyan tarzına ve
ihracatın vuku bulduğu tarihlere göre, Yahya Ke
mal Demirel Firmasının, ihracat işlerinde ve kendi
sine yapılan vergi iadelerinde herhangi bir yolsuz
luk ve haksızlık veya suç mevcut ise ve özellikle,
hakkındaki ihbardan sonra da ihracatçı firma sahibi
sıfatiyle Yahya Kemal Demirel, yeni partiler ihraç
etmiş vv haksız bir surette vergi iadesinden yarar
lanmış bulunuyorsa, bütün bu olaylarda ve işlemler
de bugünkü iktidarı ve bugünkü Başbakanı sorumlu
kılacak bir cihet düşünülemez. Bu bakımdan, Cum
huriyet Halk Partisi iktidarı zamanındaki olayların
hesabını bugünkü iktidardan sormak mümkün de
ğildir. Halbuki, bugüne kadar yazılanlar ve söyle
nenler arasında, ortaya bir delil konmaksızın, mü
cerret* Demirel ailesinin bir ferdi sıfatiyle bugünün
Başbakanı suçlandırılmak istenmektedir.
Değerli arkadaşlarım, yüksek huzurlarınızda, bu
konu ile alâkalı olmak üzere, Gümrük ve Telkel Ba
kanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında yapılan bir
yazışmaya ait birkaç vesika okuyacağım:
«25 Kasım 1974. Gizli. îvedi.
«Konu: Mobilya ihracatı hakkında.
«Gümrük ve Tekel Bakanlığına.
«Yahya Kemal Demirel Firmasının Libya'ya 200
takım ceviz kaplama birinci sınıf yatak odası ta
kımı ile, italya'ya birinci sınıf ceviz kapıama 400
takım yemek odası ve 4CO takım yatak odası ih
raç talepleri, Bakanlığımızca 22 Kasım 1974 tari
hindi 2182 ve 2183 sayılarla tescil edilmiştir.
«Her iki tescil mevzuu ihraç gümrüğü Karade
niz Ereğlisi, Antalya'dır.
«Malumları olduğu üzere, 24 Nisan 1973 tarih
ve 14516 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 7/6270
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, ahşap mobilya
ihracatında % 75 gibi büyük nispette vergi iadesi
uygulandığı cihetle, söz konusu ihracatın realizas-
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yonu sırasındaki gümrük çıkış kontrollarının çok dik
katli bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir.
«Bu itibarla, yukarıda çıkış gümrüğü belirtilen
her iki tescil mevzuu mobilyaların bir ay içinde ih
racının yapılıp yapılmadığı hususu ile, ilgili kont
rolün temini ve neticeden Bakanlığımıza bilgi veril
mesi müsaadelerinize arz ve rica olunur.
İmza
Ticaret Bakanı yerine
Dinçer Asena
Ticaret Genel Müdür
Baş Yardımcısı».
Yani, Ticaret Bakanlığı Ticaret Genel Müdüılüğü
Başyardımcısı bu yazıyle, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığını bir ölçüde uyarıyor, tescil mevzuu /nabilyaların bir ay içinde ihracının yapılıp yapılmadığını
soruyor.
Aziz arkadaşlarım, bu yazıya cevap verilmiyor,
bir süre cevap verilmiyor. Ticaret Bakanı adına,
Gürel Üstün ismindeki, Ticaret Bakanlığındaki va
zifeli bir zat, Gümrük ve Tekel Bakanlığına bir te
kit yazısı yazıyor: «Yukarıda tarih ve sayısı kayıtlı
yazımız cevabının çabuklaştırılması, birinci defa, tekiden rica olunur».
Bu tekit yazısı üzerine muhterem arkadaşlarım,
Ticaret Bakanlığına, Gümrük ve Tekel Bakanı adına
Recai Erk tarafından bir cevap gönderiliyor: «tlgi ya
zınız konusu husus, gümrüklerimize sorulmuş olup,
alınan cevabî yazılardan, Yahya Kemal Demirel
Firmasına ait ceviz kaplama yemek ve yatak odası
takımlarının Karadeniz Ereğlisi Gümrük Başmemurluğunun 57/58 sayılı 26 . 11 . 1974 tarihli çıkış be
yannameleri ile Libya ve İtalya'ya 33 sayılı 26.11.1974
tarihli manifesto ile ihraç edildiği ve ihraç işlemle
rinde gerekli kontrol ve muayenenin titizlikle yapıl
dığı anlaşılmıştır.
Bilgi alınmasını müsaadelerinize arz ve rica
ederim». (A. P. sıralarından «Tarihini de okur mu
sunuz?» sesleri).
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Okuyayım efen
dim: 21 . 2 . 1975.
Muhterem arkadaşlarım, 5 Aralık 1974 tarihinde
Ticaret Bakanı adına, Dinçer Asena (İhracat Ge
nel Müdür Yardımcı) tarafından bir yazı daha ya
zılıyor: «İlgide kayıtlı yazımızda, Yahya
Kemal
Demirel Firmasının, Bakanlığınızca tescil edilmiş bu
lunan mobilya satışlarına değinilerek, ihracatın
kontrolü, müsaadelerine sunulmuştur.
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3 . 7 . 1973 tarih ve 14583 sayılı Resmî Gaze
tede yayınlanan, orman ürünlerine ihraç gücü ka
zandırılmasına ilişkin genel tebliğin, madde 1/111/2
(A) bendinde, ahşap mobilya sayılan eşyalar için,
kurma dışında tüm 'bütün işleri tamamlanmış olma
ları zorunludur şartı konmuştur.
Yüksek vergi 'iadesinden yararlanan bu tür ihra
catta, tebliğ hükmüne kesinlikle uyulması gerektiği
cihetle, ilgide kayıtlı yazımızda değinilen satışlarda ve
her türlü mobilya ihracatında gereken kontrolün
sağlanması müsaadelerine arz ve rica olunur».
Bu yazıların yazıldığı tarihte Adalet Partisi ik
tidarda değildir.
Değerli arkadaşlarım, şimdi, konunun Maliye
Bakanlığı yönü ile ilgili bölümüne geçiyorum.
12 Temmuz 1975 tarihli Cumhuriyet Gazetesin
de yapılan bir neşriyatta, «Hayalî firmalara ihracaat
yapıldı; vergi iadesi usulsüz olarak verildi» şeklinde
birtakım iddialar öne sürülüyor. Bu neşriyat Cu
martesi gününe rastlıyor. 14 Temmuz Pazartesi sa
bahı, Başbakan sayın Süleyman Demirel, meseleyi
Maliye ve Ticaret Bakanlıklarına intikal ettiriyor.
Sayın Demirel'in 11 Temmuz 1975 tarih ve 2541
sayılı «Zata mahsus» kaydını havi yazıları aynen
şöyledir: «Sayın. Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon Maliye
Bakanı - Ankara «Cumhuriyet Gazetesinin 12 Temmuz 1975 tarihli
nüshasında, (Yahya Kemal Demirel, hayalî bir fir
maya yaptığı ihracattan 20 milyon vergi iadesi sağ
ladı), şeklinde Ankara Ajansı mahreçli bir haber ya
yınlanmıştır.
« Bu haberi ihbar telâkki etmenizi, tetkik ve
tahkik ettirmenizi ve gereğinin ifasını rica ederim.»
«Süleyman Demirel Başbakan.»
«Dağıtım : Ticaret Bakanlığına».
Yani, bu talimat ve emir, ayrıca Ticaret Bakanına
da ulaşıyor. Hangi gün ulaşkıyor muhterem arkadaş
larım? Cumhuriyet Gazetesinin 12 Temmuz 1975 ta
rihli nüshasında çıkan havadis üzerine, Cumartesi
olması dolayısyle, Pazartesi günü sabahtan acele her
'iki bakana bu emir ve talimat veriliyor.
Sayın Maliye Bakanı, sayın Başbakanın bu em
rini aldığı gün, Teftiş Heyeti Başkanına, «Cumhuri
yet Gazetesinin yayını ihbar telâkki edilecek ve ge
rekli bütün tahkikat süratle yapılacaktır» talimatım
veriyor.
Teftiş heyeti, derhal bir müfettişler ekibi kuru
yor ve tahkikata başlıyor. 28 Temmuz 1975 tarihin
de verilen bir raporla, tahkikatın birinci kısmı ta
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mamlanıyor. Bu raporda aynen şöyle deniyor: «Ko
nuyu Merkez Bankasında ve firma nezdinde incele
dik.. Mevzuat yönünden mobilyada vergi iadesi duru
munu inceledik. Merkez Bankası Ankara Şubesin
de, mutavassıt bankalarda yapılan muameleleri tetkik
ettik. İhracatın bütün vesikalarının tetkikinden çıkan
sonuç şudur: İhracat muamelelerinin usulüne uygun
olarak yapıldığı, aranılan belgelerin tamam olduğu,
dövizin zamanında getirildiği; dövizin, zamanında,'
Merkez Bankasınca satın alındığı, gümrük çıkış be
yannamelerinin muntazam ve ihracaat için aranan
bütün vesikaların tamam olduğu ortaya çıkmıştır.
Yalnız, ihbar konusunda, bir de dışarıdaki firma
ların hayalî firma olup olmadığı hususu vardır. Bu
nun dışarıda tetkik edilmesi icap eder. Türkiye'deki
tetkikimizdeki ihracat, bütün muameleleri ikmal edil
miş olarak tespit edilmiştir. Hiç bir yolsuzluk bulun
madığı görülmüştür. Ama, dışarıdaki firmalar hayalî
midir, değil midir? Bunu tetkik etmek lâzımdır».
Değerli arkadaşlarım, bunun üzerine, sayın Maliye
Bakanı Doçent Doktor Yılmaz Ergenekon, Cumhuri
yet Gazetesinde de bir fotokopisi yayınlanan yazıyı
Bern Büyükelçiliğine gönderiyor. Bern Büyükelçili
ğinden bir ay cevap çıkmıyor. Tekit yazısı yazılıyor.
Bu yazıda, «Bu bir tahkikat konusudur. Soracağınız
resmî İsviçre makamlarıdır. Sorunuz, veriniz cevabı
nı» deniliyor. Tekrar ediyorum, Yılmaz Ergenekondiyor ki, «Bu bir tahkikat konusudur. Soracağınız,
resmî İsviçre makamlarıdır. Sorunuz, veriniz ceva
bını» deniliyor. O sırada, Cumhuriyet Gazetesi neş
riyatına başlıyor, ve firmaların hayalî olduğunu iddia
ediyor.
Değerli arkadaşlarım, sayın Maliye Bakanı resmî
belgelere dayalı bir beyanda bulunuyor. Sayın Mali
ye Bakanı bu resmi vesikaların hakikate uygun olup
olmadığını, resmi vesika hükmünde bulunup bulun
madıklarını acaba ayrıca tetkike yetkili midir? Dev
let idaresinde böyle bir usul var mıdır? Resmi vesika
lar, aksi sabit oluncaya kadar, muteber mevattandır.
Cumhuriyet Gazetesinin bu neşriyatı üzerine, Dış
işleri Bakanlığından, 5 Eylül 1975 tarihli ve İsviçre
Büyükelçiliğinden gönderilen yazı alınıyor. İsviçre
Büyükelçiliği, yürüttüğü tahkikatın-belgelerini bütün
safahatı ile göndermiştir.
,«Bu firmaların aslı yoktur, uydurmadır» iddiası
nın yalan olduğu ortaya çıkıyor. Birazdan size, bu fir
malar hayalî midir, değil midir, bizzat fotokopilerini
göstermek suretiyle ispat edeceğim.
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Zira, söz konusu firmaların hayalî olmadığı,
mevcut olduğu, bankaların mektuplarıyle sübuta eri
yor. Hatta, birçok bankalar, «Bizim çok beğendiğimiz
müşterimiz» bazı bankalar da, «milyonlarca İsviçre
Frangı muamele yaptığımız müşterilerimizdir.» demek
suretiyle birtakım ek bilgiler de veriyor.
Değerli arkadaşlarım, tahkikat aralıksız devam
ediyor. Müfettişler, Merkez Bankasında, ilgili firma
nezdinde, bu firmanın ticarî ilişki kurduğu firmalar
nezdinde tetkikatlar yapıyorlar. Tahkikat o kadar
genişletiliyor ki, ihracaat konusu malların nakliye ame
liyesini ifa eden 126 kamyon şoföründen 110'nun bilgi
ve görgüsüne başvuruluyor ve neticeler zabıtlara bağlanıyori;
Bununla da yetinilmiyor, hadise ile ilgili dış ül
kelerdeki Türk temsilcilikleri ile devamlı yazışmalar
yapılıyor, malları nakleden vasıtaların kaptanlarının
ifadesine başvuruluyor; Cenova, Beyrut, Derne,
Kıbrıs liman ve gümrük idarelerine bizzat gidilerek
tahkikat daha da derinleştiriliyor.
28 . 7 . 1975 tarihinde İsviçre Büyükelçiliğine
gönderilen bir yazı ile, «İhracatın yapıldığı firma
ların süratle aranması» talimatı veriliyor. Ayrıca, İn
giltere'ye de müfettiş gönderiliyor, alıcı firmanın
mevcut olup olmadığı resmî kayıtlar üzerinden araş
tırılıyor. Londra'ya giden müfettiş, elde ettiği bilgi
leri, 22 sayılı yazı ile Teftiş Kurulu Başkanlığına bil
diriyor. Londra'ya- giden müfettişin yazısı ve elde
ettiği bilgi ve belgeler, Y - 1/9 sayılı yazı ile, vergi
incelemesi yapan müfettişlere iletiliyor. İncelemeyi
yapan müfettişler, 21/8 sayılı yazıları ile Magosa,
Cenova ve Tripoli limanlarında yapılmasını zarurî
gördükleri incelemelerin Dışişleri ve Ticaret Bakan
lıkları kanalı ile sonuçlandırılmasını talep ediyorlar;
bu müfettişlerin talebi, 108 sayılı yazı ile, Ticaret
Bakanlığına süratle ulaştırılıyor.
Süratse, sürat budur. Eğer, süratten kastınız, sa
yın Yılmaz Ergenekon tıpkı bir müfettiş gibi hadise
mahallinde, dış ülkelere bizzat gidecek; vesikaları,
makamlarına bizzat kendisi götürecek, çanta elinde
helikopterle dolaşacak ise buna bir diyeceğimiz yok
tur. (A.P. sıralarından, «Bravo» sesleri)
Değerli arkadaşlarım, 2Q. 11.1975 tarihinde, Tica
ret Bakanlığından gelen ve Teftiş Kuruluna 1CÜ2.1975
tarihinde intikal eden 2 - 2CICI - 3/139 - 1 sayılı yazı
da, «Yahya Kemal Demir el Firması ile ilgili incele
me tamamlandığı için istenen hususların Dışişleri
Bakanlığı kanalı ile mahallî elçiliklerden sordurulması» ' belirtilmiştir.
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8.1.1976 tarihinde Dışişleri Bakanlığından 1 sayılı
yazı ile aynı bilgi istenmiştir. 20,1.1976 tarihinde
Dışişleri Bakanlığından 6QQ 05G/2/76 - 216 sayılı ya
zıda, bu soruşturmaların uzman ve meselenin bütün
teferruatını bilen kimseler tarafından yapılmasının
daha uygun olacağı belirtilmiş ve soruşturmanın Ma
liye Bakanlığının müfettişleri vasıtası ile yapılması
önerilerek tahkikat sırasında kendilerine gerekli bü
tün kolaylıkların gösterileceği ifade edilmiştir.
9 . 2 . 1976 tarihinde Dışişleri Bakanlığının bu
yazısı üzerine bir Maliye müfettişi Kıbrıs'a, bir Ma
liye müfettişi de Libya ve Cenova'ya 15 gün süre
ile gönderilmişlerdir. Cenova, Derne ve Magosa'da
liman, gümrük ve acenta kayıtlarını tetkik eden mü
fettişler, 25.2.1976 tarihinde dönmüşler ve yaptıkları
tespitleri birer raporla Maliye Bakanlığına bildir
mişlerdir.
27.2.1976 tarihinde raporlar gerekli değerlendir
melerin yapılması için Yahya Kemal Demirel fir
masında inceleme ve soruşturmayı yürütmekte olan
Maliye müfettişlerine intikal etirilmiştir.
5.3.1976
tarihinde, Beyrut'a gittiği anlaşılan, 24.7.1974 tarihli
üç parti 403 takım mobilya ihracatı hakkında
3Q.1.1976 tarih ve 20 sayılı yazı ile Beyrut Büyükel
çiliğinden sorulan hususlar hakkında herhangi bir
bilgi gelmemesi üzerine yapılmakta olan inceleme ve
soruşturmanın bir an evvel inatçı maksadı ile bir Ma
liye müfettişi de 7 . 3 . 1976 tarihinde Beyrut'a gönde
rilmiştir.
15.3.1976 tarihinde Beyrut'tan yurda dönen mü
fettişin yaptığı tespitleri muhtevi, 15.3.1976 tarih
ve 1 sayılı rapor, değerlendirilmesi yapılmak üzere
Yahya Kemal Demirel firmasında inceleme yapan
müfettişlere aynı gün intikal ettirilmiştir. 17.3.1976
tarihinde ise Yahya Kemal Demirel firması hakkın
daki iddiaları inceleyen maliye müfettişleri, vardık
ları sonuçlara ilişkin 1/1 sayılı 108 sayfa 366 ekten
müteşekkil raporlarını gereği yapılmak üzere An
kara ve Karadeniz Ereğlisi
Cumhuriyet savcı
lıklarına ve
diğer
mercilere tevdi
edilmek
üzere, Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığına vermiş
lerdir.
Muhterem milletvekilleri, görüldüğü üzere Maliye
Bakanı Sayın Yılmaz Ergenekon meselenin üzerine,
belki de maliye tarihinde görülmemiş bir süratle yü
rümüştür. Üzerine müfettişlerle süratle
yürüdüğü
şahıs Yahya Kemal Demirci'dir. Başka bir şahıs ol
saydı, o şahsın üstüne böylece büyük bir sürat, böyle
görülmemiş, bir acelelikle yürüyebilecek kimseyi ta-
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savvur etmiyorum. Bütün bu incelemeler 17 Mart 1976
tarihinde bitmiş ve bir rapora bağlanmıştır.
Değerli arkadaşlarım, şimdi soruyorum: Maliye
Bakanı Sayın Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon olmayıp
da, bir başkası olsaydı ne yapardı? Başka daha ne
leri tetkik ve tahkik ettirebilirdi? Bütün bunlara rağ
men-sayın Maliye Bakanının vazifesini ihmal ettiği ve
ya kötüye kullandığı iddiası sürdürülecek ise, vicdan
ve akıl dışı bir yol tercih edilmiş olur,.Değerli arkadaşlarım, konunun Ticaret Bakam ile
ilgili yönüne geçmeden evvel, bazı hususlara yüksek
müsamahanıza sığınarak temas etmek istiyorum.
Muhterem milletvekilleri, kızmadan gücenmeden,
depresyona kapılmadan, tahkir etmeden, tezyif etme
den lütfen soğukkanlı olarak dinleyin. Benden sonra
Cumhuriyet Halk Partili Cumhuriyet Halik Partisi
grup sözcüsü bir arkadaşımız konuşacaktır. O arka
daşım benim Iburadan söylediklerimin veya söyleye
ceklerimin elbetteki aksini söyleyecektir. Ben ken
disini grupumla birlikte saygı ile dinleyeceğim. Şıtoıdiki konuşmamın bu bölümünde muhterem Cumhu
riyet Halik Partililerin hoşuna gitmeyecek birtakım
sözler bulunabilir. Onun için gelin birbirimizi zTj^ı
ile, müsamaha ile dinleyelim.

24 . 3 , 1976

O : 1

sizin eşkiya ile ilişkiniz Hükümetle olan ilişkinizden
daha fazladır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri).
•HASAN VAMÎK TEKİN (Giresun) — Şeyhin ke
rameti o.
KEMAL ŞENSOY (Davamla) — Bunun misal
lerimi saymak ve ispatlarını yapmak mümkündür. Zira
her şeyden evvel kanun 'kaçağını .'•coruyan siz oldunuz,
Devlete isyan edeni koruyan siz oldunuz..
. HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Hırsızları
da size bıraktık, siz koruyun.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Devleti yıkmak
isteyeni sokağa çıkaran siz oldunuz, Devleti yıkan
ları devlet kadrolarına alan siz oldunuz, daima eşıkiya
ile koflkola oldunuz, eşkiyaya ağıt yazan siz oldu
nuz, vatan hainlerine kahraman diyen siz oldunuz; on
dan sonra, «Bu hükümet dağdaki eşkiyadan daha
tehlikeli» diyen tabiatıyle siz olacaksınız. Eşkiya iüs
beraber olanın başka türlü bir ifadede bulunması
esasen mümkün değildir. Ama talihsiz olan, bu çir
kin iddianın-bir genel başkan, bir eski başbakan ita-'
rafından yapılmasıdır.

Bu Cumhuriyet Hükümeti, Millet Meclisinden meş
ru olarak güvenoyu aılmış bir Cumhuriyet Hükümeti
dir. Meşru Cumhuriyet Hükümeti dağdaki eşkiyadan
daha tehlikeli görülüyor. Yani dağdaki eşkiya, bu
Cumhuriyet Hükümetine tercih ediliyor. Neye dayanılaraik,ffliye«şkiyaıyı Cumhuriyet Hükümetinden ken
dinize daha yakın görüyorsunuz? Demek siz eşkiya
ile berabersiniz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri).

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partia1;
Adalet Partisinin vatan sathında meydana •getirdiği
dev eserlerin bir kısmına, bütün gerçekleri tahrif ede
rek ayları, yılları, iktidar dönemlerinin başlangıç ve
bitim tarihlerini unutmuş görünerek, sahip çıkmaya
. kalkışıyor. Bu memlekette taş taş üstüne koymayan
ların, Adalet Partisinin yaptığı asfalt yollara, Adaleit
Partisinin yaptığı fabrikaların duvarlarına, Adalet
Partisinıin yaptırdığı limanların taşlarına, âdeta onla
ra sövereesine, yazılar yazılıyor. Aslında bunları ya
dırgamıyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, aziz
milletimizden hizmeti kıskanıyor. Millete vaat ettik
lerinin iktidar olunca tam tersini yapmak kaderi, on
ları daha da cifeden çıkarıyor. Fukaralık edebiyatı,
Demire! düşmanlığı artık geçmez oldu. Halik müf
teriyi de tanıyor, hizmet edeni de tanıyor. (A. P. sıra
larından «Barvo» sesleri) İktidarın muhalefetin de
ğer taşıyan fikirlerine saygı duyması, muhalefetin ik
tidarı tenkit etmesi veya daha iyiyi, daha güzeli bulup
tavsiyede bulunması çok partili'hayatın tabiî neticesi
dir. Muhalefetten, iktidarı methü sena etmesini bek
leyemeyiz; ama her sabah kalkıp, bir tezyif ve tah
kir bölüğü gibi sağa sola saldırmak, namuslu vatan
evlâtlarını karalamak, siyasî sorumluluk taşıyan kişi
ler için, hiç bir zaman çıkar yol olmamıştır.

EROL ÇEVİKÇE (Adana) — Öyle bir şey yok.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Dağdaki eşkiya
eğer size Cumhuriyet Hükümetinden daha yakın ise,

Yakıp yıkarak bir neticeye varılamaz. Cumhuriyet
Halk Partisi, kendi tabiriyle, hükümeti yıkmayı hedef
almıştır. Cumhuriyet Halk Partisine soruyorum:

Muhteremi milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Par
tisi kinin, hasedin esiri olmuştur. Mamur ve müref
feh Türkiye ideâli diyoruz; istihza ile karşılıyorlar.
Büyüyen Türkiye'den korkuyor, limandan korkuyor,
yoldan korkuyor, barajdan korkuyor, fabrikadan kor
kuyor;' bu medeniyet düşmanlığıdır diyoruz. Cevap
olarak «A. P. Hükümeti dağdaki eşkiyadan daha teh
likelidir» diyorsunuz. (C. H. P. sıralarından «Doğru,
doğru» sesleri).
'Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Hükümeti
dağdaki eşkiyadan daha tehlikelidir şeklindeki bir be
yanın cevabım, çok değerli bir devlet adamının kale
minden okumama müsaadelerimizi istirham ediyorum.
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Yök ımu bu memleket için biç bir güzel fikriniz? Var
sa niçin ortaya koymuyorsunuz? Düzen değiştireceğiz
diyorsunuz. Düzeni, Anayasamız tespit ve tayin etrnüştir. Düzen ıdeğişi'k'liğinden .kastınız ıslah (ise onları
getiriniz. Adalet Partisi, esasen ıslahatçı bir partidir.
Bu; .tüzüğünde de vardır, Hükümet programlarında
da vardır, seçim beyannamelerinde de varıdır. Silkin
tiniz neden? Memleket yararına şimdiye kadar neyi
getirdiniz de reddettik veya iştirak etmedik? İyi şey
ler getiriniz diyoruz, getirmiyorsunuz. İyinin çilesine
katlanmak, kötünün nimetleriyle perverde olmaktan
'bin-kere evlâdır.
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi her
fırsatta zöhirfıi oklarını insafsızca sinem'ize saplıyor.
Aslında hicran ile doluyuz. Adalet Partisi, ku
rulduğundan bugüne kadar biribir ıstırap, binbir çile
çekmiştir. Bunları siz gayet iyi biliyorsunuz. Ne
söylemek istediğimi de gayet iyıi anlıyorsunuz. Her
buhranın, her bunalımın arkasında ve önünde Cum
huriyet Halik Partisi vardır. (A. P. sıralarından «Bra
vo sesleri) Cumhuriyet Halk Partisi kaideler ihdas
ediyor, ahkâim kesiyor; tahammülsüzlüğünü öyle
noktalara kadar uzatıyor ki, «Adalet Partisine bir
diyeceğimiz yok ama, Adalet Partisıinin başı Süley
man Demirei çeksin gitsin» bunu diyebiliyorsunuz;
bu Cumhuriyet Halk Partisinin, Adalet Partisi hak
kındaki esas düşüncelerine ters düşmüyor mu? Cum
huriyet Halk Partisinin tek siyasî hedefi Adalet Par
tisini yok etme olduğuna göre, bırakınız da beğen
mediğiniz baş, bu işi kolaylaştırsın, endişeniz neden?
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Ne başı?
(KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Sayın Cumhu
riyet Halik Partililer, siz esasen baş almaya alış
kınsınız; bunu bir defa yaptınız, 1,0 yıl • bu mem
lekete büyük hizmetler getiren, sadece Türk milleti
nin değil, bütün dünyanın takdir ettiği büyük vatan
evladı Menderes'i ipe kadar götündünüz. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri, alkışlar)
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Türkeş'e söyle,
Türkeş'e. (C. H. P. sıralarından «Türkeş'e söyle,
Tünkdeş'e» sesleri)
iKEMAL ŞENSOY (Devamla )— Tuttuğunuz
yolda bir değişiklik yok, fakat bu kürsüden bütün
cihana ilân etmek istenim ki, Sayın Süleyman De
mirel ve ona bağlı olan ıbMer, ona bağlı olan kıy
metli valtan evlâtları, vatan ve milletin selâmeti için,
bayrağımızın haysiyeti için, bu mukaddes vatan top
rağı altında yaftan binlerce şehidin aziz hatırası için
başımızı veririz; fakat Adalet Partisıinin başını siz
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alamayacaksınız, bu emelinizde Allah size ruhsat
vermeyecektir. (A. P. sıraarınıdan «bravo» sesleri,
alkışlar)
HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Bravo Türkeş
(C. H. P. sıralarından gürültüler).
.KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Dış ülkelere
gidiyor, Türk Milletini ve Türk Mületinin meşru
Hükümetini jurnal ediyorsunuz; vatan sathını bir
şeamet tellalı gibi karış karış geziyor, ufukları sim
siyah gösteriyorsunuz, «sokaklar bizimdir» diyorsu
nuz; bıraktılk size sokakları, vurun vurabildiğiniz
kadar, Adalet Partisi bir keçe gibidir, vurdukça to
zar arkadaşlar. Halkın huzuruna çıkacağınız günler
yaklaşıyor, dönüp millete ne diyeceksiniz?
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Anason kul
lanma kokmasın.
BAŞKAN — Sayın Erçelik rica ederim efendim.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Sormayacaklar
mı size niye geldiğinizi? «Ne yapalım ancak 7,5 ay
hükümette kaldık» mı diyeceksiniz? «Niye bırakıp
kaçtınız?» sorusuna vereceğiniz cevap ne olacaktır?
Bellkide «ortağımızı beğenmedik» diyeceksiniz; «nesi
ni beğenmediniz?» bu sorulacak, o zaman susacak
sınız; çünkü, ortağınızı beğenmediğinizden değil, ha
yale kapıldığınızdan, beceriksizliğinizden, korktuğu
nuzdan hükümeti bırakıp kaçtınız. (A. P. sıralarından
«'bravo» sesleri.
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Siz beceriklisinizdir, onu biliyoruz.
BAŞKAN — Sayın Tekin rica edenim efendim.
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Estağfu
rullah, becerikli onlar biliyoruz,
BAŞKAN — Yani mutlaka cevap mı vereceksiniz
Sayın Tekin, rica ederim, siz de «hayır» dersliniz
efendim.
iKEMAL ŞENSOY (Devamla) — Sorular bitme
yecek muhterem arkadaşlarım...
Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, sizinle bir
mutabakat kurduk, ben söyleyeceğim, bu kadar
söylüyorum; siz söylediğiniz vakit de ben bağırma
yacağını, lütfen şu mukavelemizi devam ettirelim.
Sorular bitmeyecek,
«İktidarda kaldığınız 7,5
aylık dönem içerisinde ne yaptınız?» sorusu, bey
ninize bir kurşun ağırlığı ile çökecek, iste o zaman
fikrî takatiniz da bitecek. Cevabı yine size soruyu
soranlar verecek: Pahalılık, yokluk, kuyruk, enf
lasyon, vatan hainlerini hapishanelerden sokaklara
salma... İşte o zaman Taksiim meydanlarında neyin
şarkısını, neyin türküsünü okutacaksınız?
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ORHAN BİRGİT (İstanbul) — 550 bin oyun.
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sus. (A. P. sıra
larından «sus» sesleri)
BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Yalçın rica
edenim efendim.
I O R H A N BİRGİT (İstanbul) — Sen sus, elinde
olan reye bak.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — «Kardeşlik
türküsünü» okutabilecek misiniz? Bu kürsüde, muh
terem Cumhuriyet Halk Partililer bu kürsüde de-,
ğerM bir vatan evladını insafsızca yumrukladınız; kür
sü hürriyetine tahammül gösteremeyen Cumhuriyet
Halik Partisinin özgürlükçü demokrasiden -, bu sizin
tabiriniz - bahsetmesi mümkün mü?
AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Sağır
sultanın kulaklarına anlat.
ıBAŞKAN — Sayın Benli rica ederim efendim.
HASAN ERÇELİK (Denizli) — Suntadan bah
set. '
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Geliyorum.
ıMubJterem milletvekillileri, son yıllarda ülkemizde
bir garip sistem yeniden uygulanmak isteniyor.
Memlekete hizmet anlayışı değiıştirilimek yoluna gi
diliyor. Daha doğrusu, Hükümetin ne yaptıkları
na, neyi yapacaklarına bakılmadan onun başını ve
üyelerini şahsiyata müteallik ithamlarla karalama, le
keleme, kötüleme ve bu yoldan siyasî neticeye ulaş
ma sistemi. Bu sistemin esası şu; sizin vazettiğiniz
sistem bu: Bir mesele yaratacaksınız, suç isnat ede
ceksiniz, delililerini ortaya koymadan çekip gidecek
siniz. Sonra dönüp, suçsuzluğunuzu siiz ispat edin
diyeceksiniz. Bu kadarla da kalmayacaksınız, bu
suçsuzluğunuzu ispat edinceye kadar da siyasî ma
kamınızı terk ediniz:..
ıBAŞKAN — Sayın Şensoy, bir hususta dikkati
nizi çekmek ihtiyacını hissettim*
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Buyurun Sa
yın Başkanım.
;BAŞKAN — Moda olan diyalog kurma işini bu
rada mı yapıyorsunuz? (C H. P. ve D. P. sıraların
dan gülmeler)
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Sayın Başkan,
ben konuşmayı...
BAŞKAN — Çok rica ederim, çünkü...
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Soru sordunuz
cevap veriyorum Say m Başkanım.
/BAŞKAN — Hayır efendim, ben cevap almak
için söylemedim.
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CEVAT YALÇIN (Rize) — Sayın Başkan, hati
be böyle hitap edemezsiniz.
/BAŞKAN — Sayın Yalçın, sizden öğrenecek
değüm; ben vazifemi bilerek yaparım.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Ben konuşmayı
bilen insanım, nasıl konuşulacağını gayet iyi bilirim.
/BAŞKAN — Bilerek yaparım.. .
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bilirim efen
dim, bilirim.
BAŞKAN — Benim böyle bir soruyu yöneltmek
ten kastım şu idi: Cevap davet etmeyin manasjna
ifade ediyorum, yoksa üslup size ait.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan, çok teşekkür ederim Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsız
ların avukatlığını iyi yapar o, tecrübelidir.
BAŞKAN — Sayın Korkmazean, müdahale et
meyiniz efendim; rica ederim müdahale etmeyin.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, haddizatında bu kolay ve ucuz bir politi
kadır. Bu politikanın, 20 nci Asrın modern hukuk
ve demokrasi anlayışı içinde yeri yoktur. Kimse böy
le bir oyuna gelmez.
Bakınız Sayın Ecevit böyle bir oyunu 24 Şubat
1976 tarihli basın toplantısında nasıl sergiliyor.
Sayın Ecevit, Yahya Demirel'in mobilya ihracatı
ile ilgili, alâkalı birtakım hükümler vazettikten son
ra; «Görevli müfettiş, bütün bu güçlükleri ve engel
lemeleri göğüsleyerek soruşturmayı yürütmüştür.
Yahya Demirel'in yolsuzluklarının bazı safhalarını
kanıtlayan belgeleri toplayarak raporunu hazırlamış
tır. Müfettiş, Yahya Kemal Demirerie alıcı olarak
gözüken Inter Tradermpex isimli yabancı firmanın
sahibi Atila Özçelik'in suçlarını sabit görerek, hak
larında Kaçakçılık Yasasının 27 nci maddesi gere
ğince kovuşturma yapılmasını ve Devletten haksız
olarak alınmış vergi iadesinin geri ödenmesi istemiy
le düzenlediği soruşturma raporunu Karadeniz Ereğlisi Cumhuriyet Savcılığına, Maliye Bakanlığına,
Gümrük ve Tekel Bakanlığına ve Zonguldak Güm
rük Müdürlüğüne dün göndermiştir. Sayın Gümrük
ve Tekel Bakanından, bu konudaki müfettiş raporuyle ekli bilgi ve belgeleri derhal açıklamasını istiyo
ruz.» diyor.
Sayın milletvekilleri, şimdi soruyorum: Her Türk
vatandaşı gibi, kanunların teminatı altında bulunan
Yahya Demirel'in, mobilya ihracı ile ilgili bu rapo-
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ru tanzim eden müfettişle Sayın Ecevit nasıl ilişki
kurdu? Mercilerine ulaşıncaya kadar gizli kalması
zarurî olan bu rapor muhteviyatına nasıl vakıf oldu?
Sayın Ecevit, böyle 'bir yetkiniz var mı? Ne hakla, ni
çin müfettişten sitayişle bahsediyorsunuz?
ORHAN BİRGİT (istanbul) — Asalım Ecevit'i...
BAŞKAN — Sayın Birgit, rica ederim efendim.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Asalım efendim..
BAŞKAN — Efendim, sizin sözcünüz de konu
şacak şimdi, rica ederim.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ben konuşmaya
cağım.
BAŞKAN — Sizin sözcünüz de konuşacak.
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KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Burada başka
bir şey daha var, muhterem arkadaşlar. Halbuki ra
porun Maliye Bakanlığına gönderiliş tarihi 24 Şubat
tır. Yani, Sayın Ecevit, sizin basın toplantısını yap
tığınız gün, demek ki, müfettişle tam mutabakata va
ramamışsınız veya müfettiş sizi yanıltmış. Tekrar
buluştuğunuz zaırîan, bunun hesabını kendisinden so
runuz. Deyiniz ki, «Beni niye mahcup ettiniz? Niye
berti kamuoyunda yalancı çıkarttınız?»

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Hırsızlık
geç meydana çıktı.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bir partinin li
derisiniz. Bu memlekette Başvekillik yaptınız. Hukuk
nosyonundan mahrum olabilirsiniz; fakat partinizde
çok sayıda çok değerli hukukçu arkadaşlarınız ve ar
kadaşlarımız var. Bu yola tevessül ederken veya et
meyi düşünürken onlara danışabilirdiniz. Tahmin
ediyorum onlar size, «dur» diyeceklerdi.

Bilmiyorum, belki de kendisiyle buluşup, bunları
söylemiişsinizdir.
CEVAT ÖNDER (Ankara) —Raporun muhte
vasından bahset.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Muhterem
milletvekilleri, Sayın Ecevit bu basın toplantısında,
huyu icabı, birtakım mesnetsiz iddiaları tekrarladık
tan sonra, «Bu durumda soruşturma ve kovuşturma
ların esenlikle yürümesi, Sayın Süleyman Demiirei'in
Başbakanlıktan çekilmesine bağlıdır. Demokrasinin
ve demokratik ahlâk kurallarının kökleştiği herhangi
bir ülkede böyle bir durum ortaya çıkarsa, ilgili Baş
bakan derhal görevden ayrılır. Şimdıi biz de Sayın
Demirel'in bu demokratik ahlâk kurallarına uyup,
uygun davranıp davranmayacağını birkaç gün bek
leyeceğiz. Eğer istifa etmezse, Meclise hesap vermek
ten şimdiye kadar ısrarla kaçan Başbakan DemireFi
Meclis içinde mutlaka yakalayıp hesap vermeye zor
lamak için, demokrasi Anayasa ve İçtüzük kuralları
içerisinde her çareye başvuracağız» diyor.

Bu basın toplantısında âdeta bahçede kuş yaka
layan bir çocuğun sevinci içinde Sayın Ecevit. Nedir
bulup ortaya koyduğunuz? Nedir ele geçirdiğiniz?
Bir müfettiş raporu. Müfettişe birtakım baskılar ya
pılmış da müfettiş bunları göğüslemiş... Ne ile sabit
bu iddianız? Elinizde bir vesika, bir delil veya ortaya
konabilecek bir karine var mı? İşte asıl suçu siz işli
yorsunuz. Siyaset adamları için bu bir siyasî cinnet
halidir. Müfettiş mi söyledi size karşılaştığı güçlük
leri? Bu tutuım ve davranışınız, müfettişe baskı ya
panın kendiniz olduğunu ortaya koymuyor mu? Siz
üstelik karanlıiklarda yolunu şaşıran ve işlediği suçun
dehşetlinden ürperen bir insan haleti ruhiyesi içinde;
«müfettiş düzenlediği soruşturma raporunu Karade
niz Ereğlisi Cumhuriyet Çaycılığına, Maliye Bakan
lığına, Gümrük ve Tekel Bakanlığına ve Zonguldak
Gümrük Müdürlüğüne dün göndermiştir» diyorsu
nuz. Kim dedi size?
ORHAN BİRGİT (istanbul) — Ah Kemal Bey,
sen ihbar etmedin mi?..

Sayın milletvekilleri, bu görüşmelerin sonunda
bu mukaddes salon, hiç temenni etmiyorum, size ma
nevî mezar olacaktır.
Yeni çarelerin peşi sıra koşma kararlılığı içinde,
buradan ayrılacaksınız. Bu heyecanlarınızdan anlaşı
lıyor.
HÜSEYİN ERÇELlK (Denizli) — Demek ki,
suntaların cezasını biz çekeceğiz.
BAŞKAN — Sayın Erçelik, rica ederim efendim.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başkan,
cezasını siz çekin diyor adam.
BAŞKAN — Siz de çekmezsiniz efendim.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Çok değerli ar
kadaşlarım, şimdi konunun Ticaret Bakanı Sayın
Halil Başol ile ilgili yönüne temas etmek istiyorum.
Yahya Kemal Demirel firmasına, 1974 yılı içinde
23 . 2 . 1974 ile 22 . 11 . 1974 tarihleri arasında 5 par
ti halinde mobilya tescili verilmiştir. Bu tescillerin
verildiği tarihlerde biz Hükümette değiliz. Yahya Ke
mal Demirel'in tescil ettirdiği bu mobilyaların tama-

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Kazai bir soruş
turmaya müncer olan bu raporu müfettişten nasıl
aldınız veya nasıl aldıra'bildiniz? Siz, hukuk düzenin
den, hukukun üstünlüğünden yana mısınız, yoksa bu
kabil işleri tabiî karşılayan hukuk ve ahlâk dışı bir
görüşe mi sahipsiniz?
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ramın 23 . 2 . 1974'- 26 . 11 . 1974 tarihleri arasın
da Karadeniz Ereğlisi gümrüğünden ihraç edilmiş ol
duğu görülmektedir. Sözlerimin başlangıcında da ifa
de ettiğim gibi, bu tarihler de iktidarda bulunmadı
ğımız bir döneme rastlamaktadır. Yahya Kemal De
mirel ihraç ettiği mobilyaların karşılığında, kararna
menin öngördüğü vergi ve fon iadelerini", 23 . 2 . 1974
10 . 1 . 1975 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankasından ve Orman Genel Müdürlüğü
Döner Sermaye Merkez Saymanlığından tahsil et
miştir. Bu ödemeler Hükümetimizin görev başında
bulunmadığı bir devrede olmuştur. Bütün bunlardan
ayrı olarak Yahya Kemal Demirel firması, 1975 yı
lında 6 parti mobilya ihracatı için yeni bir talepte
bulunmuştur. Bu talep 14 . 5 . 1975 günü bizzat Sa
yın Bakanın verdiği talimat üzerine reddedilmiş bulunmaiktadır.
Eski Müsteşar Şeref Durugönül ve yüksek dere
celi diğer ilgililer tarafından hatırlatılmasına rağmen,
Sayın Başol'un soruşturma açtırmadığı şeklinde orta
ya bir iddia atılmıştır. Yahya Kemal Demirel'in, al
tıncı parti mobilya ihracatı ile ilgili bazı tarihlere göz
atmak zarureti doğuyor.
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şekilde muttali oluyor. Zira daha önceki işlemler
den kendisine bir bilgi verilmemiştir. Bunun üzerine
Sayın Bakan, müsteşara bu konuda ilgili arkadaşlar
la konuyu görüşmek üzere bir toplantı tertip edilme
sini emrediyor. Ayrıca İhracat Genel Müdürünü de
çağırarak, «komiyle ilgili bir not hazırlamasını» söy
lüyor.
Bütün bunlardan sonra 12 . 5 . 1975 Pazartesi
günü eski müsteşar Şeref Durugönül, zamanın Dış
Ticaret Genel Sekreteri ve halen Londra Ticaret Mü
şaviri Reşat Erkmen, İhracat Genel Müdürü Aclan
Akerman'la birlikte yapılan toplantıda mesele görü
şülüyor. Görüşmeler sonunda Yahya Kemal Demirel'e ait tescil talebinin derhal reddedilmesi, alıcı
firmaların durumları haikkında daha önce başlatıl
mış bulunan araştırmayla ilgili bilgilere intizar edil
mesi ve mobilya ihracatında uygulanan ve vergi ia
desi oranının yeniden tespiti hazırlıklarına başlan
ması için talimat veriliyor. Bu talimat üzerine
14 . 5 . 1975 tarihinde İhracat Genel Müdürlüğünce
Yahya Kemal Demirel Firmasının altıncı parti tescil
talebi reddedilmiştir.

Diğer taraftan talebin reddinden sonra daha ön
ce
Bern Müşavirliğinden istenmiş bulunan bilgi ve
Yahya Kemal Demirel ilk müracaatını, İstanbul
İhracatçı birliklerine 30 . 1 . 1975 tarihinde yapmış
belgeler gelmeye devam etmiş ve adı geçen müşavir
ve bu talep, Ticaret Bakanlığına 7 . 3 . 1975 tarihin
likten 2 . 6 . 1975 - 3 . 6 . 1975 tarihlerinde Comade ulaşmıştır. Bundan sonra Bakanlığın ilgili daire- :>' ran Co. Limited ve Etablissement Mopar firmaları
since alıcı firma hakkında 10 . 3 . 1975 tarihinde | hakkında bilgi ve belgeler alınmıştır.
Bern Ticaret Müşavirliğine bir teleks gönderilerek, \
Ayrıca 14 . 7 . 1975 tarihinde bizzat Yahya Ke
Yahya Kemal Demirel'in daha önce adlarına ihra
mal Demirel'den Etablissement Mopar Firmasının
cat yaptığı firmalar hakkında da bilgi toplanması ve
sicil- kaydıyle ilgili bir belge alınmıştır. Bu arada mo
ayrıca Etablissement Mopar Firmasının mevcut ol
bilya ihracatında vergi iadesinin düşürülmesi için
madığı hususunun belgelenmesi talep edilmiştir. Bu
Ticaret Bakanlığınca 27 . 6 . 1975 tarihinde resmen
tarihte yine Adalet Partisi Hükümette değildir.
teşebbüse geçilmiştir. Tam bu sıralarda Yahya Ke
mal Demirel'in hayalî firmalara mobilya ihraç ettiği
Etablissement Mopar Firmasının İsviçre'de bu
yolunda 12 . 7 . 1975 tarihli Cumhuriyet ve Milliyet
lunmadığına dair Bern Ticaret Müşavirliğinden gön
gazetelerinde bazı yazılar çıkmıştır. Bundan sonra
derilen ilk belgeler, 8 . 5 . 1975 tarihinde bakanlığa
Sayın Bakan konuyu 21 . 7 . 1975 tarihinde Teftiş
gelmiştir. Sayın Bakan, hadiseye ancak bu tarihten
sonra muttali olmuştur. Esasen tescil işlemleri doğru Kuruluna intikal ettirmiştir.
dan doğruya İhracat Genel Müdürlüğünce ikmal edi
Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, konuya mut
lip sonuçlandırılır. Normal olarak bu işlemler baka
tali olduktan sonra talep reddedilmekle beraber ha
na intikal etmez.
dise üzerinde durulmuş ve ilgili dairesince yani İhra
cat Genel Müdürlüğünce başlatılan inceleme ve araş
8 . 5 . 1975 tarihinden bir gün evvel eski müste
tırma kesilmemiş ve konu daha sonra da müfettişle
şar Şeref Durugönül, elinde bir dosya ile Sayın Ba
re intikal ettirilmiştir.
kanın odasına geliyor ve Yahya Kemal DemireT'in
mobilya ihracatryje ilgili bir tescil talebi bulunduğu
1 2 . 5 . 1975 tarihli görüşmede Sayın Bakana ya
nu; fakat yaptırılan araştırma sonucu alıcı firmala
pılan ihracat talebiyle ilgili olarak yazılı veya şifahî
olarak kesin bir öneride bulunulmamıştır; fakat Ba
rın gösterilen adreste mevcut olmadığının anlaşıldı
kan, talebin reddedilmesi talimatını vermiştir. Aslın-,
ğını söylüyor. Konuya Sayın Bakan da ilk defa bu
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mevcut değildir. Kaldı ki, aynı tarihlerde maliye mü
fettişleri tarafından da kendi yetki sınırları içerisine
giren konularda bir soruşturmaya haşlanmış ve so
ruşturma Maliye ve Ticaret bakanlıklarınca ayrı ayrı
iki koldan yürütülmüştür. Nitekim, Ticaret Bakan
lığının yetkileri dışında kalan hususlar, Maliye Ba
kanlığınca tahkik edilmiştir. Bu suretle soruşturma
nın sınırlı tutulduğu iddiası tamamen gerçeğe aykı
rıdır.

da, bu taleplerin Bakana intikal ettirilmesi olağan
da değildir.
Değerli arkadaşlarım, görüldüğü gibi, soruştur
manın açtırılmaması veya geciktirilmesi söz kotlusu
değildir. Şurada şunu belirtmek mecburiyetindeyim:
Bern Ticaret Müşavirliğinden, 12 . 3 . 1975 tari
hinde, alıcı firmaların mevcut olmadığına dair bir
telgraf alındığı halde, bu telgrafla verilen malumatın
belgelenmesi, ancak 8 . 5 .1975 tarihinde mümkün
olabilmiştir; fakat hadiseyi Sayın Bakana intikal
ettirip, soruşturma açılması gereğini hatırlattığını id
dia eden eski müsteşar, bu tarihe kadar olan geliş
melerden Bakanı haberdar etmemiş ve hadise,
8 . 5 . 1975 tarihine kadar Bakanın malumatı dı
şında cereyan edegelmiştir. Kaldı ki, talebin reddine
re'sen Balkan karar vermiştir. İddia edildiği gibi, bu
konuda Bakan sıfatı ile Sayın Başol'a ne eski müste
şar, ne de ilgili dairesinden bir öneride bulunulmuş
değildir. Talebi reddetmekle Bakan, iyi niyetini gös
termiş bulunuyor. Ondan sonra da soruşturma ke
silmemiş ve devam etmiştir.
Bu durumda, Bakanın, soruşturmayı yaptırmadığı
veya örtbas ettirdiği iddiasının gerçekle ne ilgisi ola-"
bilir? Eğer, Bakan, talebin is'afı hususunda bir tali
mat vermiş olsaydı, gerekli araştırma ve soruşturma
yapılmadan, daha doğrusu, tamamlanmadan verilen
böyle bir talimattan, dolayı belki, o zaman görevini
ihmal söz konusu olabilirdi. Fakat, görüldüğü gibi,
burada işin gereği yapılmıştır.
Değerli arkadaşlarım, soruşturmanın sınırlı tutul
ması iddiasına gelince: İhracat işlemlerinde Ticaret
Bakanlığının fonlksiyonu tescil ve lisans vermekten
ibarettir. Tescil konusu olan malların gümrük kapıla
rından fiilen ihraç edilip edilmedikleri ve vergi iade
lerinin gerçeğe uygun olup olmadıkları hususları baş
ka bakanlıkların ve başka mercilerin yetki sınırları
içine girmektedir. Bu durumda Ticaret Bakanlığının
yetki sınırları içine giren tahkikat konusu, alıcı fir
maların durumlarına inhisar ettiğinden, müfettişler
bu konunun tahkiki ile görevlendirilmiştir. Esasen,
ortaya atılan ve basında çıkan iddia da buydu. Başka
ölçüde soruşturma yapılması, mobilyaların ihraç edi
lip edilmediğinin Ticaret Bakanlığınca araştırılması
mümkün değildir. İhracatın gerçekten yapılıp yapıl
madığı, malların gümrük kapılarından aynen çıkıp
çıkmadığı hususunun tahkiki, Ticaret ' Bakanlığının
yetki sınırları dışında kaldığı gibi, bu konuda güm
rük çıkış beyannamelerinin sıhhati ile ilgili olarak
Ticaret Bakanlığına vaki olmuş herhangi bir ihbar da
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Ticaret Bakanlığındaki personel atamaları ile ilgili
iddiaları cevaplamak istiyorum: Bilindiği gibi, Hü
kümetimiz, Adalet Partisi Hükümeti, 31 . 3 . 1975
tarihinde görevi devraldıktan sonra birçok bakanlık
ların müsteşarları değiştirilmiştir. İddia edildiği gibi
Ticaret Balkanı da, eski müsteşarı Şeref Durugönül'ü,
21 . 5 . 1975 tarihinde görevinden almıştır. Bu tasar
rufun mobilya ihracatı olayı ile bir ilgisi bulunma
maktadır. Bu sadece bir raslantıdır. Müsteşar, ba
kanlıklarda kendisi ile birinci derecede istişare edile
cek en yüksek dereceli bir memur olup, bakanın en
yakın mesaî arkadaşıdır. Kendisine karşı çeşitli ne
denlerle güveni sarsılan bir müsteşarı değiştirmek,
bakanın en tabiî hakkıdır.
Eğer, iddia edildiği gibi, eski müsteşarın görev
den alınmasının gerçek nedeni mobilya ihracatıyle
ilgili olsaydı, bu işle doğrudan doğruya ilgili olan
yüksek dereceli diğer memurların da görevlerinden
alınmaları gerekirdi. Halbuki, İhracat Genel Müdürü,
Genel Müdür Yardımcısı ve diğer memurlar halen
görevlerine devam etmektedirler. O zamanki Dış Ti
caret Genel Sekreteri Reşat Erkmen ise, kendi iste
ği üzerine, en önemli dış temsilciliklerimizden biri
olan Londra Ticaret Müşavirliğine gönderilmiştir.
Eski Müsteşar Şeref Durugönül, mobilya ihracatı
olayını büyük ölçüde bir polemik konusu haline ge
tirmiş, basına beyan ve açıklamalarda bulunmuş ve
bu konuyu devamlı olarak işleyen basın organları ile
âdeta müşterek çalışmaya başlamıştır. Ticaret Ba(kanlığındaki dosyalarında
kalması gereken birçok
gizli belgeler basında kamuoyuna sergilenmiştir.
Yüksek dereceli bir memurun kanuna aykırı bu gi
bi davranışlarına karşı ilgisiz kalmamazdı. Bu yüz
den Şeref Durugönül'ü müsteşarlık görevinden aldık
tan sonra, hakkında soruşturma açıldığı gibi, ayrıca
idarî bir tedbir olmak üzere aynı maaş derecesine
tekabül eden bir kadroyla Diyarbakır Bölge Ticaret
Müdürlüğüne atanması hususunda 'bir kararname
tasarısı da Başbakanlığa sevk edilmiştir. Bu tasarru
fun gerçek nedeni de açıklanan hususlardır.
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Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan, Teftiş Ku
rulu Başkanının görevden alınmasında da, mobilya
ihracatı olayının hiç bir ilgisi ve etkisi mevcut de
ğildir. Yine, iddia edildiği gibi; Bern Ticaret Mü
şavirliği mensuplarının başka görevlere nakledilme
leri de, münhasıran mobilya ihracatı olayı ile ilgili
değildir. Nitekim, Bern Ticaret Müşavirliği mensup
larından, başka, dış temsilciliklerimizde görevli olan
16 personelin de aynı zamanda yerleri değiştirilmiş
tir. Bakanlığın dış teşkilâtına atanan memurlar ge
nellikle üç -dört yıl süre ile dış görevde bulunduk
tan sonra merkezdeki bir göreve nakledilirler. Bu
arada, dış'atamalarla ilgili olarak Bakanlıkta eskiden
uygulanan prensiplerden biri de, hayat ve iklim şart
ları bakımından intibak edilmesi güç yerlerde görev
yapan memurlarımızın muayyen zaman sonra ro
tasyona ta'bi tutulmaları ve iyi şartlı yerlerde çalıştı
rılanlarla, zor şartlar altında çalışan memurların yer
değiştirilmeleridir. Bu prensibe uygun olarak, Atina
Ticaret Müşaviri ve Muavini New - York ve Otto\va'ya, Kahire Ticaret Müşaviri Paris'e, Cidde Tica
ret Müşaviri Bern'e, Tunus Ticaret Müşaviri Brük
sel'e, Cezayir Ticaret Müşaviri Bükreş'e, Şam Tica
ret Müşavir Muavini Brüksel'e, Libya Ticaret Müşa
vir Muavini New - York'a, buna karşılık Tolkya
Ticaret Müşavir Muavini Tripoli'ye, Paris Ticaret
Müşavir Muavini Kuveyt'e, Viyana Ticaret Müşavir
Muavini Cidde'ye, OECD nezdinde Türk Delegasyonundaki Bakanlık Müşaviri Bağdat'a, Brüksel Ticaret
Müşavir Muavini Telaviv'e dereceleriyle nakledilmiş
lerdir.
Değerli arkadaşlarım, Yahya Kemal Demirel Fir
masının mobilya ihracatına ilişkin konunun tetkik ve
tahkik edilmediği, tahkikatın durdurulduğu, örtbas
edilmek istendiği, geciktirildiği, yahut sınırlı tutuldu
ğu şeklindeki iddiaların tamamen gerçek dışı bulun
duğunu bu suretle açıklamış bulunmaktayız.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi başka bir hususu
bilgi ve dikkatlerinize sunmak istiyorum: Yahya Ke
mal Demirel Firmasına A. P. Koalisyon Hükümeti
zamanında mobilya ihracatı için ne bir tescil veril
miş, ne de A. P. iktidarı zamanında kendisine her
hangi bir vergi iadesi ödenmiştir. A. P. koalisyon
Hükümeti kurulduktan sonra 6 ncı parti mobilya ih
racat talebi Ticaret Bakanı tarafından reddedilmiş
ve konu tetkik ve tahkik ettirilmiştir. Buna mukabil,
Yahya Kemal Demirel Firmasının mobilya ihracatı
ile ilgili olarak bugüne kadar Ticaret Bakanlığına in
tikal etmiş hiç bir ihbar ve iddia mevcut değildir;
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fakat Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı devrinde
Yahya Kemal Demirel Firmasının mobilya ihracatın
da yolsuzluk yapıldığına dair 27 . 7 . 1974 tarihinde
zamanın Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Mahmut
Türkmenoğlu'na intikal etmiş bir ihbarın mevcut ol
duğu, sözlerimin başlangıcındaki beyanlarımla ayrıca
ifade edilmişti.
\ Değerli ariea'daşlarım, Ticaret Bakanlığında mese
lenin soruşturma yönünün askıda bırakıldığı veyahut
fasıla ile yapıldığı iddiası, bu beyanlarımız muvace
hesinde tamamen kavli mücerrette kalan boş bîr id
diadan ibarettir. Yahya Kemal Demirel Firmasına
22 . 10 . 1974 tarihinde 4 ve 5 parti mobilya ihracat
tescilleri verildikten sonra, Ticaret Bakanlığınca
25 . 11 . 1974 tarihinde Gümrük ve Tekel Bakan
lığına gizli bir yazı gönderildiğini demin sizlere ifa
de etmiştim. Yahya Kemal Demirel Firmasına
22 . İli., 1974 günü 600 takım yatak odası ve 4CÛ ta
kım yemek odası için 2 tescil verildiği bildirilmiş;
Libya ve İtalya'ya sevk edilecek bu mobilyaların çı
kış gümrüklerinde titizlikle kontrol edilmesi talep
edilmişti.
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Hesap ver
mekten kaçmayın.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Ticaret Bakanlığının bu yazılarına karşı
Gümrük ve Tekel Bakanlığının vermiş olduğu cevabı
demin sizlere okudum. Bir taraftan, Sayın Gümrük
ve Tekel Bakanı, Yahya Kemal Demıirel Firmasının
mobilya ihracatıyle ilgili olarak almış olduğu ihba
rı uzun süre bekletuikten sonra merciine ulaştırıyor;
Ticaret Bakanı, soruşturmayı, göriilmemiş bir sürat
le geliştiriyor, Maliye Bakanı görülmemiş bir süratle
teDki'katını ve tahkikatını yaptırıyor. Bütün bunlar ol
mamışçasına bugün yüksele huzurlarınızda, Sayın
Başvekil Süleyman Demirel dahil olmak üzere, bu
Bakan arkadaşlarımız, hesap vermeye davet ediliyor.
Bunu anlamak mümkün değildir.
Değerli arkadaşlarım, zannediyorum vaktim dol
mak üzeredir; Sayın Başkan tarafından herhangi bir
ikaza muhatap olmamama rağmen, vaktimin dol
mak üzere bulunduğunu tahmin ediyorum. Bu meyanda size bir ilginç vesika arz etmek isterim.
Değerli arkadaşlarım, gerek soruşturma önerge
sinde, gerekse gensoru önergesinde ve gerekse ben
den evvel konuşan bazı sözcü arkadaşilanmıızın beya
nında, mobilya ihracatının alıcısı olan firmaların ha
yalî firma olduğu iddiası mevcut. Bu iddia halen
yürütülüyor, bu iddia kamuoyunu halen işgal edi
yor.

