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2. — Aydın Milletvekili Reşat uzar
da'nın, Sanayi Bakanı Mehmet Turgut
ile eski Bayındırlık Bakanı Ordu Millet
vekili Arif Hikmet Onat hakkında Ana
yasanın 90 ncı ve T. B. M. M Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12, 14 ve 22 nci
maddeleri gereğince bir Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemek
üzere kurulan T. B. M. Meclisi Soruştur
ma Hazılık Komisyonunun görev süresi
nin uzatılmasına dair Komisyon Başkan
lığı tezkeresi. (9/53)
47:52
3. — 27 Mayıs -1960 tarihinden evvel
ki bakanlara ait iade olunan 35 dosya
hakkındaki T. B. M. Meclisi Soruşturma
Hazırlık Komisyonunun görev sürşsinin.

Swyf*

uzatılmasına dair Komisyon başkanlığı
tezkeresi (9/56)
52:53
4. — A. P. Müşterek Grup Başkanlı
ğının, 27 Mayıs 1960 tarihinden önceki
bâzı eski Bakanlar hakkında Soruştur
ma yapmakla görevli T. B. M. M. Soruş
turma Hazırlık Komisyonundan çekilen
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün yerine Rize Milletvekili Cevat Yal
çın.'m aday gösterildiğine dair önergesi
53
5. — Zonguldak Milletvekili Ekmel
Çetiner'in, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar
Bakanı Sayın Refet Sezgin'in, Ereğli
Kömür İşletmesi Müessesesi için yapılan
ihale hakkındaki tutum ve fiillerinin
T. C. K. nun 240 ncı maddesine temas
ettiği iddiasiyle hakkında,
Anayasanın
90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gere
ğince Meclis soruşturması açılmasına dair
önergesi (9/59)
53:66
6. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe
tiner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunu gereğince yapılması gerekli iş-
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.siyle hakkında. Anayasanın 90 ncı ve
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğü
nün 12 nci maddesi gereğince Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesini in
celemek üzere kurulacak Soruşturma
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/59) 66:67

lemkrde gösterdikleri ihmal ve yaptık
ları usulsüzlükler, T. O. K. nun 230 ve
240 ncı maddeleri kapsamına, girdiği
iddiasiyle Başbakan, Ticaret Bakanı Ah
met Türke'l ile Eski Ticaret Bakanları
Macit Zeren ve Sadık Tekin Müftüoğlu
haklarında Anayasanın 90 ncı maddesi
gereğince bir Meclis soruşturması açıl
masına dair önergesi (9/60)
53:66
4. — Seçimler

66

1. — 11 Numaralı T. B. M. Meclisi So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna bir üye
seçimi.
66:67
ü. — Zonguldak Milletvekili Ekmel
Çetiner'in, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar
Bakanı Sayın Eefet Sezginin Ereğli Kömür
İşletmesi Müessesesi için yapılan ihale hak
kındaki tutum ve fiillerinin T. C. K. nun
240 ncı maddesine temas ettiği iddia-
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3. — Zonguldak Milletvekili Ekmel
Çetiner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunu gereğince yapılması gerekli işlem
lerde gösterdikleri ib.mal ve yaptıkları
usulsüzlükler, T. C. K. nun 230 ve 240 ncı
maddeleri kapsamına girdiği iddiasiyle
Başbakan, Ticaret Bakanı Ahmet Türlkol
ile Eski Ticaret Bakanları Macit Zeren
ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarında
Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince bir
Meclis soruşturması açılmasma dair öner
gesini incelemek üzere kurulacak soruştur
ma hazırlık komisyonuna üye seçimi,
(9/60)
66:67

G3CEN TÜ.TANAK ÖZETİ
Yapılan, yoklama p.omcunda çoğunluğun ol
madığı anlaşıldığından lirlerime saat 15,05 re
sor. verildi.
Başka.n
Kâtip
Başkanvekili
Tokat
İsmail Arar
Bedrettin Karaerkel:
Kâtip
Tokat
Fethi /'lacalı
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu
KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Kenan Aral (Tunceli)

BAŞKAN — T. B. M. M. nin 8 nci Birleşimini açıyorum.
2. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama
yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Yoklamada demin bulunmıyan
arkadaşların isimlerini şimdi sırasiyle okutaca
ğım efendim.

(Yoklama sırasında
adları tesbit edildi.)

bulunmıyan

üyelerin

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir.
Çoğunluğumuz vardır, çalışmalara başlıyo
ruz.

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 11 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazır
lık Komisyonundan istifa ettiğine dair önergesi.
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
Toplantısı Sayın Başkanlığına
11 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi So
ruşturma Hazırlık Komisyonu üyeliğinden istifa
ettiğimi arz ederim.
Mehmet Atagün
Kırklareli Milletvekili
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
2. — Aydın Milletvekili
Reşat Özarda'nın,
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile eski Bayın
dırlık Bakanı Ordu Milletvekili Arif
Hikmet
Onat hakkında Anayasanın 90 nci ve T. B. M.
M. Birleşik Toplantısı
İçtüzüğünün 12, 14 ve
22 nci maddeleri gereğince bir Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemek üzere
kurulan T. B. M. Meclisi Soruşturma
Hazırlık
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına dair
Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/53)
BAŞKAN — Komisyon Başkanlığı tezkeresi
ni okutuyorum.