— 337 —

M. Meclisi

B : 80

Değerli arkadaşlarım, (elindeki bir belgeyi mil
letvekillerine göstererek) şu elimdeki fotokopi, Al
manca yazılmış. Almanca bilmediğim için tercüme
ettirdim.
Değerli arkadaşlarım, vesika şundan ibaret :
«Ticaret Sicili Sureti
Firmanın unvanı : Etaıblissement Mopaır.
İkametgâhı: Vaduz.
Kuruluş tarihi : 14 Bkim 1957
Amacı : Genel olarak her çeşit ithalât ve ihracat
ve bununla ilgili ticaret ve finansman kuruluşları
işletmek.
Kuruluş sermayesi : 10 000 İsviçre frangı. (Tama
mı peşin olarak ödenmiş ve paylara ayrılmamış)
İdare meclisi : 1 - 5 üye, tek imza ile temsil yet
kisi verilebilir. ~
Bay Dr. Peter Riıtter
Schützengasse 471 Vaduz
Firma işareti : İdare meclisi tarafından tayin edi
lir.
İlânlar : Kanunda öngörüldüğü şekilde yapılır.
Merkezi : İdare merkezi Vaduz.
iBu kopyanın doğruluğu resımen tasdik olunur.
Liechtenistein Dukalığı Mahkemesi
Vaduz 25 Şubat 1975
Resmî Mühür ve imza
Değerli arkadaşlarım, bunlar, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetinin arşivlerine giren resmî vesikalar.
«Bu vesikaları siz ihdas ettiniz» diye söyleyebiliyor
musunuz? Çıkıp kürsüye bir arkadaşımız bu vesika
nın sahte olduğunu ortaya kayabilecek mi?
ETEM EKEN (Çorum) — O vesikanın konuyle
ilgisi yok.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Mesele bunun
la da bitmiyor...
KEMAN DURUKAN (Sakarya) — O vesika
bir şey mi, firma kâğıdı.
BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ede
rim, cevabı her halde verilecek efendim.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, şu vesikada şirketin hayalî olmadığı, şir
ketin Vaduz'da mevcut olduğu Liechtenstein Dukalığı
Mahkemesinin resimî mühür ve imzası ile sübuta erdi
rilmiş; anlatabildim mi?
Değerli arkadaşlarım, diğer firmaların da res
men mevcut oldukları elimdeki fotokopilerden rahat
lıkla anlaşılmaktadır.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Onlar par
tinin belgeleri mi?
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BAŞKAN — Sayın Şensoy, 10 dakikalık müd
detiniz var, hatırlatıyorum. Devam buyurun efen
dim.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bugün fevkalâde ehemmiyetli bir konuyu
konuşuyoruz. Ehemmiyet, konudan gelmiyor; ehem
miyet, konunun bu şekilde vazedilmiş olmasından
geliyor. O itibarla, Sayın Cumhuriyet Halk Parti
sinin değerli mensuplarından, meseleleri istihza ile
karşılamamalarını istirham ediyorum.
Vesika gösteriyorum, «Nereden tedarik ettiniz?»
Diyorsunuz. Ben, Adalet Partisinin görüşlerini,
düşüncelerini burada size intikal ettiriyorum, ellbet•tek'i birtakım vesikalarla çıkacağım, grup sözcüleri
nin şu konuşmaları bittikten sonra, Hükümet adına
bir Bakan arkadaşımız konuşacak, o zaman hayret
edeceksiniz; iddialarınızın ne kadar boş olduğunu
bizzat gözlerinizle göreceksiniz.
Aziz arkadaşlarım, Sayın Cumhuriyet Halk Paritüıiler, iktidara gelmenin yolu bu yol değildir; bu
>x>lla iktidara gelemezsiniz.
AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Başbakan ko
nuşsun.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bu yol sizi ikti
dara götürmeyecektir.
AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Bu yolda bitsin.
,BAŞKAN — Sayın Yavuzalp, rica ederini efen
dim, rica ederim.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bu yol sizi çık
maz karanlıklara götürecektir.
ALEV COŞKUN (İzmir) — Bu yol sizi iktidarda
tutmayacaktır.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Kinden vazge
çiniz, husumetten vazgeçiniz, karalamaktan, lekele
mekten vazgeçiniz. Aynı memleketin çocukları ol
duğumuzu, aynı bayrağın altında yaşadığımızı, ay
nı kanı taşıdığımızı unutmayalım.
KENAN DURUKAN (Sakarya) — Devletin so
yulmasına göz yumuyorsunuz.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Adalet Partisine ve onun şerefli Genel Baş
kanının alnına vurabileceğiniz en küçük bir leike
yoktur.
İBRAHİM TEKİN (Adana) — Onun yoksa, be
nim var.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — .Demin burada
bu konu ile ilgili olarak Demokratik Partinin görüş
lerini aksettiren ve kendisine hakikaten özelllkb say
gı duyduğum bir arkadaşa, hiç huyum olmadığı halde,
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oturduğum yerden müdahale ettim. Soruyorum size;
10 seneden ıberi 'ben bu Parlamenltodayım; biç, benim,
oturduğum yerden bu kabil hareketlimi gördünüz mü?
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — 10 sene
dir hayatının en talihsiz 'duruımundasın.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Değerli arkada
şım bunu saygısızlık olarak kabul etti. Halbuki, Sa
yın Dömirel'le ilgili olarak Meclise intikal ettirilen
OR'MA Anöniim Şirketi ile ilgili konular, soruşturma
yönünden, soruşturmanın neticesinde tahkikat önerge
leri yönünden, hepsi bitmiş, hepsi Yüce Meclisin ka
rarına «İktiran, etmiş meselelerdir. «Bu meseleleri tek
rar bu kürsüye getirmek suretiyle Parlamentoya say
gısızlık yapıyorsunuz» dedim. Bunu, istemeyerek de
dim; ama hakikaten böyle bir tutum, böyle bir dav
ranış, bu Yüce Meclisin kesin hükümlere bağladığı me
seleleri tekrar burada getirip, liftira kampanyasının
önünde âdeta zil ça'lareasına yürümek, değerü arka
daşımın irtikâp edeceği bir hareket olmamak lâzımdı.
Zaten, Demokratik Parti tükendikçe bize çatıyor.
Tükendikçe, intikamını bizden almak istiyor. Demok
ratik Partimin ciğerinin birisi kopmuştur, kalbi dur
mak üzeredir. Bizim.
İBRAHİM TEKİN (Adana) — Demokratik Par
tinin ahlâkı vardır.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bizim işimiz..
İBRAHİM TEKİN (Adana) — Sizin gibi hırsız
da değildir.
BAŞKAN — Sayın Telkin, rica ederim efendim,
Sayın Tekin..
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Hırsız sizsiniz,
siyasî hırsızısınız. (D. P. ve C. H. P. sıralarından gü
rültüler),
BAŞKAN — Sayın Şensoy, bir dakika efendim.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Siyasî hadiseleri
çalarak istismar ettiniz.
İBRAHİM TEKİN (Adana) — Senin Başbakanı
na 1%7'de ı«hırsız» demişim. Hırsızoğlu hırsızlar..
BAŞKAN — Sayın Tekin, lütfen oturun efendûm.
Sayın Tekin, rica ederim efendim.. (Gürültüler)
İBRAHİM TEKİN (Adana) — (C. H. P. nin ön sı
ralarına gelerek ve kürsüye hitaben) Hırsızoğlu hırsız..
BAŞKAN — Sayın Telkin, rica öderim... Rica ede
rim efendim, size yakışmıyor.
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Kaybolacağınız,
yok olacağınız günler yaklaşıyor. Benim mücadelem,
beniım rnuıhaitabırn Cumhuriyet Halk Partisi.
İBRAHİM TEKİN (Adana) — Senin Başbakanına,
ben, «hırsız» dedim. (A. P. sıralarından «Gebene»
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seslerd) Sizin sıranıza da gelirim, benim burada.. (Gü
rültüler).
BAŞKAN — Sayın Tekin, rica ederim efendim,
Sayın Tekin, rica ederim efendim.
Sayın Şensoy, siz devam buyurun efendim. (Gü
rültüler).
Sayın Kahraman.. Sayın Eken, rica ederim efen
dim.. Rica ederim. Rica ederim, bir arkadaşımızı sus
turmaya çahşırfcen siz müdahale ediyorsunuz, çok rica
ederim efendim.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Hırsızlığı veto
ediyorum, bu 'Mecliste durmuyorum. (A. P. sıraların
dan gürültüler).
BAŞKAN — Sayın Erçelik, lütfen..
KEMAL ŞENSOY'(Devamla) — Değerli arka
daşlarım, heyecanlarınızı anılıyorum. Heyecanlanma
yınız, çünkü, biraz önce, ı«Bugün bu Meclis, bu mu
kaddes salon, size manevî mezar olacaktır» dedim.
Bu Meclisi kendinize manevî mezar yaptınız. Tekrar
ediyorum, alnımızda en küçük bir leke yoktur. Bunun
hesabını verdik, vermekte devam edeceğiz. (Gürültü
ler).
Gensoru önergesi gayrî ciddîdir. Gensoru önerge
si ciddiyetten, hakkamiyerten, asaletten uzaktır.
Gündeme ahnlmaımasını Adalet Partisi Grupu ola
rak talep ediyor, hepinize derin saygılarımı sunuyo
rum. (A. P. sıralarından «IBravo» sesleri, alkışlar;
D. P. sıralarından «Yuh» sesleri, gürültüler).
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Allah kahretsin..
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Savunduğun.. (Şid
detli gürültüler).
BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Özpak, rica
ederim efendim.. Lütfen oturun efendim.
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Saym Başkan, söz
istiyorum.
KENAN DURUKAN (Sakarya) — Devleti soyun
bakalım.. (Gürültüler).
BAŞKAN — Rica ederim, bir arkadaşımızın da
ibelki bir müracaatı olacak, fırsat verin efendim.. R'ca
ederim.
Buyurun Sayın Baykal.
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan..
FARUK SÜKAN (Konya) — (Ön sıralara gele
rek) O bakanı burada konuşturmayacağız, hırsız ba
kam konuşturmayacağız burada..
BAŞKAN — Sayın Sükan.. Sayın Sükan, rica
ederim.. (Gürültüler).
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sataşma var, söz
istiyorum.

339 —

M. Meclisi

B : 80

BAŞKAN •— Sayın Dikmen, rica. ederini.. (A. P.
sıralarından («Hırsızlar» «esleri, gürültüler)
EKREM DİKMEN — (Trabzon) — Sizden baş
ka hırsız var mı?
FARUK SÜKAN (Konya) — Hırsız olan, burada
'konuşsun halkalım. (A. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler, ayağa ikalfcmalar).
BAŞKAN — Sayın Sükan.. Sayın Dikmen, rica
ederim. (Gürültüler).
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Haysiyetsiz, hırsız
herif..
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hırsız sensin na
mussuz herif. (Şiddetli gürültüler).
(Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'ıin A. P. sı
ralarına giderek Niğde Millefcve'kilt Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu ve Kemali Şensoy'un üzerlerine yürümesi,
yumruklaşmalar, gürültüler).
BAŞKAN — Sayın Sülkan.. Sayın Sükan.. Sayın
Dikmen, rica ederim efendim.. Sayın Dikmen, rica
ederim. .(Gürülltüler) Sayın Şensoy, rica edenim efen
dim.. (A. P. sıraları önünde gruplaşmalar, gürültüler.)
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Ahlâksız herifler..
BAŞKAN — Sayın Tomıbuş.. Sayın Tornbuş, lüt
fen oturun efendim. Sayın Tomlbuş, rica ederim.. (Gü
rültüler) Sayın Unsal, Sayın Önder, lütfen yardımcı
olun efendim. (Gürültüler) Rica ederim.. Rica ede
rim.. Sayın tdare Amiri arkadaşımdan da rica ediyo
rum.. (Gürültüler) Lütfen oturun efendim.. Sayın Kavurmacıoğlu, rica ederim.. Lütfen oturun efendim.
(A. P. sıraları önünde yumruklaşmalar, şiddetli gü
rülltüler) Sayın Tomlbuş rica ederim efendim.
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Hırsızı himaye edi
yorlar.. (Gürültüler).
BAŞKAN — Sayın Tombuş.. Sayın Dikmen.. Sa
yın Dikmen rica ederim efendim.. İdareci üyeler ne
rede efenıdilm?. (Gürültüler).
Çok rica ederim efendim... Sayın Aygün, Sayın
Ensarioğlu... Sayın Küçüker, rica ediyorum efendim,
yardımcı olun efendim. (Gürültüler) Sayın Aygün,
yardımcı olun efendim, rica ederim.. Sayın Küçüker..
Yardımcı olun efendim. (Gürültüler).
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Bana tabanca
çekiyorlar.. (Gürültüler).
BAŞKAN — Rica ederim.. Sayın Eker, bize yar
dımcı oluyorsunuz galiba bu defa. Sayın Tosyalıoğlu,
rica ederim efendim.. Yardımcı olun efendim, rica
öderim.. (Şiddetli gürültüler) Sayın Tan, Sayın Ensa
rioğlu, lütfen efendüm.. Lütfen oturalım.
Sayın Çalkıroğlu, yardımcı olun ©fendim.
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NECATİ ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Yardımcı
oluyoruz efendim.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.. Rica ederim
efendim.. (Gürültüler) Sayın sözcü konuşmasını bitir
dikten sonra, neden efendim?. Rica ederim..
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Sayın Başkan,
tabanca çekiyorlar.. (Gürültüler).
BAŞKAN — Lütfen ©fendim, Sayın İdare Amiri,
Sayın Tan, rica eldeyim, Sayın Erdem lütfen yardımcı
olun efendim.
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Urfa Milletve
kili Aıksoy bana tabanca çe'fcti.
İBRAHİM TEKİN (Adana) — Gelsin burada
çeksin, çekmeyenin avradını s.... (Şiddetli gürültüler,
ayağa kalkmalar).
BAŞKAN — Sayın Tekin, rica ederim efendim...
Sayın Tekin, bunca gayreten sonra... Rica ederim, lüt
fen oturun efendim.
İBRAHİM ©EHRAM EKER (Bah'kesir) — Sayın
Başkan, «avradını s » diyor. (Şiddetli gürültüler,
ayağa kalkmalar).
BAŞKAN — Sayın Telkin, Sayın Telkin, rica ede
rim.. Böyle, size yakışmayan kaba sözleri sarf etmeyin
efendim. (Şiddetli gürültüler) Sayın Ensarioğlu, sizi
de duyuyorum efendim... Söylüyorsunuz, dönüyorsu
nuz ondan sonra arkanızı..
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ne b.... yiyeceksen gel;
BAŞKAN — Sayın Bayraktar, rica ederim, lüt
fen efendim.. Yardımcı olun, söylüyorum onlara da..
(Şiddetli gürültüler, ayağa kalkmalar) Efendim, o da
söylüyor, ben duyuyorum söylenen sözleri, rica ede
rim..
Muhterem arkadaşlarım, lütfen herikes yerini alsın..
(Şiddetli gürültüler) Rica ediyorum ©fendim.. Rica
ederim, bir arkadaşımızı dinlerim efendim... Lütfen
oturun efendim.. (Şiddetli gürülltüler) Lütfen oturun
efendim..
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Başkan,
«siyasî hırsız» diyor.
Sataşma var, söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Oturun lütfen Sayın Dikmen, bir
müracaatınız olursa 'kabul ederim, dinlerim efendim,
rica ederim. (Şiddetli gürültüler, ayağa !kalikmalar)
Sayın Ünal, rica ederim.. Sayın Ünal, rica ediyorum
efendim.. Sayın Yalçın, rica ediyorum, lütfen oturun
efendim.
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hırsız 'köpekler.
BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ediyorum efen
dim.

M. Meclisi

B : 80

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Başkan,
sataşma var, Demokratik Parti Grupu adına söz ta
lep ediyorum, sataşma var efendim.
BAŞKAN — DMeyeceğîım efendim.. Sayın Dik
men, ibir dakika efendim.. Sayın Dikmen, müracaatı
nızı alacağım efendim. Sizden evvel Sayın Baykai'ın
bir müracaatı var, onu dinledikten sonra sizin de mü
racaatınızı alıp, ona göre hareket edeceğim, rica ede
rim. Hepsini söylemek, her şeyi karşılamak mümkün
iken, ıbu yola tevessül etmeyin rica ediyorum efendim.
Lütfen oturalıim efendim.
Sayın Baykal, bir müracaatınız oldu, buyurun
efendim.
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan,
sayın sözcü konuşması sırasında «Eğer bir yolsuzluk
varsa, bu yolsuzluktan, Ecevit Hükümetinin Maliye
Bakanı sorumlu olmak gerekir» dedi. (A. P. sıraların
dan «Doğru» sesleri).
BAŞKAN — Sayın Yalçın, daha yeni yeni müza
kerelerin normal şekline sokabilme olanağını bulduk,
rica ederim yardımcı olun lütfen.
Evet efendim.
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Bu, kürsüde ele
alınıp, aydınlatılması gereken önemli bir bakış açı
sıdır ve benimle yakından ilgilidir. Böyle bir ithama,
böyle haksız bir ithama maruz kalmış bir milletvekili
olarak söz hakkımın tanınmasını, kürsüden gerekli
açıklamayı yapmama izin verilmesini istirham ediyo
rum.
BAŞKAN — Sayın Baykal, bir sataşmadan dola
yı mı bir talepte bulunuyorsunuz?... Çünkü, aksi tak
dirde, hadiseyle ilgili bir çok bakan arkadaşlarımı
zın isimleri geçecek; o zaman, müzakere ne 89 ncu
maddenin istediği şartlara uyacak, ne de Danışma Ku
rulunun önerisi, Yüksek Heyetinizin bağladığı şekle
dönüşecek.
«Sizin zamanınızda yapıldı bu yolsuzluk» iddia
sından dolayı söz istiyorsunuz. Karşılıklı oluyor bu
ithamlar, siz de, «Hayır» diyorsunuz. Sizin sözcü
nüz de şimdi konuşacak. «Adalet Partisi iktidarı za
manında yapıldı» diyorsunuz, onlar da, «Hayır, Hal'k
Partisi iktidarı zamanında yapıldı» diyor.
Şimdi, benim hâkimlik yapmam mümkün de
ğil. Müsaade buyurursanız, bu talebinizi, Cumhuri
yet Halk Partisi Grup sözcüsü konuşmasını yaptık
tan sonra, eğer karşılamaz ise, o zaman nazarı itiba
ra alacağım efendim.
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Bu mütalaanıza
açıklama eklememe izin verir misiniz efendim?
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BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun.
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Efendim, buyur
dunuz ki, biz, yolsuzluğun, Adalet Partisinin sorum
luluğu altında olduğunu ifade ettik; Adalet Partisi
sözcüleri de, Cumhuriyet Halk Partisinin bu yolsuz
luktan sorumlu olduğunu beyan ediyorlar...
BAŞKAN — Bu indî bir görüş değil tabiî, önerge
o istikâmette; onun için ifade ettim; evet....
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Efendim, bizim,
idiamızla ilgili olarak yaptığımız müracaat, bir gen
soru açılmasına ilişkin müracaattır. Bu müracaatın
Millet Meclisinde hangi usul çerçevesinde ele alına
cağı düzenlenmiştir; zaten o usulün içinde müzakere
yapıyoruz. İddiamızı açıkça söyledik. Bu iddianın
muhatapları, İçtüzüğün ve Danışma Kurulunun al
dığı kararlar içinde müzakereyi sürdürüyorlar, iddia
lar ve cevaplar alınabiliyor.
Şimdi, Adalet Partisi adına konuşan sözcü, bu
usul çerçevesi içinde ele alınmasına imkân olmayan
yeni bir itham ortaya atmıştır, Ecevit Hükümetinin
Maliye Bakanına sataşmıştır, «Bu, senin sorumlulu
ğun altında bir konudur» demiştir.
(A. P. sıralarından «Doğru, doğru» sesleri.) Bu
nun cevabının bu kürsüde verilmesine İhtiyaç var
dır. Bu İmkânı bana bağışlayacağınızı düşünüyorum.
Bu mütalaamı dikkate almanızı rica ederim.
KADİR ÖZPAK (Uşak) — «Doğru» diyorlar.
BAŞKAN — Sayın Özpak, duyuyorum ve ben
bunu ifade edecektim efendim.
Ben, bir sataşma olup olmadığı konusunda Sayın
Baykal'la bir noktada birleşiriz ve müzakereleri
ikmal gayreti içinde iken, Adalet Partisi sıra
larından bazı arkadaşların, «bu doğrudur» diye, bir
nevi tasdik makamında, müdahale ediyorlar. Benim
bir şey görmememe rağmen, direnirseniz oylayaca
ğım; «doğrudur» diyen arkadaşlarımız da, bir sataş
ma olduğunu kabul ederek, herhalde oy verecekler.
Ben, bir sataşma görmüyorum; ama direnirseniz
oylama durumunda kalacağım Sayın Baykal.
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sizin mütalaanı
za bir saygısızlık ifade etmemek üzere, izin verirse
niz, İçtüzüğün bağışladığı direnme hakkını kullanı
yorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Zaten şahsî bir mütalaa serdetme durumunda kal
dığım için de özür dilerim. Benim gayretim, Tüzüğe
uygun olarak, ama hiç bir milletvekilinin, hiç bir es
ki ve yeni sorumlunun hakkına mani olmamaktır;
ona tecavüz etmemek, engel olmamak niyetini de, hat-
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ta hüsniniyetini de taşıdığından emin olduğunuza
kaniim. Direndiğinize göre Sayın. Baykaî'a bu konu
da...!
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan,,.
BAŞKAN — Efendim, bir muameleyi ikmal ede
yim...
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muameleye baş
larken...
BAŞKAN — Buyurun, usulî bir şeyi... A. P. sıra
larından gürültüler.) Buyurun efendim, buyurun.

BAŞKAN — Dinledim efendim, dinledim...
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Usulî iti
razları yanlıştır.
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Uysal, üç
noktaya
dayandırıyorsunuz düşüncenizi ve «Bilâhara yapıla
cak oylamaya tesir eder, bu bakımdan sataşma olup
olmadığı hususuna öncelik tanımanız lâzım» diyorsu
nuz; Sayın Ertem'in ileri sürdüğü mütalaanın ak
sine, ki o mütalaaya Başkanınız olarak ben de ka
tıldığımı ifade ettim.

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, bi
raz evvel zatıâliniz de ifade ettiniz ki, gensoru, Da
nışma Kurulu raporuna göre ve İçtüzüğe göre bir
sıra dahilinde gider. Anayasamızın hükmü de bu
dur, kimlerin konuşacağını, ne olacağını tespit etmiş
tir.
Bu mesele hallolduktan sonra sataşma olup olma
dığı değerlendirilir, söz verilir. Şimdiye kadar da
icraat bu tarzda olmuştur.
Bu sebeple, konuşmalar bitmeden, gensoru neti
celenmeden bu tarzdaki sataşmanın oylanamayacağı
nı arz ederim. Biraz evvel zatıâliniz de bu düşüncede
idi.
BAŞKAN — Usulî bir itiraz, yerinde mütalaa
ediyorum, ikazınıza teşekkür ederim.

Şimdi, hatibin, başka bir deyimle Sayın Baykal'
in bir konuşmacı olarak kürsüde yaptığı bir konuşma
ya başka bir mana izafe edilmiş değil. Olsa olsa,
İçtüzüğümüze göre söz talebini havi şahsiyle ilgili
ve sataşma diye tanımladığımız bir olay var, söz
talebi de ona matlup. Binaenaleyh, oylamaya tesir
etmesi diye bir durum da olamaz. Çünkü, oylama
dan evvel, Danışma Kurulunun tespit ettiği ve yük
sek heyetinizin de karara bağladığı söz sırasına göre
parti gruplarına ve Hükümete söz verdikten sonra,
Sayın Baykal'ın ısrar edip direndiği hususu da yük
sek heyetinizin kararı ile bir sonuca bağlayacağım.
Bu bakımdan...

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır efen
dim, müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Sayın Baykal, hakkınız mahfuzdur,
sırası geldiğinde bu oturum içinde bu meseleyi bir
karara bağlayacağım.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? Efendim, usulî itiraz
yerinde değildir...
BAŞKAN — Diyorsunuz...
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İçtüzüğün
70 nci maddesi, açık seçik olarak, kendisinin söyle
mediği söz dışında ve kendisine isnat edilen bir nok
tanın aydınlatılmasında ve tashihinde söz hakkı do
ğacağını saptamıştır. Bu, bu prosedürün tamamlan
masından sonra verilecek olan bir söz hakkı değil
dir. Çünkü, burada söylenilen iddia oylamaya tesir
edebilir. Burada söylenen bir iddianın oylamaya te
sir etmesi veya etmemesi konusunda bir sözcü id
diasını ortaya koyduğu zaman, oylama yapılacak,
bu oylama yapıldıktan sonraki bir zaman içerisinde
prosedür tamamlandıktan sonra söz vermek demek,
burada söylenen suçlamayı kabul .etmek demektir.
Onun için tavzih, konuşmanın sözünü bitirdikten son
ra....

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Oylamadan
önce?....
BAŞKAN — Oylamadan önce. Bu bakımdan bu
endişenizi varit görmüyorum.
Sayın Dikmen, sizin de bir müracaatınız ve ta
lebiniz vardı, buyurun.
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Başkan,
Türk milletinin ödediği vergilerle meydana gelen
Türk Hazinesini Demirci sülalesine peşkeş çektiği
iddiasıyle Başbakan Demirel, Ticaret Bakanı ve Ma
liye Bakanı hakkında açılan gensoru münasebetiyle
bugün bu kürsüde Adalet Partisi adına konuşan söz
cü, Demokratik Parti Grupuna «siyasî hırsızlar» de
mek suretiyle alçakça sataşmada bulunmuştur.
Bu
sebeple içtüzüğün 70 nci maddesine göre söz istiyo
rum. (A. P. sıralarından «Alçak sensin» sesleri, gü
rültüler.)
BAŞKAN — Sayın Dikmen..
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Alçak ben de
ğil, sizsiniz.
BAŞKAN — Sayın Dikmen, Sayın Dikmen be
nimle... (D. P. sıralarından ayağa kalkmalar.)
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Her türlü hırsız
sizsiniz.
BAŞKAN — Sayın Tombuş, Sayın Tombuş rica
ederim efendim. Sayın Dikmen, Sayın Dikmen...
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VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Aşağılık herifler,
siyasî hırsız sizsiniz.
BAŞKAN — Sayın Tombuş, Saym Önsal rica
ederim.
•
'
Sayın Dikmen, Başkanlığa bir müracaatınız ol
du; Meclis Grupunuza, Adalet Partici sözcüsünün,
konuşması sırasında hakaret ettiğini, sataşmada bu
lunduğunu iddia ediyorsunuz. Bu iddianızı da, Danış
ma Kurulunun önerisini Genel Kurulumuzun bağla
dığı şekliyle sonuçlandırdıktan sonra, bir sataşmanın
varit olup olmadığını, o konuşmalar arasında tetkik
edip, gereğini ifa edeceğim, müsaade ederseniz.
'EKREM DİKMEN (Trabzon) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu, eski bir Ba
kan olarak sizin de bir 'beyanınız olacak, 'buyurun
efendim ifade edin.
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Sayın
Byşl:an, Ecevit Hükümetinin Gümrük ve Tekel Ba
kanı olarak Türkmenoğlu'na, Adalet Partisi sözcü
sü; «27 Temmuz 1974te ihbar yapılmıştır, 33 gün son
ra 'bu ihbar müfettişe havale edilmiştir, burada gö
rev kusuru yapılmıştır:) diyor; ondan sonra da, «Bu
olayı neden takip etmediler zamanında?.» (A. P. sı
ralarından gürültüler)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Türk
menoğlu'nun müracaatını dinleme imkânını sağla
yın, rica ediyorum efendim.
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (fzmir) — «Yahya
Demirel'in bir suçu varsa, bu suçu işleten Bakan suç
ludur» demek suretiyle sataşmada bulunmuştur. İç
tüzüğün 70 nci maddesine göre söz isti yorum.
'BAŞKAN — Efendim, Sayın Baykal, Sayın Türk
menoğlu ve Saym Dikmen'in; taleplerini şimdi za
bıtlardan da tetkik etmek suretiyle, parti grupları adı
na yapılan konuşmaların ikmalinden sonra, bu husus
ları bir karara bağlayacağım.
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Teşek
kür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu
adına Sayın İsmail Hakkı Birler'dedir.
Buyurun Sayın Birler. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
KENAN DURUKAN (Sakarya) — Sayın Baş
kan, hem Devleti soyuyorlar, hem de salondan çıkı
yorlar,
'BASRA'N — Muhterem arkadaşlarım... (C. H. P.
sıralarından gürültüler)
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KENAN/DURUKAN (Sakarya) — Gitmesinler o
zaman Sayın Başkan.
BAŞKAN — Rica ederim efendim, (başkalarına
söz yetiştirmek için kendi arkadaşınızı dinleme im
kânından...
KENAN DURUKAN (Sakarya) — Sayın Baş
kan, hem Devleti soyuyorlar, hem de gidiyorlar.
BAŞKAN — Gidebilir efendim, söyleyebilir efen
dim, cevabı da var, rica ederim efendim.
Saym Birler saat 22.23'tür; buyurun efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI BİR
LER (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu
adına verilen gensoru önergesini görüşüyoruz.
Gensoru, Anayasal denetim yollarından (birisidir.
Hükümetin yahut 'bir veya bir kaç (bakanın siyasî so
rumluluğunu saptamayı amaçlar. Hatırlayacağınız gi
bi oturumun hemen başında 'bir saym üye, daiha önce
Millet Meclisi BaşkanVekİlliği yapmış 'bir sayın üye,
bir önergeyle, konunun, Anayasanın '132 nci mad
desi muvacehesinde görüşülüp görüşülmeyeceği hak
kındaki Başkanlık görüşünün 'bildirilmesini istedi.
Sayın Başkan büyük dirayetle, Anayasa Mahke
mesinin kararını okuyarak, bu konuyu tartışma aç
maksızın hallettiler. Eğer daha sonra konuşan Ada
let Partisi sayın sözcüsü de bu konuya değinmemiş
olsaydı ve benden sonra konuşacak olan Cumhuri
yetçi Güven Partisi sayın sözcüsünün yazılı konuş
ma metninde 'bu konuya değineceği belli olmasaydı;
daha ötesi, aynı partinin sayın Genel Başkanının dün
Kayseri'den bir sesi gelmeseydi, «Konu kazaîdir, si
yasî değildir» tarzında, bu konuya değinmeye gerek
görmeyecektim.
Değerli arkadaşlarım, fazla vaktinizi almadan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi 'Birleşik Toplantısının
15.4. 1970 tarihli 8 nci Birleşiminim 2 nci Oturumu
na ait Tutanak Dergisinin 146 nci sayfasında Sa
yın Turhan Feyzioğlu'nun konuşmasının bir kısmını
okuyorum. Konu, o zaman yine Sayın Süleyman Demirel hakkında verilen 'bir soruşturma önergesi dola
yı siyle, bir mahkemede hakaret davası açmış olduğu,
yani konu mahkemeye intikal etmiş olduğu için Mec
liste görüşülemeyeceği yolunda bazı üyeler tarafın
dan verilmiş önergenin müzakeresiydi. Sayın Feyzioğlu aynen şöyle söylüyordu :
«Mahkemelerin bağımsızlığına siyasî organın mü
dahale etmemesi için konmuş olan yargı yetkisinin
kullanılması konusunda, Meclisin hâkimlere ibaskı
yapmasını önlemek için konmuş olan.bir hükmü;
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Meclisin siyasî murakabesini önlemek, icrayı korumak
için kullanmak mümkün olmaz. Kaza kuvvetini ko
rumak için konmuş olan 'bir madde, icra kuvvetini
murakabeden kurtarmak için tefsir edilemez.»
Sayın Feyzibğlu 1970'te böyle söylüyordu. Dün
Kayseri'de Ibir başka türlü söylüyor; 'benden sonra
Partilerinin sayın sözcüsü bir başka türlü söyleyecek.
Bunlara sanırım Meclis olarak alıştık.
Bir noktayı daha belirtmek istiyorum; sayın Ön
der, sanıyorum bunu basına da açıkladılar, oturu
mun başında bu önergeyi veren sayın üye, Kemal
Ziya Öztürk ,biraz evvel bahsettiğim görüşmeler so
nunda, «Bu önerge kabul edilsin mi edilmesin mi?
Yani dava konusu olduğuna göre, Türkiye Büyük
Millet Meclisinde görüşülebilir mi, görüşme yapılabi
lir mi, yapılamaz mı»ı konusu oylandığı zaman. «Ana
yasanın 132 nci maddesine aykırı değildir, görüşme
yapılabilir» diye oy kullananların arasındadır. Tuta
nak Dergisi sayfa 195.
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — O zaman Yeşil
Ormancılarla beraber değildi. Gümrük soyguncusu,
yeşil ormancı.
BAŞKAN — Sayın Türkmen rica ederim efendim,
rica ederim.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Hemen
ifade edelim ki, gensorunun konusu, salt bir yolsuz
luk olayı değildir. Bu yolsuzluğun halen bilinen fail
lerinden birisinin Başbakanın yeğerii oluşu da değil
dir. Amca - yeğen ilişkilerine, bu ilişkilerin izlediği
seyre yeri geldikçe değineceğiz. Asıl önemli olan, böy
le bir olay karşısında başta Başbakan olmak üzere
sorumlu iki bakanın, Maliye ve Ticaret Bakanları
nın tutum ve davranışları, devlet adamlığı ciddiyet ve
sorumluluğuyle bağdaşmayan beyanları ve gerçekleri
ortaya çıkarmak yerine örtbas etme yolundaki gayret
leridir. Her toplumda suç işlenir; ama bir toplum hu
kuk devleti ilkesine bağlı, demokratik bir düzenle, bir
rejimle yöneltiliyorsa; devlet, hükümet, suçu işleyen
kim olursa olsun, soy sopuna veya soyadına bakmadan
suçluyu yakalar, adalete teslim eder. Ancak böylece
bukükun üistünlüğü korunmuş, Vaitanda'şın devlete ve
'hükümete gülven ve saygısı sağlanmış olur. Hukukun
üstünlüğünü korumakla birinci derecede görevli ve so
rumlu hükümetin veya Ibir kısım üyelerinin aksine
davranışları, sadece kendilerinin itibar yitirmeleri so
nucunu doğurmaz, işgal ettikleri yüce makamların
simgelediği, devlet - hükümet mefhumlarını da yara
lar, yıpratır. Saygıyı azaltır, güveni yok eder. Bu,
giderek toplumda otorite bunalımı, hatta otorite boş
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luğu yaratır; toplumda huzursuzluklar doğurur. Bu
na kimsenin hakkı olmamak gerekir. Bazılarınca sa
nıldığı veya iddia edildiği gibi, bu konuları konuş
mak, tartışmak, gerçeği ortaya çıkarmaya çalışmak,
ne «beynelmilel komünizmin» oyununa gelmektir, ne
de toplumdaki huzursuzluğun sebebidir. Gerçeklerin
ortaya çıkması, toplumu huzursuz etmez. Aksine her
şeyin doğrusunu, bilen halk, dedikodulara kulak asma
yacağı, dedikodularla zihinleri bulandırılamayacağt
için, daha huzurlu, yarınından daha emin olur. Devle
tine, hükümetine güveni artar. Ama gerçeklerin ortaya
çıkmasından bazı kimselerin huzurunun kaçacağı da
muhakkaktır. Eğer sanılıyorsa ki, bazı kişilerin huzu
runu kaçırmamak için gerçekleri örtbas ederek, hiç
bir şey olmamış havasını sürdürerek, dilimizden dü
şürmediğimiz hür demokratik rejimi devam ettiririz;
işte bu mümkün değildir. Var olan , elle tutulur bi
çimde var olan kötü bir olayı, bir suçu ayıplamamak,
böyle bir olayın olduğunu, bir suçun işlendiğini söy
leyeni ayıplamak; daha ileri giderek, bunu söyleyen
leri, bu olayların üzerine gidenleri, «beynelmilel ko
münizmin aleti,» «devlet yıkıcısı», «vatan haini» say
mak ve ilân etmek... Bu Türkiye'de mümkün değil
dir, mümkün olmayacaktır. Zira, sayın milletvekilleri,
Türkiye, tarihteki «Yunan Isparta»sı değildir. Bilirsi
niz eski İsparta'da hırsızlık suç sayılmazdı, yakalan
mak suç sayılırdı. (C H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Hiç değişme
miş, aynen.
BAŞKAN — Sayın Akalın...
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Sayın
milletvekilleri, bırakınız öncesini, 50 yılı aşan Cumhu
riyet tarihimizde sayın Demirel kadar şalhsı ve ailesi
Ihak'kında Devletle ilişkili olarak böylesine yoğun ve
sürekli yolsuzluk iddialarına ve soraşturmalarına mu
hatap olmuş bir başka başbakan, balkan yoktur.
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Odacı yoktur,
odacı...
'BAŞKAN — Sayın Türkmen, rica ediyorum efen
dim.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Başka
ülkelerde var mıdır, bilmiyoruz. Yine tarihimizde ve
sanırız biç bir ülkede, böylesine iddiaların ve soruş
turmaların muhatabı olmuş bir başbakan veya ba
kanın yerinde kalmakta böylesine direndiği de görültmüş, işitilmiş şey değildir.
Nedim KORKMAZ (Yozgat) — Tarihte yok, ta
rihte,
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İSMAİL HAKİKİ B İ R I J B R (Devamla) — Halbu
ki, yakın tarihimizde hem kişileri hem Devleti yü
celten örnekler vardır. 1939 yılı başında 'bir tayyare
kaçakçılığı olayı vardır. Ekrem Konik isminde (birisi
İspanyol muhariplerine teslim edilmek üzere «Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti adına» diyerek, silâh sipa
rişinde 'bulunur. Konu adliyeye intikal eder. Suçun
işlenmesinde, - o zamanki deyimle söylüyorum - Millî
Müdafaa Vekâletinin evrak ve mühürlerinin taklit edi
lerek 'kullanıldığı ortaya çıkar. DeVir, tek parti dev
ri; Reisicumhur, - yine o günkü deyimlerle ifade edi
yorum - İsmet İnönü; Başvekil, Celâl Bayar'dır. Cum
huriyet Halk Partisi Grupunda olay hakkında izahat
verilir; görüşme açılma, gensoru, istizah görüşmesi
değil, izahat verilir. Ertesi celse, yani 17 Kânunisani
1939 tarihinde, yine parti grupunda cereyan edenleri,
izin verirseniz 18 1.1939 tarihli 'Ulus Gazetesinden
aynen okuyalım :
«Parti Grupunda görüşülen işler : Millî Müdafaa
Vekili General Özalp, tayyare kaçakçılığı işinde da
vanın selâmetle cereyanını temin için istifa etti».
Ankara 17, Anadolu Ajansı : «Cumhuriyet Halk
Partim Büyük Millet Meclisi Grupu bugün (17.1.1939)
Trabzon Saylavı Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı.
1. — İlk defa söz alarak kürsüye gelen Başvekili
miz Celâl Bayar, aşağıdaki beyanatta bulundu : Ge
çen celsede İspanya muhariplerine tayyare teslimi
maksadıyle yapılan siparişi, Türkiye Hükümeti namı
na göstermek için teşebbüs edilen sahtekârlık cürmünün ne suretle cereyan ettiğine dair izahat verilirken,
hatiplerden 'birisi Millî Müdafaa Vekâletinin eVrak ve
mühürlerini taklit suretiyle teşebbüs edilen hu sahte
kârlık meselesi üzerinde, Adliyece yapılan tahkikatın
tam bir serbestlik içinde cereyanını temin için, Millî
Müdafaa Vekilinin çekilmesi lüzumundan bahset
mişti. Millî Müdafaa Vekili arkadaşımız General Özalp, sırf bu muhakemenin selâmetle cereyanını temin
etmek maksadıyle istifa etmiştin
Başvekil, bunu müteakip aynen şunları söyledi :
Şunu da ilâve etmek mecburiyetindeyim ki, Mîllî Mü
dafaa işleri hakkında madde tasrih ederek herhangi
bir iddiada bulunmak: veya sual tevcih etmek isteyen
bir arkadaşımız varsa, kapı açıktır. Ona, doğrudan
doğruya ben muhatabım veyahut yeni vekil arka
daşımız tetkikatını yapark, lâzım gelen cevabı ver
meye hazırdır».
'Bu 'istifa aynı gün Millet Meclisi Genel Kurulunda
okunur.
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«Başkan — Cumhurriyasetinin bir tezkeresi vardır
okutuyorum :
1 8 . 1 . 1939
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Millî Müdafaa Vekilliğinden istifa eden Balıkesir
Mebusu Kâzım Özalp'in istifası kabul edilerek, açı
lan Millî Müdafaa Vekilliğine Bursa Mebusu Gene
ral Naci Tınaz'ın tayin edildiğini arz ederim.
Reisicumhur
İsmet İnönü (Alkışlar)»
1946 yılında zamanın Genelkurmay Başkanı Kâ
zım Orbay, görevi ile ilgili olmayan bir konudan do
layı, oğlunun bir cinayet olayına adram karışmasın
dan dolayı; «Genelkurmay Başkanı olarak kaldığ'.m
sürece, bu daVanm selâmetle yürümesi mümkün gö
rülmeyebilir, yürüse bile yürümedi sanılabilir; oğlum
bu işin içindedir» diyerek, Genelkurmay Başkanlığın
dan emekliliğini istemiş, ayrılmıştır.
Yıl 1948, dış memleketlere ihraç edilen, mobilya
değil, hububat ile ilgili bir soruşturmaya, Millî Sa
vunma Bakanı Münir Birsel'in adı, bir gazetede ya
yınlanan bir yazı içinde sadece isminin geçmesi sure
tiyle karıştırılır.
Münir Birsel'in buna tepkisi; ne bağırıp çağırmak
tır, ne küfretmektir, ne gazeteleri mahkemeye ver
mektir. Yapılması gerekeni yapar, istifa eder. Meclis
zabıtlarından izninizle aynen okuyalım r
<;7 . 6 . 1948, İzmir Milletvekili Münir Birsel'in
Millî Savunma Bakanlığından çekilmesi kabul edile
rek, yerine Başbakan Hasan Saka'nın vekâleti tensip
edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi.
Riyareticumhurdan gelmiş bir tezkere vardır, oku
tuyorum :
M;İlet Meclisi Başkanlığına,
Dış memleketlere ihraç edilmiş olan hububat hak
kındaki soruşturma işine adının karıştırılmış olmasın
dan dolayı, sorumluluğunu bırakmak istediği, Başba
kanlığın 5 . 6 . 1948 tarihli ve 1983-6/1855 sayılı yazısıyle bildirilen Millî Savunma Bakanı İzmir Millet
vekili Münir Birsel'in, Bakanlik görevinden çekilmes;nin kabul ve adıgeçen Bakanlığa Başbakan Hasan
Saka'nın vekâlet etmesinin tensip edilmiş olduğunu
saygıyla arz ederim.
İsmet İnönü»'
Cumhurbaşkanı
Ülkemizde son olay, Hava Kuvvetleri Komuta
nının istifası, emekliliğini istemiş olmasıdır. Olayla
ne ölçüde ilgisi olduğu ancak soruşturma sonunda
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belli olacak olan Hava Kuvvetleri sayın Komutanı,
soruşturmanın tam bir güven içinde yürütülebilmesi
ni sağlamak amacıyla görevinden ayrılmıştır. Bu ör
nek dahi, ne Başbakana ne de Maliye ve Ticaret Ba
kanlarına - kanunî zorunluk olmasa bile - hukuk dev
leti ilkesinin, ahlâkın gereklerini hatırlatamamıştır.
Hemen soralım : Ordumuzun gösterdiği bu hassa siyete paralel olarak Hükümet, Lockheed olayında ve
genel olarak yurt dışı silah alımlarındaki rüşvet id
diaları konusunda bugüne kadar ne yaptı; dış tem
silcilerimize talimat verdiği yolunda bildiri yayınla
maktan başka? Rüşvet alanların isimlerini istediniz
mi, istediniz de vermediler mi, yoksa verecek isim
mi bulamadılar? Her ne hal ise, sonucu niçin açıkla
mazsınız?
Bakınız Japonya'ya, bakınız İtalya'ya, bakınız
Hollanda'ya. Türk halkının Japon halkı kadar, İtal
yan halkı kadar, Hollanda halkı kadar gerçekleri öğ
renmeye hakkı yok mu?
Başka ülkelerde bu misaller daha az değildir.
Fransız Başbakanı Jacques Chaban Delmas, Fe
deral Almanya Şansölyesi Willy Brandt, Amerika Bir
leşik Devletleri Başkan Yardımcısı Spiro Agnew ve
nihayet Nixon... Bunlar, suçları sabit olduğu, mah
kûm oldukları için mi istifa ettiler? Elbette ki hayır.
Böyle bir şeyi beklemeden; ama sürdürülen soruş
turma üzerine hiç bir gölgenin düşmemesi, kimsede
en ufak bir şüphe kalmaması için, kendilerine, yö
nettikleri topluma duydukları saygının gereği olarak
yaptılar bunu.
Suçlu olanlar, cezalarını çektiler; masum olanlar,
küçülmediler, büyüdüler uluslarının gözünde. Rejimi
ne olursa olsun, tekrar edelim; her ülkede suiistimal,
yolsuzluk, hırsızlık, adam öldürme suçları olmakta
dır, olacaktır. Önemli olan bu suçlar işlendiği zaman,
öğrenildiği zaman devlet ve hükümet sorumlularının
takınacağı tavırdır. İşte demokratik rejimin erdemi
buradadır. İşlenen suç gizli kalmaz. Devlet ve hükü
met, suç, ne zaman, kimin sorumluluk döneminde iş
lenmiş olursa olsun, suçlu kim olursa olsun, suçun
üzerine gider, suçlunun yakasına yapışır. Eğer dev
let ve hükümet sorumluları suçu örtbas etme, suçlu
yu koruma çabasına girerlerse, bunların yakalarına
da milletin temsilcileri yapışır.
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not da ettim. Notlarımı buraya gelmeden evvel bir
defa daha karıştırdım. Bir arkadaşımızın bir esprisi
oldu; «Sadede ne zaman geleceksin?» diye. O bana
bir başka espriyi hatırlattı. Birinci Büyük Millet Mec
lisinde Merhum Atatürk riyasettedir. Merhum Meh
met Emin Yurdakul söz alır, kürsüye çıkar. Konu ile
hiç bir ilgisi, ilişkisi olmayan bir tirad tutturur. Ko
nuşması devam eder. Atatürk Riyaset Kürsüsünden
birkaç defa ikaz eder; «Hocam sadede geliniz». Meh
met Emin Yurdakul devam eder, o şair tabiatıyle.
Bu ikazlar çoğalır. En sonunda Mehmet Emin Yur
dakul dayanamaz, döner; «Sadede arkadaşlar gelecek
Paşam»; der.
Sayın Şensoy'u dinledim. Herhalde sadede arka
daşlar gelecek düşüncesinde idiyse, - Hükümet adına
kim konuşacaksa o gelecek, onu kastetti - binaena
leyh Sayın Şensoy'un sözlerini cevaplamaya gerek yok
diye düşündüm. Ama bunu, hem dinlemiş olduğumu
ispatlamak için, hem de bir partinin sözcüsüne olan
saygımı belirtmek için yapamayacağım. Müsaadeleri
ile bazı beyanlarını cevaplandırmaya çalışacağım.
Sayın Akkoyunlu'nun şöyle bir cümlesi oldu : «Bu
hadise ne bizim ne sizin zamanınızda oldu. Böyle ge
riye doğru gidersek, bunun altından kalkılmaz.» Yan
lış not ettiysem Sayın Akkoyunlu'nun beni tashih et
mesini rica ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, o halde, Millî Selâmet Par
tisinin yazılı metin olarak dağıtılan ve sözcüsü tara
fından burada bazı ilâvelerle okunan şu metnindeki
başlayış, devam ediş ve bitişteki sıkıntının nereden
doğduğu yolunda bir ışık, bir pırıltı galiba doğdu.
Sevgili arkadaşlarım, hiç endişeniz olmasın; bu
olay, Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi
Hükümeti zamanında olmuştur. İddia bu; doğrudur.