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
6 . 7 . 1966 tarihli, 132 numaralı Kararla
teşkil olunup, Bütçe görüşmelerinin araya gir
mesi sebebiyle, görevini bitirememiş olan ve Sa
nayi Bakanı ile eski Bayındırlık Bakanı Arif
Hikmet Onat haklarında Anayasanın 90 nci
maddesi gereğince Meclis soruşturması açılması
nın gerekli olup olmadığına dair inceleme yap
makla görevlendirilmiş bulunan T. B. M. M. So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun görev süresi
nin sona erdiği 4 . 12 . 1967 tarihinden başla
mak üzere 4 . 1 . 1968, 4 . 2 . 1968, 4 . 3 . 1 9 6 8 ,
4 . 4 . 1 9 6 8 ve 4 . 5 . 1 9 6 8 tarihlerine kadar uza
tılması için gereğinin yapılmasını rica ederim.
Saygılarımla.
T. B. M. M. 8 Numaralı Soruşturma
Hazırlık Komisyonu
Başkanı
Samsun Senatörü
Refet Rendeci
İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) —
Komisyondan istifa önergem vardı.
BAŞKAN — Okuyacağız efendim, onu oku
yacağız. Ben bu tezkere hakkında söz istiyorsu
nuz zannettim.
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İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) —
Söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) —
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin muhterem üyeleri;
1986 senesinin Haziran ayında kurulmuş
olan bir komisyondur bu. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Riyasetine Sayın Aydın Milletvekili
Reşat Özarda arkadaşımızın verdiği bir soruş
turma önergesi üzerine kurulmuştur.
Sayın özarda, eski Bayındırlık Bakanı Arif
Hikmet Onat ile, halen Sanayi Bakanı olan Sa
yın Mehmet Turgut haklarında çeşitli yolsuz
luklar yaptıklarından dolayı bir önerge vermiş
ve tahkikat yapılmasını istemiştir.
Komisyon kurulmasına Büyük Meclisçe ka
rar verildiği gün, bendeniz C. H. P. Grupu adı
na, teşkil olunan bu komisyona Büyük Meclis
tarafından üye seçildim. Bundan dört ay evvel
de aynı konuda temdit takriri üzerine Yüce
Meclisinizi birkaç dakika işgal edip maruzatta
bulunmuştum.
Efendim; bu komisyon çalışmıyor. Kurul
duğu günden bugüne kadar iki defa toplantı
yaptı. Birisinde Riyaset Divanı teşekkül etti,
birisinde de bir ciddî çalışma olmadı, yarım
saat sonra dağıldı. Hiçbir ciddî çalışma yapma
maktadır, işler bitmediği gerekçesiyle de müte
madiyen, 22 aydan beri, müddet temdidi isten
mektedir.
Şimdi tasavvur buyurun; birisi halen Hükü
mette Sayın arkadaşımız Mehmet Turgut, birisi
eski vekil arkadaşımız, bu iki vekil hakkında
Büyük Meclis, soruşturma hazırlık tahkikatı
yapması için bir komisyon kurmuş bu komis
yon, fakat bu komisyon 22 aydan beri çalış
mıyor ve iki arkadaşımız mütemadi surette
haklarında böyle bir tahkikat istenmiş olduğu
halde vekil ve eski vekil olarak aramızda bu
lunmaktadırlar.
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leştirilmesine lüzum yok, aramızda bir tezkere.
yazıp Meclise gönderiverelim.» Şimdi, gayriciddî bir davranış.
Dedim ki: «Arkadaşlar, nasıl böyle sözleri
söylersiniz? Aydın Milletvekili Reşat özarda
arkadaşım; doğru yanlış, bir tahkikat önergesi
vermiş, 11 sayfada dediler, vesikalar, tezkere
ler, insanlardan, vakıalardan bahsetmiş, bir
sürü hâdiseler, kanunlara aykırı işlemler yapıl
dığı iddiasında bulunmuş. Bunların hepisini te
ker teker bu komisyon en ince teferruatına
kadar inceleyip - kanunsuzluk var, işlem doğ
ru, yanlış onu bilmem - ama neticeye bağlamak,
mazbataya bağlamak ve Büyük Meclise arz
etmek zorundadır.»
Şimdi, Hükümetin bir sayın üyesi 22 aydan
bori töhmet altında, iktidar partisinin çoğun
lukta olduğu bu komisyon, tahkikatı derinleş
tirmeye yanaşmıyor, vazifeye başlamıyor arka
daşlar. Bendeniz geçen hafta bugün Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı yapılır
ken, bu komisyonun ciddî bir vazife görmediği
ni, bundan sonra da göreceğine dair bir emare
bulunmadığını ifade ederek Büyük Meclise bir
takrirle bu komisyondan istifa ettiğimizi açık
lamıştım. Şimdi bu, verdiğim istifa mektubu
mun gerekçesini arz etmiş bulunuyorum.
Ricam şudur; sayın komisyon başkanının,
bir aylık daha mehil verilmesi, komisyon mesa
isinin müddetinin temdidedilmesi yolundaki
teskeresini lütfedip kabul buyurmayın, bu ko
misyon iıihilâl etsin. İnhilâl etsin ki, Yüce Mec
lis bu işleri ciddiyetle görecek yeni bir komis
yon seçsin ve kısa zamanda bu mesele hallol
sun arkadaşlar. Bu mesele hallolsun, çünkü bir
yeni vekil, halen vekil, bir eski vekil iki muh
terem arkadaşımız 22 aydan beri töhmet altın
da bırakılmışlardır ve bundan sonra gün ışı
ğına çıksın suçlu var mı, yok mu? Ve Meclis,
ciddî mesai yapan komisyonlar marifetiyle iş
lerini görsün.
Lütfedin bu tezkereye olumlu oy vermeyin,
müddetini uzatmayın, Büyük Meclis bu işde
çalışacak arkadaşlardan yeniden bir komisyon
kursun. Hürmetlerimi sunarım.