Değerli arkadaşlarım, Millî Selâmet Partisi Söz
cüsü Sayın Akkoyunlu'nun ve Adalet Partisi Sözcü
sü Sayın Şensoy'un konuşmalarını, özellikle Sayın
Şensoy'un. uyarısına da uyarak, dikkatle dinlemeye
çalıştım. Neler söyledi, anlamaya çalıştım. Üstelik
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Sayın Millî Selâmet Partililere söylüyorum : «Böy
le geriye doğru giderek araştırmaya kalkarsak, bunun
altından çıkamayız.» Böyle bir endişeniz olmasın. Ba
kanlarınıza, o Hükümette bulunan bakanlarınıza gü
veniniz. O Hükümette bulunan Başbakan başta, bü
tün üyelerine güveniniz. Hodri meydan. Hiç kimseden
pervamız yoktur. (C. H. P. sıralarından «Bravo», ses
leri, alkışlar). Sıkıntınız bu ise, bu sıkıntıyı atınız.
«Soruşturma önergesini verdiniz», diyor Sayın Akkoyunlu, «E, bu gensoruya ne lüzum vardı?» Ve ilâ
ve ediyor, yakıştıramadım; «Yani siz teneke çalacak
sınız, biz de peşinizden geleceğiz.»
Değerli arkadaşlarım, bu espri de olsa, Millet Mec
lisinin Anayasal denetim yollarından en etkilisi olan
gensoru verme olayını teneke çalmak olarak tavsif

M Meclisi

B : 60

etmesini. Sayın Akkoyunlu'ya, hele Millî Selâmet Par
tisi Grupu adına yaptığı bir konuşmada yakıştırama
dığımı, üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum.
Soruşturma önergesini vermiş olmak, Sayın Şensoy
da buna uzun uzun değindiler, Gensoru önergesini
vermeye engel değildir. «Soruşturma önergesi veril
diği halde, Gensoru önergesi de verileceği nerede ya
zıyor?» buyurdular Sayın Şensoy. Ben de sorayım :
Soruşturma önergesi verildiği zaman, Gensoru öner
gesi verilmeyeceği nerede yazıyor? Yok bunun ceva
bı.
Değerli arkadaşlarım, iki şeyi birbirinden ayıra
lım. Meclis Soruşturması önergesi - benim söyleme
me gerek yok. Anayasayı açtınız mı yazıyor - bir baş
ka şeydir, cezaî sorumluluk arar. Gensoru önergesi,
bir siyasî sorumluluğun saptanmasıdır. Gensoru ile
şunu söylüyoruz: Hükümete sen suçlusun, değilsir
o ayrı bir şey. Senin suçlu olduğuna kanaat getirir
sek, soruşturma isteriz; Yüce Divana kadar yolu var.
Ama siyasî olarak seni, bugün içinde bulunduğun
şartlarda, içinde bulunduğun kompozisyon içinde, Hü
kümet olarak seni teşkil edilen kişiler açısından, bu
memleketi idareye ehil görmüyorum; Gensoru budur.
Bunu kime söylüyoruz? Yüce Meclise söylüyoruz. Yü
ce Meclis, evet haklısınız der, hiç kimseye suç iza
fe etmeden, hiç kimseyi mahkûm da etmeden Hükü
met küt diye düşer. Haksızsınız der, Hükümet devam
eder, suçlu da olsa devam eder. Bir şeyi iyice lütfen
kafalarımıza, yerleştirelim: «Efendim, soruşturmayı
açtık, o bir sonuçlansın bakalım. Ondan sonra belki
Yüce Divana da gidecek. E, oradan bir de mahkû
miyet kararı çıksın bakalım, acelemiz ne.. Ondan
sonra Gensoruyu getiririz.»,
Beyefendiler, soruşturma bitecek, Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu görüşülecek; siz soruşturma
açılmasına karar vereceksiniz. Soruşturma Komisyo
nu kurulacak, o raporunu getirecek, görüşülecek ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Divana sevk ka
ran alacak. Siz ne yapacaksınız?
A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Seyrede
ceğiz.
ÎSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — TürkiyeBüyük Millet Meclisinin, Gensoru yetkisini kullanma
hakkı nerede kaldı? Siyasî denetim hakkı nerede kal
dı? Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Yü
ce Divana sevk kararı verdikten sonra, Meclis olarak,
çoğunluk olarak lütfedeceksiniz, Gensoruyu kabul
edip Hükümeti düşüreceksiniz. Allah razı olsun. Ek
sik olsun, zaten düşecektir. Sizin ne oyunuza, ne
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Gensoruya, ne güvensizlik oyuna, hiç bir şeye lüzum
yok. Nasıl kullanılacak Gensoru, yani siyasî dene
tim mekanizması nasıl işleyecek? Böyle işleyecek, iş
ler mi, işlemez mi, sonunda göreceğiz. O ayrı bir
şey; ama işletemezsiniz, getiremezsiniz diye başladı
nız mı, bunları söylemeye mecbur kalırız.
Sayın Şensoy, «Cumhuriyet Halk Partisi, soruş
turma önergesinin sonucundan korktuğu için bu Gen
soruyu getirdi», diyor. E, hani soruşturma komisyon
ları bir anlamda yargıç gibi hareket edeceklerdi?
«Parti gruplarında görüşme yapılamaz» diyor Anaya
sa. «Karar alınamaz» diyor, «kimse ön fikirli olma
malıdır», diyor. «Konu ile ilgili Meclis içinde veya
dışında görüşünü beyan etmiş olan kimse Birleşik
Toplantı içtüzüğünün 18 nci maddesi gereğince bu tip
komisyonlara üye seçilemez»! diyor. Yani, bu öyle
bir komisyon ki, oturacak, inceleyecek, sonunda bir
vicdanî kanaat tahassül edecek; o kanaatini Türkiye
Büyük Millet Meclisinin huzuruna getirecek. Söyledi
Komisyon, siz de böyle söylüyorsunuz; aksini söyle
yemezsiniz, Anayasa böyle, Birleşik Toplantı içtüzü
ğü böyle. E, siz, «soruşturma önergesinin sonucun
dan korkmaktadır C. H. P.» diyorsunuz. Cumhuriyet
Haİk Partisi, eğer bir korku varsa, sonucundan niçin
korkar değerli arkadaşlarım? Bir şey çıkmayacak, so
ruşturma açılmasına dair karar gelmeyecek; Süley
man Demirel, Yılmaz Ergenekon, Halil Başol temize
çıkacaklar, ondan dolayı korkar.
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Şelîefyan.
ISMAlL HAKKI BİRLER (Devamla) — Bundan
başka bir şey var mı? Ancak bundan korkması lâ
zım, eğer korkmak gerekiyorsa.
Sevgili arkadaşlarım, siz bunu nereden biliyorsu
nuz? Grupunuzda karar mı aldınız, yoksa şefinizden
talimat mı aldınız? (C. H. P. sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar).
ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Naci Çerezci ör
neğinden biliyorlar.
İSMAİL HAKKI BlRLER (Devamla) — «Yahya
Demirel, bütün Türk vatandaşları gibi, maddî ve ma
nevî varlığını geliştirmeye yetkilidir.» (C. H. P. sıra
larından gülüşmeler). Gülmeyin lütfen. Bunu Adalet
Partisi Grupu adına burada konuşan arkadaşımız söy
ledi, bu cümleyi aynen not. ettim.
Sevgili arkadaşlarım, hiç kimsenin maddî ve ma
nevî varlığını geliştirme hakkını inkâr eden yok. Bu
kürsüde, ne ben ne benden evvel konuşan değişik par
tilere mensup arkadaşlarımız, ne bugün, ne de yıllar
boyunca tek kelime söylemedik. Bu cümlenin yeri ne?
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Eğer bana şunu söyletmek istiyorsanız, e söyleyeyim,
günah benden gitti.
Evet, herkes gibi Yahya Kemal Demirel'in de
maddî ve manevî varlığını geliştirme anayasal hakkı
dır, doğrudur.
Ama sevgili arkadaşlarım, bu herkesten niçin fark
lıdır? Niçin herkes gibi alnının terini silerek maddî
varlığını, kafasını yorarak, biraz mürekkep yalayarak
manevî varlığını yüceltmeye çalışmaz, niçin illâ dev
letin kasasına eli uzanır? Bunun cevabı var mı? Bu
sözü söylemeye mecbur kıldığınız için sizin adınıza
ben üzgünüm.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Kasanın bekçisi kim?
BAŞKAN — Sayın Demir, rica ederim.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — 27 Tem
muz 1974'te Ecevit Hükümetinin Gümrük ve Tekel
Bakanı bir ihbar almış, ona rağmen 26 Kasımda çı
kış izni vermiş, aynı Hükümetin Bakanı.
Değerli arkadaşlarım kusura bakmasınlar, arka
daşlarımız tarih bilmiyorlar, eskiden beri bilmezler;
26 Kasımda Ecevit Hükümeti, 26 Kasımda Ecevit
Hükümetinin Gümrük ve Tekel Bakanı... İnsaf et
mez misiniz? Evecit Hükümeti görevden 17 Kasımda,
Sadi Irmak Hükümetinin göreve başlaması ile ayrıl
dı.
Ama gayri ihtiyarî merhum Akif'i hatırlamamak
mümkün değil. Ne diyor Akif: «Tarihî tekerrür diye
tarif ediyorlar. Hiç, ibret alınsaydı tekerrür mü eder
di?» Bu kaçıncı tekerrür değerli arkadaşlarım, hâlâ
ibret almayacak mısınız? (C. H. P. sıralarından al
kışlar).
Normal bir vatandaşa yapılmayacak ölçüde sert
teftişler yaptırmış bu Maliye Bakanı, bu Ticaret Ba
kanı. Kemal Şensoy'un beyanı bu. Ne hakkı var, ni
çin normal bir vatandaşa yapılacak muameleyi yap
mamış. da, normal bir vatandaşa yapılması mümkün
olmayan sert teftişleri yaptırmış? Ne hakkı var? Yah
ya Kemal Demirel de Türk vatandaşıdır, onun da
hakkını ben savunacağım galiba size karşı, biraz son
ra yine savunacağım, ret kararına, övünerek söyledi
ğiniz «Biz ihraç talebini reddettik» dediğiniz kararı
nıza gelince, onu yine ben savunacağım.
«Biz jüri değiliz», diyor Sayın Şensoy. «Falan şa
hıs hakkında hüküm tesis edemezsiniz, tarih sizi yar
gılar»;. Elbette biz jüri değiliz. Bir burada bir siyasî
heyetiz ve siyasî bir karar vereceğiz. Sayın Feyzioğlu'nun dediği gibi, kazaî bir karar vermeyeceğiz. Si
zin söylemeye çalıştığınız gibi, filancayı mahkûm et
meyeceğiz, filanca bizi ilgilendirmez, baştan da söyle
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dim, daha da söyleyeceğim. Filanca, adaletin elinde
dir, âkibetini orada görür. Ne görür bilmem, ilgilen
dirmez bizi. Biz bir siyasî heyetiz ve bir siyasî karar
vereceğiz. Bu kararı verirken bir şeylere dayanmamız
lâzım. Nedir o şeyler? Objektif olaylardır, onları or
taya dökmeye çalışıyoruz. Yüce Meclisi bu konuda
tenvire, uyarmaya çalışıyoruz. Sonunda herkes kendi
vicdanı ile, kendi idraki ile bir karara varacaktır.
Kimseyi mahkûm edecek değilsiniz... O halde Genso
ru açılması kabul edilmezse (sizin mantığınızdan yü
rüyorum) Yahya Kemal DemirePi berat mı ettirmiş
olacaksınız? Nereden alıyorsunuz bu hakkı?
İLHAM İ ERTEM (Edirne) — Ne alâkası var?
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Siz söy
lüyorsunuz, burada «Bir jüri gibi») aynen cümleniz
bu, lütfen dinleyiniz.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Vatandaş sizi hâ
kimliğinizden de tanır.
BAŞKAN — Sayın Demir, rica ederim efendim..
Arkadaşlarınız yavaş ifade ediyorlar, ben duyuyo-.
mm. Siz onlara sözcülük yapıyorsunuz, rica ede
rim.
İSMAİL HAKKI BÎRLER (Devamla) — Biz
belli seviyede hukuk konuşuyoruz, Sayın Ünat De
mir karşıma çıkıyor. Ben ne yapayım?... Yapmayın
bunu. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.)
Oülmle aynen şu: «Biz jüri değiliz...»
REMZİ YILMAZ (Antalya) — Ne alâkası var?
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Söylediklerinizle
ne alâkası var?
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Vatandaş seni hâ
kimliğinden de 'iyi tanır.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — «Biz
jüri değiliz» Sayın Şensoy'un cümlesi aynen şu: Bir
daha okuyayım da ferahlayın bari. «Burada bir jüri
gibi, filan' şahıs hakkında hüküm tesis edemezsiniz,
tarih sizi yargılar.» Yani, «Hükümet hakkında gen
soru açılmasını 'bu Meclis kabul ederse, filânca şah
sı da mahkûm etmiş sayılır. Buna hakkınız yoktur.
Tarih o zaman sizi yargılar.» Bu cümle bunu söylü
yor. Ben de diyorum ki; hayır, yanlış bu arkadaşım.
Eğer bu doğru olursa, bunun tersi de doğru olur.
Gensoru açılmasını kalbul etmezseniz, filân şahsı be
raat ettirmiş olursunuz, tarih sizi yargılar. Benim
söylediğim de bu. Birincisi yanlışsa, benim söyledi
ğim de mutlaka yanlıştır. Onu da söyleyeyim.
Bu müfettişler öylesine faaliyet içerisine girmiş
ler ki, rakamı pek zaptedemedim, 156 mı, 256 mı
dediler, kamyondan faturalar toplamışlar.
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HASAN CERİT (Adana) — 120 kamyon.
İSMAİL HAKKI BÎRLER (Devamla) — Raka
mı zaptedemedim. Yanlış beyanda bulunmak istemi
yorum. Bunu gazetelerde, 'ben de, tabiî hepiniz de
okudunuz. Bir tanesinin resmi var, siz de görmüşsünüzdür, buyurun. İsparta'dan, Karadeniz Ereğlisi'ne
demonte mobilya sandıklarını götüren kamyonun
resmidir. Köyden bucak merkezine gelemiyormuş,
şoförünün 'beyanı. Ben bilmem, kamyonu görmedim.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sementa gö
türmüştür.
HÎLMÎ TÜRKMEN (Samsun) — Seyfi Öztürk
anlaşmış o zaman.
'BAŞKAN — Sayın Türkmen.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Düzen
'değişikliğinden kastınız ne? Bunu bir açıkça söyle
yin. Anayasa içindeki düzen ise, zaten A. P. de ona
çalışıyor. A. P. ıslahatçıdır. Niye bizden ayrısınız?
Ama sizin maksadınız bu değil. Siz, A. P.'ye sözü
müz yok; ama Süleyman Demirel çeksin gitsin diyor
sunuz» diyor Sayın Şensoy.
Değerli arkadaşlarım, biz düzen değişikliğinden
neyi anladığımızı, düzen değişikliği ile neyi değişti
receğimizi, neyi yerine koyacağımızı yıllar boyu dağ
daki, Ağrı dağının e'teğindeki çobanlara öğrettik; ama
'bazı çobanlara öğretemedik. Bu 'bizim ayıbımız, ne
yapalım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Hemen söyleyeyim, biz hiçbir partinin iç işi
ne karışmayız.
NECMİ ÖZGÜR (Manisa) — Kabiliyet mese
lesi.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Mutla,
ka 'bir kabiliyet meselesi sevgili arkadaşım; ama o kabiliyetsizlik bizde mi, anlamayanda mı? Onun da
takdirini size bırakayım.
Hiç kimsenin iç işine karışmayız; hele, eğer sırf
partizan açıdan düşünüyorsak, 'bize bunu izafe edi
yorsanız, Süleyman Demirel'in Adalet Partisinin
başında daha nice yıllar 'kalmasını isteriz, yapmayın.
(C. H. P. sıralarından alkışlar.)
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Siz kendinize bakın,
'kendinize.
BAŞKAN — Sayın Dirik, Sayın Yılmaz rica
ederim efendim, rica ederim.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Yani
biz, sırf partizan duygularla, sırf particilik olsun di
ye, partimizin yararına diye, «Süleyman Demi
rel - hem de çirkin bir kelime - çeksin gitsin diye
cekmişiz.

24 . 3 .? 1976

0:2

Değerli arkadaşlarım, kimsenin vatan severlik
duygularını ölçüye vurma hakkını, ne kendimde, ne
de hiç kimsede görmem; ama hemen söyleyeyim, sa
dece partizan duygularla hareket etseydik, demin söy-.
lediğimi yapardık. Hedefimiz o değildir.
Sayın Süleyman Demirel'in Türkiye'nin başında,
Adalet Partisinin başında, demokratik rejimin başın-:
da bir şanssızlık, bir talihsizlik olduğunu biliyoruz,
inanıyoruz. İnancımız bu, 'bu inancımızı hep söyle
yeceğiz. (C. H. P. sıralarından alkışlar.)
Sizler inanmayacaksınız, bu mümkündür. Özel
sohbetlerinizde, inandığınızı söyleyeceksiniz; ama hiç
kınamıyorum. Kim, kaç 'kişi yola çıkar, geriye dönü-:
lüp ba'kıldığı zaman kaç kişi yolda kalır, bu Timur-ı
lenk1in fil hikâyesidir. Politikada bunlar yaşanmıştır.
Hiç kimseyi kınamıyorum; ama lütfediniz, bizi, Sa
yın Demirel'i Adalet Partisinin başından sırf partizan
yararlar açısından uzaklaştırmak istediğimiz gibi bir
yanlış beyanı, bir daha bir yerde kullanmayınız. Bi
zim de bir partizanlığımız tutar, bu lâfınıza yapışıveririz, ilânihaye başınızdan kalır, söyleyeyim. (Gü
lüşmeler.)
Sayın milletvekilleri, bir üzüntümü dile getire
rek Sayın Şensoy'u da burada bırakmak istiyorum.
Sanıyorum hiç gereği yokken, ama ya 'konuşmasını
çok havalı bir biçimde arzusuna mağlûp olarak ve
ya - sanıyorum, aldanabilirim - gelen bir notu geri
çevirmeyip hemen okumak zorunda kaldığı için, ko
nuşmasının sonunda, hiç-de gereği ve yeri değilken,
«Halk Partisinin baş almaya alışık olduğundan, rah
metli Menderes'i de böylece yok ettiğinden...» bah
setti.
Değerli arkadaşlarım, tarih bilmemek ayıp değil
dir. Okumamak, öğrenmemek ayıptır, bir. Kemal Şen
soy gibi - kendisi burada beyan etti 10 yıldır Parla
mentonun içinde bulunan bir zat... 10 yıldır bu Par
lamentonun içinde bulunmak bir marifet değil, bu
Parlamentonun içinde bulunmuş olmanın asgarî ge
reklerini yerine getirmiş olmak ve yaşadığımız tari
hi, henüz aradan 16 sene geçmiş olan, - unuttuğumuz
değil hafızalarımızda bütün sıcaklığını, tazeliğini de
vam ettiren - tarihi böylesine tersine çevirerek bir
polemik mevzuu, yapmayı, bir ölünün sırtından si
yasî yarar, siyasî çıkar sağlama. (Özür dileyeyim, bu
kelimeyi 'kullanmak zorundayım) seviyesizliğine düş
meyi bağışlamadım, üzüntülerimi beyan ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, biz de Sayın Şensoy gibi
epey sadet dışına çiktık, konumuza gelelim:
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Şkndi durum nedir? Milyonlarca liralık bir Hazi
ne zararını doğuran bir yolsuzluğun mevcudiyetini
duymayan, bilmeyen var mı? (C. H. P. sıralarından,
«Yok» sesleri.)
Adalet Partili bakanların - özellikle söylüyo
rum - yeiM alanları dışında kaldığı için engellenemeden soruşturma yapılabilen ve adalete intikâl eden
kısmı vardır, karar bağımsız mahkemelerindir. He
nüz adalete intikâl etmemiş kısımları vardır ve bu
soruşturmaları yine herkesin bildiği örtbas etme ça
balarının faili olanlar yürüteceklerdir; bu mümkün
değildir. Yüce Meclisin buna seyirci kalması düşü
nülemez.
Yahya Kemal Demirel isimli vatandaş ilk iki ih
racat işlemleri nedenleri ile, üç şeriki ile birlikte tev
kif edilmiş, üçü yakalanarak ağır ceza mahkemesine
sevk edilmiştir, işin 'bu yönü, Yüce Meclisin yetki
ve görevi, dışındadır ve Anayasanın 132 nci madde
sinin - işte 132 burada vardır - gereği olarak tartış
ma konusu yapılmamak gerekir.
Bizi ve Yüce Meclisi ilgilendirmesi gereken nok
ta; cereyan eden olaylar karşısında sorumlu bakanla
rın ve Başbakanın takındığı taVır, izledikleri tutum
dur. Bu tavrı ve tutumu gözler önüne serebilmek,
gerçek; bir değerlendirmeye tabi tutmak için olayların
seyrine sırf bu açıdan bir göz atalım.
Sayın milletvekilleri, vergi iadesi nedir, neleri
kapsar, hangi usullerle ödenir? 1974'ten, yani Ecevit
Hükümetinden evvel hangi usuller uygulanırmış; Ece
vit Hükümeti Bütçe Kanununun 73 ncü maddesinin
getirdiği hükümle Maliye Bakanına nasıl görev verdi,
nasıl yeni deentleme tedbirleri getirdi, Maliye Ba
kanlığının çıkardığı 1 numaralı tebliğ nedir? Bunu de
ğerli arkadaşlarımız Sayın Uysal, sanıyorum Demok
ratik Parti sözcüsü Sayın Altınsoy sizlere izah etti
ler, ayrıca ben girmek istemiyorum.
Yahya Demirel, mobilya ihracında vergi iadesini
!% 75'e çıkaran Melen Hükümeti kararnamesinden
sonra ve son ihraç talebinin reddedildiği tarihe ka
dar, yani 24 Nisan 1973'ten 14 Mayıs 1975 tarihine
kadar geçen süre içinde, beş partide 27 337 394
Türk Lirası ahşap mobilya ihracatı yapmış görüne
rek, 20 530 455 Türk Liralık vergi iadesi almıştır.
Aynı tarihler arasında 12 başka firma daha 30 parti
ihracat yapmıştır. Bu 12 firmanın 30 partide yaptığı
ihracat toplamı 2 956 470 Türk Lirası, aldıkları ver
gi İadesi tutarı ise 2 milyon lira civarındadır. Hemen
arz edeyim, bu 12 firma 30 parti ihracat yapmış De
mirci'den ayrıca. Bu firmalardan bir tanesi Suudî
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Arabistan'da otel inşa etmiş olan bir müteahhittir.
Otelin moblesini, döşemesini de Türkiye'den götür
me gayreti ile, doğrudan doğruya Suudî Arabistan'a
ve tamamen otel malzemesi olmak kaydıyle mobil
ya ihracı yapmış, elbette vergi iadesini de almıştır.
Onun dışındaki möble ihracı muameleleri genellikle
turistik eşyadır; oyma sehpa, masa, koltuktur, anti
ka eşyadır. Ama böyle 5 parçadan, 8 parçadan mü
teşekkil demonte yatak odası takımı, yemek odası
takımı pek görülmemektedir.
Şimdi konunun Ticaret Bakanlığı bünyesinde ne
zaman ve nasıl dikkat çektiğini, olayların daha son
raki seyrini görelim:
31 Temmuz 1974'ten itibaren vergi iadesi uygu
laması yeni usullere bağlanmıştır, demiştik. 22.11.1974
tarihli ve 4 ve 5 nci partilere ihraç izni verilmekle
beraber, 22 . 11 . 1974 tarihli Ecevit Hükümetinin
görevden ayrılışından sonraki tarihtir. Hemen bunu
söyleyeyim, iki defadır söylüyorum; «Biz 1, 2, 3 ncü
partiden mesulüz, ondan sonrakilerden mesul deği
liz.» diye kaçamak yolu aramak için söylüyor değilim.
Eğer getirirseniz, bulursanız, sizin zamanınızda olan
lardan da bizi sorumlu tutarsanız, onun da hesabını
vermeye hazırız. Nasıl olsa hazır önergeci milletvekillerimiz var. Bu galiba Mersin'in talihi. Geçen dö
nem de, arkadaşlarımız hatırlayacaklardır, değer de
verdiğim Mazhar Arıkan arkadaşımız vardı; bu 132
nci madde önergesini bu kürsüde savunabilmek için
neler çekti; ama 1973 seçimleri sildi, süpürdü, gö
türdü.
4 ve 5 nci partilere ihraç izni verilmekle birlikte,
25 Kasım 1974 ve 5 Aralık 1974 tarihlerinde Güm
rük ve Tekel Bakanlığına yazılan yazılarla - Sayın
Şensoy bunları okudu, şimdi biraz sonra değinece
ğim - gümrük çıkış kontrollerinin çok dikkatli yapıl
ması istenmiştir. Bürokrasinin bilinen işleyişi için
de, bu yazılar çıkış gümrüğü olan Karadeniz Ereğlisi
Gümrük Başmemurluğuna gönderilmiştir. Oradan
alınan, ihraç işlemlerinde gerekli kontrol ve muaye
nenin titizlikle yapıldığı yolundaki cevap, Ticaret Ba
kanlığına ulaştırılmıştır. Şimdi Sayın Şensoy buyuru
yorlar ki, «Efendim Ticaret Bakanlığı gümrüğe yaz
mış. Gümrük Bakanı da Türkmenoğlu.» Değil ya,
«Daha evvel de bir ihbar almış, ona rağmen niçin ti
tizlikle yapmamış bu işlemleri? Üstelik de, son de
rece titizlikle yaptım diye de cevap vermiş Ticaret
Bakanlığına Gümrük Bakanlığı» diyor.
Şimdi izninizle, o yazıyı okudular; ama kendile
ri burada olmadığı için söylemeyeyim, şimdi bakan-

— 350 —

M. Meclisi

B : 80

lar sırasında olması gereken bir eski arkadaşımın mu
tadıdır, galiba ondan kapmışlar bunu. Bir yazıyı alır
lar, aradan bir cümleyi atlarlar, dinlersiniz haklı der
siniz. Sayın Şensoy aynı metodu uyguladı. Bakınız,
okumadığı yeri söyleyeyim. Yazıyı aynen okudular,
'ben de okuyorum.
«ligi yazınızın konusu gümrüklerimize sorulmuş
olup» gümrüklerimize sorulmuş olup... Gümrük Ba
kanı veya Bakanlık yetkilisi «ben gittim, inceledim»
demiyor. Gümrüklerimize sorulmuş olup... Buraları
okudular. «Alınan cevabî yazılardan, Yahya Kemal De
mirel firmasına ait ceviz kaplama yemek ve yatak odası
takımlarının» okumadıkları yer burası. «Karadeniz
Ereğlisi Gümrük Başmemurluğunun...» Burayı oku
madılar. «Kaplama yemek ve yatak odası takımları
nın (devam ettiler) 57, 58 sayılı, 26 . 11 . 1974 tarihli
çıkış beyannameleriyle Libya ve İtalya'ya
tarihli
manifesto ile ihraç edildiği ve ihraç işlemlerinde (üs
tüne basa basa okudular) gerekli kontrol ve muaye
nenin titizlikle yapıldığı anlaşılmıştır. Bilgi alınması
na müsaadelerinizi arz ve rica ederim.» Buraları oku
dular. Bir satırı atladılar: «Karadeniz Ereğlisi Güm
rük Başmemurluğunun...»
Yani ne olmuş? Gümrük Bakanlığı, Ticaret Ba
kanlığından gelen «'Böyle büyük partiler halinde bir
şeyler gidiyor, bunları sıkı bir inceleyin» yazısını al
mış ve bürokrasinin normal işleyişi içerisinde havale,
havale, havale, nereye gitmiş? Nereden ihraç edili
yor bunlar? Karadeniz Ereğlisi'nden. Karadeniz Ereğ
lisi Gümrük Başmemurluğuna havale buyurulmuş.
Karadeniz Ereğlisi Gümrük Başmemurluğu; «Çok ti
tizlikle yaptık bu muayeneleri» demiş, Bakanlığa yi
ne aletderecat gelmiş ve .Bakanlık da bunu Ticaret
Bakanlığına bildirmiş.
Kim bu Karadeniz Ereğlisi Gümrük Başmemuru?
Şu anda Yahya Demirel'le 'birlikte ağır ceza mahke
mesinde yargılanmasını 'bekleyen Mehmet Çağlı. E,
Sayın Şensoy, bu satırı da okusaydınız günah mı
olurdu?
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sahtekârlık
yapmamış olurdu.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — 5 Mart
1975te Yahya Demirel altıncı parti ihracat için Ti
caret Bakanlığına başvurmuştur. 6 Martta genel kay
da giren bu evrak, 7 Martta İhracat Genel Müdür
lüğünde incelemeye alınmıştır. Talep, Libya'da 940
takım yemek odası ihracıdır. Tutarı, 17 119 985 Türk
Lirasıdır. Bu ihracat gerçekleştiği takdirde Yahya De
mirel, 12 615 000 lira civarında yeni bir vergi iadesi
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alacaktır; elbette maddî ve manevî varlığını geliştirme Anayasal hakkım 'kullanarak. (C. H. P. sıraların
dan gülüşmeler.)
Genel Müdürlük yetkilileri konuyu, 31 Temmuz
1974 tarihinde yürürlüğe konulan 1 numaralı Maliye
Bakanlığı tebliği hükümlerine uygun biçimde incele
me gereğini duymuşlar ve gerekli bilgileri isteme yo
luna gitmişlerdir. İlk ağızda toplanan bilgiler, işin
içinde iş olduğu, hele bu parti ihracatı için aracı fir
ma olarak gösterilen ve mevcudiyeti saptanamayan
Etablissement Mopar şirketinin, daha önceki beşin
ci parti ihracatta da aracılık yaptığı hatırlanınca, ko
nuyu bir servis muamelesinden daha üst seviyede de
ğerlendirme zorunluğunu duymuşlardır.
Konu, 12 . 5 . 1975'te bakana arz edilir. Uzun
müzakerelerden sonra, bakanın talimatı not edilir.
Son ihraç talebi reddedilecek, vergi iadesi oranları
nın değiştirilmesi hazırlıklarına başlanacaktır. Ret,
14 Mayıs 1975'te Yahya Kemal Demirel'e tebliğ edi
lir.
Reddedilen bu ihraç talebinde, tıpkı öncekilerde
olduğu gibi ekspertiz raporu (üstelik aynı eksper Nec
det Alkanat), İstanbul İhracatçılar Birliğinin tescil
ve lisans belgeleri, akreditif mektubu her şey eksik
siz, tamam ve usulüne uygundur. Fazla olarak satış
mukavelesi de getirilmiştir. Daha sonra Maliye ve
Ticaret bakanları birbirleriyle yarışırcasına, «Yapı
lan işlemlerde bir usulsüzlük yoktur, her şey kanuna,
nizama uygundur» dediklerine ve bu müracaat da
usulüne uygun olduğuna göre, niçin reddedilmiştir?
Ticaret Bakanı niçin ret talimatı vermek zorunda
kalmıştır? Libya'daki asıl alıcı firmanın isminin verilmeyişi ve aracı Etablissement Mopar'ın mevcudi
yetinin saptanamayışı, elbetteki bu ret kararını zo
runlu kılmıştır. Reddedildiğine, redde mahkûm bu
lunduğuna, kabul imkânı olmadığına göre, niçin so
ruşturma açılmamıştır?
Bu ret kararı karşısında sevgili arkadaşlarım,
Yahya Kemal Demirel ne yapmıştır? İhraç izni veril
memesi sonucu, ekspertizi dahi yapılmış olduğuna gö
re, şevke hazır halde bulunması gereken 17 119 995
liralık yemek odası takımlarının elinde kalması bir
yana, ihraç sonunda hak edeceği 12 615 000 liralık
vergi iadesinden mahrumiyetine de yol açılmıştır.
Ama Yahya Kemal Demirel bu işlem karşısında sus
maktadır; bir kalemde 12 015 000 liradan vazgeç
miştir, hâlâ susmaktadır. 'Peki, gecikmeden doğan za
rar ziyanı ktiyeceğini bildiren Mopar, K. Arden ne
yapmıştır? Mopar adına K. Arden'in, Yahya Demir-
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âl'e bir teleks notu var, Llbya'daki alıcı firmanın is- I
mim istiyor Ticaret Bakanlığı, «onu bildir» diye tel- I
graf çekmiş, ona Mopar cevap veriyor: «Bugüne ka- I
dar hiç bir ülke bizden alıcı ülkedeki firmanın adını I
istemek cüretini gösterememiştir, siz kim oluyorsu- I
nuz?» diyor, bir şey daha söylüyor : «Bu bahanelerle I
taahhütlerinizi yerine getirmekten kaçınamazsınız, 15 I
nisan 1975'e kadar bu malları Libya'daki herhangi bir I
limana teslim zorundasınız. Bu şartı yerine getirmez- I
seniz, her türlü zarar ziyan haklarımızı sizden talep I
edeceğimizi beyan ederiz.
I
Mopar ne yapıyor? O da hiç bir şey yapmıyor. I
Halbuki, Mopar akredidifi 27 Ocak 1975'te açtırmış,
1 236 100 doları Yapı Kredi Bankası Kızılay şube
sine havale etmiş, kendisine düşen bütün yüklemleri I
yerine getirmiş. Karşılığı olan mallar hâlâ gönderil
memiş; ses çıkarmıyor. Yapamazdı değerli arkadaşla- j
rım, ses çıkaramazdı; çünkü, Etablissement Mopar, I
Comamar, Inter Tradermpex K. Arden Şellefyan j
Yahya Kemal Demirel... Aynı soygun çarkının dişli
leridir; bu çark döndüğü sürece hepsi yararlanacaktır. I
Bir Parti Genel Başkanının deyimi ile, zıkkımlanacak- I
lardır. Böyle bir çarkın, bir soygun çarkının dişlileri- I
nin birbiriyle çatışmasını, mücadele etmesini bekle- I
mek mümkün müdür?
I
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doğru bir soruşturma açmalısın» Müsteşar yine müs
teşardır, geriye doğru gidildiği zaman da yine müste
şardır, adamın korkusu yok; adam hesabını vermeye
hazır, ama hesabını vermekten kaçanlar suçluyacak
adam arıyorlar ve akıllarınca da buluyorlar. O güne
kadar, yani 12 mayıs 1975 gününe kadar toplanan bil
giler arasında; ikmal edilmiş son parti ihracatta aracı
olarak gösterilen şirketin mevcut olmadığı, bu işe
Şellefyan'ın karıştığı, alıcı ülkelerdeki firmaların hiç
bilinmediği "vardır. Üstelik, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı müfettişleri olaya el koymuşlar, sessiz seda
sız soruşturmayı yürütmektedirler. Allahtan ki, sessiz
sedasız yürütmüşlerdir; yoksa Ticaret Bakanlığı men
suplarının başına gelenler, sayın Öztrak karşı çıkmak
da istese, belki onların da başına gelirdi.

Bütün bunlar sayın Bakanı harekete geçirmeye
yetmemiştir. Aslında Ticaret Bakanının konu ile ilgili
hiç bir şey yapmadığını söylemek haksızlık olur. Bü
tün bu olup bitenleri, Ticaret Bakanlığı idarî kade
mesinin başı Müsteşar olarak doğrudan görevli ve
sorumlu olan Dış Ticaret Genel Sekreteri ve ihracat
Genel Müdürü ile birlikte Bakana anlatan ve onlarla
birlikte soruşturma açılması gereğini savunan Müste
şar, 21 Mayıs 1975 günü görevinden alınmıştır. Böy
lece, Ticaret Bakanının konuya ne ölçüde önem ver
diği daha iyi anlaşılmaktadır. Daha sonra, 20 tem
Meclis olarak üzerine eğilmemiz gereken husus ve I
muzda aynı Müsteşarın evine bomba atılacak, ertesi
sormamız gereken soru, Yahya'nın ne yaptığı, Arden I
günü kurşun yağmuruna tutulacak ve failler polisin
Şellefyan'ın ne yaptığı değil Hükümetin ne yaptığı- I
gözü önünde sırra kadem basacaklardır.
dır. Evet, bütün bu olup bitenlerden sonra Hükümet
ne yapmıştır?
I
Sayın milletvekilleri, aslında soygun ve yağma ile
Şimdi bunu gözden geçirelim: 1 2 . 5 . 1975 tarihin
şiddet eylemlerini birbirinden ayırmak mümkün değil
de, daha,evvel şifahen arz edilen husus, yazılı olarak I dir. Biri diğerini tamamlayan, birbirini besleyen fak
bir not halinde ve Müsteşar, ihracat Genel Müdürü, I törlerdir. Yağmacı, soyguncu, aldattığı kimselere, te
Dış Ticaret Genel Sekreteri tarafından Bakana uzun I kerine taş koyanları işaret ederek hücum emri vere
süren, 6 - 7 saat süren bir toplantı boyunca anlatılır. I cek; bu aldatılmışlar, günlük nafaka veya sırtlarının
Bu toplantının sonunda Bakanın, biraz evvel de arz j sıvazlanması uğruna vuracak, kıracak, yakacak, yı
ettiğim gibi, iki talimatı olur.
I kacaklardır. Meydana gelecek toz duman içinde soy
1. — «Bu son ihracat talebini, 6 ncı parti ihracat I gunlar, yağmalar halkın gözünden dalha kolay gizle
talebini reddediniz».
.
I necektir.
Ne diyordu Maliye Bakanı, iş adamlariyle yap
2. — «İhraçta vergi iadesi oranlarının yeniden I
tığı
toplantıda onlara?
gözden geçirilmesi hazırlıklarına başlayınız.»
I
(«Solcu yazarlar, vergi iadesine karşı 'hücum edi
Başka? Başka bir şey yok. Halbuki Bakana an- I
yorlar
Hedefleri biz değiliz, sizsiniz. Kendinizi ko
latılmıştır ki, «Konu idarî kademelerin inceleme yap- I
malarıyle yetinlecek boyutları aşmıştır, mutlaka soruş- j ruyun. Bunlara ilân vermeyin.»
Aradan Ibunca zaman ıgeçmesine rağmen yalanlan
turma açılması gerekecektir, bu soruşturmanın geriye ]
dönük olması da zorunludur. «Bakanda yine bir hare- I mayan bu sözlerin sahibi hâlâ Bakan koltuğunda oturket yok. Şimdi ne deniyor?» «Efendim bunun baş suç- 1 maktadn'.
Ne gariptir; dün radyo ve televizyonda dinlemişlusu o zamanki müsteşardır» O zamanki müsteşar di- I
yor ki Bakana: «Soruşturma açmalısın, hem de geriye | siniztiir, bugün bütün gazeteler de yazdı; Japonya'da
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uçak işinden en büyük rüşveti alan iş adamı, Kodarna'nın evini güvenlik (kuvvetleriyle beraber aşırı
sağcı gençler koruyor.
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet ve Millet gaze
teleri 12 Temmuz 1975'te ANKA Ajansı'na atfen
konuyu kamuoyuna duyuruyorlar. 1 3 - 1 4 Temmuz
da Cumhuriyet yayına devam ediyor. Aynı gün An
kara Mobilyacılar ve Lakeciler Derneği bir açıkla
ma yaparak; «Sitelerde ticarî değer ve kalitesi şüp
heli mobilyaların incelenmeden bono ile toplandığı,
dış pazarlardaki itibarımızı sarsıcı bu duruma el 'ko
nulması gereği» belirtiliyor. Bono verilerek toplanan
bu ticarî değer ve kalitesi şüpheli mobilyaların kar
şılıkları halen ödenmiş midir? Merak edenler, Site
ler esnafı arasında yapacakları küçük bir araştırma
ile meraklarını giderebilirler. Gensoru açılmasına ka
rar verirseniz, bu merakınızı belgeleri ile biz de gi
dermek imkânını bulacağız.
Bütün bunlara rağmen Hükümette yine ses seda
yok.
Ticaret Bakanı 17 Temmuzda bir basın toplantısı
yapıyor. Bu toplantıda, bu kadar aktüel olan konu
ile ilgili beyan sadece, vergi iadesi ile ilgili formali
telerin azaltılacağı, kapsamının genişletileceği gibi,
yeni yolsuzluklara kapı aralayıcı beyanlardır.
Cephe Hükümetinin Ticaret Bakanı, 1974 bütçesi
ile Ecevit Hükümeti tarafından getirilen denetim yol
larını uygulamak yerine, bu denetimi zayıflatıcı, yok
edici usuller getireceğinin müjdesini veriyor. Aslında
bunun yadırganacak bir tarafı yoktur. Belli bir zih
niyetin temsilcisi tarafından Ticaret Bakanlığına ge
tirilen bir kişinin başka türlü davranması yadırga
nırdı, başka türlü davranmasını beklemek aşırı iyim
serlik olurdu,
Ticaret Bakanı bu arada bir gazeteciye, «Ciddî
bir ihbar olursa araştırırız.» demekle yetiniyor. Ken
di Bakanlığı kadrosunun en yüksek seviyedeki görev
lilerinin yazılı ve sözlü uyarılarına, aradan iki aydan
fazla zaman geçmesine rağmen, soruşturma gereğini
duymuyor, bunu ihbar saymıyor, ciddî bir ihbar
olursa, araştırma yapabileceğini lütfen beyan edi
yor.
14 Temmuz tarihinde, bir A. P.'li gazete, Başba
kanın soruşturma açılması için Maliye ve Ticaret
Bakanına emir verdiği haberini yayıyor. Sayın Demirej'in huyu budur zaten. Politikacı olarak Hükü
met sorumluluğu taşımanın, ahlâkın gereğini yapmak
yerine, bunun pröpogandasını yapar. Nitekim, 12
Ekim 1975 seçimlerinden hemen önce, Başbakan olu
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şundan tam 4 ay 10 gün sonra yayınladığı bir genel-:
geyi, sırf propoganda amacı ile Devlet radyo ve te
levizyonlarında da yayınlatmıştır. Bunun, yolsuzluk
ları, iltimaslı işlemleri, isim kullanma ve intisab iddiasıyle menfaat sağlamaları önleme gayesine matuf ol
mayıp, propoganda amacını taşıdığı, Adalet Partisinin
ve kendisinin yolsuzluklara karşı imiş gibi gösteril
mek çabasının eseri olduğu, Yüksek Seçim Kurululunun kararı ile onaylandı. Dosya burada, dileyen var
sa gelsin okusun. Yüksek Seçim Kurulu, Başbakan
Süleyman Demirel'i; «sen kendin ve partin olarak
suiistimallerle, yolsuzluklarla mücadele ettiğini söy
lemek için değil, eder göründüğünü söyleyerek pro
poganda yakmak için bu genelgeyi yayınladın» diye
mahkûm etti. ;
Daha önceleri, biraderlerle ilgili kredi yolsuzluk
ları döneminde de aynı yola baş vurduğunu, yayın
ladığı genelgeleri hatırlayarak, hepiniz sanırım hafı
zalarınızda tazeleyeceksiniz.
Olayların seyrini incelemeye devam edelim sayın
miletvekilleri. Başbakan Demirel 18 Eylülde, - se
çim yaklaşıyor - «Kanunların suç işleyenlerin ya- .
kasına yapışmasını sağlamak görevimizdir» diyordu;
ama bakınız iki gün sonra aynı Hükümetin bir üye
si, Maliye Balkanı yeni bir uygulama olan yarı açık
basın toplantısında neler söylüyordu:
«Özellikle son 20 gün, 1 aydır bütün aklı başın
da olan insanların...» Tarih 10 Eylül 1975, en azın
dan Cumhuriyet ve Milliyet gazeteleri 12 Temmuzda
yayına başlamışlar. Sayın Maliye Bakanı 10 Eylülde
uyanmış. «Özellikle son 20 gün, 1 aydır bütün aklı
başında olan insanların hayretini mucip bir propo
ganda faaliyeti Türkiye'de sürdürülüyor. Türkiye'de
bir şeyin hâkim olması isteniyor. Hâkim olmak iste
nilen şey yalan ve iftira.»
Sayın Ergenekön'a yüzde yüz katılıyorum. Yalan
ve iftiranın hâkim olması isteniyor. Doğru.
ı«Bu sözleri fuzulî kullanmadığımızı, - ne kadar
fuzulî kullandığı belli - biraz sonra delilleriyle ispat
edecek ve devlet arşivinin sahip olduğu delilleri açık
layarak göstereceğim. Türkiye'de yalanın hâkim ol
ması isteniliyor, iftiranın hâkim olması isteniliyor.
Yalan, iftira ile kişiler yıpratılarak sonuç alınmak
isteniyor,»
«Şimdi geliyorum vergi iadesi konusuna:
Vergi iadesi Yahya Demirel'e ne zaman yapıldı,
kimin tarafından verildi?»
Sayın milletvekilleri, belki sizi sıkıyorum. Biraz
evvel Sayın Şensoy da pek çok yerini okudu,. Sanı-
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yorum daha sonra Sayın Maliye Bakanı da, bu çok
'özene bezene hazırladığı belgeyi, belki başından so
nuna bir daha okuyacaktır; ama dinlemekte yarar
var. Çdk ibret amiz lâflar var. Hafızalarımızda kal
ması, gelecek için de faydalı olur.
«Vergi iadesi Yahya Demirebe ne zaman yapıl
dı? Kim tarafından verildi? Yahya Demirel yaban
cı ülkelere mobilya ihraç etmiş. İddia ne? İhracat
yapılmamış ve vergi iadesi usulsüz olarak verilmiş.
Eğer böyle bir hadise varsa, hatadır, suçtur. Bunun
mutlaka takip edilmesi, mutlaka cezalandırılması icap
eder. Kimin? Evvelâ failin; yani bu usulsüzlüğü ya
panın, ondan sonra bunu yapmaya vesile, vasıta ola
nın; yani bu vergi iadesini ödeyenin, bu9ihraç belge
sini verenin cezalartdırılması lâzımdır.»
«Beş partinin dışında Yahya Demirelin icra et
miş olduğu mobilya ihracatı yoktur.» Türkçesi de
çok güzel, j
«Yahya Demirel, yeniden bir parti daha mobil
ya ihraç etmek için müracaat etmiştir; Ticaret Ve
kâleti bunu tetkik etmiş ve 15 Mayıs 1975 tarihinde
reddetmişcir. Bizim Hükümetimiz zamanında Yahya
Demirel'e yapılan muamele bir ihraç talebinin red
dinden ibarettir. Ne kendisine verilen bir müsaade
vardır, ne Demirel Hükümeti zamanında ödenmiş olan
bir kuruş vergi iadesi vardır, ne de gerçekleştiril
miş bir gram ihracat vardır. Şayet bu ihraç muame
leleri usulüne uygun değilse suçlusu kimdir? Suçlu o
zamanın Hükümetidir. Eğer usulüne uygun değilse,
bunun içinde suiistimal varsa, bunun içinde sahte
kârlık varsa, Ticaret Vekâletinin İhracat Umum
'Müdürlüğünden müsteşarına, dış ticaret ateşlikle
rinden Ticaret Vekiline kadar hepsi suçlu değil mi
ttir?»
«Şimdi ondan sonraki iddiaya geliyorum: Bu ih
racat yapılmadı, oradaki firmalar hayalî, İsviçre'de
ki firmalar yok, hayalî firmaya ihracat yaptı, geldi
vergi iadesini aldı. Şimdi sormak gerekir, Şubattan
Kasım ayına kadar 1974 yılının dokuz ayında beş
parti ihracat, ithalâtçı firmalara yapılıyor. Bu beş
parti ihracata devamlı müsaade veriyorsun, devamlı
olarak döviz geliyor, karşılığında vergi iadesini ödü
yorsun; fakat sen görevden ayrılınca firmalar sahte
oluyor. Hangi firmalar? Senin zamanında müsaade
ettiğin firmlar.»
^Konuyu Merkez Bankasında ve firma nezdinde
inceledik.» Mevzuat yönünden Sayın Maliye Bakanı
nın görevlendirdiğini söylediği, müfettişler ekibi diye
büyüterek söylediği iki müfettişin verdiği ara rapo
ru sunuyor Sayın Bakan:
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«•Merkez Bankasında ve firma nezdinde inceledik. Mevzuat yönünden mobilyada vergi iadesi duru
munu inceledik. Merkez Bankası Ankara Şubesin
de, mutavassıt bankalarda yapılan muameleleri tetkik
ettik. İhracatın bütün vesikalarının tetkikinden çıkan
sonuç şudur: İhracat muamelelerinin usulüne uygun
olarak yapıldığı, aranılan belgelerin tamam olduğu,
dövizin zamanında getirildiği, dövizin zamanında
Merkez Bankasınca satın alındığı, gümrük çıkış be
yannamelerinin muntazam ve ihracat için aranan bü
tün vesikaların tamam olduğu ortaya çıkmıştır. Ay
rıca ilâve edeyim ki, firmaların sahipleri arasında
Şellefyan adında bir kişi bulunmamaktadır.»
Şimdi sevkili arkadaşlarım, Maliye Bakanı bu
Sözleri; kendi deyimiyle resmî makamların belgele
rini ortaya koymak için değil, kapalı kapılar arka
sında, göstermediği, gösteremediği belgeleri, konuyu
aydınlatıcı olarak değil, örtbas edici gayretlerinin
gereği olarak kullanmak için söylemektedir.
Bir tek misal vermek İsterim: Ne diyor Sayın Ma
liye Bakanı? «Ayrıca ilâve edeyim ki, firmaların sa
hipleri arasında Şellefyan adında bir kişi bulunma
maktadır.», Hâlâ aynı kanaatte midir Sayın Maliye
Bakanı, bilmiyorum; biraz sonra kendileri teşrif eder
lerse, bu merakımızı herhalde giderecekler.
21 Ocak 1975 tarihinde - bu evrakın arasında
var - Lozan'da Yahya Kemal Demirel'le Etablissement Mopar Şirketi arasında imzalanan mukavele
de - eğer Sayın Bakanda yoksa bir örneğini ben tak
dim edeyim - Mopare'i temsil eden imza K. Arden'
dir. K. Arden'in, Arden Şellefyan olduğunu bilmeyen
var mı? Hele Sayın Maliye Bakanı bunun Mıgırdıç Şellefyan'ın oğlu olduğunu bilmez mi? Bern Ti
caret Müşavirliğinin, Maliye Bakanının bu sözleri
söylediği tarihten 22 gün önceki bir tarihi taşıyan
yazısında, Etablissement Mopar firması için gösteri
len adreste, bir; telefon numarasında, iki; Lozan
Ticaret rehberinde, üç; Arden Şellefyan isimli bir
kimse gözüktüğünün yazıldığından haberi olmaz mı?
Değerli arkadaşlarım, Sayın Şensoy'un, Sayın Ma
liye Bakanının 10 Eylül yarı açık basın toplantısındaki
demecinden alıp naklettiği paragrafların hepsine ce
vap vermeye kalkarsam, zaman yetmeyecek. Umarım,
gensorunun gündeme alınması kararını alırsanız, da
ha geniş zamana sahip oluruz ve gerçekten şu konu
ne imiş, M. S. P.'li arkadaşlarımızın «Gerçekten ko
nunun tetkike ihtiyacı olduğunu biz de görüyoruz»
sözlerinin samimiyetine de güvenerek, gerçekten ne
imiş, hep beraber, enine, boyuna konuşarak öğreni
riz.
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Bir belg« okudular Sayın Şensoy, bu Etablisse<ment Mopar Şirketinin çok itibarlı olduğu yolunda
bir belge; Maliye Bakanının basın toplantısından ala
rak okudular; ama, biraz evvel okuduğum gümrük
başmemuru tezkeresi gibi, onda da aynı metodu kul
landılar, bunun da tamamını okumadılar. Şimdi izin
verirlerse ben de bazı belgeler okuyacağım:
Societe de Banque Suisse; «özür dileriz, kayıtla
rımızda mevcut değildir.» Bern Ticaret Müşavirliği
ne verdiği resmî cevap.
Union de Banques Suisses; «Bu firma, tarafımız
dan tanınmamaktadır ve bölgemiz yıllıklarının hiçbi
risinde de bulunamamıştır.» Şayet ihtisas sahibi bir
ajans vasıtasıyle bir anket yaptırmamızı arzu ederse
niz, bize bildirmenizi ve sarih adres vermenizi rica
ederiz. Bu takdirde gereğini memnuniyetle yapaca
ğız.»
Bitmedi: Vaduz Kantonu Ticaret ve Sanayi Oda
sı; « 2 . 5 . 1975 tarihli mektubunuz aldığımızı teyit
ederiz, ve Mopar Firmasının Vaud Kantonu Ticaret
ve Sanayi Odasına kayıtlı olmadığını kaydetmenizi
rica ederiz. Her zaman hizmetinizde.» Altında imza.
Bern Ticaret Müşavirliğine yazılıyor bu.
Bitmedi: «Cenevre Ticaret ve Sanayi Odası; Tür
kiye Büyükelçiliği; Baylar, 14 tarihli mektubunuza
cevap olarak size bildiririz ki, înter Traderpex
Co. Ltd. ve Commar Co. Ltd. şirketleri ticaret sici
linde kayıtlı değildir. Öte yandan bu şirektler odamı
zın üyesi de değildirler. Saygılarımızın teyidini kabul
ediniz baylar...»
Bitmedi: Union de Banques Suisses'in bir başka
yazısı; «Üzgünüz, fakat bu firma ile ilişkimiz ve bu
konuda bilgimiz yoktur. Ajansımız bize bildiriyor
ki bu kuruluş şehrimizin ticaret sicilinde kayıtlı de
ğildir ve verilen adres de tanınmamaktadır.»
Bunları dilerseniz sürdürüp gidelim, ama siz sa
bır gösterseniz de benim zamanım, sanıyorum azalı
yor.
Bütün bunları bilerek, gerçeklere ters beyanlar
da bulunmuştur. Sayın Bakan. Eğer, «Bunları o za
man bilmiyordum» diyorsa Sayın Bakan, yerinde
oturmamalıdır; bilmiyorsa oturmamalıdır, biliyorsa
oturmamalıdır. Ama Sayın Bakan, Sayın Maliye Ba
kanı, hukükan yapması gerekenin değil, Başbakanını
ve onun sevgili yeğenini korumak için yapılması uy
gun olanın peşindedir.
İki gün önce, «^Kanunların suç işleyenlerin yaka
sına yapışmalarını sağlamak Hükümet olarak görevi
mizdir» diyen Başbakan, Maliye Bakanının bu beya-
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nım nasıl karşılamış, ne tepki göstermiştir? 12 Ey*
lülde, burada huzurunuzda tekrarlamaktan hicap duy
duğum, bir Başbakanın değil, herhangi bir insanın
ağzından çıkmaması gereken küfür sözleri arasında
söylediği şudur: «Müfteriler, tükürdüğü tükürüğü yalayacaktır. Yalanın saltanatı yıkılacak, vatandaşın
sağduyusu, fazileti hâkim kılmaya devam edecektir.»
Bunun açık anlamı, ortada artık kovuşturulması
gereken bir konu olmadığının, atı alanın Üstükar'ı
geçtiğinin ve yaptığının Yahya Demirel'in yanma
kâr kaldığının ilânıdır.
Bakınız Maliye Bakanı 17 Eylül'de Cumhuriyet
Gazetesine gönderdiği tekzip yazısında ne hikmetler
savuruyor. Bu tekzip, o zaman, Asliye Ceza Hâki
minin herhalde yanlış bir takdiriyle olacak! neşre
dilmemiş ve biz ancak dün Cumhuriyet Gazetesinin
kendiliğinden bu. tekzibi neşretmesi sonucunda, bu
kadar güzel bilgileri, hikmetleri okumak ve yararlan
mak imkânını bulabildik.
Tekzibin başlğına bakınız : «Yahya Demirel mev
cut bir firmaya yaptığı ihracaattan 27 milyon döviz
geliri sağladı.» Eğer bu tekzip çıksaymış 17 Eylül'de,
yani seçimden önce, Cumhuriyet Gazetesinde, mah
keme zoruyle bu başlıkta okuyacakmışız. Bakınız bu
bir cümlede Maliye Bakanı neler söylüyor : Elhâk
güzel avukatlık yapıyor. «Yahya Demirel mevcut
bir firmaya yaptığı ihracatta...» Bir, ihracat yapılan
firmaların hayalî olduğu iddiasını çürütüyor; «mev
cut bir firmaya yaptığı ihracat.» İhracat da yapmış,
onun da altını çiziyor ve bunun sonunda ne yapmış?
Biz ve «bir kısım beynelmilel komünizmin aleti ba
sın», mütemadiyen, 13 milyon vergi iadesi aldı, hep
onu söylüyoruz. Halbuki Yahya Demirel ne yapmış?
27 milyon döviz geliri sağlamış memlekete, Sayın Ba
kan biraz daha zorlasa, Yahya Kemal Demirel'e, Hani şu bazı ihracatçılara yapıyorlar - altın madal
ya verecek : Bu kadar döviz getirmişsin al sana bir
madalya. Bakınız neler söylüyor tekzip yazısına ek
lediği dilekçede : «Haberin yalan olduğu, Bakanlığı
mızın yaptırdığı tahkikat, resmî belgeler ve maliye
müfettişlerinin raporları ile tespit edilmiş olduğun
dan...» Kim söylüyor? Maliye Bakanı. İnanmak lâ
zım tabiî. «Kamu efkârında...» «Kamu efkârında»,
bu da yeni bir deyim, «menfi fikirlerin doğmasına
neden olan bu haberin adı geçen gazetede tekzibi
icap etmektedir. Haberin tekzip edilmemesi, vatan
daş nezdinde sarsılmak istenen Devlet Maliyesine gü
ven hissesinin daha da zayıflamasına neden olacak*
tır.»

M. Meclisi

B : 80

Sizler sanırım anlamışsınızdır ne demek istediği
ni. Dinleyen söyleyenden arif gerek, ama benden de
ğil, yazaridan. «Hazine itibarına gölge düşüren ve
yalan olduğu resmî kayıtlar ve müfettiş raporlarıyle
saptanan bu haberin, en kısa sürede adı geçen gaze
tede tekzibi millî menfaatlere uygun bulunmaktadır.»
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler.)
Bu, Sayın Maliye Bakanının Sulh Ceza Mahke
mesine verdiği talimat.
Tekzibin içinde ne diyor? «Elçiliğimizden alınan
5 Eylül tarihli cevap ve buna ekli resmî belgeler ile
banka mektuplarından, adı geçen firmaların hayalî
değil gerçek: olduğu ortaya çıkmıştır.»
Sayın Bakan, hiç kimseye yalancı demek âdetim
değildir, size de demiyorum; ama izninizle bir şey
söyleyeceğim : Şu sözünüz yalan.
«Böylece Maliye müfettişlerinin tanzim ettikleri
nihaî raporla söz konusu ithalâtçı firmaların hayalî
değil gerçek: olduğu ve ihracatın mevcut kanun ve ni
zamlara uygun olarak yapıldığı, gümrük çıkış beyan
nameleri ve gümrük kayıtlarının tam ve muntazam
bulunduğu, - arkadaşımız Karadeniz Ereğlisinden
gönderiyor raporları - ihracat karşılığı dövizlerin ek
siksiz ve zamanında yurda getirilerek Merkez Banka
sına yatırıldığı, bu ihracat dolayısıyle vergi iadesinin
firmanın kanunî defterlerine hâsılat olarak muntaza
man kaydedildiği, - e... bir de onu yapmasaymış esasen iddianın adi bir İftiradan ibaret olduğu, muh
birin, hadiselerin cereyen ettiği tarihte kanunî yet
kilerini kullanarak buna mani olmamasından belli
dir.» hükmünü veriyor.
Değerli arkadaşlarım, gerçekten iddianın mı, yok
sa deminden beri sıralamaya çalıştığımız Sayın Ma
liye Bakanının, Sayın Ticaret Bakanının ve de Sa
yın Başbakanın bu olay nedeniyle, bugüne kadar sü
regelen demeç, beyan ve son moda tekziplerinin mi
adi bir yalan ve iftira olduğunun takdirlerini, vic
danlarınızda siz yapacaksınız. Ama, başta da söyle
dim, bir asliye ceza sayın hâkimi çıkıyor, bütün
bu oyunu bozuyor. Ne diyor asliye ceza hâkimi,
Cumhuriyet Gazetesinin itirazı üzerine; «Bakanlık,
Yahya Demirel'in suçsuzluğunu ileri sürerek tekzip
görideremeyeceğinden....»
Sen Yahya Demirel'in avukatı değilsin» diyor.
(C, H, P. sıralarından «BraVo» sesleri, alkışlar.) «Tek
zip görideremeyeceğinden, esasa girmeden, bu bakım
dan, yerinde görüldüğünden itirazın kabulüyle tekzibin
reddine.»
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NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — 20 senelik aile.
avukatı o.
İSMAİL HAKKI BÎRLER (Devamla) — Değerli
arkadaşlarım, 10 Eylül'de Sayın Bakan bu demeci
veriyor; «Müfettişleri görevlendirdim, sonuçlan ge
tirdiler, her şey usulüne uygundur.» diyor. Sonra
daha sıkışınca, Karma Bütçe Komisyonunda, Cum
huriyet Senatosunda ve Millet Meclisinde Sayın Halil
Başol da aynı yola gittiler: «Efendim, asıl soruşturma
devam ediyor.
Şimdi, işinize geldiği zaman, «Bitti, sonuçta hiç
bir şey olmadığı anlaşıldı» dediğiniz mi doğru; «So
ruşturma devam ediyor» bu mu doğru? Eğer ikinci
si doğru ise, sürdüğünü, devam ettiğini söylediğiniz bi
zim de inandığımız - Maliye Bakanı söylüyor - so
ruşturma bitti mi? Bitti ise, ne sonuç verdi? Bunu mer
cilerine verdiniz mi? Açıklamayı düşünüyor musu
nuz? Sonucu itibariyle açıklamada mahzur görebi
lirsiniz, sonucu itibariyle sizin daha evvelki beyanla
rınızı, Kabine arkadaşınız Ticaret Bakanının daha ev
velki beyanlarını, Başbakanınızın daha evvelki beyan
larını teyit mi ediyor, tekzip mi ediyor? Bize bu kadarcik ışık tutmayı, sanıyorum ki esirgemezsiniz Sa
yın Bakan.
Sayın milletvekilleri, şimdi bir noktayı açıkça or
taya koyalım: Başta Başbakan olmak üzere, Maliye
ve Ticaret Bakanları ve de irili - ufaklı sözcüleri, ya
zarları ne diyorlar? Bugün burada yine aynı şey
söylendi: «Efendim, bütün bu işler ne zaman olmuş?
Ecevit Hükümeti zamanında. E, bizden ne istiyor
sunuz?» Sizden ne istediğimizi söyleyelim:
«Kanunlara aykırı, suç işleyenlerin yakasına ya
pışmayı sağlamak, Hükümet olarak görevimizdir»
sözünüze, Başbakan olarak bu sözünüze, Bakanlar
olarak bu sözünüz, kişilikleriniz bizi ilgilendirmez,
ama işgal ettiğiniz mevkilerin haysiyeti içinde, sahip
çıkmanızı istiyoruz. (C. H. P. sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar)
«Suç varsa, Ecevit zamanındadır; suçlu varsa
Ecevit'tir» demek yetmez. Bir yandan «Suçlu Ece
vit'tir» diyeceksiniz, öbür yandan yapılan 5 parti ih
racatın usulüne uygun olduğunu, hiç bir yolsuzluk ol
madığını, soruşturma sonucunu bile beklemeden ilân
edeceksiniz. Çünkü, yeğeniniz Yahya Demirel'i ko
rumaya, kurtarmaya mecbursunuz.
Geliniz,' soğukkanlı olarak, objektif olarak bir-,
likte düşünelim: Yahya Demirel; Şubat, Nisan, Tem
muz 1974'te 3 parti ihracat yapmış, vergi iadelerini
de almış. Tamam, hiç itirazımız yok. Haklı olarak
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soracaksınız; niye ihraç müsaadesi verdiniz? Niye
vergi iadesi ödediniz? Çok haklı bir sualdir. Cevabını
verelim, Lütfen siz de dinleyin. Yürürlükteki mev
zuat ve uygulama, o zaman yürürlükteki mevzuat
ve uygulama, incelemenin sadece evrak üzerinde ya
pılmasını emrediyor. Âdeta, herhangi bir işte, nü
fus kâğıdı örneği istenir sizden, savcılıktan sabıka
kaydı istenir, muhtardan ikametgâh senedi istenir,
altı tane de vesikaluk fotoğraf istenir; tıpkı onun gi
bi; ama bu belgeleri alan merci, bu nüfus kâğıdı ör
neği, bu ikametgâh senedi, savcılığın verdiği sabı
ka kaydı sahte midir değil midir, usulüne uygun mu
dur diye araştırmayı düşünmez? Ne zamana kadar?
Ya ciddi bir şüphe uyanıncaya veya bir ihbar olun
caya kadar. O güne kadar vergi iadesindeki uygula
ma bu. Bunun dışında hiç bir merciin bir başka in
celeme yapması mümkün değildir.
Evraklar tamam, geliyor. Ekspertiz raporu var,
akreditif mektubu var, ihracatçılar birliği tescil ve
lisans belgeleri var; ihraç izni alırsınız. Gümrük çı
kış belgesini de tabiî Karadeniz Ereğlisi'nden tanıdı
ğınız bir gümrükçü varsa alıp getirdiniz Merkez Ban
kasına ibraz ettiniz mi vergi iadesini alırsınız. Uygula
ma bu.
Ne yapmış Ecevit Hükümeti? 1974 Bütçesine bir
73 ncü madde getirmiş; bu vergi iadesindeki başı
boşluğu, disiplinsizliği yok etmek için, Konuyu bir
denetime tabi tutabilmek için Maliye Bakanlığını
yetkili, görevli, sorumlu kılmış. Maliye Bakanlığı 31
Temmuzda 1 numaralı tebliğini neşretmiş. Bu tebliğ
de yeni usuller getiriliyor;
«İhracatta vergi iadesinin yapılmasından önce
Maliye Bakanlığıyle Merkez Bankası, fiyatlar ile
malların nitelik ve niceliği hakkında uygun görece
ği ek bilgi ve belgeleri istemeye de yetkilidir» diyor,
yetkili kılıyor. O halde, 31 Temmuzdan sonradır ki,
bir ihraç talebi geldiği zaman idarenin; bütün bu bel
gelere baktı, tamam, ihraç izni vermeğe mecburdur;
hayır. «Şu fiyata sattım» diyorsun, acaba doğru mu?
Fiyat incelemesi yapmaya hem yetkili, hem zorunlu.
Nereye sattın, sattığın firmanın malî durumu nedir
bize itibar mı kazandırıyor, o pazarda biz itibar mı
kaybediyoruz? Bunu incelemeye mezun.
İhraç yaptığın ülkenin pazarı nedir? O pazarda
bize itibar mı kazandırıyor, o pazarda biz itibar mı
kaybediyoruz? Bunu incelemeğe mezun.
«Gelen—dövizi nereden aldın? Gerçekten sattığın
malın karşılığı bedeli midir, yoksa serbest piyasadan,
işçilerden, karaborsadan mı toplayıp getiriyorsun?»
Bunları incelemeğe mezun. Ne zaman? 31 Temmuz
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1974'ten sonra. 31 Temmuz 1974'ten sonra, Ecevit
Hükümetinin görevden ayrıldığı 17 Kasım 1974 ta
rihine kadar, mobilya konusunda verilmiş ihraç izni
yok. 26 Kasımda Yahya Kemal Demirel yeğenimize,
aynı günde iki parti birden yerilen ihraç izni, Ecevit
Hükümeti zamanında değil. Keşke olsaydı diyorum.
Bugün, 26 Kasım da hangi hükümet vardı, O Hükü
met gelip burada hesabını verir mi vermez mi tartış
masına girmeden, keşke biz vermiş olsaydık da bu
hesaplaşmayı çok daha ciddi bir platformda, öyle
Göktepe önergesi ile Eğe önergesi ile değil, ciddi bir
Platformda yapmak imkânını bulsa idik. Ama hiç
bir hükümeti suçlamıyorum, şimdiki Hükümeti de
suçlamıyorum, Hükümetteki görevlerini yapmayan,
sorumluluklarının gereğini yerine getirmeyen üyeleri
suçluyorum. O Hükümet de, Irmak Hükümetinin
yetkili, sorumlu kişileri de bu genelge, bu tebliğ is
tikametinde tedbirlerini. almışlar, gümrüğe yazmış
lar; ama demin anlattım, o hiyerarşik düzen, havale
düzeni, işi götürmüş Mehmet Çağlı'ya kadar; Meh
met Çağlı çok titizlikle, «Çok, çok, çok titizlikle in
celenmiştir» diye raporunu vermiş; ama ne gariptir,
o çok titizlikle incelenen demonte yatak odaları, de
monte yemek odaları gidinceye kadar, Akdeniz'in
dalgalarından olacak - möble vasıflarını kaybetmiş-,
ler. Bunda kimsenin günahı yok.
Öte yandan, «Bir vatandaşın Temmuz ayı son
larındaki bir ihbar mektubu 33 gün sonra muamele
ye konmuş» diyor Sayın Şensoy. 23 Ağustosdan 27
Temmuzu çıkarınca 33 gün olmaz, bu bir şeydeğil.
Temmuz ayı sonlarındaki bir ihbar mektubu, Güm
rük Tekel Bakanı tarafından teftiş kuruluna gönde
rilmiş, sessiz nümayişsiz bir soruşturma başlamış.
4 ve 5 nci partilerin ihracı 26 Kasımda, Ecevit
Hükümetinin görevden ayrılmasından bir hafta son
ra gerçekleşmiş. 1975'in Ocak ayında da bunlara ait
vergi iadesi ödenmiş. Vergi iadesi toplamı da 20
milyonu bulmuş.
İşlerin böylesine tıkırında gittiğini gören Yahya
Kemal Demirel ve arkasındakiler, bu miktarı yeterli
görmemiş olacaklar ki, bir partide 12 milyonun üs
tünde çıkar sağlayacak yeni bir ihracatın müracaatını
yapmışlar. Müracaat tarihi 5 Mart 1975'tir. Evrak
lar tamam; ama Ankara Sitelerden yükselen dedi
kodular da yavaş yavaş ortalığa yayılmaya başlamış.
İhracat talebi Libya için. O günlerde Ticaret Ba
kanı Halûk Cillov'un bir demşci var. Sayın Cillov
diyor ki: «Libya'nın Türk işadamlarına tanıdığı t o
lerans çok fazla. Ancak, benim en büyük endişem,
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tanınan bu yakınlık ve itimadın istismar edilmesidir.
İstismar edildiği takdirde, Türkiye için açık olan bu
geniş pazar, işadamları ve işçiler için geniş imkân
ve iş sahası bir anda kaybedilebilir». Günün Tica
ret Bakanı bu endişesini izhar, ediyor.
Başka konuları bilmeyiz, ama mobilya konusun
da sayın Cillov'un endişelerini yersiz bulduğumuzu
ifade etmek istiyorum. Zira Sitelerden toplanan ve
Mobilyacılar Derneğinin beyanına göre, ticarî de
ğer ve kalitesi şüpheli mobilyalardan hiç birisi, Lib
ya'nın hiç bir limanında karaya çıkmamıştır; hatta
Karaali motorunun nerede kaldığı da bilinmemekte
dir. Sayın Cillov müsterih olabilirler, mobilya açısın
dan Libya'da itibar kaybımız bahis konusu değil
dir. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler)
Evet, Ticaret Bakanlığı sorumluları mevzuatın
kendilerine verdiği yetkiyi kullanarak ve görevlerinin
gereğini yaparak bir incelemeye girmişlerdir. Muka
vele aslını istemişlerdir, Libya'daki alıcı firmanın
adını istemişlerdir, bir yandan da aracı firma olarak
gösterilen Etablissement Mopar hakkında Bern Ti
caret Müşavirliğinden bilgi istemişlerdir. Libya'daki
alıcı firmanın isminin bildirilmeyişi, Etablissement
Mopar'm gösterilen adreste bulunmayışı, şüpheleri
artırmış ve hele son partinin de aynı şirket aracılığıyle yapıldığı hatırlanınca, beşinci partinin de aynı
şirket aracılığıyla yapıldığı hatırlanınca, daha de
rinlemesine incelemeye başlanmıştır.
Yazışmalar, teleksler, «telgraflar devam etmiş, so
nunda 12 Mayıs 1975'te dosya Bakan Başol'un önü
ne konmuştur.
Şimdi sorularımızı bir kere daha tekrarlayalım:
Altıncı parti ihracata ait başvurma evrakında, Sa
yın Başol, şeklen hiç bir noksan bulunmadığı halde
hu talebi niçin reddettiniz? Bir vatandaşın usulüne
uygun talebini redde hakkınız, yetkiniz var mı? Yah
ya'nın hakkını da ben savunacağım. Herhangi bir ne
denle, aslında pek çok nedenle, ret zorunda kaldıy•sanız, ret nedeni veya nedenleri dolayısıyle sorumlu
arkadaşlarınız tarafından ısrarla uyarıldığınız, hatta
iki sahifelik yazılı not da verildiği halde, niçin soruş
turma açmadınız?
Size verilen yazılı notun bir kısmını okuyacağım:
«Diğer taraftan, söz konusu İhracata ilişkin belge
lerin ihraç yapılmadan, ya da ihraç edilen mamulden
farklı olarak düzenlenebilme imkânı yanında, dışa
rıdan döviz temin edilerek bunların ihraç bedeliymiş
gibi Türkiye'ye gönderilmesi, ya da gerçek bedelden
artan kısmının aynı şekilde tamamlanması mümkün
bulunmaktadır.»
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Son yıllarda işçi dövizlerinin Türkiye'ye akımı
azalıyor. Niçin? Nedenlerinden bir tanesi, niçinin ce
vaplarından bir tanesi; bu ihraç edilen malların ger
çek bedelleri olarak gelmiyor bu paralar. Hayalî ih
raçlardan vergi iadesi alabilmek için, dışardan top
lanan, serbest piyasadan toplanan dövizler olarak ge
tiriliyor. Siz de, «Resmî yoldan işçi dövizi niye gel
miyor?» diye kara kara düşünüyorsunuz.
Bu açıdan, özellikle orman sanayii ürünü olan ve
ek olarak en yüksek oranda ihraç desteğine sahip
bulunan - Sayın Uysal'ın tabiriyle yağlı pilav, kaşık
da belde - genellikle bünyesel ekonomik ve ticarî
zaıflar taşıyan Ortadoğu ülkelerine yönelik ahşap
mobilya ihracatında, Türkiye'den ihraç edildiği ko
nusunda belge ibraz edilmesiyle yetiniimeyip, alıcı
ülkeden durumun tespitinde yarar görülmektedir. İt
halatçı ülkedeki temsilcimiz aracılığııyle yürütülecek
bu araştırmanın fiilî ithalata ve gerçek bedele dönük
olması gereklidir. İhracatımızın geliştirilmesinin ta
şıdığı önemin her zamankinden çok daha fazla arttığı
günümüzde, bu amaca dönük teşvik tedbirlerinin
kötüye kullanılmasını önlemek, en az ulusal çıkarlar
kadar, iyi niyetli ihracatçıların suiistimale dönük ça
lışanlar karşısında korunması açısından da zorunlu
bulunmaktadır.»
Ne desin Sayım Bakan görevlileriniz size bun
dan başka? Bundan daha açık nasıl uyarılabilirdiniz ki; Temmuz'un sonlarında, «Ciddî bir ihbar olur
sa soruşturma yaparım» buyurabiliyorsunuz. Bir ön
ceki 5 nci parti ihracat da aynı şirket aracılığı ile ya
pıldığı halde, hiç olmazsa bu 5 nci parti ihracat da
aynı şirket aracılığı ile yapıldığı halde, hiç olmazsa
bu 5 nci parti ihracat için niçin soruşturma açmadı
nız? Bir yandan, Ecevit Hükümetini suçlamak için,
onun zamanında olduğunu söylüyorsunuz; ama, eğer
varsa Ecevit'in suçluluğunu ortaya çıkarmak için da
hi, ilk şart olan soruşturmayı açtırmıyorsunuz. Bu
akıl dışı davranışı nasıl izah edeceksiniz? Ama, biz
hemen cevabını verelim: Soruşturma açtırsaydınız
Ecevit'in ve o zamanki Maliye, Ticaret Bakanlarının
dürüstlükleri ortaya çıkacaktı, bundan üzülecektiniz.
Asıl üzüleceğiniz nokta ise; sevgili yeğeninizin suç
luluğunun daha o zaman ortaya çıkacağı idi. Ama,
ne yaptıysanıız fayda etmedi, su testisi su yolunda kı
rıldı.
Şimdi ne yapıyorsunuz? Güya Demirel ailesinin
gittikçe katmerlenen kamburu ile bir denge kurmak
hevesi ile Ecevit ve bakanları hakkında soruşturma
gelen her konuyu önerge olarak getiriniz, en ince
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Değerli arkadaşlarım, öyle gözüküyor ki, Suudî
noktalarına kadar didik didik ediniz, hiç pervamız i
Arabistan'ı
gördüm, gelir dağılımı âdil değil..
yok.
Yalnız hemen ilâve etmek istiyorum; TRT konu
NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — O şeyi de giydin
sunda Sayın Başbakan hakkında - Bakanlar Kuru
mi?
lundan ayırarak - Sayın Başbakan hakkında verdi
İSMAİL HAKKI BÎRLER (Devamla) — Onun
ğiniz soruşturma önergesinin hâlâ görüşülememesine olduğunu bilmiyorsunuz, ortaklarınızdan sorun,
nin nedeni sizsiniz; arkadaşlarınıza lütfen söyleyiniz
I öğrenirsiniz.
•komisyona gelsinler, başkanlarını
seçsinler, rapor
BAŞKAN — Sayın Birler, cevap vermeyin efen
Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna bir an
dim,
evvel gelsin.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Boş
Anayasa Mahkemesi karar verdi diye, sakınıyor
vaktimde gelin bir gün anlatayım size.
sanız, ne yapalım katlanacaksınız. Vaktiyle söyledik
Suudî Arabistan'da gelir dağılımı âdil değil, hasize, yapmayınız yanlış yapıyorsunuz dedik; güldü
nüz, içinizdeki yüksek hâkimler güldüler. Bütçe Ko I yat seviyesi yüksek değil; ama öyle gözüküyor ki,
Son Havadis de bunu koyduğuna göre, Sayın Şensoy'
misyonunda bir Yargıtay eski üyesi üzerime yürü
dü, «Sen nereden biliyorsun 'Anayasa Mahkemesinin I un biraz evvel burada söylediği gibi, bu Suudî Arab
iptal edeceğini?» diye. Kuşlar haber getirmedi. Ha
istan vatandaşı da maddî ve manevî gelişme hakkını,
yır efendim, aklım söylüyordu, izanım söylüyordu,
Anayasal hakkını çok iyi kullananlardan birisiymiş.
mantığım söylüyordu. (C H. P. siralarından «Bra
1970 öncesi dönemde kardeşi Hacı Ali Ziraat
vo» sesleri, alkışlar)
Bankasından usulsüz krediler alırken, Devlet Demir
yolları arsalarını ucuza kapatırken de Süleyman De
Hiç pervamız yok, Yüce Meclisin vicdanına, Türk
mirel Başbakandı. Demirel, o günkü çoğunluğun oy
halkının sağduyusuna güvenimiz tam; ama biliniz ki,
larıyla Meclis Soruşturmasından yakasını kurtarmış
bir tarafında Demirel ağırlığı olan günah terazisini,
tır; ama Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra, Ziraat Ban
diğer tarafa kuş tüyü atarak dengeleyemezsiniz.
kası
Disiplin Kurulu bu usulsüzlüklere, yolsuzluklara
(C. H. P. sıralarından alkışlar)
Size en güzel cevabı sayın Mavioğlu verdi. Ta I alet olan müdürleri, memurları cezalandırmıştır,
j mahkemelerde mahkûm olmuşlardır. Bunlardan han
biî anlayanlar için.
gisinin bankadan atıldıktan sonra Hacı Ali Demirel'le
Bugünkü Adalet Partisi sözcüsü de..
ortak şirket kurduğunu sizler benden iyi bilirsiniz.
Nİ'HAN İLGÜN (Tekirdağ) — Muvazaa oldu.
I Aslında bunda şaşılacak bir taraf da yoktur.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Muva
Simdi, görevini bir yana bırakarak, Demirci'lerin
zaanın ne olduğunu benden sonra kürsüye çıkacak
avukatlığını
üslenen, biraz sonra burada aynı göreolan grupun sözcüsüne sorarsanız, size çok güzel
I ve devam edecek olan sayın Maliye Bakanı Ergeneanlatır.
kon da aynı yollardan geçmiştir. Devlet Planlama
Bugünkü Son Havadis Gazetesinin başlığı; «Di
Teşkilâtı
görevlisi olarak teşvik belgesi verdiği fir
ğer Sanııklar Nerede?» En son cümleyi okuyorum;
maya,
hemen
peşinden dolgun ücretle müşavir ol
«Yeter artık, Bizans oyunları son bulsun. Yahya Demuş,
çok
kısa
bir
süre sonra yine dolgun bir tazmi
mirel'in yanında Ecevit ve arkadaşlarının yargılan
natla
o
şirketten,
müşavirlikten ayrılmış, politikaya
ması imkânlarını bir an önce gerçekleştirelim.» Ada
girmiş. Demirel hakkındaki Soruşturma Komisyo
let Partisi sözcüsü gazete size çağrıda bulunuyor. Bu
nunda yaptığı şahitliğin karşılığı olarak da, önce
çağrıya uyacağınızı umarım, ben de rica ediyorum.
kontenjan milletvekilliği, sonra Maliye
Bakanlığı
Ne gariptir, yine bugünkü Son Havadis'in (var I koltuğunu almış.
var) bu, 1 nci ve 9 ncu sayfası, bir orta sayfa, buyu
İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Yaptığı şahitliğin
run; «Lockheed Firmasının Suudî
Arabistan'daki
I karşılığından kontenjan milletvekili.
temsilcisiydi» üst başlık. Büyük başlık; «Basit bir
-memurken iki yılda milyarder oldu, Tanrı, yürü ya
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Anayasal hakkıkulum dedi;» altında resimler, som altından tuvale j nı kullanmış.
ti varmış vesaire imiş... Bu da bugünkü Son Hava
BAŞKAN — Sayın Çetin, Saym Birgit, rica ededis,
j rim efendim, müdahale etmeyin.
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İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Belli
zihniyetin sahiplerinin hep belli çizgileri izlemesi ka
dar olağan bir şey yok.
Burada bir benzerliği daha dikkatlerinize sun
mak istiyorum;
Başjbakan Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, yeğen Yahya Demirel.. Hepsi de askerlik ko
nusunda mütemerrit.. (C. H. P. ve D. P. sıralarından
gülüşmeler, alkışlar), Bu tutum, sanırım bizim anla
yamadığımız bir tür milliyetçiliğin icabı olsa gerek.
Sayın Millî Savunma Bakanından Yüce Meclis hu
zurunda soruyorum; aylar önce rapor alarak asker
liğini erteleten Yahya Demirel'i, hem de şahsen emir
verdiğinizi tantana ile ilân ederek askere sevkettirmeye kalkıştınız. Rapor sahih bir rapor idi ise, buna
hakkınız var mı idi? Görevinizi kötüye kullanmış,
yetkinizi aşmış olmuyor musunuz? Rapor, sahte idi
ise, raporu verenler hakkında ne işlem yaptınız sa
yın Bakan? Yahya Demirel'in askere şevki için bu
güne kadar ne beklediniz?
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ordunun mobil
yalarından korkmuş sayın Bakan,
BAŞKAN — Sayın Birgit, rica ederim efendim.
Orduyu falan 'karıştırmayın.,
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Sayın
Millî Savunma Bakanının burada olmasını ve eğer
amcasının huzurunda açıklamaktan
çekinmiyorsa,
Yüce Meclisi aydınlatmasını bekliyorduk.
Ticaret Bakanı Sayın Başol, diğerlerinden geri
kalmamak için ve seçimlere 3 gün kala, 9 Ekimde
soruşturmanın bittiğini ilân ederek bakınız neler
söylüyor :
«Sayın Başbakanın 14 . 7 . 1975 tarihli talimat
ları üzerine, bu neşriyat ihbar kabul edilerek, yapı
lan ihracatın hayalî olup olmadığı hususunda Ba
kanlığımız müfettişleri gerekli incelemeleri yapmışlar
dır. Hayalî olduğu iddia edilen ihracat şu tarihler
arasında yapılmıştır; son partiye ilişkin vergi iadesi
10 . 1 . 1975 tarihinde ödenmiştir. Bilindiği gibi bu
tarihler arasında Hükümetimiz henüz görev başında
değildi, biz 31 Mart 1975 tarihinde Hükümet ol
duk - iyi oldunuz - Görüldüğü üzere, hayalî olduğu
iddia edilen ihracat ile ilgili muameleler tamamen
Ecevit Hükümetinin işbaşında olduğu döneme rast
lamaktadır. - aynı plak dönüyor - ortaya atılan bu id
dia üzerine Bakanlığımız, gerekli inceleme ve araştır
maları yapmış ve ihracatın mevzuata uygun olduğu
gerçeği ortaya çıkmıştır. İhracata konu olan mallarla
ilgili ekspertiz raporları mevzuatın tayin ettiği şart
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lara uygundur. Olayın cereyan ettiği zamanki Ba
kanlığımız yetkililerinin talepleri üzerine, Gümrük
İdaresince gerekli kontrol ve muayeneler titizlikle
yapılmış, - malum kimin yaptığı - gümrük çıkış be
yannameleri tanzim edilmiştir. İhracat bedellerinin
tutarı olan döviz miktarı yurda getirilmiştir. Hayalî
olduğu iddia edilen yabancı firmaların mevcut ol
dukları, dış ülkelerden sağlanan sicil kayıtlarından
anlaşılmıştır. Devletin devamlılığı fikrini ve icranın
sorumluluğunu soyadı tahripçilerine karşı daima mü
dafaa edeceğiz. (Alkışlar)»
Değerli arkadaşlarım, her şey tamam; soruşturma
bitmiş, her şeyin usulüne uygun olduğu görülmüş.,
E, nasıl oluyorda o günden bugüne Bütçe Komis
yonunda, Cumhuriyet Senatosunda, burada sizler
Bakan olarak, her bütçede sözcüleriniz, «Suçlu Ecevit'tir, Ecevit zamanında olmuştur, onu mahkûm et
mek lâzım» diyebilmişlerdir; gazeteniz yazıyor, «Ne
zaman Yahya Demirel'in yanındaki koltuğa otura
cak Ecevit?» diye. Hani suçu yok diyorsunuz. Biz ne
diyoruz: «Siz suç olup olmadım araştırmaya niyetli
değilsiniz» diyoruz; çünkü «Korkuyorsunuz» diyo
ruz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Bizim söylediğimiz de bu. Şunları bu. kesinlikle
söyleyen Ticaret Bakanı Sayın Halil Başol, aradan
aylar geçtikten sonra 8 Şubat 1976'da Cumhuriyet
Senatosunda, yüzünün renginde en ufak bir değişik
lik olmaksızın, bakınız ne söylüyor: «Soruşturma de
vam etmektedir» diyor. İnsaf etmez misiniz? Bu ki
şilere, peşpeşe gelen şu beyanların, şu tutumun, şu
davranışın sahibi kişilere; yerinizde oturunuz, birin
ci ve ikinci parti mahkemeye intikal etti; üçüncü,
dördüncü, beşinci ve altııbuçukuncu parti ile ilgili
soruşturmaları da, siz çok güzel yapıyorsunuz, buyu
run bunlara da siz devam ediniz» mi diyecek bu Yü
ce Meclis?
Değerli arkadaşlarım, hiç bir arkadaşımın, bü
tün bunlardan sonra bu kişilere güven ifade edece
ğine inanmıyorum.
BAŞKAN — Sayın Birler, 10 dakika süreniz kaldı
hatırlatıyorum.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Sayın
Başkan, çok teşekkür ederim
hatırlattığınız için,
toparlamaya çalışacağım.
27 Şubatta Sayın Demirel, Yahya Demirel'in
yurt dışına çıkışının yasaklandığı haberinin yer al
dığı gazetelerde «Bunların hepsi yalan, yalanlan tek
rarlamak suretiyle gerçeklik kazandırmak mümkün
değildir» diyor.
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28 Şubatta Yahya Demirel ve üç arkadaşı hak
kında tutuklama kararı veriliyor. •
«Yahya Kemal Demirel askere sevk edilecek»
diye bir balık.
«Yahya Demirel beni kimse askere sevk edemez»
dedi diye bir başka başlık.
Turhan Feyzioğlu «Devlet parasını zıkkımlananlar cezasını görmelidirler» dedi.
29 Şubat; Adalet Partisi Genel Başkan Yardım
cısı Cevheri, «Mobilya ile ilgili müfettiş raporunda
sahtelik var» dedi.
«Yahya Demirel bulunamıyor».
1 Mart; Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı Öztrak,
«Raporun takdirini ancak mahkeme yapar, diğer yo
rumlar hukuka aykırıdır».
«Yahya Demirel İzmir'de görüldü.»
ORHAN BİRGİT (istanbul) — Yalan, Yükse
liş Kolejinde saklanıyordu.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Demi
rel, «Herkes yeğeninden, kardeşinden ne kadar so
rumluysa ben de o kadar sorumluyum.» dedi.
Bakalım bir gazetede bir gazeteci ne diyor; he
men söylemeyeyim gazetenin ismini, yazarın ismini,
izninizle sonunda söyleyeceğim; ama söyleyeyim, öy
le enternasyonal komünizmin aleti olan falan birisi
değil. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler)
«Bilindiği "gibi Sayın Demirel..» (A. P. sıraların
dan gürültüler).
Sizin sözlerinize göre var, evet, ama Devlet eliniz
de, Hükümet elinizde, beceriksizliğinizle kopya ve
riyorsunuz, olur mu?
BAŞKAN — Sayın Akay, rica ediyorum efen
dim..
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — «Bi
lindiği gibi sayın Demirel'in bazı yakınları, sadece
onun değil, Adalet Partisiyle Türk siyasî hayatının
bütün kademelerinin, hatta hepimizin sırtında birer
kambur gibi durmaktadırlar.
Yaptıkları işlerin kitaba uygun olup olmadığı ikin
ci derecede mütalaa edilmelidir. Önemli olan, Sayın
Hacı Ali Demirel ile muhterem mahdumları Yahya
Demirel'in ticarî hevesleri dolayısıyle ağabey ve am
calarının, Sayın Demirel'in iktidarları döneminde,
Devletin ilgili dairelerinin ve makam sahiplerinin
'kapılarını aşındırdıkları Demirel'in
Başbakanlığını
ticarî heveslerine geniş ölçüde alet ettikleridir.
Bu kardeş ve yeğen kamburu yüzünden, Sayın
Demirel siyasî hayatının en müsmir çağında şaibe
li olarak damgalanmış, partisi açılan geniş kampan-
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ya sonucu yüzbinlerce oy kaybetmiş, hatta 12 Mart
muhtırasının veriliş sebeplerinden biri de bu kardeş,
yeğen meseleleri olmuştur.
Türkiye Hükümetinin Başbakanının yeğeni, şüp
heli ticarî faaliyetler sonucu yurt dışına kaçıp, İs
viçre tabiiyetine girmek zorunda kalan bir gayri Müslimle iş ortaklığı yapamaz. Başbakanın yeğeni Ana
dolu Kulübünde bir gecede kumarda birkaç yüzbin
lira kaybedecek şekilde gövde gösterisi yapamaz.
Sayın Başbakanın kardeşi, kitabına ne kadar uy
gun olursa olsun girişeceği her ticarî teşebbüste, ha
disenin ağabeyi aleyhine istismar edileceğini bilmemezlik edemez. Uzun, atlıyorum. .
«Milliyetçi Cephe Hükümetini Yahya Demirel
veya Hacı Ali Demirel kurdurmadı. Bu Hükümet ku
rulurken de ileride Demirel ailesinin daha fazla ka
zanması diye bir hedef _programa alınmadı.
Sayın Ali bey ve mahdumları, elde avuçta ne var
sa, bu Hükümet işbaşında kaldığı sürece onunla iktifa
etseler de bizleri lahavle çekmekten kurtarsalar iyi
olacak.»
Gazete, Orta Doğu; yazar Ahmet Güner. Sanı
rım bu yazısına müfcâfaten olacak TRT'ye müşavir
tayin edildi. (C. H. P. ve D. P. sıralarından gülüşme
ler)
Bir başka yazar; hiç yabancınız değil, İzmir'in
esprili eski Belediye Başkanı Osman Kibar'ın bir ya
zısı. Gazetenin adını da baştan söyleyeyim Tercüman.
Uzun, en son cümlesini okuyayım, dileyen arar, bu
lur, okur.
• «Akrabanın akrabaya ettiğini akrep etmezmiş sö
zü nekadar doğru. Kalbini kırdınız milletin beyler»
diyor.
Elbette herkesin kardeşi vardır, yeğeni vardır ve
elbette herkes kendisinden sorumludur; ama bunun
bir de şartı vardır. Herkesin kendi gücüyle, yetenek
leriyle kişilik kazanması, maddî, manevî varlığını ge
liştirmesi gerekir; devlet mevkilerini kullanarak
veya devlet mevkilerindeki yakınlarının
nüfuzunu
kullanarak iş yürütmek dürüst davranış değildir. Bu
na göz yuman, görmezlikten, duymazİıktan gelen
devlet görevlileri de elbette sorumludurlar. En azın
dan güvenilir değildirler.
Senin kardeşin herkesin kardeşi değildir. Senin
kardeşin bakan tayin ediyor, bakan azlediyor. Ba
kanlarınızı üç adım gerisinden yürütüyor. (A. P. sı
ralarından «Nerede, nerede oldu?» sesi)
Nerede oldu diyen arkadaşıma bir büyük fotoğ
raf hediye edeceğim. Demek ki, tarih okumuyorsu
nuz, gazete de okumuyorsunuz.
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Kongre idare ediyor, partiyi idare ediyor. Me ı vunma cüretini, Bütçe Komisyonu, Cumhuriyet Se
bus evlerindeki bir büroda...
natosu ve Millet Meclisi Genel Kurullarında bile
BAŞKAN — Sayın Birler cevap vermeyin efen
devam ettilerek, sonra da Yüce Meclis bu kişiye;
dim. İki dakikanız var efendim, iki dakikanız var.
«Sen yerinde otur, 3, 4, 5 nci parti ihracatla ilgili so
İSMAİL HAKKI BÎRLER (Devamla) — ..Müs
ruşturmaları saptırma, kılıf hazırlama faaliyetine de
teşar, genel müdür tayin ediyor. Nerede ise makam
vam et» diyecek.. Biz bunu mümkün görmüyoruz.
lar açık artırmaya çıkarılacak. Ereğli yollarında Aus
Bir Maliye Bakanı ki, 1974 Bütçe Kanunu emri
tin kamyonlara fatura topluyor.
olarak aslî görevi iken ve Ticaret Bakanlığınca daha
Başbakan olarak bütün bunları biliyor ve «kar
önce müteaddit defalar uyarıldığı halde, küçük par
deşimden bana ne» diyorsunuz. Eğer bütün bunları
mağını oynatmayacak, konu bütün çıplaklığıyla or
'bilerek «Bana ne» diyorsanız, orada oturamazsınız,
taya dökülünce de, önce Başbakanını koruma çabaeğer bütün bunları bilmiyorsanız, yine orada otura
sıyle soruşturma talimatı aldığını söyleyecek, sonra
mazsınız
da alelacele hazırlanmasını istediği bir ara rapora da
Sayın Müftüoğlu; «Yahya Demirel bulunamıyor,
yanarak, üstelik o eksik rapordaki gerçekleri dahi
bu konuda İçişleri Bakanlığı suçlanamaz» diyor, Ada
saklayarak, bir teki gerçeğe uymayan beyanlarda bu
let Bakanı, Yahya Demirel kolay kolay yakalana
lunacak ve sağa sola içinde bulunduğu ve her an bi
maz. 150 milletvekilleri var, her gün birinin evinde
raz daha gömüldüğü bataktan çamurlar sıçratacak,
kalsa, evleri de arayamayız» Ama diyor, «Devlet
aynı şeyleri sesi gittikçe kısılarak da olsa, Meclislerin
adamlarının yakınları hareketlerinde ve ilişiklerinde
huzurunda tekrarlamaya devam edecek; Yüce Mec
çok dikkatli olmalıdırlar.
lis de bütün bunlara «Aferin» diyecek.. Biz buna da
inanmıyoruz.
«Yahya Demirel ortaklarda yok.»
«Yahya Demirel dün teslim oldu.» 3 Mart 1976.
Ya lütfedip teslim olmasaydı, galiba Tokat Çocuk
Esirgeme Kurumu Başkanı gibi, üç ay da o gezecek
ti. Belki bu arada efkâr dağıtmak için yurt dışına da
şöyle bir çıkıverirdi. Yurt dışındaki şerik, Atilla Özçelik. Yeri, yurdu, adresi belli, gazetelerde boy boy
resimleri, demeçleri çıkıyor. Niçin hâlâ iadesi isten
mez? Sayın Adalet Bakanı buna ne cevap verir aca
ba?
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ortak Pazardan
rica edilmiş iadesi.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Şellefyan postalayacakmış.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Çağlayangil
yapacakmış müzakeresini.
•BAŞKAN — Sayın Ölçmen, rica ederim efen
dim.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Sayın
milletvekilleri, bir Ticaret Bakanı ki, yolsuzluk ken
disine 12 Mayıs 1975'te duyurulmuş olmasına rağ
men, Temmuz ortalarına kadar dosyayı uyutacak,
daha sonra da konuyu aydınlığa çıkaracak bir soruş
turma yerine, örtbas etmeyi amaçlayan, sözüm ona
bir soruşturma açtıracak ve bunun sonucunu bile
beklemeden her şeyin yolunda olduğunu açıklaya
cak. İstediğinden fazla bilgi topladıkları için ve işin
örtbas edilmesini güçleştirdikleri için, Bern Ticaret
Ataşeliği kadrosunu darmadağın edecek, Batılı sa-

'Bir Başbakan ki, üzerinde bunca şaibenin ağırlı
ğını taşımaktadır, 1970 öncesinde kardeşleriyle ilgili
kredi yolsuzlukları, Başbakanlığı devam ettiği sürece
gün ışığına çıkarılmamış, en ufak bir soruş/turmaya
dahi gerek görülmemiş. 12 Mart Mühtırasıyia Baş
bakanlıktan uzaklaştırıldıktan sonradır ki, usulsüz
lüklerin, yolsuzlukların sorumluları teker teker bu
lunup cezalandırılmışlardır.

I
j
I

I
I
J

Bir Başbakan ki, politikaya yalanla başlamıştır.
Bütün Başbakanlık dönemlerinde,
yolsuzlukların,
Hazine soygunlarının üzerine yürümek yerine, örtbas
etme, uyutma ve unutturma yolunu seçmiştir. «Be
nim zamanımda olmadı, benim adım Süleyman» di
yerek, parmağının arkasına saklandığının dahi farkın
da olmadan, bu vartayı da atlatabileceğini sanmakta
dır. Bir yandan bu kürsüden «İşte yakam» diye hay
kırmakta, öte yandan Meclis Başkanını seçtirmeme,
Türkiye Büyük Millet Meclisini toplatmama, Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye vermeme, şimdi
de Komisyonu çalıştırmama tertiplerine baş vurarak,
mukadder sonucu mümkün olduğu kadar geciktirme çabasını sürdürmektedir.
Bir yandan millî irade parlamento üstünlüğü
şampiyonluğunu kimseye bırakmamakta, öte yandan
«Ben hesabımı Allaha veririm» diyerek bu dünyada
yakasını kurtarabileceğini sanmaktadır. Bütün bunlara rağmen, Yüce Meclis «Sen görevine devam et,
1970'te bu kürsüden 500 000 TL.'sı olduğunu ifade
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ettiğin servetinin sıfırlarını artırmanın yollarını ara»
diyecektir.. Buna da zerrece inanmıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Birler, vaktiniz doldu. Ara
daki sataşmadan mütevellit inkıtaları da hesaba kat
tım. Bütün bunlara rağmen,, son cümlenizi ifade et
menizi rica ediyorum.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Sayın
Başkanım, üç cümle için izin verir misiniz?
BAŞKAN — Benim elimde olmayan bir şey ol
duğunu takdir edersiniz. Son cümlelerinizi, uzatma
dan ifade edin efendim.
İSMAİL HAKKI BlRLER (Devamla) — Son
cümlelerimi ifade ediyorum Sayın Başkanım.
Bu Gensoru ile sonuçta elbette ki bu Hükümeti
düşürnıek istiyoruz. Çünkü, inanıyoruz ki bu Hükü
met gitmelidir, ülkenin, Devletin rejimin, Parlamen
tonun yararı, hatta şu sırada Hükümet sıralarında
oturanların yararı bundadır. Çünkü biliyoruz bu Hü
kümet gidecektir, mutlaka gidecektir.
Ama istiyoruz ki, bu Gensoru, Parlamentonun
üstünlüğünü, Yüce Meclisin milletin Meclisi olarak
hükmünü verdiğini dosta - düşmana göstermenin
vesilesi olsun.
İstiyoruz, ki, milletin oylarıyla seçilen ve bu kür
süden Anayasa andı içen milletvekilleri yeminlerine
sadık kalsınlar.
İstiyoruz ki, Kardeş kanı dökerek okulları, so
kakları kana bulayarak, kendilerinden başka türlü
düşünen herkesi hain ilân ederek milliyetçi oldukları
nı, dinî, Devleti beklediklerini sananlar; vurguncu
lara, soygunculara ve onların koruyucularına bekçi
lik ettiklerini anlasınlar.
İstiyoruz ki, dinî, dinin gereklerini, ahlâkı, fazi
leti dillerinden düşürmeyenlerin bu gereklere ne öl
çüde uyduklarını, fikirleriyle zikirlerinin ne olduğu
nu bütün millet gösün. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
İstiyoruz ki, «Sonradan iade edeceğin vergiyi ne
den alıyorsun be hey gafil kapitalist?» diye haykırarak, bunu gaflet sayanların, hakkı olmadan Hazi
neyi soyanlara ne ad takacaklarını, bunların yanında
mı, karşısında mı oldukların» herkes anlasın.
İstiyoruz ki, vatanseverlik, devlet yararını koru
ma gibi sözleri en yüksek sesle haykıranlar, Hazine
soygununa «zıkkımlanma» diyenler, nasıl davrandı
lar herkes öğrensin.
İstiyoruz ki, kim olursa olsun, herkesin yaptığı
nın cezasını çekeceği inancı bütün vatandaşların ka
fasına ve yüreğine yerleşsin.
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BAŞKAN — Sayın Birler, bu kadar uzun cümle
olacağım bilseydim, son cümlenizi ifade edin de
mezdim efendim. Bağlayın lütfen, çok rica ederim.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Yüce
Meclisin bu isteklerimizin hiç birisine karşı olmadı
ğına, olamayacağına inancımız- tamdır.
HÜSEYİN ÖZALP (Samsun) — Zaten yalan
söylüyor; aslı, esası yok.
BAŞKAN — Rica ederim efendim. Yalan veya
doğru konuştuğunu ben takdir etmek durumunda
değilim. Rica ederim Sayın Özalp.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Sayın
Başkan, sözlerimin burasında bu terbiyesizliği yapan
kimse, ona cevap vermek zorunda kalacağım. (A. P.
sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Birler, bir cümleyle bağlayın
efendim. Müddetiniz bitti efendim.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Sayın
milletvekilleri, bu inanç içinde, vereceğiniz kararın,
halk içinde bizi başı dik, kalp huzuruyla gezdirecek
bir karar olacağı inancımı tekrarlıyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Birler.
Şimdi söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi
Grupu adına Sayın Tosyalı'da.
Buyurun Sayın Tosyalı.
C. G. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI (Kas
tamonu) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri;
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına konuş
mama başlarken Sayın Birler'in düştüğü bir yanılgı
yı düzeltmek istiyorum. Cumhuriyetçi Güven Parti
si Grupu, Anayasanın 132 nci maddesini 1970 tari
hinde nasıl anlıyorsa, bugün de öyle anlıyor. Biz bu
önergenin hukukan görüşülemeyeceği görüşünü asla
paylaşmıyoruz. Böyle bir görüşü hiç bir zaman öne
sürmedik, sürmüyoruz.
Daha bu sabah Grup toplantımızda, 132 nci mad
deden bahsedilince, Sayın Feyzioğlu 1970 yılında
bu kürsüde savunduğu görüşü tekrarlayarak, Grupumuza açıkça izah etti ki, 132 nci madde gensoru
nun görüşülmesine asla engel değildir. 132 nci mad
de, birçok kimsenin zannettiğinin aksine olarak, «gö
rülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisle
rinde soru sorulamaz, görüşme yapılamaz» tarzında
yazılmamıştır.
132 nci madde, sadece «... yargı yetkisinin kul
lanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapıla
maz...» diyor. 132 nci madde, «görülmekte olan bir
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dava hakkında Yasama Meclislerinde yargı yetkisi
nin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme
yapılamaz» diyor. «Yargı yetkisinin kullanılması ile
ilgili görüşme yapılamaz» demek, davanın devamı sı
rasında, hâkimin kararları ve ara kararları hakkında,
meselâ, bir hâkimin verdiği tutuklama veya tahliye
gibi, kararlarla ilgili olarak dava devam ederken
Meclislerde görüşme yapılamaz demektir. Dava bit
tikten sonra, elbette bu kürsüde mahkeme kararları
da hukukî açıdan serbestçe tartışılır, eleştirilebilir.
Grupumuz adına 1970 yılında belirtildiği gibi, bu
gün de tekrarlıyoruz ki, 132 nci madde, başlığından x
da anlaşılacağı üzere, sadece mahkemelerin bağımsız
lığını korumak içindir. İcrayı denetlemekle görevli
bir Meclisin, bazan millet hayatı bakımından hayatî
önem taşıyabilecek bir konuyu, sırf bu konuyla uzak
tan yakından ilgili bir hukuk veya ceza davası açıl
dığı için konuşmaması düşünülemez. Cumhuriyetçi
Güven Partisinin eskiden beri savunduğu bu görüş,
Anayasamıza uygun olan bir görüştür.
Bugün de aynı görüşü muhafaza ediyor ve tekrar
lıyoruz : Sayın Feyzioğlu'nun, Meclis Suruşturmasıyle 'ilgili bir soruya cevap verirken, çok haklı ola
rak, siyasî değil kazaîdir dediği husus, gensoru ile
ilgili değil, Meclis Soruşturma Komisyonu çalışmalarıyle ilgilidir. Söz konusu beyanatın sadece başlığı
değil aslı ve tümü okunursa görülür ki, Sayın Cum
huriyetçi Güven Partisi Genel Başkanı Kayseri'de
Meclis Soruşturması Komisyonuyle ilgili olarak so
rulan bir soruya cevap vermiştir. Kendisine sorulan
soru da, verilen cevap da, başkanını maalesef hâlâ
seçemeyen soruşturma komisyonuyla ilgilidir.
Gensoru önergesinin ve gensoru
müzakeresinin
hiç bir kazaî yönü olmadığı apaçık meydandadır.
Meclis Soruşturması ise, savcının veya sorgu hâkimi
nin yaptığı görev gibi, hazırlık tahkikatı ve ilk tah
kikat mahiyetinde kazaî bir görevdir. Gensoru için
grup kararı alınabilir. Çünkü, konusu siyasîdir. Mec
lis Soruşturması için grup kararı alınamaz. Çünkü,
soruşturma kazaî bir görevdir.
Cumhuriyetçi Güven Partisi ve O'nun Liderinin
bu konudaki görüşleri daima bu yolda olmuştur.
Anayasaya uygun olan doğru yorum budur. Ancak,
gensoru önergesinin hukukî hakımdan görüşülmesine
bir mani olmaması başka şey, bir gensoru önergesi
nin muhtevası ve amacı bakımından haklı veya hak
sız görülmesi başka şeydir. Şimdi gensoru ile ilgili
«görüşlerimizi arz edeceğim.