Muhterem arkadaşlar, bundan 6 ay kadar
evvel bu komisyonun bir toplantısına iştirak
ettim. Komisyonun sayın başkanı davet etti.
(«Kim?» sesleri) Refet Rendeci arkadaşımız.
Orada şöyle bir konuşma geçti: «Efendim,
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı Ren
1965 senesi seçimlerinden evvel de bu konu Bü
yük Meclisin ilgisini çekmiş, bir münasebetle I deci, bir arkadaşımız daha söz istiyor, ondan
tahkikat yapılmıştı, bu tahkikatın artık derin- | sonra mı konuşmak istersiniz?
— 48
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SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU
BAŞKANI REFET RENDECi (Cumhuriyet Se
natosu Samsun Üyesi) — Evvelâ arkadaşlar ko
nuşsun.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kodamanoğlu.
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat Milletve
kili) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
komisyon üyelerinden bir arkadaşımızın izaha
tını dinlediniz. Bu arkadaşımızın beyanları,
komisyonun gayriciddi, hattâ bu vazifeyi gör
mekten imtina eden bir tutumu bulunduğunu
mutazammındır. Bu şartlar altında biz, ko
misyondan ya istifa etmesini istiyoruz veya bu
kürsüden bizi tatmin edecek, bu beyanların
doğru olup olmadığı hususunda bize inşirah ve
recek birtakım delillerle konuşma yapmasını
istiyoruz. Binaenaleyh rica ediyorum; Komis
yon Başkanı bu kürsüden bu ithamlar hakkında
ne diyecekse bizi tenvir etmelidir. Teşekkür
ederim.
BAŞKAN — Sayın ozanda, buyurun.
REŞAT ÖZARDA (Aydın Milletvekili) —
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, meselenin
özeti şudur: 1965 yılı seçimlerinden bir hayli
zaman evvel Ereğli'de kurulmuş olan ikinci
Demir ve Çelik Fabrikasında büyük yolsuzluk
lar olduğu iddiası ile geniş neşriyat yapılmakta
idi. O zaman Millet Meclisi Başkanlığına bir
önerge vererek bu milyarlık millî müessesemi
zin yaşayabilmesi için yapılan bu isnatların doğ
ru olup olmadığının araştırılması bakımından
bir Araştırma Komisyonu kurulmasını rica et
tim ve dedim ki; bu yapılan ithamlar asılsızsa
böyle milyarlık bir müessese ithamlar altında
kalmasın, ibra edilsin, yok, bu yolsuzlukların
aslı varsa bunlar meydana çıksın, mesulleri
hakkında gerekli işlem yapılsın.
1065 seçimlerinden evvel komisyon, raporunu
tamamladı, bastırdı dağıttı. Ve iddia ettiğimiz
gibi 100 milyonları bulan suiistimallerin mevcudolduğunu ve bunun da tek sorumlusunun
o gün için bu müessesenin başında Sümerbankm
temsilcisi olarak verilen ve bu şirketin gerek
idare Meclisi Reisi gerek icra Komitesi Başkan
lığını yapan zatın da Genel Müdüre vekâlet
eden şahsın olduğunu ve bütün 'yolsuzluktan
bu şahsın mesul olduğu cihetle bunun yapılan
idari tahkikat neticesine kadar işinden uzaklaş
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tırılmasının gerektiği bildirilmiş, böylelikle
yolsuzluklar meydana çıkmış.
Şimdi, benim 1966 senesinde bu takrirle Mec
lis tahkikatı istememin sebebi; gerek Millet
Meclisinin yaptığı araştırmada 1Û0 milyonları
bulan suiistimallerin mevcudolduğunun, gerek
se Şirket Genel Kurulunun teşkil ettiği özel
murakıplar heyetinin raporlarında bu yolsuz
lukların vâki olduğunun tesbit edilmiş olmasına
rağmen bunların 1966 yılı Mart ayında yapılan
genel kurul toplantısında ibra edilmiş olmaları
dır. O zaman bu zat savunuldu, fakat aradan
geçen iki senelik bir zaman içerisinde, iki sene
evvel verdiğim bu önergenin ne kadar doğru, ne
kadar isabetli olduğu bugün daha büyük bir
açıklık ile meydana çıktı. Çünkü, her sene
Mart aymın son Perşembe günü yapılıyor şirke
tin genel kurul toplantısı. Bu defa Sayın Meh
met Turgut'un bu yapılan'suiistimallerin gerçek
olduğunu tesbit etmesi dolayısiyle o Genel Mü
dür hakkında, icra Komitesi ve Yönetim Ku
rulu Başkanı hakkında ademi ibra yoluna gidil
mesi suretiyle bu şahsın oradan istifa edip uzaklaşmasiyle, vaktiyle verdiğim ve üzerinde dur
duğum bu konunun ne kadar ciddî ve önemli
olduğu meydana çıkmıştır. Binaenaleyh ben
lalettayin bir meseleyi değil, bir memleket mev
zuunda yapılmış olan büyük suiistimallerin hi
maye edilmiyerek müsebbiplerinin meydana çık
masını temin maksadiyle hareket ettim,
Şimdi, Müşterek Toplantı içtüzüğüne göre
bu gibi tahkikat talepleri en geç 30 gün içeri
sinde komisyonda neticelendirilip Yüce Meclise
sunulmak mecburiyetindedir, 30 günü geçmesi
caiz değildir. Aradan 22 ay geçti muhterem ar
kadaşlar, kurulan komisyona bütün dosyalar
celbedilmiştir, hepsi komisyondadır; «tahkika
tın açılmasını gerektiren bir sebep vardır veya
yoktur» diye raporunu tanzim edip Yüce Mec
lise sevkedecek. 22 aydan beri böyle bir rapor
Meclise gelmemektedir, böylelikle Meclisin tah
kikat konusundaki yetkileri tamamen kötüye
kullanılmaktadır. Kaldı ki, 1967 senesi 12 nci
ayında biten en son temdit müddetinden bugü
ne kadar aradan 4 ay gibi bir zaman geçtiği hal
de vaktinde gene bu temdit talebinde bulunul
mamış 4 ay sonra teker teker geçmiş aylara da
teşmil edilmek üzere temdit isteme yoluna gidil
miştir ki, bu da tüzük hükümlerine aykırıdır.