24 . 3 ; 1976

O : 2

Değerli arkadaşlarım, bir süreden beri kamuoyunu
işgal eden ve çeşitli haberlere, yorumlara yol açan
bir konuyu görüşüyoruz; mobilya ihracatı yolsuzluğu
veya vergi iadesi yolsuzluğu adı altında basın organ
larında, kamoyunda geniş ölçüde tartışılan bu konu
ile ilgili bazı maddî gerçekleri tespit ederek konuş
mama devam etmek istiyorum.
Bu maddî gerçeklerin, kamuoyuna akseden bilgi
ve belgelere dayalı olarak tahlilinden önce, bir ger
çeği hemen belirtmek istiyorum; Cumhuriyetçi Güven
Partisi Grupu hiç bir zaman, hiç bir suçluyu hima
ye etmemiştir ve etmez. Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grupu, Devlet aleyhine girişilen hiç bir hareketin
hamisi olmamıştır ve olmayacaktır. Biz, hırsızlığın,
suiistimalin affı yolunda oy kullanmadık. Özellikle
bakanların, başbakanların, parlamento üyelerinin ve
yüksek devlet görevlilerinin her türlü yolsuzlukları
nın kesinlikle af dışında bırakılması için çaba gös
terdik, önerge verdik. Bugün de Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi gerçeğin tam olarak aydınlanması, suç
olan her fiilin aydınlığa kavuşması ve hak ettiği cezayı
görmesi gerektiği görüşündedir. Bugün görüşmekte
olduğumuz gensoru önergesinin verilişinden çok ön
ce Partimiz ve Grupumuz bu konuda gerçeklerin ay
dınlanması için çaba göstermiş, girişimlerde bulun
muştur.
Biz burada herhangi bir yurttaşı Meclis denetimi
ne tabi olmayan ve bağımsız mahkemeler önünde he
sap verecek kimseleri yargılamak hakkına sahip de
ğiliz. Herhangi bir yurttaşı suçlu veya suçsuz ilân
etmek bizim görevimiz değildir. Bakanlara sirayet
eden bir suç varsa, bunun hazırlık ve ilk tahkikatı
Türkiye Büyük Millet Meclisince soruşturma yolu
ile yapılır. Bugünkü konumuz da bu değildir. Esasen
bir Soruşturma Hazırlık Komisyonu
kurulmuştur.
Bir an önce çalışır hale getirilmesi içten dileğimizdir.
Bugün konuşulan konu, Başbakan Demirel'in ve
önergede sözü geçen 2 bakanın siyasî bir sorumlulu
ğu bulunup bulunmadığı hususu ile ilgilidir. Bu ko
nudaki iddiaların isabet ve hakkaniyet derecesine tam
bir teşhis koyabilmek için maddî vakıaları ve gerçek
leri bir bir gözden geçirmekte yarar vardır,
İddia şudur: «Yahya Kemal Demirel ile ilgili ko
nuda Başbakan Demirel'in ve 2 bakanın, devlet gö
revlileri tarafından yapılmakta olan soruşturma
ları saptırma ve sonuçsuz bırakma çabasına girdik
leri, Yahya Demirel'in yolsuzlukları ile ilgili soruş
turmanın derhal ve yasalara uygun biçimde yapılması
için Başbakanın hiç bir girişimde bulunmadığı, Ma-

— 364 —

M. Meclisi

B : 80

üye ve Ticaret bakanlarının ise soruşturmayı engel
leyip, olayı örtbas, etmeye çalıştıkları ileri sürülmek
tedir.
Mobilya yolsuzluğu diye adlandırılan olay, Yah
ya Demirel tarafından 5 partide yapılmış ihracatla
ilgilidir. 5 ayrı kısım halinde yapılan bu ihracat, şu
tarihlerde fiilen gerçekleştirilmiştir:
Birinci partinin ihracı, 23 Şubat 1974'tedir. Bu ta
rihte, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Baş
bakandır. İkinci parti, yine Ecevit'in Başbakanlığı sı
rasında, 2 Mayıs 1974'te ihraç edilmiştir. Üçüncü
parti, 27 Temmuz 1974'te ihraç edilmiştir. Bu tarih,
birinci Kıbrıs harekâtından 7 gün sonradır. Yine
Ecevit'in Başbakanlığı döneminde yapılmış bir ihra
cat söz konusudur. Üstelik aynı tarihte, yani mal
ların gemiye yüklendiği gün, Gümrük ve Tekel Ba
kanı Mahmut Türkmenoğlu'na gönderilen bir yazılı
ihbar ile, mobilya yerine sunta ihraç edildiği ve 20
milyon liralık bir malın bedelinin 5 milyon gösteril
diği, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin sorumlu
bir bakanına iletilmiştir. 22 Kasımda ihraç edildiği
anlaşılan 4 ve 5 nci kısım malların ihracının, bu ya
zılı ihbar tarihinden itibaren tam dört ay sonra vukubulduğunu Yüce Meclislerin dikkatine sunmak iste
riz. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Bundan daha da ilginç olan husus, Cumhuriyet
Halk Partisi Hükümetinin bir sorumlu üyesine bu hu
sustaki yazılı ihbarın ulaşmasından sonra, Yahya
Demirel'e, Maliye Bakanlığınca ihbar konusu mo
bilya ihracatı ile ilgili vergi iadesi ödemelerinin yapıl
mış bulunmasıdır. Bu vergi iadesi ödemeleri de, bu
günkü Hükümetin kuruluşundan önce vukulmuştur.
22 Kasım 1974'te ihraç edilen, yani söz konusu yazılı
ihbarın tarihinden takriben dört ay sonra vukubulan
4 ve 5 nci parti malların ihracı ile ilgili müracaatlar
da, Ecevit Hükümeti işbaşında iken izne bağlan
mıştır.
Burada bazı başka maddî gerçekleri de tespitte
zaruret görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
metinin sorumlu Bakanı, Mahmut Türkmenoğlu'na
gönderilen 27 Temmuz 1974 tarihli ihbar mektubu,
bir ay sonraki tarihle Teftiş Kurulu Başkanlığına ile
tilmiştir. iki kelimelik bir havale ile Teftiş Kurulu
Başkanlığına iletilmiştir. İki kelimelik bir havale ile
Teftiş Kuruluna iletilen bu ihbar hakkında, Ecevit
Hükümetinin işbaşında kaldığı dört ay boyunca, yani
ihbarı takip eden dört ay süresince, diğer ilgili ba
kanlıklara, meselâ vergi iadesi ile doğrudan doğruya
ilgili olan* Maliye Bakanlığına hiç bir resmî bilgi
verildiğine dair yazılı belge ellimizde yoktur.
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Yine ihracat izinleri ile ilgili, Ticaret Bakanlığı
na bu ihbarla ilgili hiç bir bilgi verildiğine dair deli
le rastlanmamaktadır. Bu durumda, Ecevit Hükümeti
döneminde bu ihracatın yapılmış, olması vakıası ya
nında, şu gerçek apaçık ortaya çıkmaktadır: Resmî ve
yazılı ihbara rağmen, hatta bu ihbarın Bakan tara
fından görülüp, muameleye konmasından sonra, san
ki hiç böyle bir ihbar yapılmamış gibi, vergi iadesi
ödemelerine devam edilmiş, hatta ihbar konusu
olan ihracaatla kıyas edilemeyecek kadar büyük
partilerin ihracına da ruhsat verilmiştir Ecevit Hü
kümeti zamanında.
Bugünkü Hükümetin işbaşına gelişinden sonra bu
konuda yapılanları da, maddî gerçeklerin aydınlan
ması bakımından tespit etmek zorunluluğu vardır.
il. Bugünkü Hükümetin kuruluşundan sonra Yah
ya Demirel'e hiçbir ihraç ruhsatı verilmemiştir.
2. /Bugünkü Hükümetin kurutuşundan sonra
Yafaya Demirel'in daha önce hazırlık mualelelerini
yaptığı altıncı parti mobilya ihracatı, Bakanlık ser
vislerinde beliren bazı şüphelerin ilgili balkana yansı
ması üzerine kesin şekilde dundurulmuştur. Yahya
Demirel'in yapmak istediği altıncı kısım mobilya ih
racı ile ilgili talep bu Hükümet döneminde reddedil
miştir.
3. 'Bugünkü Hükümettin kuruluşundan sonra
Yahya Demirel'e mobilya ihracı ile ilgili bir kuruş
vergi iadesi yapılmamıştır.
4. Bu Hükümetin Gümrük ve Tekel Bakanı,
Hükümet kurulduğu sırada mobilya ihracı yolsuzlu
ğunu teftiş etmekte olan müfettişin görevini tam ola
rak yapmasını ve gerçeğin aydınlanması dışında hiçbir hedef gütmeyerek teftişine devam etmesini iste
miştir. Önce üçüncü parti ihracatla ilgili olarak ve
ihbar mektubundaki bir parti mala münhasır şekil
de teftiş görevi verilmiş olan bu müfettiş, ilgisi dolayısıyle teftiş sırasında muttali olduğu diğer partile
rin de incelemesine başlamıştın
Nitekim, verdiği ilk raporun, 27 Temmuzdaki
ihracattan çok, yine Ecevit Hükümeti zamanında
yapılmış olan diğer partilerle ilgili olduğu yayınlardan
anlaşılmıştır.
5. (Bugünkü Hükümet bu konu ile ilgili ilk yayın
lar başlar başlamaz, mobilya yolsuzluğu iddiasına
muttali olduğu andan itibaren, devam etmekte bu
lunan Gümrük Bakanlığı Başmüfettişinin incelemesidi yetferlli buirnâyaırak, yeiMli ve konunun derin
liğine inmeye meslekleri icabı daha da muktedir Ma
liye müfettişlerince iddianın incelenmesini emret--
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mistir. Gümrük Bapnüfettişinin sınırlı teftişi ile
yötiıtilrneyerek Ticaret Bakanlığı Teftiş Heyetinin,
yetenekli Maliye müfettişlerinin ve iddiaların mahi
yetine göre derhal harekete geçirilmesine lüzum gö
rülen adalet mekanizmasının olaya el koyusu bugün
kü Hükümet zamanına rastlamaktadır.
6. "Bağımsız adalet mercileri bugünkü Hükümet
zamanında derlenen delillerle Yahya DemireTi ve
olaya adı karışan iki sanığı tevkif edip cezaevine koy
muşlardır.
7. Maliye müfettişleri yalnız yurt içinde değil,
'bütün ilgili ülkelerde derinlemesine teftiş yapıp ra
porlarını vermişlerdir. Maliye müfettişlerinin teftişi
ni başlatan da bu Hükümettir. Bu Maliye soruş
turmasının içte ve dışta derinliğine yapılışı da bu
Hükümet zamanına rastlar.
8. Mobilya ihracında % 75 vergi iadesinin azal
tılıp, çok daha düşük bir oranda yapılması yolun
daki karar da yine bugünkü Hükümet zamanında
alınmıştır.
9. Nihayet, mobilya yolsuzluğu veya vergi
iadesi yolsuzluğu adı verilen olay hakkında yine bu
iktidar zamanında, iktidar gruplarının da iştiraki ile
ve oybirliği ile Meclis Soruşturması kararı alınmış
tır. Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak bu konuda
Ikazaî mahiyette ve gerçeği tam olarak aydınlatıp
suç ve suçlu varsa bunu ortaya çıkarmaya yönden
ciddî bir Meclis Soruşturması yapılması lüzumunu
-evvelce benzeri konularda olduğu gibi- ısrarla ta
lep ettik. Benzeri konularda Meclis Soruşturması
açılması hususunun, Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce tam ciddiyetle ele alınması hususunda, geçmişte
ne kadar hassasiyet göstermişsek, bugün de aynı
hassasiyet içindeyiz.
Meclis Soruşturması önergesinin, bütçeden sonra
ara verilmeye gidilmeksizin, derhal ve öncelikle ele
alınmasını bu sebeple talep ettik. Kredi konusunda
Meclis Soruşturması açılmasını" Cumhuriyetçi Güven
Partililerin de istediği, burada bir sayın parti söz
cüsü tarafından söylendi.
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Halk Partisi Grupuna mensup yüzden fazla üye
nin imzasını taşıyan soruşturma önergesinde, vergi
iadesi konusunda yolsuzlukların önlenmesi için etkili
ilk önlemlerin -bunların önergesinden alıyorum bu
nu - yani, yetkili ilk tedbirlerin Halk Partisi iktidarı
zamanında mevzuatımıza eklendiği ve 1974 yılı Büt
çesinin 73 ncü maddesine bu amaçla bir hüküm ko
nulduğu
belirtilmektedir. Bu hükme göre, vergi .
iadesi işlemlerinin yürütülmesinde Maliye Bakanlığı
nın sorumlu merci tayin edildiği, bizzat Halk Parti
li Parlamento üyelerince açıklanmaktadır.
Yine Halk Partili Parlamento üyelerinin verdik
leri soruşturma önergesinin 28 numaralı bendinde
aynen şöyle denmektedir: «Bir şeye karşı olan kişi,
hele o kişi Başbakan ise, karşı olduğu şeylerin ol
maması için gerekli tedbirleri anında ve etkin bir
biçimde alabilir.»
.Maliye Bakanlığını vergi iadesinde başlıca sorum
lu merci tayin ettiklerini belirten Halk Partili parla
menterlerin, yukardaki ifadelerinin ışığı altında, ge
liniz hep birlikte şu soruların cevabını arayalım, ba
kalım Sayın Ecevit Başbakan olarak ne yapmıştır?
İddia edilen yolsuzluk Ecevit Hükümeti zamanın
da yapıldığına, malların şevki, vergi iadelerinin Yah
ya Demirel'e ödenmesi geniş ölçüde Ecevit Hüküme
ti zamanına rastladığına ve 27 Temmuz 1974 tarihli
yazılı ihbar da, yine Ecevit Hükümeti zamanında,
o Hükümetin sorumlu üyesi Mahmut Türkmenoğlu'na
ulaştığına göre; Sayın Halk Partili parlamenterlerin
sözlerini aıynen kullanarak soruyoruz: «Bir kimse bir
şeye karşı ise, karşı olduğu şeylerin olmaması için
gerekli tedbirleri anında ve etkin bir biçimde alabi
lir» dendiğine göre, neden Ecevit Hükümetinin ilgili
üyesi ve üyeleri yolsuzluğun göz göre göre devamını
önleyecek hiçbir etkili tedbir almamışlardır? (A. P.
ve C. G. P. sıralarından alkışlar) Üzerinde durula
cak husus budur.

Bizzat Halk Partisi Hükümetinin vazettiği bir ,hükümle Maliye Bakanlığı bu konularda sorumlu
merci tayin edilmiş olduğuna göre, neden bu ihbar
dan Maliye Bakanlığı dört ay boyunca resmen ve
yazı ile haberdar edilmemiştir?
Neden başlıca sorumlu denilen mercie hiçbir res
Bugünkü konuda da Cumhuriyetçi Güven Parti
mî biilgü verilmemiş, hileli olduğu ihlbar edilen
liler, soruşturma önergesine oy vermişlerdir. Ku
mobilya ihracaaltı için Yahya Demirel'e ihbardan
rulmuş olan Soruşturma Komisyonunun başkan seçi
minin Mkatîiklıktan kurtarılması ve süresi içinde ra i ısonra ve ihbarın alınmasına rağmen ödemeler ya
pılmaya devam eddllmiştlir?
porunu hazırlamasının içten dileğimiz olduğunu bir
Neden çok daha büyük miktarda yeni mioiblya
defa daha tekrarlamayı görev sayıyoruz.
partilerinin ihracıma imkân ve açık kapı tanınmış
$imâi, bu maddî vakıaların ışığında bir tahlil
tır?
yapmak gerekmektedir sayın arkadaşlarım.
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Neden bugün işbaşında bulunan Hükümetin,
altıncı parti mobilya ihraç talebi için verdiği ret ka
rarı gibi, dördüncü ve beşinci parti ihraçlar Ecevit
Hükümeti zamanında men edilmemiştir?
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Ne zaman o dör
düncü, beşinci parti ihracı?..
HASAN TOSYALI (Devamla) — Neden ihbarın
sorumlu bakana ulaşmasından sonra, - hem de aynı
gümrük kapısından - o ihıbar konusu olan şahsın
aynı şekilde ve daha büyük partiler halinde mal gön
derilmesine izin verilmiştir? (A. P. sıralarından
«Bravo» sesleri)
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Ortaklar
da ondan..
HASAN TOSYALI (Devamla) — Neden, üçüncü
parti olan 27 Temmuz 1974 tarihli ihracata ilişkin
yazılı ihbarın Ecevit Hükümetinin sorumlu bir baka
nı tarafımdan görülüp Teftiş Kuruluna havalesinden
sonra aynı şahsa Ecevit Hükümetinin Maliye Ba
kanlığınca para ödenmeye devam edilmiştir?
İhbar mektubunun tarihi 27 Temmuz 1974'tür.
Ecevit Hükümetinin Gümrük ve Tekel Bakam Türk
menoğlu, bu mektubu Teftiş Kuruluna bu tarihten
tam 33 gün sonra havale etmiştir; niye sakladı? Tef
tiş Kurulu Başkanlığında bu ihbarın iki hafta dur
duğu ve daha sonra bir müfettişe görev verildiği an
laşılıyor. Başmüfettişe konunun havalesinden son
ra da Bakana yazıyla müracaat eden muhbirin ifade
sine başvurulması için tam 33 gün zaman geçirili
yor. Böylece muhbirin ifadesi tam 80 gün sonra
alınmıştır; neden? (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri)
Neden muhbirin ifadesine baş vurulması ile ihba
rın arasında 80 gün, yani 2,5 aydan fazla zaman
geçirilmiştir. Ecevit Hükümeti zamanında?
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tarihinden çok sonra olduğuna göre, olaya gereken
ciddiyettlle el konup, Beyrufa uçakla müfettifiea: gön
derilerek yolsuzluk derhal ve keski sekide tespit edil
memiştir?
Maliye Bakanlığının 31 Temmuz 1974 günlü, «İh
racatta vergi iadesinin şekil ve usulleri» hakkında
bir tebliği, ihbardan dört gün sonra, Ecevit Hükü
metince, Resmî Gazetede yayınlandığı halde, «Su
tebliğdeki Maliye Bakanlığının uygun göreceği efe
bilgi ve belgeleri ister» tarzındaki kanunî emre gere
ken önem verilmemiştir? Neden Ecevit Hükümeti
nin Gümrük ve Mıalıye bakanları, yazılı ihlbana rağ
men, hem de bu ihbarda Devletin 5 milyon lirası
nın, bir tek partide, haksız olarak alındığı iddiası
nın açıkça yer almasına rağmen, bu ihbarın zarurî
sonucu olması gereken muamelelerin pek çoğunu
işbaşında kaldıkları 4 ay boyunca yerine getirmemiş
lerdir?
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Tosyalı bu
söylediklerin şerbet kokuyor. Bırak bu lafları.
ıBAŞKAN — Sayın Onal, rica ederim efendim,
rica ederim.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu kadar önem
li bir ihbar karşısında, bir bakanın iki kelimelik
havalesi 'ûe ve 33 gün sonra Teftiş Heyeti Başkanına
ve oradan da 14 gün sonra bir gümrük müfettişine
konuyu havale etmekle ve muhbirin ifadesin'm da
hi, ihlhar tarihinden tam 80 gün sonra alınması ile
Ecevit Hükümeti anmda efckili tedbir almış sayılı
yor da, bugünkü Hükümet zamanında yapılan şu
işler:
1. Yafaya Demirerin yeni ihraç talebi kesiniâde
reddedildiği,
2. Kendisine bu dönemde hiçbir vergi iadesi
yapılmadığı,

Neden konu derhal ilgili bakanlıklar olan Mali
ye ve Ticaret bakanlıklarına yansıtılmamıştır? Ve ne
den ihbara rağmen gemi Boğaz'dan geçerken Büyükdere Gümrük Kontrolunda aranmamış ve delilileri
hemen tespit edilmemiştir?

3. Gümrülk teftişi yurt içinde ve dışında hem de
yazılı ihbar konusu bir tek partiye değil, diğer ih
raçlara da teşmil edilerek önemle sürdürüldüğü,

Diyelim ki, bunun için geç kalınmıştır; neden
Çanakkale geçMinde normali olarak yapılan gümrük
kontrolunda gerekli tespitin yapılması için bu ihbar
dan derhal yararlanıhnamıştır?
İhbar mektubunun zarfındaki Ankara'ya geliş ta
rihî ile, geminin Çanakkale'den çıkış tarihi karşılaştırılırsa, bu sorumuzun önemi daha fazla anlaşılır.
Neden, Ecevit Hükümetince Beyrut Limanına gönde
rilen bu üçüncü parti malın o İdmana varışı, ihbarın

5. Ticaret Bakanlığı kendi açısından teftişe me
mur edildiği.

4. Çok sayıda Maliye Müfettişi yurt içinde ve
dışında derinlemesine ve genişlemesine soruşturma
yapmaya memur edilip, raporlarını mümkün olan
en kısa zamanda hazırlamaları istendiği,

6. — Basındaki yayınlar üzerine yine bu Hü
kümetçe Adaletin derhal harekete geçmesi ve olayı
kendi açısından soruşturması sağlandığı,
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Cümleyi baştan okuyorum : Halk Partili Parla
7. — Mobilya ihracatında % 75 vergi iadesi ora- i
mento
üyelerinin soruşturma önergesindeki deyimle,
-nını çok daha küçük bir orana indiren yeni bir ka
«etken önlem» almak, başlıca sorumlu merci olan
rarname yürürlüğe konduğu,
Maliye Bakanlığına, Merkez Bankasına, yeni partile
8. — Sanık Yahya Demirel ve olayla ilgili di
rin ihracına izin verecek olan Ticaret Bakanlığına bir
ğer iki zanlı tutuklanıp cezaevine kapatıldığı,
satır yazı bile yazmamak mıdır etkin tedbir almak?
9. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde iktidar
(A. P, sıralarından «Bravo» sesleri.)
partilerinin de oybirliği ile Soruşturma Hazırlık Ko
Menfaat sağlamak suretiyle sahte belge düzenle
misyonu kurulması yolunda karar alındığı...
yip imzaladığı ihbar mektubunda iddia edilen Kara
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Oybirliği yok,
deniz Ereğlisi gümrük memurlarını ki, bir muhbir di
oy verilmedi.
yor ki, «Karadeniz Ereğlisi gümrük memurları sah
te evrak tanzim etti», bu evrak Gümrük ve Tekel
HASAN TOSYALI (Devamla) — 10 - Hülâsa,
Bakanlığına geliyor ve Ecevit Hükümetince, bu sah
tek bakanlığın, bir tek müfettişi ile değil, Devletin
te evrak tanzim ettiği iddia edilen Karadeniz Ereğli
bütün idarî, kazaî ve teşriî organlarınca olayın üs
si gümrük memurlarını başka bir yer nakletmeyi bile
tüne yürü'düğü halde, hangi mantıkla olayın örtbas
düşünmemek,
en normal bir idarî tedbiri almamak
edilmesinden
bahsedilebiliyor? (A. P. sıralarından ı
ve
aynı
kapıdan
aynı memurlar eliyle yeni partilerin
«Bravo» sesleri.)
ihracına zemin hazırlamak etkili tedbir almak demek
İhbara rağmen 33 gün mektubu tutmak, ihbar 1 midir? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.)
. mektubunun altındaki imza sahibinin ifadesinin Ma
Bu suallerin ışığı altında, bugünkü Hükümetin
liye müfettişlerince alınmasına bile gidilmeden, ih
soruşturmayı sınırlı tuttuğu iddiası gerçeklerle bağ
bar konusu mobilya ihracı ile ilgili milyonları Yahya I
daşmıyor arkadaşlar. Tahkikatı, son derecede sınırlı,
Demirel'e ödemeye ve ödetmeye devam etmek, çok ,
hatta gevşek tutan Ecevit Hükümeti olmuştur.
daha büyük partilerin ihracına imkân vermek, üçün- I
cü partideki ihbara rağmen '4 ncü ve 5 nci partilerin
CEVAT ATILGAN (Tokat) — Niye Ecevit Hü
ihracına göz göre göre imkân sağlamak, bu kadar i kümeti hakkında soruşturma açmadın? Kürsüden ye
önemli bir konuda Bakanın ihbara muttali olduğu \ min etmedin mi?
gün, bizzat ilgilenip, aynı gün konunun Maliyeye,
BAŞKAN — Sayın Atılgan, rica ederim efendim.
Merkez Bankasına ve Ticaret Bakanlığına intikalini I
HASAN TOSYALI (Devamla) — İleri sürülen
sağlaması ve görevlendirilecek müfettişlere derhal ve
yolsuzluk, Ecevit Hükümeti döneminde yapılmıştır.
gün kaybetmeden muhbirin ifadesini aldırması, mal
îddialar sabit olursa ortaya çıkacaktır ki, aynı yol
lar Beyrut'a varmadan, olayı bütün delilleri ile ay
suzluk Ecevit Hükümeti zamanında tekrar tekrar ya
dınlatması gerekirken, muhbirin ifadesinin dahi 80
pılmıştır, göz göre göre. îhbar, Ecevit Hükümeti za
gün sonra alınmasına meydan veren bir ihmalci tutu
manında yapılmıştır. İhbar üzerine alınması zarurî
ma girilmesi, gerçekten aklın zor alacağı bir davra
olan sayısız tedbir, Ecevit Hükümeti zamanında ih
nıştır.
mal edilmiştir.
Bu davranışla mukayese edildiğinde, olayın ay
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; meseleyi
dınlanması yolunda basındaki neşriyat üzerine, bu
örtbas etmeye çalıştığı iddia e'dilen bugünkü hükü
günkü Hükümetin, işbaşında bulunduğu dönemde, metin başı Sayın Demirel, iddiaya muttali olduğu
konu üzerine bir kaç koldan ve çok daha etkili bir
gün, konunun tahkikini ve gereğinin yapılmasını ya
şekilde yürüdüğü kendiliğinden görülmektedir.
zılı emir halinde bütün ilgili 'bakanlıklardan istemiş
tir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Halk Partili Parlamento üyelerinin, Soruşturma
önergesindeki deyimle, «etkin önlem» almak, başlıca
Pelki ihbar mektubunun gönderildiği dönemde
sorumlu merci olarak, Maliye Bakanlığına..
Başbakan olan Sayın Ecevit, bu konuda kime hangi
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Kini yazıp ver- | emri vermiştir? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Ecevit Hükümetinin Maliye Bakanı kime ne emir ver
di eline onu?
miştir? Muhbirin ifadesini dahi 80 gün sonra aldıran
BAŞKAN —' Sayın Sönmez, rica ederim, efen
din^
j o hükümetin Gümrük ve Tekel Bakanı görevini yap
HASAN TOSYALI (Devamla) — Merkez Ban- | mış mıdır? Haberdar edilmesi gereken mercilerin ve
makamların haberdar olmasını sağlamış mıdır?
kasına...
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Denebilir ki Sayın Türkmenoğlu, Başbakan Ecevit'i,'Halk Partili Maliye Bakanını haberdar etme
miştir. Olabilir; fakat Ecevit Hükümeti vergi iadesi
konularında başlıca sorumluluğu Maliye Bakanına
veren bir tebliği, ihbardan 4 gün sonra Resmî Gaze
tede yayınlamıştır. Şu halde, Ecevit Hükümetinin başlıoa sorumlu makam ilân ettiği mercie bu konudaki
önemli bir ihbarı intikal ettirmemenin izahı var mıdır?
Vergi iadesiyle ilgili 261 sayılı Kanun çok iyi niyet
lerle çıkarılmış bir kanundur. Bu kanun çıktığı zaman
da Halk Partisi hükümetin başındaydı. Vergi iade
siyle ilgili 261 sayılı Kanunu Parlamentoya sevk eden
hükümette Ecevit de görevli bulunuyordu. Tasarının
altında Sayın Ecevit'in de imzası vardır. Bu Kanu
nun uygulanışındaki aksaklıkları ve geçirilen tecrübe
lerin ışığı altında düzeltilmesi gereken hususlara, hü
kümetin, Yüce Parlamentonun eğilmesi şarttır kana
atindeyiz. Yapılacak işlerin başında, bu konudaki
yolsuzlukların veya yolsuzluk ihbar ve iddialarının
büyük bir ciddiyetle ele alınması ve varsa-suçluların
cezalandırılması gelir. Kursağına haram devlet para
sı giren herkes bunun hesabını vermeli ve cezasını
çekmelidir. Bu konuda son sözü bağımsız Türk ada
leti söyleyecektir. Gensoruda söz konusu edilen yol
suzluk iddiası, bugünkü Hükümet zamanında bağım
sız adalete intikal etmiştir.
ABDULLAH BAŞTÜRK (İstanbul) — Sen oy
verecek misin, vermeyecek misin?
BAŞKAN — Sayın Baştürk, rica ederim.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin ve Maliye müfettişlerinin incele
mesi de, müfettişlerin yurt dışında inceleme yapma
imkânını bulmaları da Demirel Hükümeti zamanın-'
dadın
Bugünkü Hükümet kurulduğunda Gümrük Bakan
lığına bağlı bir müfettiş tarafından yapılan soruştur
ma dışında, ne Maliyenin ne îde adaletin yaptığı bir
işlem yoktu; bugünkü Hükümet kurulduğunda hiç bir
işlem yoktu. Ecevit Hükümetinin tutumu, akıl almaz
ihmalleri, tarihler ve gerçekler incelenince akla şu
soruyu getirmektedir : Acaba Halk Partili sorumlu
lar şöyle mi düşünmüşlerdir : .«'Bırakalım Yahya bu
işleri yapsın, ileride bunu koz olarak kullanırız.»
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
İhbar mektubunu 33 gün sonra havale eden, imzasıyle olayı ihbar eden kişinin fiadesini 80 gün son
ra aldıran Halk Partili sorumluları, bir tek konuda
çok süratli ve kendi deyimleriyle «çok etken»1 davran
mışlardır. O da gümrük müfettişlerinin 23 Şubat 1976
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tarihini taşıyan raporunu ve bu raporun sadece belli
resmî mercilere ve ceza mevzuatımıza göre gizli bir
tahkikatı yürütmekte olan Cumhuriyet Savcılığına
verilmesi gerekirken 33 gün veya 80 gün gecikme ile
değil, aynı gün tam metin halinde almış olmalarıdır,
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Burada
gecikme yok. Söz konusu raporun tanzim edildiği
tarih 23 Şubat 1976'dır. arkadaşlar. Tahkikatın selâ
meti bakımından dava açılıncaya kadar yayınlanma
ması, kanunlarımızın amir hükümlerine göre gerekli
olan bu raporun fotokopilerle, hem de eski bir baş
bakan tarafından dağıtıldığı tarih 24 Şubat 1976'dır;
bir gün; 23 Şubat - 24 Şubat. Bu raporda, «Müfettiş
tahkikat raporunun aslı Karadeniz Ereğliisi Cumhuri
yet Savcılığına; bir sureti, mevzuata göre gereği ya
pılmak üzere Maliye Bakanlığına sevk edilmek üze
re; iki sureti Gümrük Tekel Bakanlığına, bir sureti
de yine gereği yapılmak üzere Zonguldak Gümrük
Müdürlüğüne gönderilmiştir...» denmektedir.
Raporun ayrı bir suretinin Muhalefet Par'isi Ge
nel Başkanlığına veya eski Gümrük ve Tekel Bakanı
ve Halk Partisi îzmir Milletvekili Mahmut Türkmen
oğlu'na gönderildiği veya verildiği bu raporda yazıl
mamıştır. Buna rağmen, en kısa zamanda ve er. sü
ratli bir şekilde, kanunlarımıza aykırı olarak raporun
bir kopyası, hemen gününde Halk Partisi Genel Baş
kanına ve Onun Gümrük Bakanına ulaştırılıyor.
Sevgili arkadaşlarım, o halde, muhbirin ifadesini
80 günde aldıran ve iktidarda kaldıkları sürece yol
suzluğu durdurmak için gerekli tedbirleri almayan bu
zevat, raporun tam metnini aynı gün nasıl almışlardır?
Esas soruşturulacak husus budur. (A. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
Kanunlara göre ancak belli mercilere verilmesi
ve ancak Ceza Usulü Kanununun hükümlerine uy^
gün şekilde dava açılırken açıklanması gereken bu
raporu Halk Partisi Genel Başkanına kim, ne zaman,
ne malksatla vermiştir? (A. P. sıralarından «Bravo»1
sesleri, alkışlar)
MALİK YILMAN (Hatay) — Hükümete güven
meyen namuslu devlet memurları vermiştir.
HASAN TOSYALI (Devamla) — En mühim ko
nu budur.
Halk Partisi yöneticilerine bu rapor verilmemiş ise,
nereden ve nasıl bu raporu almışlardır?
Doğrusu, muhbir ifa'desini dahi 80 günde aldıran
ve ihbara rağmen yeni mobilyaların ihracını ve şüp
heli ödemeleri durdurmayan k'işileirn, kanunsuz şekil-
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de gizli bir raporu almak ve açıklamaktaki sürat ve
başarılarına hiç diyecek yoktur... (A.. P. sıralarından
«Bravo» sesleri) Keşke aynı sürati görevlerini yap
makta gösterebilselerdi, o zaman takdir ederdik.
Vergi iadesinde yolsuzlukları önlemek için 1974
Bütçe Kanununun 73 ncü maddesi ile Maliye Bakan
lığına bazı görevler verilmiştir. Halk Partili Parla
mento üyelerinin soruşturma önergesinde, bu mad
deye dayalı olarak Maliye Bakanlığının, gerekM esas
ları tespit edip, bir tebliğ ile yayınladığı söylenmek
tedir. Ancak bu tebliğin tarihi...
KENAN DURUK AN (Sakarya) — 31 Temmuz
1974,
HASAN TOSYALI {Devamla) — Yanlış olarak
31 Nisan 1974 olarak gösterilmiştir.
KENAN DURUKAN (Sakarya) — Hayır, Tem
muz.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Halk Partili
üyelerin önergelerindeki bu iddiaya rağmen, bahset
tikleri 14962 sayılı Resmî Gazetenin tarihi 31 Nisan
değil, 31 Temmuz 1974'tür. Yani, Bütçe Kanununun,
vergi iadesi konusunda Maliye Bakanına verdiği gö
rev de, Halk Partisi yönetim!indeiki Maliye Bakanlı
ğınca, aylarca gecikme ile yerine getirilmiştir.
HALİL DERE (Muğla) — Bütçe Mayıs sonun
da çıktı Tosyalı.
HASAN CERfT (Adana) — Bütçe Haziranda
çıktı Tosyalı.
. HASAN TOSYALI (Devamla) — Hülâsa, bütün
bu maddî vakaların incelenmesi açıkça gösteriyor ki,
iddia edilen yolsuzluklar karşısında 'ihmalci davranan,
vurdumduymaz davranan, bir günde yapılacak işi ay
larca savsaklayan balkanlar, bu hükümet bakanları
değil C. H. P.'M bakanlardır. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
Sayın Başkanım değerli arkadaşlarım, şu hususla
ra dikkat edelim : Bugünkü Hükümet döneminde,
Yahya Demirel'in ihraç talebi reddedilmekle kalma
mış, bütün ilgili bakanlık ve kuruluşlarca, bağımsız
yargı organlarınca gerekli soruşturmalar yapılmış,
sanık Yahya tutuklanmıştır,
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekillerinin
önergesinin hedefi önergede açıkça yazılı değildir; fa
kat bu hedef çeşitli demeç ve bildirilerle Cumhuriyet
Halk Partisi tarafından açığa vurulmuştur. Bu he
def, Hükümeti yıkmak ve bir Hükümet bunalımı ya
ratmaktır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, başında
bulunduğu Hükümeti, yanlış hesaplarla ve bu Par-
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lamentonun bir hükümet kuramayacağı yolunda, bazı
müşavirlerinin kendisine yaptıkları telkinlere uyarak,
kendi isteği ile taammüden yıkmıştır. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, gülüşmeler, alkışlar)
Şimdi, bunu yapmakla ve başında bulunduğu hü
kümeti bilerek ve isteyerek yıkıp, hatta yeni hükümet
kurulmasını beklemeden nöbeti terk etmeye kalkış
makla hata ettiği kanaatine varmıştır.
Adalet önünde hesap veren Yahya •Demi'rel'i, Tür
kiye'de bir hükümet bunalımı çıkarmak için malzeme
yapmaya çalışmaktadırlar.
NECDET EVLİYAGIL (Ankara) — Ayıp ayıp.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Cumhuriyetçi
Güven Partisi Grupu olarak, mobilya yolsuzluğu ko
nusunda, basında ortaya atılan bazı iddialar karşısın^
da verilen bazı erken demeçleri tasvip etmemekle be
raber, yukarıda arz edilen maddî deliller ve gerekçe
ler karşısında tahkikatın Örtbas edildiği iddiasına ka
tılmıyoruz. (A. P. sıralarından «Bravo»ı sesleri)
Bu rejimde gerçekleri saklamanın asla mümkün
olmayacağına inanıyoruz.
REMZl ÖZEN (İzmir) — Olanları ne yapacaksın
Tosyalı?.. Zıkkımlanmaya ortak olacak mısın Tosyalı?
HASAN TOSYALI (Devamla) — Hiç bir suçun
ve hiç bir suçlunun gizlenmesine Cumhuriyetçi Güven
Partisi Grupu razı olmaz ve olmayacaktır.
Evvelce Devlet aleyhine işlenen
suçların örtülmesine ve affına nasıl
yine de karşı koyacağız, fakat parti
Anayasanın denetim müesseselerine
sine de razı değiliz.

yolsuzlukların ve
karşı koymuşsak,
taktikleri uğruna,
gölge düşürülme

Bağımsız kaza organlarının, görevlerini tarafsız şe
kilde ve tam olarak yapmalarını güçleştirecek her tür
lü davranışa karşı olacağız.
Kanunları hiçe sayarak, ceza mevzuatımıza göre
belli bir hukukî aşamadan önce açıklanmaması gere
ken belgelerin gayri meşru yollardan alınıp ifşa edil
mesini, adaletin icaplarına aykırı bir davranış sayı
yoruz.
ABDULLAH BAŞTÜRK (İstanbul) — İyi bir
şerbetçi olmuşsun.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım; bu konuda, daha önce izledi
ği ve delillerini yukarıda verdiğimiz tutumuna bakı
lınca, bu Hükümet gidip yerine bir C. H. P. hükü
meti gelse, yolsuzlukları ciddiyetle takip etmek şöyle
dursun, yeni bir af kanunu ile Devlet aleyhine işle
nen bütün suçların üzerine, bir defa daha sünger çek-
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meye kalkışmasından hakikaten «ndi§e ediyoruz.
(A. P., M. S, P. ve C. G. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar)
Cumhuriyet Halk Partisinin memleketi sürükle
mek istediği hükümet bunalımının, memlekete yararlı
olacağı inancında değiliz. Cumhuriyetçi Güven Partisi
Grupu olarak hiç bir zaman haksızın ve haksızlığın
yanında olmadık ve olmayacağız.
REMZl ÖZEN (İzmir) — Nasıl şerbeti içeceksin
Tosyalı?.,
HASAN TOSYALI (Devamla) — Yoisuziuk ih
barı karşısında gevşek davranan ve yolsuzluk varsa
devamına yol açan Halk Partisi ohnaştur.
Suç ve suçluluk şahsîdir. Suçluyu konlyup, delil
leri örtmeye çalışan da elbette sorumlu olur. Bugün
kü Hükümet döneminde bir çok perdeler kalkmış, bir
çok hususlar müfettiş raporlanyle ortaya konmuştur.
Nihai sözü de bağımsız adalet söyleyecektir.
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Demin okumuştun onu
Tosyalı.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Hukukî bir bağ
bulunursa, elbette başkaları da sorumlu olur.
REMZt ÖZEN (İzmir) — Tosyalı, bu sayfa ikinci
defa oldu.
- HASAN TOSYALI (Devamla) — Vakitsiz bul
duğumuz ve tasvip etmediğimiz bazı beyanlara rağ
men, olayların örtbas edilmediği meydandadır., Tam
aksine bugünkü Hükümet, olayiann üzerine Cumhu
riyet Halk Partisi Hükümetinden daha büyük ciddiyet
le yürümüştür.
Bu Hükümetin önergedeki gerekçe ile düşürülmek
istenmesi yersizdir. Yolsuzluk varsa, bu yolsuzluk
Ecevit Hükümeti zamanında yapılmışta". Ecevit Hü
kümetinin bir sorumlu bakanının, aldığı ihbardan1
Maliyeyi, Merkez Bankasını, Ticaret Bakanlığını ha
berdar etmesi gerekirken, bunu yapıp yapmadığı şüp
helidir;
İhbara rağmen ödemeler devam etmiştir. Ecevit
Hükümetinin Gümrük Bakanının herhangi bir idarî
tedbir almaması sebebiyle ihbardan dört ay sonra bile
aynı gümrük kapısından, ayan ihraactçı aynı memur
lar eliyle mobilya ihracatına devam etmişlerdir. Bu i
kimin suçu? Halk Partisinin.
i
Bütün zincirleme ihmalleri gösterenlerin, başkala
rını itham etmeye hakkı yoktur arkadaşlar. Bütün
bu zincirleme ihmalleri dikkate almamız lâzımdır.
.Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyetçi
Güven Partisi Grupu olarak bağımsız adaletin hiçbir
etki altında bırakılmadan, tarafsızlıkla, şerefle görev
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yapmasını; Türkiye Büyük Millet Meclisince kurul
masına oy birliğiyle karar verilen Soruşturma Hazır
lık Komisyonunun Başkan seçimindeki tıkanıklığın,
gerekirse İçtüzüğe yeni hüküm eklenerek mutlaka gi
derilmesini; mobilya yolsuzluğu adı verilen olayla il
gili bütün gerçeklerin tam olarak aydınlığa çıkması
için ilgiH bütün bakankkiarnı ve idare kademelerinin
titizlikle görev yapmalarını; hiçbir yolsuzluğun örtülmemesini, Parlamentonun deaetim usullerinin asıl he
deflerinden saptırılarak siyasî parti -taktiklerine âlet
edilmemesini istiyoruz.
Bugünkü müzakerelerde, sadece gensoru açılıp
açılmarnasiyie ilgili kısa bir görüşme değil, gensoru
açılmışçasına geniş bir müzakere yapılmıştır. Yuka
rıda verdiğimiz bilgiler, ortaya koyduğumuz tarihler
ve belgeler, maddî vakıalar göstermektedir ki, bugünkü
Hükümet döneminde mobilya yolsuzluğu denen olay
la ilgili hiçbir izin verilmemiş, hiçbir ödeme yapknamış, aksine konunun raporlar ve belgelerle adalete
intikali sağlanmıştır.
Bir yolsuzluk varsa, adalet mercileri asıl suçlula
rı da fer'i failleri de ortaya çıkaracaktır.
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Deminki konuş
mayı dinledin mi Tosyalı?
BAŞKAN — Sayın Cebe, rica ederim efendim.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Konuşmamızın
başından beri belirttiğimiz sebeplerle Cumhuriyet Halk
Partisinin gensoru önergesinin sonuçlarına katumTforuz.
Asıl amacı Türkiye'de bir hükümet bunalımına yol
açmak olan gensoru önergesinin, halen adalete inti
kal etmiş bulunan bu konunun aydınlanmasına olum
lu bir katkıda bulunacağına da inanmıyoruz.
Bu görüşlerle Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu
adına Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P., C.G.P.,
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür «terim Saym Tosyalı.
Muhterem arkadaşlarını, gündeme alınıp alınma
ması görüşülen gensoru önergesi üzerinde önerge sa
hiplerinden bir sayın üye konuşmuş ve siya» parti
grupları adına da görüşmeler yapalrmş ve söz sırası
Hükümet adına yapılacak konuşmaya gelmiştir,
Bu arada Sayın Saykal ve Sayın Türkmenoğlu,
Sayın Adalet Partisi Grup Sözcüsü Şensoy'un yaptığı
konuşmalarda kendilerine sataşma olduğu iddiasıyle
Başkanlığa müracaatta bulunmuşlardır. Zabıtları tet
kik ettim, hu tetkik neticesinde Saym Baykal'a hadi
senin cereyanından sonra yaptığı müracaat üzerine
verdiğim cevabın doğru olduğu ve bir sataşma olma-
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dığı kanaatine vardım. O anda Sayın Baykal'a diren
diği takdirde oylamaya gideceğimi ifade etmiştim.
Kanaatlerini muhafaza edip etmediklerini öğrenmek
istiyorum. Çünkü konu, yapılan bir ihbarın zamanın
da değerlendirilmemesinden başlıyor ve hedef olarak
Sayın Gümrük ve Tekel eski Bakanı Türkmenoğlu'nu
hedef alıyor ve bilâhara bu muamelenin tekemmü
lünde birsuç, bir kabahat aranıyorsa, hadisenin cere
yan ettiği zamanın hükümetinde vazifeli Maliye Ba
kanı ile Gümrük ve Tekel Bakanı olduğu ifade edili
yor. Bir sataşma olduğu kanaatine varmadığım için,
direnip direnmeme hususunda eski noktai nazarınızı
muhafaza edip etmediğinizi öğrenmek istiyorum, o>\
layacağım.
DENİZ BAYKAL (Antalya) — İzin verirseniz di
rendiğimi belirtmek istiyorum, Yüce Meclis aynı ka
naati paylaşırsa cevaplandırma imkânını elde etmiş
olacağım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykal.
Arz ve ifade ettiğim üzere Sayın Baykal, Adalet
Partisi Grup Sözcüsü Sayın Şensoy'un yaptığı konuş
mada kendilerine sataşma olduğu iddiasiyle İçtüzüğü
müzün 70 nci maddesine göre söz talebinde bulun
maktadırlar. Sataşma olduğu hususunu kabul edenler
lütfen işaret buyursunlar.
Oylama sırasında gelen arkadaşlarımın sayımı en
gelleyecek bir tutum içerisine girmemelerini ve 'sıra
larındaki yerlerini almalarını rica ediyorum.
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkan, doğru
diyenler parmak kaldırıyor mu?
BAŞKAN — Başka bir hususu oyluyoruz efen
dim.
Muhterem arkadaşlarım, bilâhara sayım sırasında
gelen arkadaşlarımızın karışık bir trafik yaratmaları
yüzünden iyice bir sayım yapamadık, bir yanlışlığa
mahal vermemek üzere sataşma olduğu hususunda oy
kullanan arkadaşlarımın ayağa kalkmak suretiyle bi
ze yardımcı olmalarını rica ediyorum... Herkes sıraya
girsin ki, sayma imkâm hâsıl olsun lütfen efendim.
Teşekkür ederim.
Sataşma olduğunu kabul etmeyenler..
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Kanunları görüşür
ken bakan bulamayız, ama şimdi durumlarını kurtar
mak için hepsi burada hazır ve nazır bulunuyorlar.
ETEM EKEN (Çorum) — Suçlarınız ortaya çık
masın diye söz hakkı vermiyorsunuz.
REMZİ ÖZEN (İzmir) — 2 defa sayın.
BAŞKAN — Hayır efendim, 2 defa sayma diye
bir husus yok. Arkadaşımızın birisi Bakanlar Kurulu
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üyelerini saymamışlar/ tespit etmemişler, onu tespit
ediyoruz.
Sataşma olduğu hususu kabil edilmemiştir.
Efendim, sayımda bir hata yapmadığımızı ümit
ediyorum. Zaten böyle bir tereddüt olsa idi, sayın
üyelerin de İçtüzüğe uygun bir biçimde itiraz etme
leri gerekirdi. Böyle bir itiraz vaki olduğu anda da
gereğine tevessül ederdik.
Rakam ifade etme geleneğimiz olmamasına rağ
men, iki arkadaşımızın tespit ettiğine göre 7 fark var;
ben de de aşağı yukarı aynı rakamı buldum.
Sayın Türkmenoğlu, zatıâliniz de sataşma olduğu
gerekçesi ile direnirseniz aynı şekilde oylamaya baş
vuracağım^
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Sayın
Başkan, benim ismim açıklandı.
BAŞKAN — İfade ettiniz efendim, zaten grup
sözcünüz de ifade etti, bir sataşma olduğunda dire
neceğinizi ümit etmiyorum.
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Sayın
Başkanım, oy belli.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Dikmen'in, Demokratik Parti Grupuna
Adalet Partisi sözcüsü sayın Şensoy tarafından sataş
ma olduğu iddiası ile bir talebi oldu. Zabıtları tet
kik ettim, öyle anlaşılıyor ki, o anın heyecanı için
de sayın Şensoy'la Sayın Tekin arasında cereyan
eden karşılıklı söz düellosu Demokratik Parti Gru
puna da sataşma intibaını vermiş, bu kanaati için
deyim.
Geçen görüşmeler arasında Sayın Şensoy'un. «Za
ten Demokratik Parti tükendikçe bize çatıyor, tüken
dikçe intikamını bizden almak istiyor, Demokratik
Partinin ciğerinin biri kopmuştur, kalbi durmak üze
redir» diye politik bir görüşün ifadesi olarak kabul
ettiğim...
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Siyasî hır
sız kelimesini kullandı efendim, zapta geçti o.
BAŞKAN — Sayın Aalpaslan, herhalde konuş
maları takip etmediniz; karşılıklı, Sayın Tekin'le Sa
yın Şensoy arasında karşılıklı söz düellosunda sarf
edilen hususları ayırarak ifade ediyorum. Demokratik
Parti Grupuna sataşma olup olmadığını zatıâliniz de
iddia etmiş değilsiniz. Bu iddiada bulunan arkadaş
larım davalarını sonuna kadar da savunabilecek du
rumdadır. Ben Sayın Dikmen'e zabıtları da gönder Jim, okuyup ikna olması için; eğer şu okuduğum kı
sımları daha önceki bir sataşma talebinizin mesnedi
olarak kabul ediyorsanız, ben aynı kanaatte olma-
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dığımı Başkanınız olarak ifade ediyorum. Direnirseniz oylayacağım.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Şimdi
okuduğunuz hususlar Demokratik Parti Grupuna
açık sataşmadır Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikmen.
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Zabıttan bir hu
susu şu anda okumamış bulunuyorsunuz. Demokratik
Parti Grupuna toptan, hitaben, «Bir siyasî hırsızsı-'
nız» diye sataşmada bulunmuştur. Bu sebepten söz is
tiyorum. Şahsî ve karşılıklı konuşma değildir efen
dim.
(BAŞKAN — Sayın Dikmen, foeniim elimdeki za
bıtlardan, bu şekilde - .ikazınız üzenine - bir atlama
yapıp yapmadığımı Yükselk Heyelte ifade için, bana
intikal eden 'kısmı aynen okutmak mecburiyetinde
kalıyorum.
Şimdi ifade ettiğiniz hususla ilgili kısım bana veri
len zabıtlarda yoktur. (D. P. sıralarından («Var» ses
leri).
'EKREM DİKMEN (Trabzon) — Var, altında var
Sayın Başkan.
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — O zaman
maşallah memurlara.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Dikmen'in ısrarına rağmen zabıtları tetiklikte hata etme
diğimi anlıyorum.
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Kulakları
mızla duyduk Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Bvliyagil, [kulaklarınızın iyi duy
duğunu biliyorum. İyi duyduğunu biliyorum da, ben
deniz de zabtı okuyorum, yani sadece kulak meselesi
değil. !Ben Sayın Dikmen'in (itirazını ikiye bölerek ifa
de ettim. Sayın Te'kıin'le Sayın Şensoy arasında kar
şılıklı konuşmalarda bahsettiğiniz husus vardır.
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Ama Sayın Te
kin'e değil, bize söylenmiş.
EKREM DİKMEN (Trabzon) — 'Başkan, cemileştirerek hitap da bulunmuştur, cemileştirerek bize
hitapda bulunmuştur. Zaptın sonunda da altı çizilmiş
tir, bu zabıtta. Bininci okuduğunuz cümle değil.
BAŞKAN — Doğru efendim, doğru.
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Birinci
duğunuz cümle değil efendim.

oku
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Kim delildir? Demokratik Partinin gittikçe eridi
ğinden bahsediyor, bittiğinden bahsediyor. «Sayın Te
kin - Demokratik Partinin ahlâkı vardır.»
ı«iKEMAL ŞENSOY '(Devamla) — Bizim işimiz.»
Konuşmasına devam ediyor.
«İBRAHİM TEKİN (Adana) — Sizin gibi hırsız
da değildir..»
«KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Hırsız sizsi
niz, siyasî hırsızsınız.. (D. P. ve C. H. P. sıralarından
gürültüler.)»
ORHAN YILMAZ (Giresun) — Bunları İbrahim
Tekin'e söylemiyor, bütün grupa söylüyor.
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Arkası var, devam
edin.
BAŞKAN — Sayın Tombuş, mütebaki..
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Siyasî hadise
leri...
BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Dikmen
bir dakika efendim.
Mütebaki kısmını hıfzetme gibi bir düşünce için
de olsaydım, arkadaşımın tetkik etmesi için aynı zaptı
kendisine göndermezdim. Çok rica ederim, okuyoruz,
doğrusunu bulalım efendim. Doğrusunu bulalım, ona
göre işlem yapalım.
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Sayın Başkan,
sabahtan ıberi buna uğraşıyoruz.
BAŞKAN — «Kemal Şensoy (Devamla) — Hır
sız sizsiniz, siyasî hırsızsınız.»
«Başkan — Sayın Şensoy, bir dakika efendim»
«Kemal Şensoy (Devamla) — Siyasî hadiseleri ça
larak istismar ettiniz.»
Devam ediyor:
«Kemal Şensoy (Devamla) — Kaybolacağınız, yok
olacağınız günler yaklaşıyor».
Muhterem arkadaşlarım..
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan..
BAŞKAN — Sayın Tığlı rica ederim.
Sayın Dikmen, benim burada bir sataşma görme
diğim hususa olan -itirazınız ne ise, o kısmı bir daha
okuyayım.
EKRE M DİKMEN (Trabzon) — İkazınıza rağmen
zabıtta :
«Hırsız sizsiniz, siyasî hırsız.»
«BAŞKAN — Sayın Şeysoy, bir dakika efendim.;»'
«KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Siyasî hadise
leri çalarak, istismar eden sizsiniz.. Siyasî hırsızsınız»
Camileştkılerek yapılan bu taarruzdan dolayı sa
taşma var, söz istiyorum.
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BAŞKAN — Sayın Ddfcröen .şu a&da okuduğunuz
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Eksik vermişler,
sataşma var efendim.
BAŞKAN — Yok efendim, daha önce var; siz
fattmıısmsz» diyor o, «siz hırsızsınız» diyor.
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Devamı var Sa
yın Bakkam.
BAŞKAN — Bakayım efendim, varsa, benim eikndekinde yok, işte benim elimdeki burada.
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Ama, Saym
Başkan size tamamım göndermemişler imi bu memur
lar?.
BAŞKAN — Sayın BozbeyM, ben ilgili arkadaşla
rınla itimat ötme durumundayısm, zabıtları istedim, za
bıtların bununla ilgili kısmını bana verdiler, tereddüde
düştüm, bir şey göremedim, karşılıklı söz atma var
diye; ilgili aıtkadaşıma da hüsnüniyetimi ifade İçin gön
derdim; ama bunun dışımda, bana intikal edenlerin
dışında bir husus varsa onu da inceleyeyim.

,

Muhterem arkadaşlarını, iki zabıt arasında, taıbdî
bir anıda deşifre edilmesi mumikikı değil, farklı şeyler
var; ama benim tespitim Sayın Şensoy'ia Sayın Tekin
arasındaki söz düellosundan doğmuş bir durumdan
ibaret. Birisinde Sayın Tekin Sayın Şeysoy'u itham
ederek, bir şahsı, bir ferdi ifade eder giıbi bir tabir
kullanıyor; Saym Şenısoy «sizsiniz» dernek suretiyle
bunu çoğaltıcı, oemıileştiriei bir ifade kullanıyor. «Siz
siniz» tabirini.. (A. P. sıralarından gürültüler.)
Düşündüğümün dışında ibana bir muamele yaptır
mak mümkün değil. «Sizsiniz» tabirinin bir nezaket
ifadesi mi, yoksa cemileştirme ifadesi mi olduğunu
şu anda takdir edecek durumda değilim. Bu bakım
dan sataşma görmüyorum. Direnkseniz oylayacağım.
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Direniyorum
Sayın Başkan, zabıtlar gayet sarih.
BAŞKAN — Sayın Dikmen direndiğine göre, şu
okuduğuna zabıt, her ilkisi de birbirine benzememekle
(beraber, bu ilki tabir içinde Demokratik Parti Meclis
Grupuna sataşma olduğu hususunu kabul edenler lüt
fen ayağa ikaüksınlar..
FARUK SÜKAN (Konya) — O hırsız vekil çıksın.
FERRUH BOZBEYİİ (İstanbul) — «Hayır» de
medi: sataşma değilse, feunların topu hırsızdır, bunların
topa hırsızdır.. (D. P. ve A. P. sıralarından ayağa kalk
malar).
FARUK SÜKAN (Konya) — Maliye Vekili hır
sızdır.
_ 374
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BAŞKAN — Sayın Bozheyli, Sayın iSükan, Sayın
Sükaıı rica ederim efendim. Oylamadan sonra aynı
şeyi yapatbMirsiniz efendim. Oylayalım, sayalım, rica
ederim.
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Başbakan Sü
leyman Demıiırel 'hırsızdır, alçak bir hırsızdır. Var mı
daha ötesi?
BAŞKAN — Sayın Türkmen, rica ederim efendim.
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Çankırı) — Sayın Başkan, mıüdaihale ediliyor, çirkin
sözler söyleniyor.
BAŞKAN — Sayın Bakan, rica ederim efendim,
müsaade buyurun efendilm.
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Çankırı) — İçtüzüğü tatbik edin.
BAŞKAN — Ne olaca'k efendim İçtüzüğü tatbik
edersem? Bu durumda birisine uyarma cezası verir
sem meseleyi halletmiş mi olacağım?
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Çankırı) — Göreviniz ama, görevinizi yapacaksınız.
BAŞKAN — Yine savunma haifckı doğacak, yine
oylama yapılacak. Çok rica ederim, sizler de ibu ida
reyi yaptınız, ceza verdiniz de her meseleyi hallettiniz
mi burada?.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Otur yerine kuaför.
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Biz, hırsızlara ceza
vermiyoruz.
BAŞKAN — Sayın Tombuş, rica ederim efendim.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bu memle
kette kimseye ceza verilmez Sayın Başkan.
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Asıl Hazineyi
soyan böyle alçaklara eeza verilmesi lâzım..
BAŞKAN — Sayın Türkmen... (D. P. ve A. P. sı
ralarından gürüıMler). Bunları söylediniz efendim,
bunları ifade ettiniz.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Vatan
hainlerinin ortakları, Türkiye'de sana bakanlık yaptırılımaz. (Gürültüler).
BAŞKAN — Rica ederim efendim, sayımı yap
mamıza lütfen yardımcı olun, sayalım.
Teşekkür ederim.
Sataşma olduğunu kabul etmeyenler...
FARUK SÜKAN (Konya) — O Maliye Vekilini
burada konuşturmayacağız. O hırsızı konuşturmaya
cağız borada.
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Kaç tane rey
buldun; rey hırsızı.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ciğerci.
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Şerefsiz ne gü
lüyorsun, şerefsiz.
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EKREM DİKMEN (Trabzon) — O hayasız laf
size 'aittir, utanmazlar. (Başkanın, tokmağı vurması)
BAŞKAN — Sataşma olduğu kaibul 'edilmemiştir.
(C. H. P. ve D. P. sıralarından sıra kapaklarına vur
malar).
Muhterem arkadaşlarım, 89 ncu maddeye göre
yapılan işlemin tekemmülü için..
(Konya Milletvekili Özer Ölçmen, Sakarya Mil
letvekili Vedat Önsal, Çorum Milletvekili İhsan Tomıbuş, Antalya Milletvekili Faiz Şarlar, Ankara Mil
letvekili Cevat Önder ayağa kalkmak suretiyle oyla
manın tekrarını istediler).
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Oylamaya itiraz
ediyoruz, itirazımız var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim 'ban, oylama neticesini Di
van olarak 'bir ihtilâf olmadığı için ifade ettim, arz et
tim. Eğer arkadaşlarımızın bir itirazı var ise, ayağa
kalkmak suretiyle yaptığımız sayıma bir itiraz var
ise; İçtüzüğe göre yapılacak muamele, (kaibul eden
lerin Ibir tarafta, kabul etmeyenlerin bir tarafta aya
ğa kalkmak suretiyle toplanmalarıdır. Sayı bellidir,
neticede bir değişiklik olacağını zannetmiyorum.
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — İtiraz var
Sayın Başkan.
BAŞKAN — İtirazı kabul ediyoruz efendim. Ne
yapacağız?
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ne yorum
yapıyorsunuz öyleyse iki saattir? Sayın.
BAŞKAN — Nasıl yapıyorum Sayın Alpaslan?
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Tüzüksel
haklarını kullanıyorlar.
BAŞKAN — Ne zaman kullanıyorlar? İki saat
mı oldu ayağa kalkalı?
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkanım,
Grup olarak sayıma itiraz ediyoruz; gerekli işlemin
yapılmasını arz ederim. (A. P. sıralarından gürültü
ler).
BAŞKAN — Grup olarak itiraz olmaz efendim.
İşte arkadaşlarımız, 5 arkadaş ayağa kalkınca itiraz
olur; kabul ettim o itirazı. (C. H. P. sıralarından «Ne
yorum yapıyorsun?» sesleri).
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — 5 arkadaşla.. Ta
mam Sayın Başkan, tamam.
BAŞKAN — Nasıl, bunun.başka türlü usulü han
gisi?
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Usulen yaptık, 5
arkadaş ayağa kalktık.
BAŞKAN — Ben görüyorum, tespit ediyorum 5
arkadaşın ve hatta daha fazla arkadaşın ayağa kalkıp
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da itiraz ettiğim. Gördüm, ben ifade ettikten sonra
itiraz ettiler. Gayet tabiî öyle olması da lâzan; foltaaeden de litiraz edecek değiller. İfade ettim, itiraz ettiler;
ben de İçtüzük gereğince gerekli işlemi yapıyorum.
Simidi yeniden oylama yapıyorum. Oylama yapa
bilmem için..
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Oylama değil.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım.,, hem İçtüzü
ğe göre hakkınızı istiyorsunuz, hem de İçtüzüğe uy
madan hakkımızın istihsalini istiyorsunuz. İkisini..
DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Başkan,
oylayın da bitsin bu iş, hep yorumda vakit geçiriyor
sunuz. Oylayın bitsin bu iş.
BAŞKAN — Efendim şimdi itiraz olduğuna göre,
nasıl yorum yapıyorum? Yorum yapma diye bir şey
yok ki.
Sayım neticesini ifade ettim, arkadaşlar ayağa'
kalktılar, ona göre işlem yapıyorum.
Demokratiık Parti Gruıpuna sataşma olduğu iddi
asında olan arlkadaşlarımm, kürsüye göre sağ tarafta;
bir sataşma olmadığını iddia edenlerin de sol tarafta
(toplanmak suretiyle ayakta sayımlarının teminini rica
ediyorum.
Buyurun efendim.
Muhterem arkadaşlarım, sıradaki yerlerinizi alırsa
nız çalbuk ve sıhhatli sayma imkânını elde bulundura
cağız. Aksi reyde bulunan arkadaşılanmın da kürsü
ye göre sol tarafa geçmelerini rica etmiştim. (C. H. P.
ve D. P. sıralarından gürültüler) Geçmediler efen
dim, ben görüyorum geçip geçmediklerini;
ZEKÂİ YAYLALI (Erzurum) — Sayın Başkan,
buradan sayma imkânı vardır.
BAŞKAN — Sayın Yaylalı, İdare Amirisiniz; İç
tüzüğü değiştirin, öyle yapalım.
ZEKÂİ YAYLALI (Erzurum) — Daha rahat say
ma imkânı var da ondan.
BAŞKAN — Değil efendim, İçtüzük de Öyle diyor.
«Ayağa kalkmak suretiyle yapılan sayıma itiraz ol
duğu takdirde, kaibul edenlerin Ibir tarafa, kabul etme
yenlerin bir tarafa gidip ayağa kalkmak suretiyle sa
yılmaları lâzım» diyor. Bunun tefsir neresinde? Kalkıp
yerinizden gitımiyorsamz faiz ne yapalım?
Muhterem arkadaşlarım, bir hususu ifade etme
durumundayım.
Bütün ikazlarıma rağmen arkadaşlarım sıradaki
yerlerini almak suretiyle sayımı kolayfeştanadıîar,
bir. İkincisi de, bir siyasî parti grupona mensup arka
daşlarımız, Başkanlığın bütün ricalarına rağmen, İçtü
züğün bükünlerine uyımayıp da yerlerinde otururlarsa,
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İçtüzük ihükmünü uygulamam mümkün değil efendim.
(Gürültüler).
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — 190 tane Cumhu
riyet Halik Partisi milletvekili var burada.
'BAŞKAN — Söylüyorum efendim; bir arkadaşım
190 sayıyor, bir arkadaşım..
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Cumhuriyet Halk
Partisi tam mevcut burada Sayın Başkan. 190 tane
Cumhuriyet Halik Partili Milletvekili var.
Beceriksizlik..
BAŞKAN — Sayın Birgit, ifade ©diyorum efen
dim. En nihayet sayımı yapacak olan, Başkan olanak
' ben ve iki üye arkadaşımdır. (Gürültüler).
Mümkündür efendim, toelki beceriksizMğimizdeo
yapamıyoruz; ama saydığımızın ne ilerisine, ne de ger
fisine gidebiliyoruz. Birisi 190 diyor, birisi 206 diyor
efendim. Arada büyük 'bir fark var. Nasıl tevhit ede
yim ©fendim? (Gürültüler).
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Demokratik Par
tilileri sayın, ilâve edin. Güven Partililer var, bağım
sızlar var. Rakamı saymasını bilmeyen insan kâtip
olmasın.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım lütfen yer
lerinizi alın, çabucak sayarız efendim.
HAYRETTİN UYSAL (Sakraya) — Sayın Baş
kan, şu sırayı boşalttık, şurayı boşalttık, şu kısmı
ıbu tarafa alırsanız kolay olacak.
BAŞKAN — Sayın Millî Selâmet Partisi grup yöneticiîenindıen rica ©diyorum, İçtüzük hükümlerine lüt
fen uyun, sayımı kolaylaştıralım efendim.
DENÎZ BAYKAL (Antalya) — Ne hakla getire
ceksiniz? Size ne?
DOĞAN ARASLI (Kars) — Zorla mı getirecek
siniz? Beli oluyor taraıf tuttuğunuz. Cumhuriyet Halk
Partililerin sayısı beli. Bu tarafa geçerlerse o zaman
sayarsınız. (Gürültüler).
BAŞKAN — Sayın Araslı, Sayın Araslı..
DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, belki
de oy verine ktemiyorlar, siz taşıyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Araslı, Sayın Araslı..
DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, belki
d© oy vermek istemiyorlar, siz 'taşıyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Araslı ben taşımıyorum, İç
tüzük taşıyor efendim. Zorla bir iş yapmıyorum efen
dim. Siz sayımı sıhhatli yapacak şekilde sıradaki yer
lerinizi alın lütfen ©fendim. (Gürültüler).
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, müsten
kifler nereye oturacak? Lütfen bunun cevabını verin.
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DOĞAN ARASLI (Kars) — Müstenkif olanlar
nerede olacaklar?
BAŞKAN — Sayın Araslı, oraida oturanları rey
vermeyecekler mi kabul ediyoruz şimdi? Verirlerse
nasıl tespit edeceğiz? (Gürültüler).
DOĞAN ARASLI (Kars) — Bu tarafa geçer
lerse..
BAŞKAN — Efendim lütfen..
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Geçmiyorlar.
KADİR ÖZPAK (Uşak) — M. S. P.'liler gülüyor
sizin halinize.
BAŞKAN — Sayın Özpak, sayım makinesi de
ğiliz efendim. Herkes ciddî şekilde yerini alırsa, o za
man arkadaşlarım için sayımda da bir kolaylık sağlan
mış olur.
DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Başkan,
Meclislin zamanını israf ediyorsunuz, tarafgir davranı
yorsunuz. (Gürültüler).
BAŞKAN —• Rica ederim, lütfen yerinizi alın^
sayalım efendim.
Teşekkür ©derim.
Sataşma olduğunu kabul etmeyenler..
Bir sataıma olduğu hususu kabul edilmiştir.
(C. H. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar).
Buyurun Sayın Dikmen.*
D. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN (Trab
zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Adalet Partisi Grup Sözcüsü Keimal Şenusoy bu
kürsüden talihsiz bir beyanda bulundu; Demokratik
Partinin şeref ve fazilet abidesi grupuna, «Siyasî hır
sızlar» demek küstahlığını gösterdi.
ABDÜLLÂTİF ENSARİOĞLU (Diyarbakır) —
Küstah sensin. (D. P. sıralarından gürültüler).
MEHMET' ARSOY (Urfa) — Küstah sensin.

i «•-••
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sus ulan,
küstah sensin!.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Sensin, sulâtendir. O küstah sizin başınızda, hep beraber.. Hep be
raber..
BAŞKAN — Sayın Dikmen, Sayın Ensarioğlu, rica
ederim efendim, rica ederim.. (D. P. sıralarımdan gü
rültüler).
Nasıl yapalım efendim? Rica ediyorum, durdur
maya çalışıyorum, mani olmaya çalışıyorum.
Sayın Tomlbuş, Sayın Ölçmen, efendim sizin gö
rüşlerinizi ifade edecek, rica ederim.
İBRAHİM TEKİN (Adana) — Bir daha müdahale
etsinler karışmam..
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BAŞKAN — Sayın Tekin, rica ederim.
Buyurun Sayın Dikmen, ıhir safcşaımaya meydan vermeyecdk şekilde, rica edeyim efendim.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Sayın -milletvekillerıi, fbazı sıfatlar bazı şahıslara ve bazı kuruluşlara sureti ikaitiyede yakışmaz, yakıştırılamaz. Altın
pas tutmaz. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) M eselâ Demirel'e ve etrafında dönenlere, bugün ismi geçen vekillerine.. (Samsun Miliefcveıkili Hüseyin Özalp'in
anlaşılmayan !b,ir müdahalesi).
Cevabı burada verirsin Sayın Özalp. Senin bana
oradan hitap etmen, seçim kampanyasında maikbuzsuz,
gayri meşru para toplamaya benzemez.
BAŞKAN — Sayın Özalp, rica ederim efendim,
rica ederim efendim. (Ben iikaz ediyorum, mümkün olduğu kadar rica ediyorum.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Adalet Partisi
teşkilâtından bizi sokakta görenler, «Ço'k namuslu
politika yapılmaz» diye sarılıp ağlıyorlar. (Samsun
Milletvekili Hüseyin Özalp in anlaşılmayan bir müdahalesi).
iBAŞKAN — Sayın Özalp, rica ederim efendim.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Sana şahsî he
sabı da sorarım. Onu dışarıda görüşürüz. Görüşürüz
onu dışarıda.
BAŞKAN — Sayın Dikmen, Heyeti Umumîyeye
ve (Başkanlığa hitap edin, rica ediyorum.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Sayın Başkan..
BAŞKAN — Rica ediyorum, mani olmaya çalışıyorum. Rica ediyorum efendim.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Müdahaleye de
mani olun Sayın Başkan.
Nasıl ki, utanmadan bize bu sözü sarf edenlere
faziletli demek ne kadar abes olursa, Demokratik
Parti Grupuna da Şensoy'un izafe etmeye çalıştığı
sıfat o kadar abes olur. Siyasî hırsızlığın tarifini ya
pacak olursak; siyasî hırsızlık, sabıkalılar cemiyetinden iyi hâl kâğıdı alır gibi, gayri millî cemiyetlerden
sahte vesika alarak politikaya ilk adımım yalanla atmâktır. (D. P. ve C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bir atasözü vardır...
MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Eski
şehir'e telefon etmiştim... Destekliyordun onu. (Gürültüler.)
BAŞKAN — Sayın Angı, rica ederim efendim.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Bir atasözü
vardır: «Şecaat arz ederken...» (Gürültüler.) Bir atasözü vardır : «Yanlış hesap Bağdat'tan döner» (Gürültüler.)
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BAŞKAN — Sayın Angı, rica ederim.
I
EKREM DİKMEN (Devamla) — «Anam hacı,
I babam hacı, gardaşım hacı; sabahtan Kur'an okun
madan kahvaltı yapılmayan evden geliyorum yalan
I dır siyasî hırsızlık. Bana onu izafe ediyorsan cevabı
I bu.
I
Sayın milletvekilleri, bir atasözü vardır; «Şecaat
I arz ederken, merdi kıptî sirkatin söyler.» Tam bu ata
I sözüne uygun olarak, Kemal Şensoy, şaibeli Demir
el'e yaranmak için kendisini tarif etmiştir.
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Senin gibi..
(A. P. sıralarından gürültüler.)
I
EKREM DİKMEN (Devamla) — Siyasî hırsız
olmak için...
I
BAŞKAN —• Sayın Çakıroğlu, rica ederim efen
I
dim, bırakın, rica ederim.
I
EKREM DİKMEN (Devamla) — Senin gibi be
nim deli raporum yok Çakıroğlu.
I
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Otur lan BaI
I kırköylü.. (Gürültüler.)
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — O senin ba
bandır.
I
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, rica ederim efen
dim.
Devam edin Sayın Dikmen.
I
I
EKREM DİKMEN (Devamla) — Sayın Başkan,
I aşağıdan söylenen söze cevap vermeye mecburum.
I
BAŞKAN — Sayın Dikmen, mümkün olmuyor
mani olmak. Oluyor bu. Rica ederim.
I
EKREM DİKMEN (Devamla) — Bana aşağı
dan o sözü söyleyen Çakıroğlu'na aynen iade ediyo
rum misli ile. Gelip bu kürsüye konuşursun.
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Ekrem gibi...
I
BAŞKAN
— Sayın Çakıroğlu, biraz sonra yapar
I
I sınız müdahalenizi efendim.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Hırsızlığın pe
I
şinde koşmak marifetse, bağır bağırabildiğin kadar.
I
I
I
I
I
I
j
I
I
I
|
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Milliyetçiyim diyeceksin, ayağı yalınayak insan
ların reyini alacaksın, onların dişinden tırnağından
artırdığı vergilerle meydana getirdiği hazineyi, onlara
hizmet değil, Demirel ailesine hizmete tahsis edenle
ri destekleyeceksin. Utanmak lâzım. (D. P. ve C. H. P.
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.)
Sayın milletvekilleri, siyasî hırsız olmak için rey
çalmak lâzımdır. Rey çalmak lâzımdır siyasî hırsız
olmak için. Bu kürsüde çift rey atan ve rey hırsızlığı
yapan mebus, şimdi Adalet Partisi sıralarındadır
(D. P. ve C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri al
kışlar, A. P. sıralarından gürültüler.) İstanbul mebu
sudur. Aranızda oturuyor.
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HÜSEYİN ÖZALP (Samsun) — Sen neredeydin
o zaman?
EKREM DİKMEN (Devamla) — Siyasî hırsız
olmak için, milletin Meclisinin itibarı ile oynamak,
milletvekili pazarı kurmak ve bu pazarda haraç me
zat para ile, kamyon ile, binbir menfaat karşılığı hay
siyet ve şeref satın almak lâzımdır. (C. H. P. ve D. P.
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.)

f Balan'ları kandırmanın yollarını arıyordunuz. SatınI alma muamelelerini güzel yaptınız. (A. P. • sıralarınI dan gürültüler.)
I
Sayın Yücel Dirik, sen de rahmetli Mehmet Karaoğlu grupundaydın, lâf atıyorsun. Yanlış oturuyor
sun orada, buradaydın.
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Yerimden memnu
numu
EKREM DİKMEN (Devamla) — Siz devam edin
Milletvekili pazarı kuranlar ise, sizlersiniz, başıyarışınıza. Mazini gözününönüne getir. Bu söyledikle
nızdaki zatlardır.
rimin hepsini söylüyordun.
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — O mebusla
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Beraberdik, burada
rın isimlerini açıkla.
yanyana idik,
BAŞKAN — Sayın Tosyalıoğlu, rica ederim efenEKREM DİKMEN (Devamla) — Dua edin 12
dim<
Mart
Muhtırasını verenlere. Sizi söyleten şimdi odur.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Aranızdadır.
O
zaman
görecektiniz siyasî neticeleri.
Hepiniz biliyorsunuz.
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Açıkla, isim I
BAŞKAN — Sayın Dikmen, sadece sataşma ile
lerini açıkla.
ilgili görüşünüzü ifade edin. Rica ediyorum.
BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdahale et
EKREM DİKMEN (Devamla) — Sayın Başkan,
meyin.
elli yerden sataşılıyor.
EKREM DİKMEN (Devamla) — O ahlâksızlık
BAŞKAN — Zaten cevabını da verdiniz efendim.
ların hepsini - sözcünüz dahil • otellerde, Meclis kori
Üzerinde durmayın, tamamlayın, tekmilleyin efen
dorlarında, sokaklarda, yöneticilerinizden uzak ka
dim*
palı yerlerde, sözcünüz Kemal Şensoy da dahil, küfre
EKREM DİKMEN (Devamla) — Siyasî hırsızlık
derek söylüyor ama, kürsüye gelince bedava hizmet
sözünü, utanmadan burada sarf eden sözcünün gruetmenin yarışı içine giriyorlar. (Gürültüler.) Millet
puna söylüyorum : Satın alan da sizlersiniz, satılmış
vekili pazarı kuran sizlersiniz, milletvekili satın alan
larda sizin aranızdadır. (C. H. P. ve D. P. sıralarından
da sizlersiniz.
«Bravo» sesleri, alkışlar.)
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — O mebusla
Mıgırdıç Şellefyan ortaklarının avukatları da si
rın isimlerini açıklasın.
zin aranızdadır.
BAŞKAN — Sayın Tosyalıoğlu, rica ederim efen
HÜSEYİN ÖZALP (Samsun) — O zaman ete
dimi
ğine yapışıyordun.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Gelirsin kürsü
EKREM DİKMEN (Devamla) — Hazineyi ve
ye gelirsin kürsüye, yeter!....
bankaları soyan adî veya profesyonel hırsızlar da
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Açıklasın
sizin aranızda. (A. P. sıralarından gürültüler.)
isimlerini Sayın Başkan.
HÜSEYİN ÖZALP (Samsun) — Sensin. Sen de o
BAŞKAN — Mecburiyet var mı efendim böyle? I zaman vardın.
Var mı böyle bir mecburiyet efendim?
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Şerefsiz kimse
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Her partiye i söyle, herkese söyleme.
geçen arkadaş var, açıklasın isimlerini.
|
BAŞKAN — Sayın Gülsen, rica ederim. (A. P. sı
EKREM DİKMEN (Devamla) — Konuşuyor... I ralarından gürültüler.)
BAŞKAN — Sayın Dikmen, tekrar rica ediyoBAŞKAN — Bir milletvekilinin bir milletvekiline I
soru sorup da cevap alması diye bir şey var mı? «Açık I rum, sataşma konusunda grupunuzun görüşünü ifalasın» diyorsunuz. Açıklamasa ne yapacaksınız? Çok ı de edin. Yeni bir hadiseye meydan vermeyin, rica
j ediyorum efendim.
rica ederim.
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Sataşma deEKREM DİKMEN (Devamla) — Açıkla diyorsun. I
«Sineğin üstüne balyozla gidilmez» dediği zamanda I ğil bu Başkan.
HÜSEYİN ÖZALP (Samsun) — 1969'da partinin
Genel Balkanınız, resmî makam arabaları - Hariciye I
Vekili arabası da dahil - gecekondularda Hüseyin I parasını kim yedi?.
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EKREM DİKMEN (Devamla) — Görüşeceğiz se
ninle, seninle dışarıda görüşeceğiz.
BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ediyorum, vak
tiniz de azalmıştır, beni başka türlü hareket etmeye
zorlamayın. Lütfen tekmilleyin efendim. Rica ediyo
rum. (A. P. sıralarından gürültüler.)
Müdahale etmeyin Sayın Erdemir, rica ederim.
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK
(Çankırı) — Meclis İçtüzüğü var, tatbik edin. (C. H. P.
ve D. P. sıralarından gürültüler.)
BAŞKAN — Ne olmuş, Tüzüğü olmuşsa?... Rica
ederim.
(A. P. ve D. P. sıralarından karşılıklı lâf atmalar,
gürültüler.)
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Dışarıya gel,
gel...
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Artistlik yapma.
BAŞKAN — Sayın Bayraktar...
Sayın Dikmen lütfen ^tamamlayın efendim, rica
ediyorum. Lütfen tamamlayın.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Adam ayartma
komitesi kurup.. (A. P. sıralarından gürültüler.)
BAŞKAN — Sayın Bayraktar, rica ederim efen
dim, lütfen oturun efendim. Sizden başka hassasiyet
gösteren kimse yök mu? Rica ederim.
Sayın Dikmen, siz de konuşmanızı tamamlayınız
efendim. Lütfen, rica ediyorum.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Başkan, sö
züm dinlenmiyor ki.
BAŞKAN — Efendim, bütün müdahaleyi önle
mek şu anda mümkün değil, rica ediyorum sizden,
konuşmanızı bitiriniz.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Adam ayart
ma komitesi kurup, başına Meclis Riyasetinde bulun
muş koca gövdeli insanınızı geçirip, Demirel imzalı
tarihsiz mektuplarla gece yarısı milletvekillerinin ka
pılarını çalanlar sizlersiniz.
Etrafının soygunları ile memlekette komünistleri
devleti yıkacak hale getirdi diye hakkınızda askeri
mahkeme başkanı olarak tasdikli imzasını, mühürünü koyan zat da aranızda. Zavallı radyo spikerinin
tehditlere rağmen hayatını göze alıp radyodan oku
madığı Türk halk kurtuluş ordusu beyannamesini tek
başınıza hükümet olarak bu kürsüde okumak dalâ
letine düşenler de sizlersiniz. Bugün milliyetçilikten
dem vuranlar da sizlersiniz. Siyasî hırsızlık bizce bu
dur.
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Hazine soyan
lar da sizlersiniz.
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MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Sen ken
di yaptıklarından bahset.
BAŞKAN — Sayın Angı, rica ederim, istirham
ederim efendim.
EKREM DİKMEN (Devamla) — «Bölmeyin, bö
lünmeyin, komünizme karşı toplanalım» diyerek rey
leri alıp, Türkiye'de ilk defa sizin Başbakanınız
«Türk - Rus sınırını dostluk ve barış sınırı haline ge
tireceğiz» diyecek kadar ileriye gitmiştir, bir ikinci
hariciyeci yok bunu söyleyen. Romanya ve Rusya ile
kültür anlaşmalarına imza koyup, tasdik edip Mec
lislerde, arkasından da millete gidip milliyetçilikten
dem vurmaktır, siyasî hırsızlık.
Bu kürsüden Amerikan Reisicumhurunun zama
nında yazdığı mektubu Hürriyet Gazetesi sekiz sütun
manşet çekip son demine kadar motamo yazdığı za
man, bu kürsüden, bugünkü Başvekili, «O mektubu
satmıştır», nidasıyle damgalayan zatın, aynı yere git
mesidir siyasî hırsızlık.
ARÎF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Permiden
bahset, permiden.
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, efendim bitmek üze
re, çok rica ederim. Yeni mevzu neden çıkarıyorsu
nuz efendim?
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — 15 dakikadır
sataştırıyorsun. Bu ne biçim konuşma?
MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Sen bi
ze değil, kürsüdekine söyle.
BAŞKAN — Sayın Bayraktar, Sayın Angı bitir
mek üzere efendim, çok rica ederim.
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Permiden
niye bahsetmiyorsun?
BAŞKAN — Sayın Dikmen, çok rica ediyorum,
müddetiniz bitti. Son cümlenizi ifade edin, çok rica
ediyorum.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Ben ortadayım,
gelip konuşursunuz...
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Permi, per
miyi söyle.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Gelir konu
şursunuz cesaretiniz varsa, karşılığını da alırsınız onun
için.
FATMA GÜLHİS MANKUT (İstanbul) — Sen
de o zamanlar «Adalet Partiliyim» diyordun. Ayıp
ayıp!
EKREM DİKMEN (Devamla) — Meclisin içine
hırsızlık kelimesini siz getirdiniz, emanet ettiniz.
Kemal Şensoy'un mantığı, sayın milletvekilleri, bu
kadar yanılacak, bu kadar şaşacaktır diye bir türlü
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düşünmek istemiyorum. Eğer, Demokratik Partinin
Türk milletinden aldığı reyleri kastederek rey hırsız
lığı ile, siyasî hırsızlık ile itham etmeye kalkışmışsa,
bu doğrudan doğruya bize rey veren Türk milletine
bühtandır, küfürdür.
FATMA GÜLHlS MANKUT (istanbul) — Sen
kendi partinin üyelerine söyle bunları.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Demokratik
Partiliyim, otur yerine. Utan, hanımefendisin.
BAŞKAN — Sayın Mankut, çok rica ederim.
ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, ne biçim konuşuyor? Nasıl izin veriyorsunuz
böyle konuşmasına? (A. P. sıralarından gürültüler,
«ahlâksız» sesleri).
EKREM DİKMEN (Devamla) — Biz bu reyleri
vatan sathında, yolsuzluklar karşısında bu kürsüde
kullandık, 1973 seçimlerine de vatan sathında Demok
ratik Parti olarak girdiğimiz zaman Demirel ve yakın
larının hırsızlıklarını ve yolsuzluklarını millete söyle
yerek aldık. (C. H. P. ve D. P. sıralarından alkışlar).
Yarın seçimlerde yine bunları söyleyerek rey alaca
ğız, kimin ciğerinin söküldüğünü göreceğiz. (A. P.
sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar).
BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız Sayın Dik
men.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Demokratik
Parti... (Şiddetli gürültüler.)
BAŞKAN — Sayın Dikmen, lütfen son sözünüzü
ifade ediniz, rica ediyorum.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, bir odun deposunu bekleyen bekçi, ken
disi çalmak değil, uyuyup başkasına çaldırdığı zaman
hapse giriyor. Devlet Hazinesini çalanlar, bin met
re derinlikteki madenlerde, Avrupa'da çalışan zaval
lı Türk işçisini, domuz ahırı temizleyenleri, mısırın
koçanını bile yetiştiremeyenleri unutmamalıdırlar.
Bu soyguna, Türk milletinin Hazinesinin soyul
masına hizmet edenler, bu hususta iştirak halinde
olanlar ve bu soyulmaya kefil olanlar, bu soyulma
ya müsamaha gösterenler, bilmem ki Kemal Şensoy'
un söylediği tarifin içerisine sığar mı?
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Kaç dakika oldu Sa
yın Başkan?...
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BAŞKAN — Sayın Dikmen, Sayın Dikmen...
EKREM DİKMEN (Devamla) — Bağlıyorum
Sayın Başkanım.
Demokratik Parti...
BAŞKAN — Sayın Dikmen, çok rica ederim;
sözünüzü kesmek zorunda 'kalacağım.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Bağlıyorum
sayın Başkan.
BAŞKAN — Rica ederim efendim.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Bağlıyorum
efendim. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler.)
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Sıça
rım çarkına, in aşağı.
BAŞKAN — Sayın- Dikmen, son bir ricada bulu
nuyorum. Son cümlenizi ifade edin, aksi takdirde sö
zünüzü kesiyorum efendim.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Bağlıyorum
Sayın Başkan. Tamam Başkanım.
Demokratik Parti, bir şeref ve haysiyet timsali
olarak, hırsızlık sıfatının kime yakıştığını belgeleriy
le ortaya koymuştur ve diyor ki... (Gürültüler.)
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Tuh
Allah belânı versin, pis herif.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hava alırsın ha
va (Gürültüler.)
EKREM DİKMEN (Devamla) — Bir mektup zar
fının üzerine, «Siyasî hırsızlar, adi hırsızlar, profes
yonel hırsızlar. Ankara» diye bir adres yazıp, pos
taya atsak, bu mektup gider Demirel' ve partisini
bulur.
Saygılar sunarım. (D. P. ve C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar, A. P. sıralarından «yuh»
sesleri.)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, görüşmele
re devam etmek üzere... (A. P. sıralarından gürültü
ler, «sataşma var» sesleri.)
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş
kan, şahsıma sataşma var, söz istiyorum. (A. P. sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar.)
BAŞKAN — Görüşmelere devam etmek üzere,
80 nci Birleşimin îkinci Oturumunu, saat 03.00'te
toplanmak üzere kapatıyorum.
Kapanma Saati: 2.47
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 03.00
BAŞKAN : Kemal Güven
DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Özmen (Gaziantep), Halil Karaatlı (Bursa)
BAŞKAN — Millet Meclisinin 80 nci Birleşimi
nin 3 ncü Oturumunu açıyorum.
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş
kan, 15 dakika evvelki oturumda, Demokratik Parti
den Ekrem Dikmen konuşurken, «Sayın Çakıroğlu
sen deli raporlusun» diye bana sataştı. Bunu sataş
ma olarak kabul etmenizi ve bu hususta bana söz ver
menizi rica ediyorum efendim.
BAŞKAN — Efendim, aynı oturum içerisinde iti
razınızı yapacaktınız, söz isteyecektiniz.
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Efendim, iti
raz ettim Sayın Başkana.
BAŞKAN — efendim, söz vermemişse ben...
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Efendim,
lütfen kendisine sorulsun, eğer ben söylemedim der
se, ben sözümü geri alırım...
BAŞKAN — Efendim, içtüzük gayet sarih, aynı
oturum içerisinde sataşma talebinde bulunmanız ge
rekli.
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Aynı otu
ruma ara verildi efendim, ara verdi Sayın Başkan.
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Açıkgözlük etti,
kaçtı gitti.
BAŞKAN — Efendim, birleşim başka, oturum
başka. 3 ncu bir oturumu açıyorum diye de ifade et
tim. ikinci oturum bitti.
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş
kan, aleni bir sözdür, kendisinden sorulsun, eğer in
kâr ederse o zaman...
BAŞKAN — Efendim, haklı olabilirsiniz; fakat
aynı oturum içerisinde olmadığı için, üzülerek ifade
edeyim, söz veremeyeceğim.
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş
kan, o zaman burada...
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakıroğlu, ifade et
tim efendim. (A. P. sıralarından, «Oyun içinde oyun»
sesleri.)
ÎLHAMt ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan,
Ekrem Dikmen önceki oturumda, Adalet Partisine
fevkalâde ağır, fevkalâde açık bir şekilde, bir Parla
mento kürsüsünde katiyen
söylenilmemesi gereken
sözler sarf etmiştir,
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sus, fino
köpeği!....
İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Bunlara karşı.
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum.
HASAN KORMAZCAN (Denizli) — Hem sa
taşacaksınız, hem de cevaba tahammül etmeyeceksi
niz... (A. P. ve D. P. sıralarından gürültüler.)
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyorum
efendim.
HASAN KORMAZCAN (Denizli) — Sayın Baş
kan, sataşmaya cevap verildi, aynı seviyede cevap
verildi. O kadar.
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum.
ÎLHAMt ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan,
efendim, sataşmaya...
BAŞKAN — Sayın Ertem, Saym Ertem, Sayın
Çakıroğlu'na cevap verdim. Aynı oturum içerisinde.
Başkandan, sataşma nedeni ile söz istemeniz gerekir
di, tahmin ederim ki, böyle bir söz talebinde bulun
madınız.
ÎLHAMt ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, ay
nı oturum içerisinde istedik.
BAŞKAN •— Şimdi, ikinci oturum bitmiştir. Üçün
cü oturumu açıyorum efendim.
İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, bir
cümle arz edeceğim efendim. Sayın Kılıçoğlu, bura
dan ikazımıza rağmen, bir emrivaki yaparak oturu
mu kapattı gitti. Bu, aklımıza gelen bir konu değil
di. Ve bir ara vermedir zaten.
BAŞKAN — Efen'dim, özür dileyeceğim; İçtüzü
ğün amir hükmünü yerine getirmek zorundayım.
iLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Ekrem D'ikmen'in
Adalet Partisi hakkında söylediği sözleri aynen ken
disine iade ediyorum. (A. P. sıralarından «Bravo»
sesleri.)
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum.
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bir şey öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, rica ediyorum. Ge
cenin bu vaktinde, cevabınızı verdim efendim.
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bir şey öğ
renmek istiyorum Sayın Başkan,

M. Meclisi

B : 80

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, rica ediyorum efen
dim. (A. P. sıralarından gürültüler.)
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Siz. Başkan
olarak bir milletvekilinin hakkını aramak için...
BAŞKAN — Efendim, usul hükümleri içerisinde
ancak verebilirim. İçtüzüğe uygun olarak efendim.
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Ben deli ol
muşsam...
BAŞKAN — İçtüzük hükümlerine uygun olarak
ancak haklarınızı arayabilirim efendim. Görevim İç
tüzüğü uygulamaktır efendim.
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş
kanım, Ekrem Dikmen bana deli dedk Ben nasıl ko
nuşmam efendim? Benim hakkımı aramaya mec
bursunuz.
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Deli olmadığı
na dair rapor getir, konuş.
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum.
Rica ediyorum Sayın Çakıroğlu, vaktimiz çok
geçti.
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Ekrem Dik
men öyle bir delidir ki; konuşamaz, cevapda vere
mez. Ekrem Dikmen, şu kürsüde kahramandır.
Ekrem Dikmen lâfını tekrar etsin burada.
BAŞKAN — Efendim, yapacağım hiç bir şey yok.
Rica ediyorum efendim. (A. P. sıralarından gürültü
ler.)
MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, benim bir talebim var efendim.
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum.
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) "— Sayın Baş
kan, lütfen... Ekrem Dikmen lâfını tekrar etsin bu
rada.
BAŞKAN - - Efendim niçin tekrar etsin, neden?
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — «Ben öyle
demek istemedim» diyor da, onun için Sayın Başkan.
EKREM DİKMEN (Trabzon) — «Ben öyle de
medim» diye bir şey söylemedim Sayın Başkan. Ne
söyledim'se zabıtlarda vardır.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Bunun tar
tışması bitmiştir efendim, rica ediyorum. (A. P. ve
D. P. sıralarından gürültüler.)
Sayın Uyanık, usule uygun bir istek olmadığı için
size söz veremeyeceğim.
Muhterem arkadaşlarım, Gensoru üzerindeki gö
rüşmelerimize devam ediyoruz. Önerge sahiplerinden
bir üye, siyasî parti grupları adına birer üye arka
daşım konumuştıır. Söz sırası Bakanlar Kurulu adına
Sayın Başbakan veya tensip edeceği bir bakandır.
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Sayın Başbakan?... Maliye Bakanı Sayın Ergenekon, buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar.)
HASAN KORMAZCAN (Denizli) — Ömer Ça-.
kıroğlu Süleyman Demirerden daha haysiyetliymiş.
Hiç olmazsa «sataşma var» dedi. O, sesini bile çıkar
madı hiç.
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyorum
efendim.
Buyurun Sayın Ergenekon.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(İzmir) — Sayın Başkan, saym milletvekilleri (A.P.
ve D.P. sıralarından görültüler)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, rica edi
yorum^
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Başkanvekillerj Sayın Hayrettin Uysal ve Sayın Nejat
Ölçen tarafından imzalanan Gensoru önergesine, Hü
kümet adına cevap vermek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. Yüce Meclisin değerli üyelerini konuşma
mın başında saygı ile selâmlıyorum.
Konu, bir ihracaat muamelesidir. Bir ihracaat
muamelesii şu şekilde veya bu şekilde icra edilebilir;
yüzlerce ihracaat muamelesinin icra edildiği gibi.
Doğru olur, doğru olmadığı iddia edilebilir, doğru
olmadığı iddia edildiği takdirde, neresinin doğru ol
madığı aranır. Bu, genellikle idarenin rutin muamele
leri arasında yaptığı bir işlemdir. Doğru olmadığı sa
bit olduğu zaman Adliye gerekeni yapar.
Hadise aslında bir idarî tetkiki gerektiren, sonu
cunda bir kazaî muameleye dönüşmesi ihtimali olan
bir hadisedir.
Yüce Meclisin bu konu ile ilgilenmesi, bir ihra
cat muamelesini tetkik etmek ve onun neresinin doğ
ru, neresinin yanlış icra edildiğini anlamak değildir.
HASAN SEVER (Çanakkale) — Soygun, ihra
cat mı oldu?
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) —Ancak Yüce Meclisin bu konu ile il
gilenmesinin sebebi, konunun icrası sırasında ve ic
rasından sonraki safahatında hükümetlerin, değerli
arkadaşlarımızın ifade ve iddia ettikleri gibi, muame
lelerde usulsüzlük veya yolsuzluk bulunduğu iddia
larına karşı takınmış olduğu tavrı öğrenmek ve bu
tavır gereği, bir siyasî sorumluluğunun bulunup bu
lunmadığını tespit etmektir. Bu itibarla ben iddiayı,
hükümetlere dönük cephesiyle ayırıyorum. Hadise-
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nin maddî gelişmesiyle, olayın nasıl vuku bulduğu,
hangi safahattan geçtiği ile ilgili "değilim.
Tabiatıyle, böyle bir hadise zuhur ettiği zaman
muhalefet, Anayasanın kendisine vermiş olduğu
yetkileri kullanacaktır; murakabe yollarından birine
veya dilerse birkaçına müracaat edecektir. Bu, mu
halefetin tabiî hakkıdır. Bunların karşısında hükü
metler de, kendilerinin iddia edilen olayla ilgisinin
kurulup kurulamayacağını ortaya atacaktır.
1Q Saati aşan bir zamandan beri bu konu Mecli
sin huzurunda dile getirilmektedir. Çoğu zaman ko
nunun dışına taşarak, çoğu zaman bugünün mesele
leriyle ilgili olmayan birtakım başka meseleler bura
da dile getirilerek, 10 saattir bu konu enine boyuna,
bütün şümulü ile burada tartışılmıştır. Gensoıu açıl
ma kararı verimiş olsaydı, söylenecek olan yine bun
lardı.
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Ne biliyorsun, daha
var.
HASAN KORMAZCAN (Denizli) — Bitmezki
Süleyman'ın hırsızlıkları
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Ben, hadise karşısında Hükümetin du
rumunun ne olduğu noktasını izah gayretinde ola
cağım.
Konuşmama başlamadan evvel bir noktaya işaret
etmek gerektiği kanaatindeyim. Anayasanın 132 nci
maddesi, özellikle hakkında dava açılmış bir mev
zuun Yüce Meclislerde konuşulması hakkında bir
hükmü ihiva etmektedir. Hükümet olarak bu hükmü,
hükümetin bu konudaki alâkasını tespit bakımından,
engelleyici bir hüküm olarak telâkki etmiyoruz.. Ko
nu adliyeye intikal etmiş olmasına rağmen, dava açıl
mış olmasına rağmen, hükümetlerin bu konu kar
şısındaki tavrını incelemek Yüce Meclislerin hakkı
dır. Ancak maddî hadisenin detayına girmekten, Ana
yasanın 132 nci maddesinin hükmü karşısında içtinap
, ederim.
Bir şeyden daha içtinap ederim : Anayasa, kuv
vetleri ayırmıştır, her anayasal organın hangi iş
lerle meşgul olacağını göstermiştir. Her anayasal
organın münhasır yetkisini de göstermiştir. Nasıl
ki bir başka organ bir yasama kararı veremez ise,
yasama organları da bir yargı kararı vermeyecek
tir, yargıya düşen birtakım yetkileri kullanamaya
caktır. Münhasıran yargı tarafından ifade edilmesi
mümkün olan birtakım sonuçları da ifade edeme.
yecektir. Bu. itibarla ben, konuşmamda tespitler yap
makla iktifa edeceğim; fakat hükmü, hüküm ver
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mesi mümkün olan adalet cihazına bırakacağım. Hu
kuka saygımız bunu gerektirmektedir. (A.P. sıraların
dan «Bravo» sesleri)
Gensoru iddiaları, aynı sayın siyasî parti grubu
tarafından soruşturma konusu da yapılmıştır. Soruş
turma talebinde; Sayın Başbakan, Sayın Ticaret Ba
kanı ve benim, Türk Ceza Kanununun 228, 230 ve
240 nci maddelerini ihlâl etmiş olduğumuz ifade edil
mektedir. Bu konunun gereği Yüce Meclis tarafın
dan yapılacaktır. Ancak, soruşturmadan sonra genso
runun getirilmesinde, tabiatıyle iki müessesenin ara
sındaki bariz farklılık bir yana, konunun soruştur
ma sonucunu beklemeye tahammülü olmadığı şeklin
deki ifadeler de, sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun yetkilileri tarafından sık sık tekrarlanmıştır.
Yani, soruşturmada o derece ağır ithamlar vardır ki,
bu ithamlara maruz bir Hükümetin başı ve 2 üye
sinin siyasî sorumluluğunu derhal tespit etmek gere
kir, şeklinde bir kanaatten hareket edilmiştir.
Gensoru ile, bugünkü Hükümetle, yolsuz olduğu
iddia edilen muamele arasında bir ilişki kurulmak is
tenmektedir ve bu ilişki kurulurken birtakım; sahte
vesaikin mevcut olduğu, sahte vesika tanzim edildiği,
haksız vergi iadesi ödendiği ifade edilmektedir ve
Hükümetin, bunu gereği gibi soruşturmadığı, örtbas
ettiği ve bu fiilleri yaptığı iddia edilen kişi veya ki
şileri koruduğu ifade edilmektedir.
Burada, kanaatimizce iki meseleyi birbirinden
ayırmak gerekiyor. Birincisi maddî hadise, ikincisi
soruşturma safhası. Her iki hadisede de Türkiye'de
hükümetler vardır, her iki hadeside de hükümetler
muameleler karşısında belirli tavırlar takınmışlardır.
Gerek soruşturma önergesinde, gerek gensoru öner
gesinde sahte tanzim edilmiş vesikalardan, haksız ve
rilmiş vergi iadesinden bahsediliyor; yani «suç vardır»
iddiası ileriye sürülüyor.
Değerli arkadaşlarıma bir noktayı hatırlatmak
isterim. Bu muameleler sahte vesaika dayandı ise,
sahte vesika tanzim etmek suçtur; ama vesikanın tan
zim edildiği tarihte bu suç tekevvün eder ve biter.
Suç, eğer yapılmamış ihracatı yapılmış gibi göster
mek ise, bu suç ihracatın yapıldığı tarihte işlenmiş
olur, sonradan değil.
MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — Mütemadi
suçtur, mütemadi.
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Yani, tescil muamelesi gerçeğe uygun
değilse, Gümrük kontrollan gerçeğe uygun değilse,
iade haksız olarak yapıldı ise, bu hadiseler cereyan
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ettiği zaman bu suçlar işlenmiştir. O halde bu ha
diseler cereyan ettiği zaman, suçun failleri o tarihte
görevli veya suçla ilgili olan kişilerdir ve bu suçun
işlenmesine müsamaha eden veya 'işlendikten sonra
bu suçun gereği gibi takip edilmesini temin edemeyen
hükümetler, bu suçla ilişki bakımından, her halde bu
suç zamanında Hükümetle hiç ilgisi olmayan siyasî
kadrolarla mukayese edilemeyecek kadar daha kabili
itham durumdadırlar.
Ben konuşmamda, söz konusu ihracat muamele
sinin ilkinden, 24 Mart 1976 tarihinde kadar hükü
metlerin bu konu ile ilişkisini ortaya koyacağım. Her
hükümet bu tahlilden sonra bu hadise içerisinde
kendi yerini bulacaktır. Kendi yerini bulduğu gibi,
kendi sorumluluğunu da bulacaktır.
Burada muamele tarihlerini ifade etmek isterim :
Devletin, böyle bir muamelenin yapılacağına mut
tali olduğu ilk tarih 6 Şubat 1974'tür. Bu tarih, Sayın
Ecevit'in güvenoyu aldığı tarihtir. Bu tarihte ilk de
fa, bir ihracat muamelesi için, sonradan suç olduğu
iddia edilecek bir ihracat muamelesi için Hükümete
resmî müracaat yapılmıştır. Bu müracaatın Ticaret
Bakanlığınca tescili 23 Şubat 1974 tarihidir. Gümrük
ten çıkış beyannamesi 23 Şubat 1974 tarihini taşır.
Bu ihracatla ilgili vergi iadesi 23 Mart 1974'te; fon
iadesi 27 Mart 1974'te yapılmıştır.
İkinci ihracat partisi 19 Nisan 1974 tarihli müra
caatla başlamıştır; 30 Nisan 1974 tescil tarihidir, 2
Mayıs 1974 ihraç tarihidir, 22 Mayıs 1974 vergi ia
desinin ödenme tarihidir.
Üçüncü ihracat partisi için müracaat 13 Haziran
1974 tarihini taşır. Tescil, 24 Temmuz 1974'tür. De
ğerli arkadaşlarımın bu tarihe özellikle dikkatlerini
çekerim, biraz sonra bu tarihten daha fazlaca bahset
mek gerekecektir. Üçüncü ihracat partisi için vergi
iadesi 10 Eylül 1974 tarihinde yapılmıştır. Burada, 31
Temmuz'dan sonra, yani ihracat muamelelerinin tet
kiki, vergi iadesi ödemesi yapılabilmesi için Maliye
Bakanlığı yetkililerince tetkikini öngören tebliğin çı
karılmasından sonra hiç bir muamelenin ihraç mü
saadesinin verilmediği şeklinde, Sayın Birler'in yap
mış olduğu ifadeyi kendilerine hatırlatmak isterim.
Bu tarihten sonra 10 Eylül 1974 tarihi, üçüncü parti
ihracat için vergi iadesini ödeme tarihidir.
31 Temmuzdaki tebliğ mevcut olduğu halde, bu
tebliğ, ilgili kuruluşlara birtakım mükellefiyetler yük
lediği halde, bu mükellefiyetler biraz evvel bahsedil
diği şekilde ihracatı tetkik etmek, fiyatını kontrol et
mek, gerçek .olup olmadığını araştırmak şeklinde te
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şekkül ettiği halde, vergi iadesi 10 Eylül 1974 tari
hinde yapılabilmiştir.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Yapın so
ruşturmayı, bulalım suçluyu, verelim cezasını.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Dördüncü ihracat partisi için 6.11.1974
tarihinde müracaat edilmiş; 22.11.1974 tarihinde
tescil yapılmış, 26.11.1974 tarihi ihracatın gerçek
leştiği tarihtir. Vergi iadesi ödeme tarihi 6 Ocak 1975'
tir.
Beşinci ihracat için müracaat yine 6 Kasım 1974'
te yapılmıştır; tescil tarihi 22 Kasım 1974, ihracat ta
rihi 26 Kasım 1974'tür. Bu partiye ait vergi iadesi
10 Ocak 1975 tarihinde yapılmıştır.
Bu tarihler göstermektedir ki, fiilî hadisenin ce
reyan ettiği, yani beş parti ihracatın bütün muamele
lerinin yapıldığı tarihler, Sayın Demirel'in Hüküme
tini kurduğu 31 Mart 1975'ten önceye rastlayan tarih
lerdir. Maddî muamele, bu Hükümetin zamanında
icra edilmemiştir. Maddî muamele ile ilgili hiç bir
vesika bu Hükümetin zamanında tanzim edilmemiştir.
Maddî muamele ile ilgili hiç bir işlem bu Hükümetin
zamanında yapılmamıştır. Yani, bir gram mobilya
ihraç edilmemiştir; yani bir kuruş vergi iadesi bu Hü
kümet tarafından ödenmemiştir.
NECCAR TÜRKÇAN (İzmir) — Yani bağışla-,
yalım mı?..
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, rica ediyo
rum efendim.
ALEV COŞKUN (İzmir) — Madem öyle ise, ka
bul edin önergeyi.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Elimde, sadece muhtevaları hakkında
kısa bilgi verebileceğim raporlar var, biraz sonra on
lardan da bahsedeceğim.
Bu raporların sonuncusu, 17 Mart 1976 tarihinde
ikmal edilen ve aynı gün Ankara ve Ereğli Cumhuri
yet savcılıklarıyle, diğer ilgili makamlara verilen Ma
liye müfettişleri tarafından hazırlanan rapordur. Bu
rapor, demin bahsetmiş olduğum tarihler içinde, mu
amelelerin nasıl, kimler tarafından, ne şartlarda ya
pıldığını ve bu şartlar içinde sorumluluğun nerelere
teveccüh edebileceğini açık açık ifade etmektedir.
ALEV COŞKUN (İzmir) — O halde açalım so
ruşturmayı.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Ben gerek maddî muamele, gerekse
soruşturma muamelesinde hükümetlerin durumunu
tespit ederken, özel olarak kimseyi tahkir etmeden,
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kimseye suçlusun demeden, yani yargının verebilece
ği hükmü üzerime yüklenmeden, bu görevi yapmaya
gayret edeceğim.
Bunu ısrarla belirtmemin sebebini, biraz sonra,
soruşturma önergesinin ilk satırı ile bu şekilde, iddia
ların nasıl kolayca ileriye sürütebildiğim ifade ede
rek, belirtmiş olacağım.
Soruşturma önergesi, ilk cümlesinde hüküm vere
rek başlamaktadır; ilk cümlesinde, bir vatandaş hak
kında yargı tesis ederek başlamaktadır: «20 milyon
haksız vergi iadesi alınmıştır.»
Vergi iadesi haklı olabilir, haksız olabilir; fakat
bu karan verebilecek olan, bu hükmü verebilecek
olan biz değiliz, bağımsız yargıdır. Kaldı ki, bağım
sız yargı bu işe el koymuştur. Neticede, onun verece
ği hükme hepimiz itibar etmeye mecburuz, hepimiz
bu hükmü saygıyle karşılamaya mecburuz; ama hiç
birimizin onun yerine geçerek peşin hüküm tesis et
meye hakkımız yoktur.
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Senin orada bu
lunman tesirdir.
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Peşin olarak tesis edeceğimiz bu hü
kümle, Yüce Meclisin bağımsız yargıyı etkilemek is
tediği şeklinde bir intibaın, kamuoyunda doğmasın
dan çekinmeliyiz.
Gensoru önergesi, bu ifadeden sonra, yolsuzluğun
gereken ciddiyetle soruşturulmaması şeklinde, devam
ediyor. Kimdir gereken ciddiyetle soruşturmayanlar?
Bütün kamu görevlileri, bütün hükümetler. Bunların
içine sizin hükümetiniz de dahil, bizim hükümetimiz
de dahil. Soruşturmayı yapacak olan sadece siyasî
kadrolar değil, bütün idare dahil. İdarede bu konuyu
re'sen tetkik etmekle mükellef olan kadrolar da dahil.
Büyük bir kadroyu, yalnız siyasî değil, büyük bir tek
nik kadroyu da aynı soruşturma önergesi, daha giri
şinde itham etmekten çekinmiyor.
Sadece itham edilse, tabiatıyle bunu bir üslup me
selesi olarak telâkki etmek de mümkündür; ama it
hamla yetinilmiyor, kaziye-i muhkeme tesis edilmek
isteniyor: Kesin hüküm. Kabili itiraz değil bu hüküm.
Bu şekilde tesis edilmek isteniyor.
«Yolsuzluğun kanıtlarını ortaya çıkarmaya başla
yan kamu görevlilerinin bazıları cezalandırıldı»* diye
gensoru önergesi devam etmekte. Cezalandırılmış it
hamı hakkında verilen misalleri ve bunun cevabını
biraz sonra arz edeceğim,
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Kamu görevlileri, tabiatıyle her zaman aynı yer
de kalmayacaklardır; görevleri icabı, belirli süreler
içinde, tabiatiyle birtakım değişiklikler olacaktır.
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerine bir
şeyi hatırlatmak isterim. Kendileri iktidara geldikleri
zaman, «Bizimle çalışacak kadrolarla çalışırız ancak,
bizimle çalışamayacak, bize ayak uyduramayacak
kadrolarla çalışmaya mecbur değiliz» diyen kendile
ridir. Bir ifadeden sonra "da, geniş mikyasta personel
değişikliği yapan kendileridir.
Yine Gensoru önergesi devam ediyor: «Maliye
ve Ticaret Bakanları, yolsuzluğu örtbas etmek için
olayı inkâra yeltenmişler, gerçek dışı beyanda bulun
muşlardır.»
Maliye Bakanının bir beyanı, Ticaret Bakanının
bir beyanı burada söz konusudur. Benden evvel ko
nuşan grup sözcüsü arkadaşlarım, bu beyanlardan ge
niş pasajlar okudular. Biraz sonra bu beyanlar hak
kındaki görüşlerimi ben de ifade edeceğim.
Ancak, başlangıçta şunu söylemek isterim; bu ifa
dede bulunan arkadaşlarımı düşünceye sevketmek için
şunu söylemek isterim : Maliye ve Ticaret Bakanları
neyi inkâr etmişlerdir, neyi örtbas etmişlerdir, nasıl
örtbas etmişlerdir, hakkında burada bir şey söylen
memiştir. Çünkü örtbas edilen birşey yoktur, inkâr
edilen bir şey de yoktur. Bunu biraz sonra görecek
siniz.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Ben, sizi
dinliyor sanıyordum, uyuyormuşsunuz.
BAŞKAN — Sayın Birler rica ediyorum.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Yine itham devam ediyor: «Devlet
saygınlığını temelinden sarsıcı bu davranışların baş
sorumluları» diye Hükümetin başı ve iki üyesi zik
rediliyor. Burada yine bir kesin hüküm var. Bu ka
dar kesin hüküm verdikten sonra bunu sormak bizim
hakkımızdır. Niye soruşturma istediniz, niye adliyenin
kararını bekliyorsunuz, mademki hükmü siz verecek
siniz, iddiayı siz yapacaksınız? Yani müştekisiniz bu
noktada, savcısınız bu noktada, hâkimsiniz bu nok
tada... (A. P. sıralarından «Bravo»» sesleri, alkışlar).
Yalnız, değerli arkadaşlarım, bir şeyi hatırlatmak
isterim: Bu üçlü Cumhuriyet Halk Partisinin tutu
munda sık sık görülür. Yalnız bu defaki soruşturma
önergesinde ve Gensoru önergesinde bu üçlü, dörtlü
olmuştur: Müştekidir, savcıdır, hâkimdir; fakat ne
yazık ki, biraz sonra göreceksiniz, mazlumdur. (A. P.
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, C. H. P. sıra
larından gürültüler).
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BAŞKAN — Sayın Güneş, rica ediyorum, Sayın
Güneş, Sayın Güneş rica ediyorum.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Örtbas etmiş Hükümetin üyeleri... Na
sıl örtbas etmişler, örtbas için hangi deliller getirili
yor?
Değerli arkadaşlarımın bu delilleri dikkatlerine
sunmak isterim : Ticaret Bakanlığı Müsteşarı tarafın
dan 2 Mayıs 1975 tarihinde şifahen, 12 Mayıs 1975
tarihinde yazılı olarak Sayın Ticaret Bakanına hadi
se intikal ettirilmiş, soruşturmanın yapılması isten
miş. Ticaret Bakanı, hiç bir işlem yapmaksızın 2,5 ay
olayı gizlemiş; hiç bir işlem yapmaksızın. Şayet Ti
caret Bakanı bu arada işlem yaptıysa, Ticaret Bakan
lığında yapılması mümkün, Ticaret Bakanının Ticaret
Bakanlığı dışında yapması mümkün birtakım işlemle
ri yaptıysa, bu itham da muallâkta kalacaktır.
Yine gensoru önergesi, Sayın Başbakan Demirel'
in Hükümetin başı olarak birinci derecede sorumlu
olduğunu, kendisine düşen görevleri yapmak yerine,
olayı aydınlığa çıkarmak isteyenleri 9 Eylül 1975 gün
lü demeciyle suçlamakta olduğunu ifade etmektedir.
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ristini taşıyan başlangıçta; «Dünya Bankası ile te
maslar»;, «ıMobilya ihracatı konusu»,, «Teşvik tedbir
leri konusu»», «Devalüasyon meselesi» gibi dört ko
nunun bu toplantıda işlendiğini göstermektedir.
Basınla bu görüşmemde bana tevdi edilen bir su
al karşısında mobilya konusunda da bir açıklamada
bulundum. Bulunduğum, bu açıklama, bana verilmiş
ara rapordaki bilgileri ihtiva ediyor. Bu ara raporda
Türkiye'de nerelerde tetkik yapıldığı ifade ediliyor;
Merkez Bankası ve ilgili bankalar nezdinde. Ticaret
Bakanlığında tescil muameleleri, mükellef nezdinde
getirilmiş olan dövizin karşılığının kaydedilip kayde
dilmediği hakkında kontrol.
Bu muameleleri tetkik etmiş olan müfettişlerim,
bu muamelelerin usulüne uygun olduğunu ifade edi
yor ve bu muamelelerin usulüne uygun olduğunu ifa
de etmekle beraber, bu arada İsviçre ile yapılmakta
olan yazışmalarda da, almış olduğumuz birtakım ce
vaplar var. Burada, benim ihracat muamelelerimin,
yani döviz alım bordrosunun, yani tescil muamelesi
nin usulüne uygun olduğu, eksiksiz olduğu ifade edil
miştir. Tescil muamelesi, döviz alım bordrosu ve güm
rük çıkış beyannameleri, Devletin yetkili makamların
ca tanzim edilen resmî belgelerdir. Devletin yetkili
makamlarınca tanzim edilen resmî belgeler, ancak
sahteliği ispat olunabilen belgelerdir, hilafı değil. Hu
kukçu arkadaşlarım gayet iyi bilirler, ancak sahteli
ği ispat olunan belgelerdir ve sahteliği ispat olunana
kadar da bütün güçleri ile meriyettedirler.