T. B. M. M.

E :8

Ben çok istirham ederim, bu arkadaşlarım
istifa etsinler ve bu işi süratle neticelendirip
Meclise getirecek ve bu konuya aydınlığa çıka
racak ciddî bir Komisyon kurulsun ve vazife
görsün. Aksi halde Meclisin denetim organların
dan en önemlisi olan Meclis Tahkikatı müesse
sesi işlemez hale giriyor ve bu müessesenin iş
lememesi memlekete fayda değil zarar getirir
muhterem arkadaşlarım. Bu bakımdan bü tale
bin reddini ve yerine, şimdi vereceğim bir tak
rir üzerine, yeni bir Komisyon seçilmesini arz
ve teklif edeceğim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, buyrımuz.
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul Milletve
kili) — Sayın Başkan, Büyük Millet Meclisinin
sayın üyeleri; bu tahkikat mevzuu yalnız bu hâ
dise ile başlayıp bitmiş bir şey değildir. O halde
Parlâmento şimdi hassasiyetle üzerinde durdu
ğu meseleden işin temelindeki hastalığı bul
makla mükelleftir.
işin temelindeki hastalık şudur arkadaşlar:
Şu orantı mevzuu yok mu, orantıya göre üye
seçilmesi ve partilerin seçtiği tek üyeye Bü
yük Millet Meclislerinin rey vermek mecburiye
tine' getirilmesi gibi Parlömanterizmle kabili
telif olmıyan bir anane, bu komisyonların çalış
maması yüzünden, her konuda gerek araştırma,
gerek soruşturma konularında Büyük Millet
Meclisini müşkül mevkide bırakmak. İşin derin
liğine girmek lâzımdır arkadaşlar. Parti grup
ları lâalettâyin bir üyeyi göstermekle vazifesi
nin bitmiş olduğu kanaatine varıyor. Orantı
mevzuu ile de komisyonların teşekkülü evvel
den kalıplanmış oluyor. Anayasanın orantı
maddesi baki kalmak şartiyle Büyük Millet
Meclisi içtüzüğünde, Millet Meclisi içtüzüğün
de birtakım yenilikler yapıp da hiç olmazsa
her gruptan üç kat üye seçilmek suretiyle Bü
yük Millet Meclisinin umumi vicdanında bu işi
yapabilecekleri seçmek hakkı verilmezse ve
böylece bu işi görecek insanların araştırılıp bu
lunması yolu aranmazsa bu komisyonlar hep
böyle devam edip gidecektir.
İkincisi; bir yanlış anane getirdi Parlâmen
to, kendisi bir komisyona seçilen üye artık par
tili üye değildir, arkadaşlar, illâ Başkanın ço
ğunluk partisindeki üyeden olması lâzım de
ğildir. Büyük Millet Meclisinin normal komis— 50
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yonlarında da bu yanlış anane takibedilip gel
mektedir. Onun için çoğunluğun istemediği bir
mevzu ne tahkikat konusu olarak, ne kanun ko
nusu olarak yürümemektedir. Onun için ben
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu yara or
taya çıkmışken meselenin esası üzerinde dur
masını rica ediyorum. Başka türlü bu tahki
katlardan ve normal komisyonlardan iş bekle
mek imkânı yoktur.
Arkadaşlar, şu konuyu bilelim ki, bir tah
kikat komisyonu seçildiği andan itibaren ilk
tahkikat memuru- vaziyetindedir, savcı vaziyetindedir, en az. O halde savcı vazife
sini üzerine alan arkadaş artık ne par
tilidir, ne orantı mevzuulbaîıisdir vazifesini
vazıı kanunun maksadı istikametinde yapmakla
mükelleftir. Meclisin normal komisyonlan da
Meclise izafeten vazife görür'. Halbuki bizim
komisyonlarımız tamamen partilerin hüviyeti
içerisine bürünüyorlar ve Hükümetlerin müda
faası istikametinde vazife göreceklerini zanne
diyorlar. Bu geleneği yıkmazsak,, bu yanlış an
layışı tasfiye etmezsek bugün bu komisyon, ya
rın öteki komisyon mütemadiyen müddet istiyecek, Parlâmento ne normal komisyonlarında,
ne tahkikat komisyonlarında kanunun bekle
diği neticeyi alamıyacakfcır. Vaziyeti böylece
tasrih etmeyi vicdan borcu saydım. Hepinizi
hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz.
REŞİT
ÜLKER
(istanbul
Milletveki
li) /— Değerli arkadaşlarım, aynı konuda
evvelce de bu kürsüden Yüce Mecli
se hitabetmiştim.
Bahis
konusu
mesele
ciddîdir ve Parlâmento bakımından ağır
sorumluluğu icabettirir. Sebebi m: Bakanlık
mevkiinde bulunan veya eski bir Bakan hakkın
da cezalı tahkikat yapılabilmesi ancak Yüce
Parlâmentonun birleşik toplantısında karar ver
diği bir komisyon ve onun devam eden prose
dürü içinde mümkündür. Birleşik Toplantı iç
tüzüğünde «Hazırlık Komisyonu raporunu 30
gün içinde Başkanlığa verir» diye sarih hüküm
bulunmasına rağmen, önümüzde gördüğümüz
hâdisede 22 ay raporunu vermemiştir. Bunun
mahzuru açıktır. Bu arkadaşlar itham altında
dır. Bu arkadaşlar bahis mevzuu olmayıp da
her hangi bir olay düşündüğümüz takdirde,
bu ancak suç isnadiyle buraya getirilebilecek
bir husustur. Yani bir Bakana, Bakanlık mev-
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kiinde bulunmuş olana madde tasrih etmek su
retiyle «suç işledi» diye bıarajü gelacak ve de
mek ki, netice itibariyle, Meclis bu bir aylık
müddeti kullanmamak suretiyle nıasumsa ma
sumu suçlu, suçlu ise suçluyu tâkiıbatsız bıra
kacaktır, takibattan kurtarmış olacaktır. Böyle
ce bundan dolayı Parlâmentonun bu komisyonu
ağır bir sorumluluk altına girmektedir. Yani,
dışarda doğrudan doğruya hakkında takibat
yapılması mümkün olmıyan, ancak Parlâmen
to yolu ile hakkında takibat yapılması müm
kün olan kimsenin önüne geçip tahkikatı dur
durmak, suçu - eğer suç varsa - saklamak veya
suçsuz varsa suçsuzu suçsuz olduğu halde suç
altında inletmek imkânını haiz olacaktır ki,
Anayasaya göre Parlâmentomuzun ve ona niyabeten seçtiğimiz komisyonların buna hakkı yok
tur. Buna bir karar vermek mecburiyetindeyiz.
Biz tefsirlerle 30 günü uzatmak suretiyle bu
işi bu çıkmaza sürükledik. Vaktiyle bu noktayı
söylemiş bir arkadaşınız sıfatiyle bugün ken
dimi haklı görüyorum, benim gibi konuşanlar
da tamamen haklıdırlar. Bu tüzükteki «30 gün
içinde başkanlığa verir» hükmünün tatbik edil
mesi lâzımdır. Tatbik edilmiyenler sorumlu
olur. Eğer tatbik etmiyenler biz isek biz de
sorumlu oluruz. Eğer tatbik etmiyenler, bizim
aramızdan seçtiğimiz arkadaşlanmızsa onlar da
sorumlu olur. Buna bir son vermek lâzımdır.
Tüzüğü değiştirmek de buna yetmez, çünkü tü
zük gayet sarihtir. «Komisyon raporunu 30 gün
içinde Başkanlığa verir» der. Kendimiz yapmı
şız bunu, biz koymuşuz bu kaideyi. Bu kaideyi
.değiştirmemişiz, bu kaideyi şimdi biz ihlâl et
mekteyiz. Müeyyidesi Anayasadır; Anayasayı
ihlâl ediyoruz arkadaşlar. Onun için bu ko
misyonun iptal edilmesi lâzımdır, ve Meclisin
bu noktaya hassasiyetini teksif etmesi lâzım
dır. Saygılarımla.
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN
kili) — Söz istiyorum.