Sayın Başbakanın 9 fiylül 1975 tarihli demeci
elimde. Bu demeçte Sayın Başbakan, iftirayı, gerçek
olarak ispat edilememiş, sonucu alınamamış hadiseler
le, kişiler hakkında kesin hüküm tesis etme vakıasını
tarif için kullanmıştır. Hükümet, 1 - 2 gün evvel eş
kıya olarak nitelendirilmiştir. 1 - 2 gün evvel eşkiya
olarak nitelendirilen bu Hükümet, Cumhuriyet Hü
Şimdi değerli arkadaşlarıma sorarım: Devletin
kümetidir, Millet Meclisinin güvenine sahip Hükü
resmî belgeleri, ki bunların sahteliği hâlâ ispat edile
mettir. Eğer bu Hükümet eşkiya ise, evvelâ delilleri
memiştir, bunlar elinde olan bir Bakan, bu belgelerin
ni söylemek, ondan sonra itham etmek gerekirdi. De
lilini söylemeden yapılan ithamlar, delilini söyleme • dışında başka neye dayanarak konuşabilecektir? Dev
let mesuliyetini taşiyan kişi, kendisine bir sual tev
den verilen kesin hükümler, elbette ki bu sıfattan bir
cih
edildiği zaman, şayet elinde Devletin resmî bel
başka sıfatla tavsif edilemeyecektir.
gesi
varsa, bu belgeleri bırakıp gazete havadisiyle mi
ALEV COŞKUN (tzmir) — Daha ne delil isti
cevap verecektir? Devlet ciddiyeti bunu amirdir. Bu
yorsun?
gün böyle bir suale muhatap olduğum takdirde, elim
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
de hangi resmî belge varsa, o belgeye istinat ederek
(Devamla) — Maliye Bakanının 10 Eylül 1975 tarih
konuşmak mecburiyetindeyim. Başka türlü konuşma
li basın toplantısı burada değerli arkadaşlarım tara
ya
imkân yoktur, başka türlü konuşmaya hukuken
fından sık sık kullanıldı. Bu toplantıda, son derece
cevaz yoktur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri).
yüzeysel ve noksan bir soruşturmadan sonra konuyu
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Buna da «Bravo»
inkâr ettiğim ifade ediliyor. Basına yapmış olduğum
ise, artık neye bravo diyelim?
açıklamaların teypten çekilmiş metni burada. Bu açık
BAŞKAN — Sayın Güneş, rica ederim.
lamalar, mobilya meselesi veya ihracat hadisesiyle
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
ilgili bir basın toplantısı değildir. Basının bir kısım
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yine burada ifa
mensupları, Dünya Bankası toplantılarından dönü
de edildi; benim bu konuşmam içinde, firmaların Tıaşüm vesilesiyle bana birtakım sualler yöneltmişlerdir.
yalî değil, gerçek olduğunu ifâde edişim. Biraz evvel
Nitekim, yapmış olduğum bu konuşmanın ufak fih
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huzurunuzda bahsettiğim 17 Mart 1976 tarihli nihaî
rapor da, 12 nci sayfasında bu üç firmanın gerçek
ten mevcut olduğunu söylüyor. O zaman da doğru
söylemişim : Inter - Tradermmpex, Comamar, Etablissement Mopar firmalarının mevcut olduğunu, ka
yıtlı olduğu yerleri göstererek söylemişim. Bu vesi
kalar savcıların elindedir.
Değerli arkadaşlarım, benim 10 Eylül tarihinde
yapmış olduğum konuşma, ondan sonra bir kısım ba
sında, şimdi burada görüşlerini ifade, eden bazı sayın
sözcüler tarafından «Bir ailenin avukatlığı» şeklin
de yorumlanmaya gayret edildi. Biraz evvelki sua
İlmi hatırlatarak şunu ifade ediyorum. Elimdeki
belgeyi kullanmaktan başka hangi fiilimi gösterebi
lirsiniz? Elimdeki belgeyi kullanmak dışında da ne
yi. yapmam gerektiğini hukuka uygun olarak söyle
yebilirsiniz?
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Komisyondaki
şahitliğini,
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Şunu kabul ediniz ki, bir hükümet
sorumluluğu yüklenmiş olan kişi herşeyden önce
resmiyete hürmet etmek, hukuka hürmet etmek,.
devletin organlarına hükmet etmek ve itibar etmek
mecburiyetindedir. Bunları yapmadığı takdirde, ön
celikle devlet idaresinde sahip olduğu yeri iyi kulla
namıyor demektir; Sizin vermiş olduğunuz güvenini
ze lâyık değildir demektir. (Gürültüler)
BAiŞKAM — Rica ederim efendim, müdahale etmeyin\
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Devlet adamı vesikayla konuşur, dev
letin vesikasıyle konuşur, mesuliyet taşıyan her kişi
de böyle konuşur. Bu mesuliyet siyası mesuliyet
tir, bu mesuliyet vicdanî mesuliyettir.
Gensoru önergesi, sayın Ticaret Bakanının 9 Ekim
tarihinde bir İstanbul gazetesinde çıkan beyanından
bahsediyor, bu beyanında sayın Bakanın ihracatla
mevzuata uygun olarak yapıldığını ifade etmesini,
kendistom hadiseyi örtbas etmek istemesinin delili
olarak göstermek istiyor. Sayın Bakan 9 Eylül tari
hinde yapmış olduğu - fotokopisi elimde olan - bu
beyanında ihracatm mevzuata uygun bulunduğu tes
pit edilmiştir. İhracatın mevzuata uygun bulundu
ğuna tespit demek, ihracat rejiminin, ihracat yönet
meliğinin aramış olduğu vesikaların tam olup ol
madığını, doğru olup olmadığını tespit etmek de
mektir. Sayın Bakan bunu yapmış. Sayın Ticaret
Bakam bu konuşmasında: «İhracata konu olan mal-
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larla ilgili ekspertiz raporları mevzuatın tayin ettiği
şarlara uygundur» İfade bu. «Gümrük idaresince
gerekli kontrol ve muayeneler titizlikle yapılarak
(Bu ifade parantez içinde, stıyın Bakanın değil; bu
ifade Gümrük Bakanlığının, biraz sonra söyleyece
ğim onu) gümrük çıkış beyannameleri tanzim edil
miştir, İhracaat belgeleri tutarı olan döviz yurda
getirilmiştir.» Bunların hepsi gerçek, bunların hep
si devlet vesikalarıyle sabit; döviz yurda getirilmiş<
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Nasıl girmiş be
yefendi, izah edin.
BAŞKAN — Sayın Turan Güneş, rica ediyorum
efendim,
AHMET BULDANLI (Muğla) — Susun da din
leyin.
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, siz müdaihale etmeyiniz.
MALİYE BAKANİ YILMAZ ERGENEKON
(DeVamla) — Değerli arkadaşlarım, gerek Ticaret
'Bakanlığında, gerek Maliye Bakanlığında yapılmış
olan muamelelerin bir kronolojisini şimdi vereceğim.
Bu yazışmalar, bu tahkikat gösterecektir ki, gerek Ti
caret Bakanlığında, gerek Maliye Bakanlığında yapıl
ması ieabeden hiçbir şey eksik bırakılmamıştır. Bunu
başlangıçta bir hüküm olarak söylemiyorum, safahatini arkadaşlarıma arz ettikten 'sonra bu hükme he
pinizin katılacağını umuyorum, şayet bir önyargımız
yoksa. Şunu kabul etmek gerekir ki, şayet önceden
beklediğiniz gibi, önceden iddia ettiğiniz gibi birta
kım neticeleri ben burada ifade edemezsem, bu be
nim günahım değil.
Şimdi, maddî muameleler ve soruşturma muamelesiyle ilgimize geçiyorum. İhracat muameleleri ve bu
nunla ilgili vergi iadeleri 10 Ocak 1975 tarihinde bit
miştir. Bu muameleler içinde iki devre olması lâzım-.
dır<
Birincisi; 6 Şubat 1974'ten -'İlkmüracaat tarihinden
31 Mart 1975'e kadar.
İkincisi; 31 Mart 1975'ten 24 Mart 1976'ya kadar.
İhracat muameleleri 10 Ocak 1975 tarihinde bitti
ğine göre, gerçek olmayan ihracat, hâsıl olan vergi
iadesi, eğer varsa bunların hepsi bu ilk tarihler arasın
da yapılmış olacaktır.
Sahte evrak tanzimi, yani şimdi devletin elinde
bulunan evrakların eğer sahteliği ispat edilirse, bu ta
rihler içinde bu evrakların tanzimi yüzünden, bunları
tanzim edenler ve buna iştirak edenler sorumlu ola
caktır.
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Konunun ikinci kısmı, soruşturma kısmıdır. So
ruşturma kısmı da 27 Temmuz 1974 tarihinde başlar. O
tarihte bir ihbar vaki olmuştur, onun da bir «afahatı vardır. Bu safahata girmeden, ihracat muamelele
rinin hangi hukukî usullere tabi olduğu hakkında kı
sa bir 'bilgi vermek isterim.
İhracat muameleleri, 19 Haziran 1974 gün ve
14 569 sayılı, yine 11 Temmuz 1974 igün ve 14 942 sa
yılı Resmî Gazetelerde yayınlanmış olan rejim, karar
ları ve bunlara ekli yönetmeliklere göre icra edi
lir. Ayrıca, orman ürünlerinin ihraç gücü kazanması
için vergi iadesi ödenmesine dair 7/6270 sayılı bir ka
rar vardır, bu kararın tarihi 12 Nisan 1973'tür. Bu
karara 'göre vergi iadesi veya fon alabilmek için ihra
cat tescil beyannamesi gerekir, gümrük çıkış beyan
namesi gerekir, döviz alım bordrosu gerekir, eksper
tiz raporu gerekir. Bu 4 vesika getirildiği takdirde,
Merkez Bankası vergi iadesini öder. Bu 4 vesika res
mî mercilerce tanzim edildiğine göre, Mefkez Ban
kası, sahteliği ispat edilinceye kadar bu vesikalara
itibar etmek mecburiyetindedir. Sayın Cumhuriyet
Halk Partisi sözcüsü, esa'sen kendilerinin ihracatta
vergi iadesi ödemelerine karşı savunmalarında, benim
biraz evvel söylemiş olduğum şeklî muamelenin doğ
ruluğuna dayanmıştı, 'biraz önce.
Yine bir noktayı da bilmek icabeder. İhracat mua
meleleri ihraç metaının yurt dışına çıkışıyle ikmal olur.
Türk hudutlarından çıkış, ihracat muamelesinin mev
zuatımızda 'bitişi olarak gösterilmiştir. Bütün bu mua
meleler içinde, yani maddî fiil ve soruşturma muame
leleri içinde Ticaret Bakanlığının yerini ifade etmek
İsterim.
Ticaret Bakanlığı ne yapmıştır ki, kendisi örtbas
etmekle, savsaklamakla, gereği gibi soruşturma yap
mamakla itham edilebilsin? Ticaret Bakanlığının mua
melelerini 2 nci tarih 'itibariyle arz ediyorum; yani
31 Mart 1975 tarihinden sonra Ticaret Bakanı mese
leyle ne şekilde ilgilenmiştir?
4 Nisan 1975'te Milano Ticaret Müşavirliğinin mo
bilya fiyatlarıyle ilgili olarak göndermiş olduğu yazı
Ticaret (Bakanlığınca alınmıştır. 15 Nisan 1974'te
Roma Ticaret Müşavirliğinin mobilya fiyatlarıyle il
gili yazısı alınmıştır. 29 Nisan 1975'te üç firma ile ilgili
olarak Bern Ticaret Müşavirliğine 'gönderilen yazı
nın cevabının çabuklaştırılması Ticaret Bakanlığınca
istenmiştir.
Ticaret Bakanlığı 30 Nisan 1975 tarihinde Bern
Ticaret Müşavirliğinin bu cevabını almıştır. Ticaret
Bakanlığı, Bern Ticaret Müşavirliğine 2 Mayıs 1975
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tarihinde yine bir telgraf göndererek bazı sorular sor
muştur. Bern Ticaret Müşavirliğine 9 Mayıs 1975 ta
rihli yazısıyle yine sorular sormuştur. Bern Ticaret
Müşavirliği, 5 Mayıs 1975 tarihinde Ticaret Bakan
lığına Etablissement Mopar firması ile ilgili birtakım
bilgiler göndermiştir.
Bern Ticaret Müşavirliğinden tnter Tradermpex ve
Comamar firmaları ile ilgili olarak İhracat Genel
Müdürlüğüne gönderilen 2 Haziran tarihli yazı Ti
caret Bakanlığına Haziran ayında gelmiştir.
3 Haziran tarihinde, Comamar firması ile ilgili
bilgi Ticaret Bakanlığına gelmiştir.
Biraz evvel ifade etmiş olduğum gibi, 2 Mayıs ve
15 Mayıs tarihinde Sayın Ticaret Bakanına altın
cı ihracat partisi ile ilgili Ticaret Bakanlığı teknik kad
rolarının tahkikine lüzum gördüğü hadiseler hakkın
da yapılmış olan teklif, bundan sonra bu safahatı,
iç muamele, idarî tahkik, idarî yazışma, idarî soruş
tu r ma şeklinde devam etmiştir. Bundan sonra Ticaret
bakanlığına, 14 Temmuz 1975 tarihinde, Sayın Başba
kanın konu ile ilgili soruşturma açılması emri gelmiş
tir. Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu 22 Temmuz 1975
tarihinde iki müfettişini bu konunun tahkiki ile gö
revlendirmiştir. Bu iki müfettiş yapmış olduğu tahki
katı, 14 Kasım 1975 tarihinde 11/15 sayılı rapörlarıyle ikmal etmişlerdir. Bu raporlarında müfettişle
rin birtakım tespitleri vardır ve bu tespitlerinde ha
disenin adliyeye intikali gerekmeyecek bir hadise ol
duğunu; fakat buna rağmen savcılığa bir defa veril
mesinin uygun olacağı ifade edilmiş ve hadisenin baş
ka bölümlerinin de Maliye Bakanlığı tarafından tetki
kinin uygun olacağı teklif edilmiştir.
Burada Ticaret Bakanlığının müfettiş
tetkikatı
sırasında yapmış olduğu muamelatı uzun uzun sayarak
vakit almak istemiyorum.
Yine Ticaret Bakanlığı, ihracat muamelelerinin
büyük partilere taalluk etmesi sebebiyle, bu muame
lelerin gümrüklerde dikkatli bir şekilde incelenmesi
gereğini Gümrük Bakanlığına yazmış olduğu iki yazı
ile belirtmiş ve tetkikini istemiştir. Bu yazıların birin
cisi 25 Kasım 1974 tarihini, ikincisi 5 Aralık 1974 tari
hini taşır. Sadece son paragrafını okuyorum : «Bu iti
barla, yukarıda çıkış gümrüğü belirtilen her iki tescil
mevzuu mobilyaların bir ay içinde ihracatının yapı
lıp yapılmadığı hususu ile ilgili kontrolün temini ve
neticeden Bakanlığımıza 'bilgi verilmesi» şeklinde bit
mektedir.
İkinci yazı da şu sonuçla bitirmektedir; «Yüksek
vergi iadesinden yararlanan bu tür ihracatta töbliğ
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Nitekim, 4.12.1975 tarihinde hu % 75'li'k orart
hükmüne kesinlikle uyulması (gerektiği cihetle, ilgide I
Hükümetimiz
tarafından % 40'a indirilmiştir.
kayıtlı yazımızda değinilen satışlarda ve her türlü
Yine burada, çok söz konusu edilen 31 Temmuz
mobilya ihracatında gereken kontrolün sağlanması
1974 tarihli tebliğ vardır. Bu tebliğ, Maliye Bakan
müsaadelerine arz ve rica olunur.»
lığına, Bütçe Kanununun 73 ncü maddesi gereğince
Buna karşı Gümrük Bakanlığının göndermiş oldu
kontrol yapmak vazifesi yüklenmiş olduğu için, bu
ğu yazı : «İlgi, yazınız konusu husus gümrüklerimize
kontrollerin nasıl yapılacağını göstermiştir. Tebliğin
sorulmuş olup, alınan cevabî yazılardan, Yahya Debirinci maddesi «Ek listede gösterilen mallar» ifade
mirel firmasına ait ceviz kaplama yemek ve yatak
siyle başlamaktadır. Ek listede mobilya yoktur. Bu
odası takımlarının Karadeniz Ereğlisi Gümrük Me
tebliğin şümulüne giren, evvelâ tebliğin ekindeki liste.
murluğunun şu tarih, şu sayılı manifestosu ile ihraç
I Uzun bir listedir bu, 'bunun içinde mobilya yoktur.
edildiği ve ihraç işlemlerinde gerekli kontrol ve mua
Ancak, listede yazılı olmayan mallar için, 1 ne i mad
yenenin titizlikle yapıldığı anlaşılmıştır.
denin 2 nci fıkrası listede yazılı olmayan mallar için ek
Gümrük ve Tekel Bakanı A.
I bilgi ve belgeleri istemeye yetkili kılınmıştır. Maliye
Gümrükler Genel Müdürü
Bakanlığı yapacağı tetkiklerde isteyebilir; ama bu ek
Recai Erk»
listede olmayan mallar için tetkik yapma mecburiyeti
Ticaret Bakanı, elinde hu 'belgeler olunca nasıl de yoktur.
'Nitekim bunun içindir 'ki, biz, bu tebliğin yayının
konuşabilir? Kendi Bakanlığı gerekli yazışmayı yapı I
dan
sonra yapılmış olan ihracat muamelelerinde geyor; müracaat edilmesi icabeden yerlerden, sorulması
mümkün hütün bilgileri öğrenmek için bütün teşeb I rekli vesikaların ne diye araştırılmadığı, ne diye soruşturulmadığı şeklinde Maliye Bakanlığını, hiç olmazsa
büsleri yapıyor, ihracatın dikkatli Ibir fcontrola tahi
tutulmasını istiyor ilgili Bakanlıktan; ilgili Bakanlık I ben, töhmet altında bırakmıyorum; o tarihte görev ya
pan Maliye Bakanını da töhmet altında bırakmıyo
kendisine cevap veriyor, «Titizlikle yapılmıştır» diye.
rum, çünkü mecburiyeti yoktur. Şüphelenirse tetkik
Titizlikle yapılmıştır, şu 'bulunmuştur, denmesi lâzım
eder, şüphelenmezse tetkik etmez. Tetkik etmediğine
dı ve «ihracatın engellenmesi lâzımdı. «Titizlikle yapıl
mıştır» denip, şayet ihracat da gerçekleşti ise, hu tak I göre şüphelenmemiştir zamanın Maliye Bakanı.
dirde titizlikle yapılmıştır ve bu titizliğin gereği ve
Bu söz konusu tebliğ de, 9.1.1975 tarihinde,
sonucu ne ise odur, yani gerçekleşmiş olan ihracat.
I bizden önceki devrenin Hükümeti tarafından ayrıca
değiştirilmiştir,
DENİZ ıBAYKAL (Antalya) — Hangi Ticaret
Şimdi bu hadiseyle, ilgili Maliye Bakanlığında ya
Bakanı yapıyor?
pılan muamelelerin kısa bir tahliline geçiyorum.
BAŞKAN — Sayın Baykal, rica ediyorum.
Yine şunu sorarak sözlerime başlıyorum : Maliye
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Dövamla) — Gümrük Bakanlığının ifadesini ko I Bakanlığında ne yapılması gerekirdi? Nereye sormak
gerekirdi? Nereye gitmek gerekirdi? Hangi vesikaya,
nuşuyorum, ben yargı tesis etmiyorum, ben resmî
hangi belgeye bakmak, müracaat etmek gerekirdi ki
makamların ifadesini naklediyorum. Gümrük Ba
I
bakılmamı ştrr? Bu suali konuşmamın sonunda da tekkanlığı, «bu tetkiki titizlikle yaptım, ihracat da ger
çekleşti» diyor. Bunun manasını bütün arkadaşlarıma I rariayacağım ve Yüce Mecliste soracağım.
tekrar etmeye gerek yok.
I
Hadisede, ihracat hadisesinde Maliye Bakanlığı
Yine burada 'bir iki hususa dikkati çekmek iste I yok. Bundan evvel cereyan etmiş olan ihracat hadise
sinde de Maliye Bakanlığı yok. İhracat hadisesi, Ma
rim. İhracatta, özellikle kereste ve daha ileri safha
liye Bakanlığına uğramadan tekemmül edip biten bir
daki ihracatta vergi iadesini % 75'e çıkaran karar
24 Nisan 1973 tarihini taşır. Bu oran fazladır, eksik I hadise. Ancak, vergi iadesi safhasında ilgili Mer
kez Bankası da, bütçe kanunlarının 1974 senesinden
tir; bu bir ayrı münakaşa konusudur. Bizim kanaati
beri taşıdığı özel maddeler gereğince, Maliye Bakan
mizce fazladır. Fazladır, Hükümetinizin karanyle in
lığının tayin edeceği uzmanlar tarafından vergi iade
dirilmiştir. Ancak Gensoru ve Soruşturma önergeleri
si kontrolünün yapılmasıyle ilgili.
ni veren sayın Grupun Hükümeti iktidarda iken bu
'% 75 oranı uygulanmıştır. Şayet bu oranı fazla buluMaliye Bakanlığında ihracatla ilgili muamele ol
yordıysalar ne diye değiştirmek lüzumunu hisset
madığı için bilgi de yok. Ancak, Maliye Bakanlığı
mediler?
jj hadiseye 12 Temmuz 1975 tarihinde muttali olmuş— 389
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tur. 12 Temmuz 1975 tarihi, ilk defa Cumhuriyet Ga
zetesinde 'komiyle ilgili yayının yapıldığı tarihtir. 12
Temmuz ıbir cumartesi günüdür^
14 Temmuz tarihinde Başbakanliktan Maliye Ba
kanlığı bir yazılı emir almıştır. Bu emri okuyorum :
«Cumhuriyet Gazetesinin 12 Temmuz 1975 tarihli
nüshasında, hayalî bir firmaya yaptığı ihracattan 20
milyon vergi iadesi sağladı şeklinde ANKA Ajansı
mahreçli bir haber yayınlanmıştır. Bu haberi ihbar te
lâkki etmenizi, tetkik ve tahkik ettirmenizi ve gere
ğinin ifasını rica ederim.
Süleyman Demir el»
Başbakan
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23 Eylül 1975'te, yani 8 gün sonra, görevlendiri
len müfettişler 15/25 sayılı ara raporlarını vermişler
dir. Bu raporlarında, alınan bilgilerin tereddüt uyan
dırdığı, durumun aydınlanması için Londra Büyükel
çiliğinden, Comamar ile ilgili olarak gönderilecek lü
zumlu Ibilgilerin gelmesini ve bunu müteakip 1974
takvim yılı hesaplarının mukabil inceleme metoduyle
vergi incelemesine tabi tutulmasının faydalı olacağı
sonucunu raporlarında ifade etmişlerdir. Rapor ta
rihi, 23 Eylül 1975,
Müfettişlerin bu teklifine karşı, Teftiş Kurulu
Başkanlığının Bakanlık makamına sunduğu onayın
altında Bakanın el yazısı ile şu not vardır : «Tahkikatı
yapmakta olan müfettişlerden birisinin bilgilerin ye
rinde temini için Londra'ya gönderilmesi.. Yazıp
sormayınız diyorum, zaman geçiyor, bekliyorsunuz,
bir arkadaşınrzı gönderin Londra'ya, kendisi arasın.
Gitsin Elçilikten kendisi sorsun, sorabileceği yerden
gitsin kendisi sorsun.»

Maliye Bakanlığı hu emri aldığı zaman ne yap
mıştır, hangi tarihlerde yapmıştır, nerelerde yapmış
tır?
14 Temmuz tarihinde Başbakanlığın bu emrini
alınca, aynı gün, yani 14 Temmuz tarihinde Maliye
Bakanı Teftiş Heyeti Başkanlığına yazdığı bir
yazıyle konunun tetkikini, gerekirse tahkikini, bunun
için iki müfettişin görevlendirilmesini istemiştir. Aynı
gün; sumenimde 30 gün bekletmeden. Müfettişin eli
ne geçmesi için 45 gün bekletmeden, aynı gün... (A. P.
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
15 Temmuz, yani ertesi gün 15 Temmuz 1975 ta
rihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı 14 ve 17 sayılı yazılarıyle iki müfettişi görevlendirmiş ve kısa sürede in
celemelerini (bitirmelerini istemiştir. Görevlendirilen
iki müfettiş 28 Temmuz 1975 gününde 4/9 sayılı ra
porlarını vermişlerdir,
iBu raporlarda, grup sözcüsü muhtelif arkadaş
larımın kullandığı benim 'beyanıma esas olan ifade
ler yeralmaktadır.

2. — Londra'daki inceleme sonuçları beklenmek
sizin, 2 müfettiş marifetiyle mezkûr firmada 1974 yılı
hesaplarının tetkikine başlanması talimatı verilmiş
tir,
Müfettişlerin teklifi, «Londra'daki bilgi geldikten
sonra karşılıklı vergi incelemesini yapalım» şeklinde
dir.
(Maliye Bakam beklemeyiniz bunu» demektedir.
«iŞJmdiden tayin ediniz müfettişlerinizi, başlayınız he
men vergi incelemesine.» Müfettişlerin rapor tarihi,
23 Eylül.
Teftiş Kurulu Başkanlığının, bu müfettiş teklifle- rini Bakanlık makamına sunduğu tarih 23 Eylül, Ba
kanlığın bu iki görevi verdiği tarih 23 Eylül.

28 Temmuz, yani raporların alındığı gün, bu ra
porlarda lüzum gösterilmiştir diye, raporların alındı
ğı gün, 28 Temmuz 1975 günü, 1/119 sayılı yazı ile
Bern Büyükelçiliğinden, raporda belirtilen konular
hakkında bilgi istenmiştir, aynı gün. Bu 28.7.1975
tarihli yazımızın, sonradan Cumhuriyet Gazetesi ta
rafından fotokopisi yayınlanmıştır.
21.8.1975 tarihinde 1/126 sayılı yazıyle Bern
Büyükelçiliğinden, üöz konusu yazının cevabının ça
buklaştırılması istenmiştir.
5.9.1975 tarihinde Dışişleri Bakanlığının 767/589
sayılı yazılanyle Bern Büyükelçiliğinin 28 . 8 .1975
gün ve 1622 sayılı yazısı Bakanlığa gönderilmiştir.
15 Eylül 1975'te, Bern Büyükelçiliğinin bu yazısı
üzerine, Teftiş Kurulu Başkanlığı iki müfettişini bu
gelen belgelerin değerlendirmesiyle görevlendirmiştir.

24 Eylül 1975 günü Teftiş Kurulu Başkanlığı, 13
sayılı yazısı ile iki malî müfettişini beklemeden vergi
incelemesiyle görevlendirmiştir,
26 Eylül 1975 günü Teftiş Kurulu Başkanlığı,
2/23 sayılı yazıları ile bir müfettişi bilgilerin yerin
de temini için Londra'ya göndermiştir.
9 Ekim 1975 günü Londra'ya giden müfettiş dön
müş, raporunu vermiştir.
23 Ekim 1975 günü, Londra'ya giden müfettişin
yazısı ve topladığı bilgiler ve belgeler 1/9 sayılı yazı
ile vergi incelemesi yapan müfettişlere iletilmiştir.
10 Kasım 1975 günü incelemeyi yapan müfettiş
ler 21/8 sayılı yazıları ile Magosa, Cenova ve Tripo
li limanlarında yapılmasını zorunlu gördükleri ince
lemelerin Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları kanalı ile
sonuçlandırılmasını talep etmişlerdir.
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12 Kasım, yani iki gün sonra müfettişlerin tale
bi, 108 sayılı yazı ile Ticaret Bakanlığına iletilmiş
tir.
20 Kasım 1975 günü Ticaret Bakanlığından ge
len yazıda, kendilerinin konu ile ilgili incelemelerinin
tamamlandığı, istenen hususların Dışişleri Bakanlığı
kanalı ile mahallî elçiliklerden 'sorulması gerektiği
ifade edilmiştir.
8 Ocak 1976 tarihinde Dışişleri Bakanlığından bil
gi istenmiş.
21 Ocak 1976 tarihinde Dışişleri Bakanlığı, bu
soruşturmanın uzman meselesi olduğunu, teferruatı
nı bilen kimseler tarafından ancak yapılmasının,
doğru neticelere varılmasının mümkün olduğunu ifa
de etmiştir. Tahkikatı yapmak için kendilerinin ko
laylık gösterebileceklerini, ancak bu konuda anlayan
elemanlarının bulunmadığını ifade etmişlerdir.
Bunun üzerine, 9 . 2 , , 1976 tarihinde bir Mali
ye müfettişi Kıbrıs'a, bir Maliye müfettişi Libya ve
Cenova'ya 15 gün süre ile gönderilmiştir. Libya'ya
hiç gidilmediği iddia edilmiştir, oysa Libya'ya gidil
miştir, Libya'nın Derne limanına gidilmiştir. Deme
limanında mobilyaların bulunduğu yere de gidilmiş
tir.
Cendva, Derne ve Magosa'da liman gümrük ve
acenta kayıtlarını tetkik eden müfettişler 25 Şubat
1976 tarihinde dönmüşlerdir.
27 Şubat 1976 tarihinde, raporlar, gerekli değer
lendirmenin yapılması için firmanın vergi inceleme
sini yürütmekle sorumlu müfettişlerine intikal etti
rilmiştir.
5 Mart 1976'da bir müfettiş Beyrut'ta tetkik için
görevlendirilmiş ve Beyrut'a gönderilmiştir.
15 Mart 1976'da Beyrut'ta görevlendirdiğimiz mü
fettiş dönmüş, 17 Mart 1976'da da, huzurunuzda bu
lunan bu rapor Bakanlık makamına ve ilgili savcı
lıklara tevdi edilmiştir.
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Bakan, o
raporu okur musunuz?
BAŞKAN — Rica ediyorum, müdahale etmeyi
niz.
MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Raporun üzerinde «Gizlidir» kaydı var
dır. İlgili makamlara intikal ettirilmiştir. Gizlilik kay
dına riayet etmek mecburiyetindeyim, beni mahzur
görünüz.
BAŞKAN — Efendim cevap vermeyin lütfen, koonuşmanıza devam ediniz.
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MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada 1 - 2
istat'istikî bilgi vermek isterim. Maliye Bakanlığında
üç rapor tanzim edilmiştir konu ile ilgili olarak bir
de nihaî rapor tanzim edilmiştir.
Brinci raporun tarihi 28 Temmuzdur, kinci ra
porun tarihi 23 Eylüldür, üçüncüsünün 25 Şubattır.
Nihaî rapor tarihi 17 Marttır. Rapora müstenidat
olarak alınan belge sayısı 538'dir, incelenen belge
sayısı bunun üç mislidir. Sadece nakliye muamelele
rini tetkik edebilmek için 110 şoförün ifadesine baş
vurulmuştur. 4 gemi motorunun sahip, kaptan ve il
gili acentaları ile görüşülmüş, gemi motorlarının se
yir jurnalleri incelenmiştir. Yurt dışına Cenova'ya,
Derne'ye, Beyrut'a, Magosa'ya, Londra'ya gidilmiş
tir.
Yurt dışından Bern Ticaret Müşavirliği, Lozan
Ticaret ve Sanayi Odası, Lozan Polis idaresi, Ce
nevre Sanayi ve Ticaret Odası, Cenevre Ticaret Si
cili, Cenevre Banque de Paris des Pays Bas, Credit
Süisse, İsviçre Ticaret Geliştirme Ofisi, Vaduz Ti
caret Sicili Dr. Peter Ritter, Londra Ticaret Müşa
virliği, Londra Şirketler Kayıt Ofisi, Londra Craidles Banc, Londra'da Mack Fair Laynes Avukatlık
Bürosundan bilgi istenmiştir.
Yurt içinde Merkez Bankası, Yapı Kredi Banka
sı, Türkiye Cumhuriyeti Garanti Bankasının ilgili
şubelerinden bilgi alınmıştır. İstanbul İhracatçı Bir
likleri Umumî Kâtipliği, Orman Genel Müdürlüğü
Döner Sermaye Saymanlığı, Sosyal Sigortalar Kuru
mu Ankara Şubesi Müdürlüğünden bilgi alınmıştır.
60 mobilyacı ve 4 polyesterci ile görüşülüp tutanak
düzenlenmiştir. Rize Defterdarlığı, Kastamonu, Kü
tahya, Samsun Gelir Müdürlükleri, 25 vergi dairesi
müdürlüğü, 23 mal müdürlüğünden bilgi alınmıştır.
Değerli arkadaşlarım, bu muhaberatın birer ör
nekleri bu dosyanın içinde ve suretleri de buradadır.
Meydana gelen nihaî rapor 109 sayfa ve 366 eki ih
tiva etmektedir. Türkiye'de vergi iadesinin usulüne
uygun olarak yapılmadığı hakkındaki ilk hadise bu
hadise değildir. Türkiye'de hiçbir hadisenin üzerine
böyle gidilmemiştir, hiçbir hadisenin üzerine bu ka
dar süratli gidilmemştir, hobir hadsenin üzerine bu
kadar dikkatli gMilmemiştr, bu kadar hızlı gdİlmemiştir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.)
ALEV COŞKUN (İzmir) — Peki neden Yahya'yı
bu kadar sıkıyorsunuz? Nedir bu Yahya'dan alıp ve
remediğiniz?

— 391 —

M. Meclisi

B : 80

BAŞKAN — Sayın Coşkun, rica ediyorum efen
dim.
MALtYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Tek gayemiz; hiçbir şey gizlendi, hiç
bir şey saklandı, şurası da bakılabilirdi buna bakıl
madı, denemlöslin diye... Hiçbir zihinde kafainlık nok
ta kalmasın diye, herkes vicdan huzuruna varabilsin
diye ve neticede güvendiğiniz Türk adaleti gerçeği
tecelli ettirebilsin, rahatça tecelli ettirebilsin diye.
Şim;di değerli arkadaşlarıma, bir sorumlu kişi ola
rak evvelâ itiraf ediyorum; hiçbir vergi iadesi mua
melesi bu şekilde tetkik edilmemiştir, bu kadar hızlı
bitirilen hiçbr muamele yoktur. Bu kadar detaylı
müracaat edilen hiçbir muamele yoktur. Şimdi, baş
langıçtaki sorumu tekrar ediyorum; nereye gidilecek
ti de gidilmedi? Buna cevap lâzım. Hangi vesikaya
bakılacaktı, bakılmadı? Kimden ne sorulacaktı, so
rulmadı? Hangi iş bir gün gecikmeyle yapıldı? Bun
lara verilecek cevap yoktur.
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı,
_- 24 Şubat tarihinde yapmış olduğu basın toplantısın
da, «Maliye Bakanı iç soruşturmayla yetinmeye kal
kışmış, soruşturma önergesinin C. H. P. tarafından
verilmesinden sonra, gönülsüz olarak dış soruşturma
açma zorunda kalmıştır.» demiştir.
Biraz evvel bahsetmiş olduğum tarihler, biraz ev
vel gidildiğini ifade etmiş olduğum ülkeler, herhalde
bu ifadede gerçek payı olmadığını göstermektedir.
Şimdi, soruşturmada bizim ne yaptığımızı ortaya
koydum. Bir meseleyi nasıl ele aldığımızı ortaya koy
dum, ama soruşturma sadece bizim zamanımızda ya
pılmadı ki; soruşturma 27 .. 7 . 1974 tarihinde başla
mıştır. 27 , 7 ,. 1974 tarihinde Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına bir ihbar vaki olmaktadır.
Bir firmanın Karadeniz Ereğlisi limanından Cundo motoruyla ihraç ettiği, 20 bin lira civarında kıy
meti olan mobilya malzemelerinin kıymetinin güm
rük yetkililerince 5 300 000 Türk Lirası gösterilmek
suretiyle Hazinenin hileli bir şekilde dolandırılmak
istndiği ihbar edilmektedir. İhbar tarihi 27 . 7 , 1974.
Bu ihbar üzerine ne yaılmış'tır? Aynı gün ne yapıl
mıştır, ne yapılabilirdi, ne yapılması gerekiyordu?
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi ile ilgili
bir Kanun vardır. Bu Kanunun 36 ve 38 nci madde
leri, gümrük kaçakçılığını men ve takiple mükellef
olan kişilerin, bu görevlerini yapmadığı takdirde han
gi müeyideye çarptırılacağını, yani Türk Ceza Kanu
nunda, fiile has cezanın bir misli fazlasıyle hükmolunacağını ifade etmektedir.
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Gümrük ve Tekel Bakanlığına yapılan ihbarda,
o gün bir motorun hareket ettiği ihbar edilmekte
dir. Bu motor Karadeniz Ereğlisi'ne hareket ediyor.
Karadeniz Boğazım geçecek, orada bir muayeneye
tabidir; Çanakkale boğazını geçiyor, orada bir mua
yeneye tabidir ve motorun Karadeniz Eriğli'sinden
kalkıp, Türk karasularından çıkana kadar geçecek
zaman on günden az değildir.
Bu ihbarı alan Gümrük ve Tekel Bakanının bu
motora el koyması mümkündür. Yakalatması müm
kündür. Büyükdere'de yapılacak olan muayenede ger*
çeği meydana çıkarması mümkündür. Çanakkale'de
yapılacak muayenede gerçeği meydana çıkarması
mümkündür. Sadece mümkün değil, görevidir, mec
buriyetidir. (A. P. sıralarından alkışlar.)
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — İnsaf edi
niz Sayın Bakan,}
BAŞKAN — Sayın Birler, rica ediyorum, siz da
ha evvel uzun bir müddet konuştunuz efendim, iki
saat konuştunuz.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Çünkü, 1918 sayılı Kanunun 36 ve
38 nci maddesinde zikredilen, kaçakçılığı men ve ta-;
kiple görevlilerin başında kendisi vardır.
Gümrük memuru, Gümrük ve Tekel Bakanı bu
görevini yerine getirmemiştir.
AHMET BULDANLI (Muğla) — Şimdi açalım
bir soruşturma.
BAŞKAN — Sayın Buldanh rica ediyorum.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Gümrük Bakanı bu ihbara muttali ol
duktan sonra ne yapmıştır?
ALEV COŞKUN (İzmir) — E, madem böyle bu
kadar kuvvetlisiniz, açalım bu soruşturmayı.
BAŞKAN — Sayın Coşkun, rica ediyorum.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Gümrük ve Tekel Bakam bu ihbara
muttali olduktan sonra Bakanlık makamı bu ihbarı
29 Ağustos 1974 gününde havale etmiştir; kendisine
ihbar vaki olduğu tarihten 33 gün sonra.
Bu 33 gün içinde motor da bulunurdu, gerçekten
içinde kaçak eşya da varsa yakalanırdı. Teftiş Ku
rulu Başkanlığına 33 gün sonra gönderilen bu ihbar
mektubu, orada da 12 gün eğlendirildikten sonra,
10 Eylül 1974 günü müfettişe gönderilmiştir. İhbarın
müfettişe intikali 45 günde vaki olabilmiştir. Bu da
soruşturma, bu niye zamanında yapılmadı? Bizim
yapmış olduğumuz soruşturmanın, hangi tarihte ih
bar aldığımız, hangi tarihte soruşturmaya başlandığı
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ve hangi seyri takip ettiğini göstermiş oldum biraz
evvel; fakat ihbarı 27 Temmuz tarihinde alan Sayın
Bakanın 29 Ağustosa kadar bu ihbar hakkında hiçbir
muamele yapmaması, Gümrük Kanununun 117 nci
* maddesine aykırıdır, 1918 sayılı Kanunun 36 ncı mad
desine açıkça aykırıdır.
Ortaya konulan bu gerçeklerden sonra, soruştur
manın engellendiği, savsaklandığı, ciddî yapılmadığı
iddiaları sadece iddia edenlerin hayal mahsulüdür.
Şayet savsaklandı ise, bugün Cumhuriyet savcıları ne
ile meşguldür? Şayet savsaklandı ise bugün sanık mev
kiinde oturan kişi ne diye mevkuftur? Sonuç hakkın
da kesin hükmü ancak adalet verecektir; fakat mese
lenin adalete intikal ettirilmesi, meselenin aranması
icabeden her yerde aranması ve bunun büyük bir sü
ratle yapılması, iddia sahiplerinin, özellikle bunu bir
gensoru mevzuu haline getirmek istemelerinin ne de
rece bir başka maksadı böyle bir hadise ile ortaya
koymak istediklerini de açıkça belirtmektedir. (A. P.
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Burada bir konuya daha cevap arz etmek isterim.
Soruşturma önergesinde, memur tayinleri bu soruş
turmayı engellemek veya savsaklamak için yapılmış
gibi gösterilmek istenmektedir. Bunun başında, Tica
ret Bakanlığı Müsteşarının tayini gelmektedir. Bir ba
kan, beraber çalışmak istediği müsteşarı tayin etme
yecek de kimi tayin edecektir? Bir bakan, beraber ça
lışmak durumunda olan müsteşarı tayin ederken, mu
halefet acaba bunu hangi hadiseye bağlayabilir, diye
bir endişe içinde mi olacaktır? Değiştirilen müsteşar
sadece Ticaret Bakanlığı Müsteşarı mıdır? Ben de
müsteşarımı değiştirdim, diğer arkadaşlarımız da
müsteşarlarını değiştirdiler.
CELÂL ÜNVER (Malatya) — Diyarbakır'a mı
gönderdiniz?
BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz lüt
fen.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Sizler de Hükümette iken değiştirdiniz
müsteşarlarınızı. Gelince yine değiştireceksiniz. Hü'kümet olduğunuzda, bu sizin hakkınızdır. Biz de Hü
kümetken bu hakkımızdır.
Dış tayin kararnamesi ile 16 kişi normal, rotas
yon gereği başka yerlere atanıyor. Bu 16 kişinin için
de İsviçre'de çalışan görevliler de var. Diğerlerinin
bir gerekçesi yok da, sadece bu üç kişinin mi gerek
çesi var?
Değerli arkadaşlarım, yine 24 tarihli basın top
lantısına bir defa daha temas etmek mecburiyetinde
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yiz. Bu basın toplantısında Sayın Ecevit, «Şimdiye
kadar söylemediğimiz gerçek» diyor. Hangi gerçek
şimdiye kadar söylemediğiniz gerçek? Soruşturma
yapıldığı gerçeği mi, yoksa Gümrük ve Tekel Bakan
lığı müfettişinin yapmış olduğu soruşturma neticesin
de umduğunuz sonuç mu? Hangisi şimdiye kadar giz
lediğiniz? gerçek? Eğer soruşturma yapıldığı gerçeği
ise, siz Hükümette değilsiniz, bu gerçeği bugünkü
Hükümetin bilmesi lâzım. Eğer bunu sadece siz bili
yor da bugünkü Hükümet bilmiyorsa, bunu izah edi
niz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Mü
fettiş sizin müfettişiniz değildir, müfettiş Cumhuriyet
Hükümetinin müfettişidir. Ancak, yine o basın top
lantısında kullanılan bir vesika Sayın Genel Başkan
için fevkalâde büyük bir talihsizlik olmuştur. Bu,
gizli olması icabeden bir müfettiş raporudur. Biraz
evvel bir değerli arkadaşım «Bu raporu okuyabilir
misin?» dedikleri zaman, «Gizlidir, buna mezun de
ğilim» diye cevap verdim.
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Başkan,
okumayacaktınız, niçin getirdiniz?
BAŞKAN — Sayın Sönmez rica ediyorum efen
dim, müdahale etmeyiniz. (A. P. sıralarından gürül
tüler)
Efendim ben müdahale ediyorum, siz de ayrıca
müdahale etmeyiniz. Rica ediyorum efendim.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Gümrük Bakanlığı müfettişinin raporu
23 Şubat tarihini taşımaktadır ve bu raporda ilgili
Cumhuriyet Savcılıklarına ve ilgili bakanlıklara gön
derildiği ifade edilmektedir. Gümrük Bakanlığı,
24 Şubat tarihli yazıya ek olarak bu raporu Maliye
Bakanlığına göndermiştir. Maliye Bakanlığına bu ra
por 25 Şubat tarihinde gelmiştir. İlgili bakanlık, Ma
liye Bakanlığı, bu raporu maalesef Cumhuriyet Halk
Partisinin Sayın Genel Başkanından daha geç almış
tır. Bu raporun nasıl Sayın Genel Başkanın eline geç
tiğini izah etmek lâzımdır. Öğrenilmesi gereken, araş
tırılması gereken, herhalde soruşturulması gereken
hususlar bunlardır.
Yine bir konuyu daha ifade etmek isterim. Demin
bahsetmiş olduğum 27 Temmuz tarihli ihbardan
sonra, 10 Eylül 1974 tarihinde vergi iadesi yapılmış
tır. Ben, Merkez Bankasına, maliyenin bütün birim
lerine sordum; Gümrük Bakanlığından, «vergi iade
si yapılırken dikkatli olunuz veyahut da vergi iadesi
ni yapmayınız» şeklinde bir ihbar aldınız mı, bir işa
ret aldınız mı? Cevap menfidir; alınmamıştır böyle
bir işaret, Gümrük Bakanlığı, Ticaret Bakanlığına
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da ihbar etmemiştir, Maliye Bakanlığına da ihbar et
memiştir. E, böyle bir ihbarı alıp, bu ihbarı ciddî te
lâkki edeceksiniz, soruşturma açacaksınız, ihracata
da müsaade edeceksiniz bu ihbardan sonra, vergi
iadesinin ödenmesine de göz yumacaksınız. (A. P.
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Maliye Bakan
lığı haberdar olsa idi, elbette ki, bu vergi iadesi üze
rine gereken tedbiri alacaktı.
Değerli arkadaşlarım, olay ortaya atıldı, üzerin
de görüşüldü, aylarca meydanlarda, Parlamentoda,
basında konu yapıldı. Türkiye'nin en mühim mese
lelerinden biri halline getirildi. Ne çıktı bunun so
nunda? Bunun sonunda, fevkalâde ciddî yapılan bir
tahkikat çıktı. Bunun sonunda, her iki hükümetin
de belirli bir hadise karşısında ne derece ciddî, ne
derece kararlı bir tutum içinde olduğu, hukuka ne
derece saygılı olduğunun örnekleri çıktı. (A. P. sıra
larından («Bravo» sesleri) Bunu biz yadırgamıyo
ruz. Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin bir taktiğidir.
Önce itham eder, sonra kendi ithamını «Delil» diye
kullanır. «Bu delili inkâr edemezsiniz» der, kesin de
lildir - biraz evvel benim bahsetmiş olduğum resmî
vesika gibi - onun sahteliğini dahi iddia veya ispat
mümkün değildir. Eğer bir iddiayı Halk Partisi or
taya attıysa hiç bir şeyimi karşısına getiremezsiniz,
başka bir delil irae etmek bile mümkün değildir ve
bu delile göre de hüküm verir, şayet hüküm yargı
mercilerince aynı olmazsa, bu hükmü de gönül fe
rahlığı ile karşılamaz.
Bu kürsüde birtakım ithamlar yapıldı; bu itham
ların mühim bir kısmı; 1970'ten evvel şu oldu, 1970'
ten evvel bu oldu... Hafızaları yakın maziye çevir
mek isterim; Af Kanunu Yüce Mecliste görüşülür
ken, Adalet Partisi Grupu, eski Başbakan ve bakan
ların af kapsamı dışında bırakılması önergesini verdi.
Ne diye bu önergeye iltifat etmediniz? Yüce Meclisin
kendi kendimi affeder bir durumun içinde olmaması
nı sayın milletvekillerinden Adalet Partisi rica etti;
fakat buna iltifat etmediniz. Adalet Partisi bu nevi
ithamların, hiçbir şekilde sübüt bulmayacak iftirala
rın devam etmemesi için bunu istedi; ama affı çıka
racaksınız, bununla kendinizi affedeceksiniz, dosya
larınızı kaldıracaksınız, ondan sonra 1970'ten evvel
bu vardı, şu vardı... (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, söylenene yalnız kendinizin
inanması kâfi değildir, milletin de inanması gerek.
Kentliniz inandığı takdirde, milletin inanmış olduğu
kanaatine kapılmak büyük bir yanılmadır; bu yanıl
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ma zaman zaman kamuoyu yoklamalarında kendini
göstermektedir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Değerli arkadaşlarım, bu inceleme göstermiştir
ki, söz konusu hadiseyle Hükümet arasında ilişki ku
rulmak istenmektedir. Hükümet ile irtibat var mı,
yok mu, izahlarımızda meydana çıkmıştır. Bir irti
bat vardır ama, bizim Hükümetimizle bir ciddiyet
irtibatı vardır. Bizim Hükümetimizle bir irtibat var
dır; bu irtibatta gerçek Devlet anlayışı vardır, ger
çek hukuka saygı vardır. Falkat, bir şey daha çıkmış
tır : Sayın Cumhuriyet Halk Partisi itham etmiştir,
kendisi iddia etmiştir, savcı olmuştur ve bir irtibat
kurma ümidiyle buraya getirmiştir hadiseyi; fakat
suç irtibatı kurulmuştur. Kiminle? Kendi hükümetle
riyle. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Adres yanlıştır sayın önerge sahipleri, adres yan
lıştır. Adalet Partisine yöneltmiş olduğunuz ithamlar,
Adalet Partisinden yansımıştır size, kendinize yansı
mıştır.
Bizim şansımızdır bu, genellikle Cumhuriyet Halk
Partisi devrinin hesabını vermek bize düşer. Hatta
birtakım meselelerini de düzeltmek bize düşer; kuy
ruk bırakırlar, koparmak bize düşer; yokluk bırakır
lar, kaldırmak bize düşer. Kendileri birtakım mua
meleler yaparlar, ondan sonra bu muameleler hak
kında bizi suçlamaya kalkarlar, araştırıp, sormak,
bulmak ve kendilerini de yenine oturtmak bize dü
şer. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Bu kensoru önergesi münasebetiyle herkes kendi
yerini bulmuştur. Kamuoyu, kimin nerede olduğunu,
kimin mobilyanın neresinde olduğunu öğrenmiştir.
KENAN DURUKAN (Sakarya) — Sunta, sun
ta...
HASAN CERİT (Adana) — Mobilyanın sunta
olduğunu öğrendik.
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Cerit...
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) —• Yüce Meclislere soruyorum ve iddiamı
tekrar ediyorum : Bizim yerimizde hangi hükümet ol
saydı bundan daha güzel bir tahkikat yapardı, bizim
yerimizde hangi hükümet olsaydı bundan daha fazla
yerden vesika toplayabilirdi ve bundan daha süratli
yapardı?..
CELÂL ÜN VER (Malatya) — Ne topladınız ki,
ne alâkası var? Hiç alâkası yok. Allah, Allah.
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, rica ediyo
rum, müdahale etmeyiniz efendim.
MALİYE BAKA.NI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Gerçekler, ithamlarla; gerçekler, delü-
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siz, mesnetsiz iftiralarla hiç bir zaman kapanamayacaktır. Türkiye ve yüce millet, onun vekilleri olan
sayın milletvekilleri, doğru yapanla eğri yapanı her
zaman ayırmışlardır, iftira ile hakikati her zaman
ayırmışlardır. Yüce Meclisin takdirleri, gerçeğin han
gi istikamette olduğunu, kimin haklı, kimin haksız
olduğunu ortaya çıkaracaktır.
Hepinize Hükümet adına saygılar sunuyorum.
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergenekon.
Sayın milletvekilleri, görevini kötüye kullandıkları
iddiasıyle, Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Ba
kanı Yılmaz Ergenekon, Ticaret Bakanı Halil Başol
haklarında Gensoru önergesinin görüşmeleri tamam
lanmıştır.
Birleşimin başında, Adalet Partisi Grup Başkanvekili Sayın îlhami Ertem tarafından verilen önerge
hakkında Başkanlıkça açıklamanın, Gensoru önerge
si oya sunulmadan evvel yapılacağı belirtilmişti. Şim
di bu önergeyi tekrar okuttuktan sonra, gerekli açık
lamayı yapacağım.
Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Gensoru önergesinin gündeme
alınıp alınmaması hakkında oy kullanmasının, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 18 nci maddesinde bahis konusu edilen, bu ko
nudaki görüşünü açıklama anlamına gelip gelmeyece
ğinin Başkanlıkça açıklanmasını arz ve teklif ede
rim.
İlhami Ertem
A. P. Grup Başkanvekili
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclis Soruş
turması komisyonlarının kuruluşunu düzenleyen Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 18 nci maddesi hükmü, madde gerekçesinde
de belirtildiği üzere, Soruşturma Hazırlık ve Soruştur
ma komisyonlarının çalışmalarında tarafsızlığı sağla
mak için konmuştur. Gensoru önergesinin gündeme
alınıp alınmayacağı hakkında oy kullanmak, o konu
da bir görüş açıklama, tarafgirlik anlamını taşımaz.
Kaldı ki, iki ayrı anayasal müessese olan Gensoru
ve Meclis Soruşturmasının amaç ve hedefleri değişik
tir; birinin amaç ve hedefi tamamen siyasîdir, diğe
rinin ise adlî ve cezaîdir.
İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Teşekkür ederim
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim efendim.
Şimdi, Gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı hususunu oylarınıza sunacağım. İki açık
oylama talebi vardır, okutuyorum efendim.
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Millet Meclisi Başkanlığına
Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması
konusunda yapılacak oylamanın açık oya sunulması
nı arz ve teklif ederiz.
Sakarya
Hayrettin Uysal
Cumhuriyet Halk Partisi
Grup Başkanvekili