(Ağrı Milletve

BAŞKAN — Çok kısa olmak üzere buyurun.
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı Milletve
kili) — Sayın milletvekilleri ve senatörler, muh
terem arkadaşlar; burada bir arkadaşımız ta
rafından Erdemir'in eski Başkanı olan Danış
Koper'in isminden bahsedilmeden, dolaylı yol
larla Daııiş Koper'in bu işte suçlu olduğu, bun
dan ötürü de Saym Bakanımız tarafından uzak— 51
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laştırıldığı şeklinde bir beyan sarf edildi. Ben
bunu düzeltmek maksadiyle huzurlarınızı işgal
etmiş bulunuyorum. Böyle birşey yoktur ve do
laylı yoldan..
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Akdoğan.
Efendim, bir tezkere • okundu. Bu tezkere hak
kında konuşmak isteniyor. Arkadaşlarımız «Tez
kere yerinde değildir, yeniden mehil vermiyelim» derler. Sayın Komisyon Başkanı gelecek,
bunu niye yazdıklarını esbabı mucibe olarak
serd edecekler. Siz esasa giriyorsunuz, eğer üze
rinde konuşulan mehille alâkalı hit fikriniz var
sa lütfen onu beyan edin. Onun dışındaki konuş
manıza katiyen müsaade etmiyorum.
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) —
Şimdi, Saym Başkanım, bendenim tutanaklara
geçmesi yönünden konuşmalarımı yapmak ar
zusundayım.
BAŞKAN — Efendim rapor komisyondan
geldiği zaman tutanaklara istediğiniz gibi ge
çirebilirsiniz.
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) —
Şimdi efendim, lütfedin ben cümlemi bağlıyayım.
BAŞKAN — Cümlenizi bağlayın, fakat söy
lediğim. istikamette.
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) —
Şimdi, hiçbir suretle dolaylı yollardan, hali ha
zırda Bakanlık mevkiinde bulunan arkadaşımızı
suçlamaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Zira hâ
dise bu şekilde değildir. Biraz sonra Saym Ko
misyon Başkanı burada, huzurlarınızda izahla
rını yaptıktan sonra hepinizin vuzuha kavuşa
cağına kaaniim, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Komisyon Başkanı Saym Rendeci, buyurun.
SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU
BAŞKANI REFET RENDECİ (Cumhuriyet
Senatosu Samsun Üyesi) — Saym Başkan, muh
terem arkadaşlarım; arkadaşlarımın haklı ol
duğu hususları var. Fakat bu Komisyonun haki
katen bir talihsizliği vardır, iş o yüzden gecik
miştir ve uzamıştır. Yine de şu bir aylık me
hil içerisinde bu komisyonun tahkikatı bitire
ceğine ele kaani değilim, başlangıçta bunu da
arz edeyim. Şöyle ki; bu Komisyon teşkil edil
di. Komisyon altı kişiden meydana geliyordu.
Biz beş ay Komisyon Başkanını seçmeye uğ
raştık. Sonra Saym ilhami Ertem Bakan olduk-
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tan sonra Komisyondan istifa etti. Zannediyo- I veya ademi devamı yüce takdirlerinize aittir.
Hürmetlerimi sunarım.
rum, üç ay veya dört ay da bunun seçimi için
bekledik. Daha sonra Hüseyin Balan arkada
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yeni
şımız, partiden istifa edip başka partiye geç
istenen menlin verilmemesi hakkındaki fikirle
mesi sebebiyle Komisyonda Millet Partisine
rini söyliyen arkadaşlardan sonra komisyon
tanınmış olan kontenjanda bulunamıyacağı ge
başkanı da konuştu. Şimdi, biraz evvel bu işle
rekçesi ile Komisyondan istifa etti. Onun yeri
alâkalı tezkereyi okutmuştum. Bu hususu oy
ne bir arkadaşımızı seçmek için yine bir ay uğ
larınızla halledeceğim. Bu gelen ve biraz evvel
raştık.
okunan tezkereyi kabul edenler lütfen işaret
buyursunlar.
Yani yeni mehil istemini kabul
Şimdi bu Komisyonda bulunan üye arkadaş
edenler... Kabul etmiyenler işaret buyursun
larımızdan iki tanesi senatör olarak seçime gir
lar... Yeni mehil istemi kabul edilmemiştir,
mektedirler. Kendilerini bundan üç - beş gün
evvel, on gün evvel toplantıya çağırdım. Seçim
Şimdi arkadaşlar, bu takdirde bu komisyon
bölgelerine gideceklerini, Komisyona gelemiyebir nevi inhilâl etmiştir. Ancak, bu demek de
ceklerini beyan ettiler. Şimdi aşağı - yukarı
ğildir ki, kendiliğinden yeni bir komisyon se
seçim atmosferine de girilmiş, aday olarak ma
çimine gidilsin. Sayın üyeler tarafından bir
hallerine, seçim bölgelerine de gitmişlerdir. Bu
önerge ile yeni bir komisyon seçimi talebedigün müddet tamamlansa bile bu arkadaşların
lirse,
tabiatiyle bunu muameleye koyacağız.
seçim bölgelerinde olması sebebiyle Komisyona
Bunun için de 18 kişi olması lâzım.
gelmeleri mümkün değildir zannımca.
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Yazı
Sonra, Komisyonun mesaisi biraz daha uza
yoruz efendim.
dığı takdirde arkadaşların seçimleri yenilenin
ce yeniden Komisyona üye seçmek gerekecek
tir. Bu bakımdan Komisyonun çalışmasının da
ha da uzayacağı kanaatindeyim.