Bursa
Mehmet Emekli

İzmir
Mahmut Türkmenoğlu

Adana
İlter Çubukçu

Tunceli
Süleyman Yıldırım

Elâzığ
Atillâ Atilâ

Amasya
Vehbi Meşhur

Kayseri
Tufan Doğan Avşargil

Kars
Doğan Araslı

Yozgat
İlhami Çetin

Ankara
Kemal Ataman

Kars
Hasan Yıldırım

Kars
Kemal Okyay

Samsun
Fuat Uysal

Bolu
Abdi Özkök

Antalya
Deniz Bay kal

Sayın Başkanlığa
Gensoru için oylamanın ad okunmak suretiyle
açık olaraik yapılmasını saygıyle arz ve teklif ederiz.
Ankara
Oğuz Aygün

Edirne
İlhami Ertem

Bursa
Cemal Külâhlı

Çanakkale
Murat Bayrak

Çankırı
Arif Tosyalıoğlu

Malatya
Ahmet Karaaslan

Ankara
Orhan Eren

Trabzon
Mehmet Özgür

Gaziantep
Mehmet Özkaya

Ankara
İsmail Hakkı Köylüogiu

Ankara
Hasan Özçelik

Sivas
Enver- Ak ova

İstanbul
Mustafa Kara

İstanbul
Mustafa Parlar

İstanbul
İsmail Hakkı Tekinel
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BAŞKAN — Efendim bir hususu oylarınıza arz
edeceğim. Oylamanın ad okunmak suretiyle yapılma
sı hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Efendim, önce önerge sahiplerinden başlamak üze
re oylamaya geçiyoruz.
(Oylar toplandı)
BAŞKAN — Oylamaya katılmayan sayın üye?..
Yok. Oylama işlemi bitmiştir.
(Oyların ayrımı yapıldı)
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Gensoru
önergesinin gündeme alınmasına ait açık oylama neti-1
cesini gösteren tutanak gelmiştir. Sonuçları arz edi
yorum :
Oya katılma sayısı 439, kabul 211, ret 228.
Bu suretle, Gensorunun gündem alınması talebi
reddedilmiştir efendim. (A. P. sıralarından alkışlar)
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırası ile
görüşmek için bugün, (yani 25 . 3 . 1976 Perşembe
günü) saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum.
Kapanma Saati : 05.48

• •
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İstanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı İrak kında Kanun tasarısına verilen oyların sonucu
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı : 45Q
Oy vecenler i 326
Kabul edenler : 323
Reddedenler :
1
Çekinserler :

2

Oya 'katılmayanlar : 122
Geçersiz oylar :
2
Açık üyelikler :
2
[Kabul
ADANA
Hasan Oerit
Erol Çevikçe
Osman Çıtırık
îlter Çubukçu
Yılmaz Hocaoğlu
Selâhattin Kılıç
Battal Koksal
Mehmet Hulusi özkul
ibrahim Tekin
Ahmet TopaJ'oğhı
ADIYAMAN
Halil Ağar
Kemal Tabak
Abdurrahman Unsal
Ramazan Yıldırım
AFYON KABAHISAR
Mehmet Rıza Çerçel
ibrahim Elmalı
Süleyman Mutlu
Ali İhsan Ulubahşi
Şükrü Yüzbaşıoğlu

Osman Ceman
Orhan Eren
Needeıt Evlayagİıİ
Mustafa îmirzalıoğlu
M. Rauf Kaademir
Cahit Kayra
I. Hakkı Ketenoğlu
î. Hakkı Köylüoğılu
ibrahim Saffet Omay
Ceva/t önder
Hasan özçelik
Ferliha Fatma öztür/k
önder Sav
Ilyas Seçikin
Sabahattin Selek
ANTALYA
ihsan Ataöv
Ömer Buyrukçu
Fahni özçeliık
Faiz Şarlar
Remzd Yılmaz
ARTVİN
Turgut Altunkaya
Sabit Osmaa Avcı
Ekrem Sadi Erdem

ni

- AĞRI
Cemil Erhan
Rıza Polat
Kerem Şahin
AYDIN
Mir Bahattin Yardımcı
Isa Ayhan
AMASYA
Mutlu Menderes
Hasan Bütfüner
Nahit
Menteşe
Orhan Kayıhan
Kemal
Ziya öztürk
Hüsnü Cahit Koçjkar
ismet Sezgin
ANKARA
Behıiıç Tozkoparan
Hüsamettin Akmumcu
BALIKESİR
Muammer Alıcı
Ahmet
Akçeel
Kemal Ataman
Mustafa
Kemail Alver
Oğuz Aygün

edenler]
ilhan AyteOân
Cihat Biilıgehan
Necati Cebe
İbrahim Behram Eker
Ahmet ihsan Kırımlı
Orhan Üretmen
BİLECİK
Muzaffer Erdem
BİNGÖL
Abdullah Bazencir
BOLU
Harun Aytaç
Müfit Bayraktar
Ahmet Çakmiak
Abdi özkök
BURDUR
Osman Aykul
Faik Kırbaşlı
BURSA
Ali Elverdi
Mehmet Emekli
Hasan Esat Işık
Halil Karaatlı
Cemal Külâhlı
Kasım önadım
Mehmet Turgut
ÇANAKKALE
Osman Orhan Çaneri
Zekiye Gülsen
Hasan Sever
Ref et Sezgin
ÇANKIRI
Nurettin Ok
Arif Tosyalıoğlu
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ÇORUM
Cahit Angın
Yakup Çağlayan
Etem Eken
Kasım Parlar
ihsan Tombuş
DENİZLİ
Sami Arslan
Fuat Avcı
flüseyıita Erçeliik
Rıza Gençoğlu
Hasan Kortomazcan
Hüdai Oral
DİYARBAKIR
Hasan Değer
Abdüllâtdf Ensariioğlu
Reead JÛskıenderoğlıı
Hajlit Kahraman
Mahmut Kepoüu
Mahmut Uyanıik
EDİRNE
Ilhami Ertem
ilhan Işık
Cevat Sayın
ELÂZIÖ
Atillâ Atülâ
Raaim Küçükel
A. Orhan Semeanoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Hasan Çettinkaya
Nurettin Karsu
ERZURUM
Selçuk Erverdi
Guyasettin Karaca

M. Meclisi
Korkut Özal
Zelkâi Yaylalı
ismail Hakiki Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet îsmet Angı
Muııaıt Kâhyaoğlu
Ayşe Aliye Kölksail
Orhan Oğuz
Niyazi Onal
GAZİANTEP
Mehmet Bozgeyik
Mulstafa Güneş
İbrahim Hortoğllu
Mehmet özlkaya
Yusuf öztürkmen
GİRESUN
Mustafa Kemal ÇSlesiz
Hasan Vamik Tekin
GÜMÜŞHANE
Erol Tuncer
HATAY
«Salbri İnce
Malik Yılman
H. Celâlettin Ezman
İSPARTA
Ali ihsan Balım
Yusuf Uysal
İÇEL
Hikmet Baloğlu
İbrahim Göktepe
Rasim Gürsoy
Oral Mavioğlu
Süleyman Şimşek
İSTANBUL
Hasan Basri Ajkkiray
Abdullah Baştürk
ıServet Bâyramoğlu
Sadettin Bilgiç
x
Orhan Birgit
Ferruh Bozbeyli
1. Fehmi Cumalıoğlu
Süleyman Arif Emre
Orhan Eyüboğlu
Nilüfer Gürsoy
Muıstsafa Kara
Abdurrahman Köksaloğlu
Fatma Gülhis Mankut

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Necdet Ökmen
Ali Nejat Ölçen
İlhan özbay
A. Doğan Öztunç
Mustafa Parlar
Ilhami Sancar
Cemal Suer
Mehmet Emin Sungur
İsmail Haikkı Tekinıel
Hüsamettin Tiyanşan
Şükriye To|k
Ali Topuz
Metin Tüzün
Reşit Ülker
Engin Unsal
Cemil Yavaş
İZMİR
Talât Asal
Kaya Bengisu
Alev Coşkun
Yüksel Çakmur
Âdil Demir
Yücel Dirik
Süleyman Genç
Remzi özen
Orhan Demir Sorguç
Cemal Tercan
Neeear Türkean
Mahmut Türkmenoğlu

24 . 3 ; 1976

O :3

II Tufan Doğan Avşargil
I Cemal Cebeci
Hayrettin Nakitboğlu
I Kâmil özsarıyıldiiz
I MeHımıet Yüceler
KIRKLARELİ
It
I Tankut Akalın
I Mehmet Atagün
I Mehmet Dedeoğlu
KIRŞEHİR
I Meımduh Erdemir
II Sait Şayiam
I
KOCAELİ
I Sedat Afeay
I
I ibrahim Akdoğan
I
I Sabrı Yahşi

KONYA
Mehmet Oğuz Atalay
I
ismet Büyükyaylacı
I
Bıahrii Dağdaş
I
Kemâlettıin Gökakm
I
Mustafa Kubilây Imer
I
M. Necati Kalaycıoğlu
Hüseyin Keçeli
Ali Köikbudak
I
özer ölçmen
I
Faruk Sükan
[
VefaTamr
I
Mustafa Üstündağ *
KÜTAHYA
KAHRAMAN MARAŞ
I
Ahmet
Haşini Benli
I îsımet Ağaoğlu
I
I Halit Evliya
II H . Cavit Erdemir
t ilhan Ersoy
I Mehmet Özdal
I
I Mehmet Ersoy
I Oğuz Söğütlü
I
I AB Zülfükâroğlu
I
MALATYA
I Mehmet Delikaya
KARS
Doğan Anaslı
II Hüseyin Deniz
Yatsın Bozikurit
II Hakkı Gökçe
Kemal Oıkıyay
II Ahmet Karaaslan
Ceımiil Ünal
II Celâl ünver
1
MANİSA
Hasan Yıldırım
I
Veli
Bakirli
KASTAMONU
V'eıcdi İlhanı
II Ahmet Balkan
Hilmi öztürk
I Süleyman Çağlar
Mustafa Ok
Sabrı Tığlı
I Hilmi Okçu
KAYSERİ
Mehmet Altmışyedioğlul| M. Gündüz Sevilgen
I
I
•!
II
I
I
I
II
I
I
I
I
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Süleyman Tumcel
Hasan Zengin
MARDİN
İbrahim Aysoy
S evli Güneştan
Talât Oğuz
Ahmet Türk
Nurettin Yılmaz
MUĞLA
Halil Dere
Ali Döğerli
MUŞ
Ahmet Haımdi Çelebi
Tekin İleri Dikmen
NEVŞEHİR
Mehmet Zeki Tekiner
Ragıp Üner
NİĞDE
Ş. Yaşar Arıbaş
H. Avni Kavurmacıoğlu
Azmi Yavuzalp
ORDU
Ata Bodur
MemduhEkşi
Mustafa Kemal Gönül
Ferda Güley
Kemal Şensoy
Bilâl Taramoğlu
Senai Yazıcı
RtZE
O. Yılmaz Karaosnıan.
oğlu
Sami Kumbasar
Cevat Yalçın
SAKARYA
Nuri Bayar
Kenan Dufukan
Nadir Lâtif İslâm
M. Vedat önsal
SAMSUN
Ali Acar
Mustafa Dağıstanlı
Ilyas Kılıç
Doğan Kitaplı
Hayati Savaşçı
Hilmi Türkmen
Fuat Uysal
İrfan Yankutan

M. Meclisi
SİİRT
Abdülbakıi Cartı
Mehmet Nebil Oktay
Abdülkerim Zilân
SİNOP
Tevfik Fikret Övet
SİVAS
Enver Akova
Vahit Bozatlrt
Ahmet Duırakoğlu
Ekrem Kangal
Vahidefctlin Karaçorlu
Mustafa TimM
TEKİRDAĞ
Halil Başol
Nihan llgüm
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Ömer Kahraman
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Ahmet Şener

TOKAT
Hüseyin Abbas
öevat Atılgan
İsmail Ha'kkı Birler
Feyzulilalh Değerli
Ali Kurt
Haydar Ulusoy
TRABZON
Ömer Çaikıroğlu
Âdil AH C M
Ekrem Dikmen
H. Kadri Eyiipoğlu
Lûtfi Köktaş
Meftımet Özgür

TUNCELİ
Süleyman Yıldırım
URFA
Mehmet Aksoy
Mehmet Celâl Bucak
Necmettin Cevheri
Mustafa Kılıç
Halil Millî
Abdülkadir öncel
Celâl Paydaş
UŞAK
Kadir özpak
Ahmet Yılmaz

VAN
İhsan Bediırhanoğlu
Kinyas Kartal
YOZGAT
İhsan Arslan
Nedim Korkmaz
Ömer Lütf i Zararsız
ZONGULDAK
Ahmet Niihat Akın
Zekâi Altmay
Sebati Ataman
Bülenit Ecevit
Orlhan Göncüoğlu
Cahit Karakaş
Mehmet ZeM Okur

[Çekinser]
HATAY
Abdullah Çilli
Geçersiz Oylar
GAZİANTEP
Orhan Tokuz

SAMSUN
Fahri Birer

[Oya Kata mayanlar]
ADANA
Mehmet Can
Emin Bilen Tümer
Alpaslan Türkeş (B.)
AFYON KARAHİSAR
Rasim Hancıoğlu (B^k. V.)
Mete Tan.
AMASYA
Vehbi Meşhur
ANKARA
Orhan Alp
Oguzhan Asiltürk (B.)
M. Kemal Erkovan (B.)
Kâımiıl Kırıkoğlıu
Fikri PeMdvanlı
H. Turgut Toker
Yusuf Ziya Yağcı
ANTALYA
Demiz Baykal
Abdurralhıiım Erdem

AYDI^Î
M. Şükrü Koç
BALIKESİR
Sadullah Usuma
BİLECİK
Mehmet Ergül (î. Ü.)
BİTLİS
Abidin İnan Gaydalı
Muhyettin Mutlu
BOLU
Kemal Demir (B.)
BURDUR
Ali Sanlı
BURSA
Emin AC-ÜT
H. Suat Sungur
Mustafa Tayyar
Ah/met Türkel
ÇANAKKALE
Murat Bayrak

ÇANKIRI
Mehmet Ali Arsan
ÇORUM
Yasin Hatiboğlıı
Turhan Utku
DİYARBAKIR
Bahattin Kara'koç
EDİRNE
Veüi Güllkan
ELÂZIĞ
Ömer Naimi Barım
Hasan Buz
ERZURUM
Yahya Akdağ
Raslim GinMı
Rıfkı Damşman (B.)
Mehmet Fuat Fırat
ESKİŞEHİR
Seyfi Öztürk (B.)
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GAZİANTEP
İmam Hüseyin Incioğlu
Mehmet özmen
GİRESUN
Nizamettin Erkımen
İbrahim Etem Kılıçoğılu
(Bşk. V.)
M. Emin Tıırgutallp
Orhan Yıılnıaz
GÜMÜŞHANE
M. Orhan Akkoyunlu
Mustafa Karaman
Turgut Yücel
HAKKÂRİ
'Mikail İflçin
HATAY
Sabahattin Adalı
Mehmet 'Sait Reşa
Mehmet Sönmez
Ali Yılmaz (t. Ü.)

M. Meclisi
İSPARTA
Mustafa Cesur
Süleyman Demirel
(Başbakan)
İÇEL
Nazım Baş
Çetin Yılmaz
İSTANBUL
Hasan Aksay (B.)
Vahit Yaşar Çalın
A. Bahir Ersoy
Hüseyin Özdemir
M. Kâzım Özeke
Osman Özer
İhsan Toksan
Necdet Uğur
Halûk Ülman
İZMİR
Ali Naili Erdem (B.)
Yılmaz Ergenekon (B.)
Coşkun Karagözoğlu
Şinasi Osma
A. Kemal önder
İsmail Taşlı
KAHRAMAN MARAŞ
Ahmet Tevfik Paksu (B.)
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Mehmet Pamuk
KARS
Davut Aksu
Abdülkerim Doğru (B.)
Kemal Güven (Başkan)
KASTAMONU
Mehdi KesMn
Sabri Keskiin
Hasan Tosyalı
KAYSERİ
Turan Feyzioğlu (B.)
Selçuik İmamoğllu
KIRŞEHİR
Mustafa Aksoy
KOCAELİ
Turfan Güneş
Şevket Kazan
KONYA
Reşat Akisoy
Şener Battal
Muzaffer Demirtaş
Necmettin Erbakan (B.)
KÜTAHYA
Ahmet Mahir Ablum (B.)
[Açık

MALATYA
Mehmet Turhan Akyol
MANİSA
Necmi özgür
önol Sakar'
MARDİN
Fehim Adak (B.)
MUĞLA
Adnan Akarca .
Ahmet Buldanlı
Ünat Demir
MUŞ
Kasım Emre
NEVŞEHİR
Mehmet Sabri Dörtkol
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Haydar Özalp
RİZE
Sûdi Reşat Saruhan
SAKARYA
ismail Müftüoğlu (B.)
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Hüseyin Özalp
SİİRT
Idrds A r ı t a n

üyelikler]

Ordu
Trabzon

1
1

Yekûn

-
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SİNOP
Mustafa Kaptan
Yalçın Oğuz
SİVAS
Ahmet Arıkan
N. Nazif Ansttaffi
M. ihsan Karaçam
TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan
TOKAT
Ali Şevki Erek (B.)
TUNCELİ
Nihat Saütıik
UŞAK
Orhan Dengiz
VAN
Muslin Görentaş
Mehmet Salih Yıldız
YOZGAT
llhami Çetin
Ali Fuat Eyüpoğlu
Mustafa Asri Unsur
ZONGULDAK
Kemal Anadol
Fevzi Fırat
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C.H.P. Millet Meclisi Grupu adına Grup Başkan ve killeri Hayrettin Uysal ve İstanbul Milletvekili Ali
Nejat ölçen'in, görevlerini kötüye kullandıkları iddia siyle Anayasanını 89 ncu maddesi uyarınca Başbakan
Süleyman Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Bakam Halil Başol haklarında gensoru
önergesi'ne verilen oyların sonucu
(Reddedilmiştir.)
Üye sayısı : 45Q
Oy verenler : 439
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmajyanlar

: 211
: 228
: —
:
9

Açık üyelikler :

2

[Kabıâ; edenler]
ADANA
Mehmet Can
Hasan Cerit
Erol Çevikçe
Osman Çıtırık
tlter Çubukçu
Battal Koksal
ibrahim Tekin
Emin Bilen Tümer
ADIYAMAN
Kemal Tabak
Ramazan Yıldırım
AFYON KARAHISAR
ibrahim Elmalı
Süleyman Mutlu
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Cemil Erhan
Rıza Polat
AMASYA
Hasan Bütüner
Orhan Kayıhan
Vehbi Meşhur
ANKARA
Muammer Alıcı
Kemal Ataman
Osman Ceran
Necdet Evliyagil
Mustafa İımirzalıoğlu
M. Rauf Kandeımr
Cahit Kayra
Kâmil Kırıkoğlu
Cevat Önder
ibrahim Saffet Omay

Feniha Fatma Öztürk i
Önder Sav
Ilyas Seçkin
Sabahattin Selek
Yusuf Ziya Yağcı
ANTALYA
Deniz Baykal
Ömer Buyrukçu
Fahri Özçelik
Faiz Şarlar
ARTVİN
Turgut Altunkaya
Ekrem Sadi Erdem
AYDIN
Isa Ayhan
M. Şükrü Koç
BALIKESİR
Necati Cebe
Sadullah Usumi
Orhan Üretmen
;
BİLECİK
Mehmet Ergül
BİNGÖL
Hasan Celâlettin Ezmaıi
BOLU
Abdi Özkök
BURDUR
Osman Aykul
Ali Sanlı
BURSA
Mehmet Emekli
Hasan Esat Işık
Mehmet Turgut

ÇANAKKALE
Murat Bayrak
Osman Orhan Çaneri
Hasan Sever
ÇANKIRI
Mehmet Ali Arsan
ÇORUM
Cahit Angın
Etem Eken
Kasım Parlar
İhsan Tombuş
DENİZLt
Hüseyin Erçelik
Hasan Korkmazcan
Hüdai Oral
DİYARBAKIR
Hasan Değer
Recai İskenderoğlu
Bahattin Karakoç
Mahmut Uyanık
EDİRNE
İlhan Işık
Cevat Sayın
ELÂZIĞ
Atillâ Atilâ
A. Orhan Senemoğlu
ERZİNCAN
Hasan Çetinkaya
Nurettin Karsu
ERZURUM
Selçuk Erverdi
ESKİŞEHİR
Murat Kâhyaoğlu
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Ayşe Aliye Koksal
Niyazi Onal
GAZİANTEP
Mustafa Güneş
İbrahim Hortoğlu
Mehmet Özmen
Yusuf Öztürkmen
Orhan Tokuz
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
İbrahim Etem Kılıçoğlu
Hasan Vamık Tekin
Orhan Yılmaz
GÜMÜŞHANE
Erol Tuncıer
HAKKÂRİ
Mikail İlçiin
HATAY
Abdullah Çilli
Sabri İnce
Mehmet Sönmez
Maliik Yılman
İÇEL
Hikmet Baloğlu
Oral Mavioğlu
Süleyman Şimşek
Çetin Yılmaz
İSTANBUIİ
Hasan Basri Akkdnay
Abdullah Baştürk
Orhan Birgit
Ferruh Bozbeyli
Vahit Çalın
A. Bahir Ersoy
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Orhan Eyüboğlu
Abudurrahman Köksaloğlu
Necdet Ökmen
Ali Nejat Ölçen
İlhan Özbay
A. Doğan Öztunç
îlhami Sancar
Mehmet Emin Sungur
Şükrüye Tok
Ali Topuz
Metin Tüzün
Necdet Uğur
Reşit Ülker
Halûk Ülman
Engin Unsal
ttZMlR
Kaya Bengisu
Alev Coşkun
Yüksel Çakmur
Süleyman Genç
Coşkun Karagözoğlu
A. Kemal Önder
Remzi Özen
Necear Türkcan
Mahmut Türkmenoğlu
KAHRAMAN MARAŞ
İsmet Ağaoğiu
Mehmet Özdal
Oğuz Söğütlü
Ali Zülfikâroğlu
KARS
Davut Aksu
Doğan Araslı
Kemal Okyay
Hasan Yıldırım
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KASTAMONU
Vecdi ilhan
Sabri Tığlı
KAYSERİ
Tufan Doğan Avşargil
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Tankut Akalın
Mehmet Dedeoğlu
KIRŞEHİR
Mustafa Aksoy
Sait Şayiam
KOCAELİ
İbrahim Akdoğan
Turan Güneş
KONYA
İsmet Büyükyaylacı
Hüseyin Keçeli
Ali Kökbudak
Üzer Ölçmen
Faruk Sükan
Mustafa Üstündağ
KÜTAHYA
Ahmet Haşim Benli
Mehmet Ersoy
MALATYA
Mehmet Delikaya
Hüseyin Deniz
Hakkı Gökçe
Celâl Ünver
MANİSA
Veli Bakirli
Mustafa Ok
Hasan Zengin
MARDİN
Ahmet Türk
Nurettin Yılmaz
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MUĞLA
Halil Dere
Ali Döğerli
MUŞ
Ahmet Hamdi Çelebi
Tekin Heri Dikmen
NEVŞEHİR
Mehmet Zeki Tekiner
NİĞDE
Mehmet Altınsoy
Azmi Yavuzalp
ORDU
Memdııh Ekşi
Ferda Güley
RlZE
Osman Yılmaz Karaosmanoğlu
Sami Kumbasar
SAKARYA
Kenan Durukan
M. Vedat Önsal
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Fahri Birer
Ilyas Kılıç
Hilnu Türkmen
Fuat Uysal
İrfan Yankutan
SİİRT
Abdülbaki Cartı
Mehmet Nebil Oktay
Abdülkcrim Zilan
* SİNOP
Yalçın Oğuz
Tevfik Fikret Övet
SİVAS
N. Nazif Ar si an

Ahmet Durakoğlu
Ekrem Kangal
Mustafa Timisi
TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan
Ömer Kahraman
TOKAT
Cevat Atılgan
İsmail Hakkı Birler
Ali Kurt
Hayda:' Ulusoy
TRABZON
Âdil Ali Cinel
Ekrem Dikmen
H. Kadri Eyüpoğlu
Ahmet Şener
TUNCELİ
Nihat Saltık
Süleyman Yıldırım
URFA
Celâl Paydaş
UŞAK
Kadir Özpak
Ahmet Yılmaz
VAN
İhsan Bedirhanoğlu
YOZGAT
Îlhami Çetin
Nedim. Korkmaz
ZONGULDAK
Zekâi Altmay
Kemal Anadol
Bülent Ecevit
Cahit Karakaş

[Reddedenler]
ADANA
Yılmaz Hocaoğlu
Selâhattin Kılıç.
Mehmet Hulusi Özkul
Ahmet Topaloğlu
Alparslan Türkeş
ADIYAMAN
Halil Ağar
Abdurrahman Unsal -

AFYON KARAHİSAR
Mehmet Rıza Çerçel
Rasim Haneıoğlu
Mete Tan
Ali İhsan Ulubahşi
AĞRI
Kerem Şahin
Mir Bahattiıı Yardımcı
AMASYA
Hüsnü Cahit Koçkar

ANKARA
Hüsamettin Akmuıncu
Orhan Alp
Oğuzhan Asiltürk
Oğuz Aygün
Orhan Eren
M. Kemal Erkovan
ismail Hakkı Ketenoğiu
İsmail Hakkı Köylüoğlu
Hasan Özçelik
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Fikri Pehlivanlı
Hayrettin Turgut Tokcr
ANTALYA
İhsan Ataöv
Abdurrahim Erdem
Remzi Yılmaz
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
AYDIN
Mutlu Menderes

M. Medisi
Nahit Menteşe
Kemal Zdya Öztürk
İsmet Sezgin
Behiç Tozkoparan
BALIKESİR
Ahmet Akçjeel
Mustafa Kemal Alver
İlhan Aytekin
Cihat Bilgehan
İbrahim Behram Eker
Ahmet İhsan Kırımlı
BİLECİK
Muzaffer Erdem
BİNGÖL
Abdullah Bazencir
BİTLİS
Abidin İnan Gaydalı
Muhyettin Mutlu
BOLU
Harun Aytaç
Müfit Bayraktar
Ahmet Çakmak
Kemal Demir
BURDUR
Faik Kırbaşh
BURSA
Emin Acar
Ali Elverdi
Halil Karaatlı
Cemal Külâhlı
Kasım önadım
Hüseyin Suat Sungur
Mustafa Tayyar
Ahmet Türkcl
ÇANAKKALE
Zekiye Gülsen
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Nurettin Ok
Arif Tosyalıoğlu
ÇORUM
Yakup Çağlayan
Yasin Hatiboğlu
Turhan Utku
DENİZLİ
Fuat Avcı
Rıza Genç oğlu
DİYARBAKIR
Abdüllâtif Ensarioğlu
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Halit Kahraman
Mahmut Kepolu
EDİRNE
Ilhami Ertem
Veli Gülkan
ELÂZIĞ
Ömer Naimi Barım
Hasan Buz
Rasim Küçükel
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
ERZURUM
Yahya Akdağ
Rıfkı Danışman
Gıyasettin Karaca
Korkut Özal
Zekâi Yaylalı
İsmail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet ismet Angı
Orhan Oğuz
Seyfi Öztürk
GAZİANTEP
Mehmet Bozgeyik
İmam Hüseyin İncioğlu
Mehmet Özkaya
GİRESUN
Nizamettin Erkmen
M. Emin Turgutalp
GÜMÜŞHANE
M. Orhan Akkoyunhı
Mustafa Karaman
Turgut Yiioel
HATAY
Sabahattin Adalı
Mehmet Sait Reşa
Ali Yılmaz
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Mustafa Cesur
Süleyman Demirel
Yusuf Uysal
İÇEL
İbrahim Göktepe
Rasim Gürsoy
İSTANBUL
Hasan Aksay
Servet Bayramoğlu
Sadettin Bilgiç
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1. Fehmi Cumalıoğlu
Süleyman Arif Emre
Nilüfer Gürsoy
Mustafa Kara
Fatma Gülhis Mankut
Osman Özer
Mustafa Farlar
Cemal Suer
İsmail Hakkı Tekinel
Hüsamettin Tiyanşan
İhsan Toksan
Cemil Yavaş
İZMİR
Talât Asal
Adil Demir
Yücel Dirik
Ali Naili Erdem
Yılmaz Ergenekon
Şinasi Osma
Orhan Demir Sorguç
İsmail Taşlı
Cemal Tercan
KAHRAMAN MARAŞ
Halit Evliya
Ahmet Tevfik Paksu
Mehmet Pamuk
KARS
Yasin Bozkurt
Abdülkerim Doğru
Cemil Ünal
KASTAMONU
Mehdi Keskin
Sabri Keskin
Hilmi Öztürk
Hasan Tosyalı
KAYSERİ
Mehmet Aitmışyedioğlu
Cemal Cebeci
Turhan Feyzioğlu
Selçuk İmamoğlu
Hayrettin Nakiboğlu
Kâmil Özsarıyıldız
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
KIRŞEHİR
Memdııh Erdemir
KOCAELİ
Sedat Akay
Şevket Kazan
Sabri Yahşi
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KONYA
Reşat Aksoy
Mehmet Oğuz Atalay
Şener Battal
Bahri Dağdaş
Necmettin Er bakan
Kemâlettin Gökakın
Mustafa Kubilay İmer
M. Necati Kalayeıoğlu
Vefa Tanır
KÜTAHYA
Ahmet Mahir Ablum
Hüseyin Cavit Erdemir
İlhan Ersoy
MALATYA
Mehmet Turhan Akyol
Ahmet Karaaslan
MANİSA
Ahmet Balkan
Süleyman Çağlar
Hilmi Okçu
Necmi Özgür
Gündüz Sevilgen
Önol Sakar
Süleyman Tuncel
MARDİN
Fehim Adak
İbrahim Aysoy
Seyfi Güneştan
Talât Oğuz
iMUĞLA
Ahmet Buldanlı
Ünat Demir
MUŞ
Kasım Emre
NEVŞEHİR
Mehmet Sabri Dörtkol
Ragıp Üner
NİĞDE
Ş. Yaşar Arıbaş
H. Avni Kavurmacıoğlu
Haydar Özalp
ORDU
Ata Bodur
Mustafa Kemal Gönül
Kemal Şensoy
Bilâl Taranoğlu
Senai Yazıcı

M. Meclisi
RİZE
Sûdi Reşat Saruhan
Cevat Yalçın
SAKARYA!
Nuri Bayar
Nadir Lâtif islâm
İsmail Müftüoğlu
SAMSUN
Ali Acar
Mustafa Dağıstanlı
Doğan Kitaplı
Hüseyin Özalp
Hayati Savaşçı
SİİRT
İdris Arıkan
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SİNOP
Mustafa Kaptan
SİVAS
Enver Akova
Ahmet Arıkan
Vahit Bozatlı
Mehmet İhsan Karaçam
Vahdettin Karaçorlu
TEKİRDAĞ
Halil Başol
Nihan llgün
TOKAT
Hüseyin Abbas
Feyzullah Değerli
Ali Şevki Erek
[Oya

DENlZLt

TRABZON
Ömer Çakıroğlu
Lütfi Köktaş
Mehmet Özgür
URFA
Mehmet Aksoy
Mehmet Celâl Bucak
Necmettin Cevheri
Mustafa Kılıç
Halil MİM
Abdülkadir Öncel
UŞAK
Orhan Dengiz

VAN
Muslih Görentaş
Kinyas Kartal
Mehmet Salih Yıldız
YOZGAT
İhsan Arslan
Ali Fuat Eyüpoğlu
Mustafa Asri Unsur Ömer Lütfi Zararsız
ZONGULDAK!
Fevzi Fırat
Ahmet Nihat Akın
Sebati Ataman
Orhan Göncüoğlu
Mehmet Zeki Okur-

Katılmayanlar]
İÇEL

Sami Arslan

Nâzım Baş

ERZURUM
Rasim Cinisli
Mehmet Fuat Fırat

İSTANBUL
Hüseyin Özdemir
M. Kâzım Özeke
[Açık
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üyelikler]

Ordu
Trabzon
Yekûn

t>m<t
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KARS
Kemal Güven (Başkan)
KONYA
Muzaffer Demirtaş.
MUĞLA
Adnan Akarca

Millet Meclisi
GÜNDEMİ
80 NCİ BİRLEŞİM
24 . 3 . 1976 Çarşamba
Saat : 15.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayış
tay Başkanlığı 1974 malî yılı kesirihesabı hakkında
Millet Msclisi hesaplarını inceleme Komisyonu rapo
ru. (5/37) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 16.3.1976)
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
1. — C.H.P. Millet Meclisi Grupu adına Grup
Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen'in, gö
revlerini kötüye kullandıkları iddiasıyle Anayasanın
89 ncu maddesi uyarınca Başbakan Süleyman Demir
ci, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Ba
kanı Halil Başol haklarında gensoru önergesi, (i 1/4)
3
SEÇİM
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 < 1974)
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
X 1. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı: 97) (Dağıtma ta*vihi: 3.7.1974
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/10)
2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması
amacıyle Anayasanın 88 Jici maddesi uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11)

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması*
na ilişkin önergesi. (8/3)
4. — İstaribul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12)
5. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyie ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, aç
lık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu husus
ta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/17)
6. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/18)
7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi4
(10/19)
8. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama-
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Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
ri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
önergesi.
(10/27)
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20)
I
16. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23
9. — Kars Milletvekili Doğan Arash ve 9 arka
arkadaşının, Belediyelerin içinde bulundukları ekono
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci,
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
gesi. (10/21)
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
10. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
önergesi. (10/28)
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar
17. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
(10/22)
rında Anayasanın 88 nci, Millet Mecliisi içtüzüğü
11. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin
masına ilişkin önergesi. (8/4)
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve
18. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 arsorumlularının kimler olduğunun saptanması ama kadaşmın, fındık ürününün değeri pahasına pazarlancıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23)
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
12. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve
13 arkadaşının, Adana iktisadî ve Ticarî ilimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24)
13. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nçi maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25)
14. — Muğla Mületvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26)
15. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci

Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29)
19. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30)
20. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup
olmadığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31)
21. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32)
22. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çi'

karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Mefclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/33)
23. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/34)
24. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/35)
25. — Bolu Milletvekili Abdi özkök ve 15 arka
daşının, Tarım Meslek Liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36)
26. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37)
27. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya DemireTe ait Orman Ürünleri ve
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/38)
28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/39)
29. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 nci maddesi uyarınca, bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40)
30. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya

sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri
uyarınca bir Meclîs Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/41)
31. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi,
(10/42)
32. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması arılmasma ilişkin
önergesi. (10/43)
33. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsıntıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap-s
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44)
34. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönlerim
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbik
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45)
35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemaca
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap^
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46)
36. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu
ve 9 arkadaşımn, küçük sanayiin ülke kalkınmasına
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47)
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44. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâtıyaoğlu ve
37. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 f
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 5 12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55)
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
45. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/4S)
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki Okullar
38. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11
da okuyan Tunceli'n' öğrencilerin öğrenim olanağının
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları J tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyalisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
rmca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi.
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49)
(8/5)
39. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
46. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
kadaşının, Spor ve Beden eğitimi sorununun aydın
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama
lığa kavuşturulması amacıyle Anayasanın 88 nci,
işlevinin sonuçları konusunda Anayasanın 88 nci Mil
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6)
gesi. (10/50)
47. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9
40. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14
arkadaşının, Komandolarla Ülkü ocaklarının faali
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
kisi olup olmadığını saptamak amacıyla, Anayasa
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
ilişkin önergesi (10/56)
önergesi. (10/51)
48. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının,
canlı hayvan destekleme alım politikasının
41. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/57)
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini
49. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
Mutlu
ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52)
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
42. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9
le Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58)
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
50. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle Anaya
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi nesanın 88 nci, Miiiet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad I denlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
kin önergesi. (10/53)
j uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
43. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
önergesi. (10/59)
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
51. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
cıyle Anayasanın 88 nci Miiiet Meclisi İçtüzüğünün
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mecaçılmasına ilişkin önergesi. (10/54)
I lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60)

52. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık
koşullarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/61)
53. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara
ödeme yapıldığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62)
54. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, Tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63)
55. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların sebeblerini ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi. (10/64)
56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle
Anayasnın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65)
57. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66)
58. — Kütahya Milletvekili Haşjm Benli ve 13
arkadaşının, Kömür Politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 8S nci, Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67)
59. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, Ziraî Kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68)

60. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 1C2 ve 1C3 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (1G/69)
61. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/7Cı)
62. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/71)
63. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73)
64. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve11 arkadaşımn, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak • amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74)
65. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9
arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış
personeli, ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle.
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75)
66. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi Tutanaklarına ve
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76)
67. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre-
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73. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu
(AET) ilişkileri konusunda Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/8)

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi, içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/83)
75. — Eskişehir Milletvekili Murat Kahyaoğlu
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca, bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/84)
X 76. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve
15 arkadaşının,
orman köylüsünün kalkınmasını
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/85)
X 77. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında
meydana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*)
2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/67) (*)
3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, Devi
let memurlarından kesilen •% 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (*)
4. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20)
5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım-:
cısmdan sözlü soru önergesi (6/71) (*)
6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in,
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26)

74. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle,

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmiştir.

tîcisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarmca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77)
68. — Konya MMetvökdli Hüseyin Keçeli ve 10
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/78)
69. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80)
70. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarım saptamak
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81)
71. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu
ve 9 arkadaşının Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/82)
72. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularım saptama konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına
ilişkin önergesi. (8/7)

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, Türk
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27)
8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin,
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28)
9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin,
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29)
10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakamndan
sözlü soru önergesi. (6/32)
11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33)
12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/34)
13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in,
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35)
14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/41)
15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi
(6/42)
16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü
soru önergesi (6/118) (*)
17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskini'n,
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43)
18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un,
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/44)
İ 9. — Ağrı Milletvekili Kerem Çahin'in, C. H.
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimleritıdeki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/1.41) (*)
20. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54)
21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55)
22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nınj 4. de
mir = çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56)

23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi
(6/57)
24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkaİe nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/58)
25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kamndan sözlü soru önergesi. (6/59)
26. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, Sos-^
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60)
27. — Kars Miîietvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/61)
28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru
önergesi (6/62)
29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63)
30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65)
31. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru
önergesi (6/66)
32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/116) (*)
33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72)
34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74)
35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/75)
36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76)
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37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bax
kanından sözlü soru önergesi (6/77)
38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/78)
39. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un,
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/79)
40. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81)
41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın,
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82)
42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83)
43. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84)
44. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/85)
45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın,
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru
önergesi (6/86)
46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın,
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/87)
47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın,
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki
davalara ilişkin Millî Savunma BakaniLdan sözlü so
ru önergesi (6/88)
48. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarınm.
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/89)
49. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90)
50. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın,
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91)
51. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in,
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş-

I] bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru
önergesi (6/92)
y
52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın,
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/93)
53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın,
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan
sözlü
soru önergesi (6/94)
54. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına
I ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
som önergesi (6/96)
55. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in,
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru
önergesi (6/99)
56. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî
I Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100)
57. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru
I önergesi (6/102)
58. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103)
59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın,
I Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104)
60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın,
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/105)
61. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106)
62. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekiu'in, ilçe
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108)
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63. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109)
64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/110)
65. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111)
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66. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/134) (*)
67. — Muğla
Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü
soru
önergesi
(6/114)
68. — Muğla Milletvekili
Ahmet Buldanlı'nın,
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115)
69. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağaoğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin îmar ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/137) (*)
70. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119)
71. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in,
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/120)
72. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/122)
73. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/123)
74. — İstanbul Milletvekili
Mustafa Parlar'ın,
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*)
75. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*)
76. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın,
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü
soru önergesi (6/124)
77. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in,
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125)
78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128)
79. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in,
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine

ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/149) (*)
80. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129)
81. — Muğla Milletvekili
Ahmet Buldanlı'nın,
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/130)
82. — Muğla
Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/131) <
83. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132)
84. — Balıkesir Milletvekii
Cihat Bilgehan'ın,
Bakanlar Kumlunun 7/8083 sayılı kararma ilişkin
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133)
85. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*)
86. — Muğla
Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
tstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı
zamlara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/136) .
87. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*)
88. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri
Bakanından
sözlü soru önergesi (6/139)
89. — Muğla Milletvekili Ahmet
Buldanlı'nın,
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü som önergesi (6/140)
90. — Muğla Milletvekili
Ahmet Buldanlı'nın,
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142)
91. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb*
tıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/146)
92. — istanbul Milletvekili
Mustafa Parlar'ın,
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som
önergesi. (6/160) (*)

93. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesd (6/147)
94. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161)
(•)
95. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/154)
96. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/155)
97. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*)
98. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974
yılında içel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157)
99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanü'nın,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158)
100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanü'nın,
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162)
101. — Mardin Miletvekili Nurettin Yılmaz'ın,
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163)
102. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın,
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165)
103. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166)
104. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöy'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo
programlarında çalman bir plağa ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/167)
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105. — içel Miİletvekü Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/168)
106. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin imar ve iskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169)
107. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın,
istanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/170)
108. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın,
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/172)
109. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'm,
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/173)
110. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in,
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi
(6/178) (*)
111. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın,
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174)
112. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un,
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175)
113. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in,
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/181) (*)
114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/176)
115. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/183) (*)
116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/187) (*)
117. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın,
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi.
(6/190) (•)

118. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*)
119. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in,
kimyevi gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru öneregsi. (6/179)

131. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu*
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*)
132. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*)
133. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*)

120. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in,
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180)
121. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un,
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*)
122. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182)
123. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in,
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/185)
124. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğlu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197)
(*)
125. — Gaziantep Milletvekili Yusuf öztürkmen'
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*)
126. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi.
(6/199) (*)
127. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*)
128. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188)

136. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evliya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/191)
137. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192)
138. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/195)
139. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Ortadoğu Tekaik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196)
140. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/222) (*)
. •

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin,
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/189)
130. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun,
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*)

141. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun,
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/223) (*)
142. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner-.
gesi. (6/224) (*)

134. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in,
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/209) (*)
135. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın,
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H.
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*)
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143. — Antalya Milletvekili Fahri özçelik'in, An
talya - A,hatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*)
144. — îstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, istanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*)
145. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/227) (*) •
146. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*)
147. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200)
148. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın,
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201)
149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın,
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*)
150. — îstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*)
151. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un,
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş,
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/231) (*)
152. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu geziîerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/232)
(*)
153. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*)
154. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül'
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205)
155. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül'ün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206)
156. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, Hatay
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*)

157. — îstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, îstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına üişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*)
158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236) (*)
159. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi.(6/211)
160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Milli
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*)
161. — îstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in,
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/238) (*)
162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin,
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına
rağmen Prof. Nevzat Yalçmtaş'ta bulundurulmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*)
163. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın,
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğiîim Bakanından
sözlü som önergesi. (6/212)
164. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in,
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen
C. H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/213)
165. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/241) (*)
166. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın,
Tekirdağ - Hayralbolu ilçesine bağlı bazı köylerde ya
pılan Nato Askerî tesislerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/242) (*)
167. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına üişkin Barbakandan sözlü
soru önergesi. (6/243) (*)
168. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/244) (*)
169. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (•)
170. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş-
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kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*)
171. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un,
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*)
172. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'm, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişirin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si, (6/248) (*)
173. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın,
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/249) (*)
174. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*)
175. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungıır'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*)
176. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin içişleri
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214)
177. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*)
178. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın,
yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215)
179. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun,
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/253)
(*)
180. — Adana Milletvekili İltcr Çubukçu'nun, yurt
dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/254) (*)
• 181. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Yay
gın Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreterine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*)
182, — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düziçi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/256) (*)
183. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/257) (*)

184. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir ge
nel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/258) (*)
185. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın,
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/259) (*)
186. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün
İkitisadi ve Ticari İlimler Akademilerine ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*)
187. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De
neme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma kara
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/261) (*)
188. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret
men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) (*)
189. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/263) (*)
190. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'm,
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/264) (*)
191. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/265) (*)
192. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in,
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266)
(*)
193. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun,
emekli subay ve astsubaylarla ilgili Kararnamenin
çıkarılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/267) (*)
194. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
sek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin
Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*)
195. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâroğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/216)
196. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin. Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217)
197. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından
sözlü soru önargesi. (6/218)
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198. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/219)
'199. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in,
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220)
200. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/221)
201. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240)
202. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre
öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) (*)
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1. — 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360,
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıt
ma Tarihi : 30 . 6 . 1975)
2. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1146
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi
uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975)
3. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S.
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975)
4. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü

zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355,
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975)
X 5. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşleri ve Dışişleri
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1975)
X 6. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199)
(Dağıtma tarihi: 26 . 6 . 1975)
X 7. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Se-<
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se^
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975)
8. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi :
3 . 7 . 1975)
9. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal
işler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216)
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975)
10. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975)
11. — Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 4
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme almma
önergesi: (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi :
4 . 7 . 1975)
X 12. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un,
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S, Sayısı ; 225) (Dağıtma tarihi ;
4 . 7 . 1975)

- 1 5 13. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 nci
maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanuna i'ki ek
madde 'âe bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa
rısı ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arka
daşının "teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Plan
Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/286, 2/133; C. Se
natosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı: 194 ve 194'e
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 514) Dağıtma tarih
leri: 20 . 6 . 1975, 17 . 7 . 1975)
14. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül)ün, Şerbetçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve
Köy İşleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı :
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976)
15. — 211'sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet
Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının so
nuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu.
(1/392) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 9.2.1976)
X16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin «on
paragrafının Sözleşme metninden çıkarılmasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu.
(1/359) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1976)
X 17. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S.
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1976)
18. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik
Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi
ve değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkan

lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Savunma
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/315; C. Senato
su : 1/392) (M. Meclisi S. Sayısı : 220 ve 220 ye 1
nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi :
4 . 7 1975, 16 . 3 , 1976)
19. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 sa
yılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi (2/470) (S. Sayısı : 271)
(Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1976)
20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 4
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı
Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesine ilişkin kanun teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu (2/511) (S. Sayısı : 272) (Dağıtma tari
hi : 16 . 3 . 1976)
X 21. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine
ilişkin yasa önerisi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca Gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sayısı:
273) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1976)
22. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi :
19 . 3.1976)
23. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci Maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/256)
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976)
(X) Açık oylanacak işleri gösterir.