BAŞKAN — Yazıyorsunuz,
efendim.

bekliyorum

Efendim, şimdi inhilâl etmiş olan komisyon
Şimdi işin uzamasında bizim bir günahımız
dan iki arkadaşımızın istifa önergeleri vardı,
yok. Yalnız Seçkin arkadaşımın Komisyonda,
artık buna lüzum kalmadı, onun için okutmu
Komisyon toplantısı başlamadan yahut da Ko
yorum.
misyonun dışında konuşmalarımızı komisyo
Efendim, bu önerge gelinceye kadar günde
nun kararları imiş gibi ve komisyonda konu
min üçüncü maddesine geçiyorum.
şulan mevzular gibi buraya getirip şahsi mese
le olarak arz etmesinden üzüldüm. Biz daha
3. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki ha
evvel karar verdik, «şunları dinleyelim, bun
kanlara ait iade olunan 35 dosya
hakkındaki
ları getirelim» dedik. Bâzı toplantılara iştirak
T. B. M. Meclisi* Soruşturma Hazırlık Komis
etmediler. Komisyonda ekseriyet temin edilme
yonunun görev
süresinin uzatılmasına dair
di ve bu yüzden iş uzadı. Uzamasından ben de I Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/56)
Başkan olarak üzüntü içerisindeyim. Hakika
BAŞKAN — Komisyonun tezkeresini okutu
ten bir meseleye el attığımızda onun biran
yorum.
,-:^§|
önce bitirilmesinde fayda vardır. Ama, komis
yonun hakikaten şanssızlığı sebebiyle iş bu de
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
receye gelmiştir.
26 . 4 . 1964 tarihli, 141 numaralı Kararla
Şimdi takdir Yüce Heyetinizindir. Bu ko
teşkil olunup, bütçe görüşmelerinin araya gir
misyon Yüce Meclis adına hazırlık soruşturma
mesi sebebiyle, görevini bitirmemiş olan ve 27
sı yapmak yetkisi ile görevlendirilmiştir. Yüce
Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı bakanlara
Meclis itimadını tazelerse komisyon devam
ait 35 dosya hakkında inceleme yapmakla gö
eder, aksi halde komisyonun vazifesi bitmiş
revli T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komis
sayılır. Biz elimizden gelen gayreti yaptık, ama
yonunun görev süresinin sona erdiği 26.12.1967
buraya kadar getirdik. Bu vazifenin devamı | tarihinden başlamak üzere 2 .1.1968, 26.2.1968,
— 52
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26.3.1968 ve 26.4.1968 tarihlerine kadar uzatıl
ması için gereğinin yapılmasını rica ederim.
Saygılarımla.
T. B. M. M. 11 numaralı
Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu Başkanı Y.
Sözcü
ismail Hakkı Boyacıoğlu
Burdur Milletvekili
BAŞKAN — Efendim, şimdi okunan tezke
reyi oylarınıza sunacağım. (Bunun mahiyeti de
açıklansın sesleri)
Efendim, şimdiki okunan komisyonun tez
keresinde de belirtildiği gibi, 34 - 35 dosya ile
mahmuldür. 29 unu çıkarmışlar. Bu hususta
dikkatinizi çekmek benim için bir vazife oldu.
Şimdi bu önergeyi, yani bu önergede istenen
* yeni mehlî kabul eden arkadaşlar lütfen işa
ret buyursun... Kabul etmiyenler...^ Kabul edil
miştir.
Efendim, biraz evvel arkadaşların önerge
vermesi ile ancak inhilâl eden komisyonun ye
rine yeni bir komisyon teşkilinin mümkün ola
cağını beyan etmiştim, şimdi iki arkadaşım
bu hususta önerge vermişlerdir. Bunları oku
tuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Aydın Milletvekili Sayın Reşat özarda'nm,
gündemin ikinci maddesinde yer alan önergesi
ile ilgili T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun müstafi addedilerek yenisinin aynı
şartlarla seçilmesini arz ve teklif ederim.
Yozgat Milletvekili
Nuri Kodamanoğlu
BAŞKAN — Diğeri de aynı
onu da okutuyorum.

mahiyettedir,

Yüksek Başkanlığa
18 kişilik yeni bir Hazırlık Tahkikat Komis
yonunun kurulmasını arz ve teklif ederim.
Aydın Milletvekili
Reşat Özarda
BAŞKAN — Efendim, her ikisi de aynı mâ
nayı taşımaktadır.
Yalnız sürenin, seçim tarihinden başlamak
üzere kaydını da bendeniz ilâve etmek suretiyle
bu önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Yeni
den komisyon teşekkül edecektir.
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4. — A. P. Müşterek Grup Başkanlığının,
27 Mayıs 1960 tarihinden önceki bâzı eski Bakan
lar hakkında soruşturma yapmakla görevli T. B.
M .M. Soruşturma Hazırlık Komisyonundan çeki
len, KırJdareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün ye
rine Rize Milletvekili Cevat Yalçın'ın aday gös
terildiğine dair önergesi
BAŞKAN — Bir önergemiz daha var, onu da
okutuyorum efendim.
T. B. Millet Meclisi Başkanlığına
18 . 3 . 1968 tarih ve 5665 sayılı yazıları
karşılığıdır :
27 Mayıs 1960 tarihinden önceki bâzı eski ba
kanlar hakkında soruşturma yapmakla görevli
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonun
dan istifa etmiş bulunan Kırklareli Milletvekili
Mehmet Atagün'ün, yerine Rize Milletvekili Ce
vat Yalçın aday gösterilmiştir.
Bilgilerinize saygı ile arz olunur.
A. P. Müşterek Grup Başkanı
Sabit Osman Avcı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
5. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in, Enerdi ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Befet Sezgin'in, Ereğli Kömür İşletmesi Müesse
sesi için yapılan ihale hakkındaki tutum ve fiil
lerinin T. C. K. nun 240 ncı maddesine temas
ettiği iddiasiyle hakkında, Anayasanın 90 ncı
ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 n'ci maddesi gereğince Meclis soruşturması
açılmasına dair önergesi (9/59)
6. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu gereğince
yapılması gerekli işlemlerde gösterdikleri ihmal
ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C. K, nun 230 ve
240 ncı maddeleri kapsamına girdiği iddiasiyle
Başbakan ,Ticaret Bakanı Ahmet Türkel Üe Es
ki Ticaret Bakanları Macit Zeren ve Sadık Tekin
Müftüoğlu haklarında Anayasanın 90 ncı mad
desi gereğince bir Meclis soruşturması açılması
na dair önergesi (9/60)
BAŞKAN — Efendim, Meclis soruşturması
açılmasına dair Zonguldak Milletvekili Ekmel
Çetiner'in iki önergesi vardır. Sır asiyle okuta
cağım. Adaylar tesbit edilmiş olduğu için bilâhara seçimlere geçeceğiz.
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Önergeleri okutuyorum.
14 . 2 . 1968
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
Toplantısı Başkanlığına
Özü: Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Sayın Refet Sez
gin hakkın/la Anayasanın 90
ncı ve T, B. M. M, Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 19, nci
maddelerine tevfikan Meclis
soruşturması açılması isteme
sine dair.
Yapılan şikâyetlerden ve yaptığım inceleme
den anlaşıldığına göre :
1. Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesesi
20 000 m3 maden direği, travers ve kerestenin
enprenyesi için münakaşa açmış ve işi 19 . 7 .1967
tarihinde ihale etmiştir.
Münakaşaya iştirak etmiş iki firmadan, «Ke
reste Sanayii Kol. Şt.» VVolmanit CB adlı mad
deyi, diğeri, «Ağaç Malzeme Enprenye Endüst
risi» firması da Tanaliiht G maddesini teklif et
mişlerdir. Ağaç Malzeme Enprenye Endüstrisi
firmasının fiyat teklifi, beher metreküb için di
ğer firmanın teklifinden (10 lira) ve işin ta
mamı üzerinden 200 000 lira daha noksandır. Bu
firma aynı zamanda, ihale dosyasında mevcut
19 . 7 . 1967 tarihli teklif yazısında (Geçen se
ne yalnız olarak ihaleye girip işi alan diğer fir
manın kullandığı VVolnıanit CB maddesi tav
siyeye şayan ve ihalenin gayesine uygun olma
makla beraber idarece bu terkipteki enprenye
maddesi tercih edilirse, aynı terkipte olan
Hickson's CBC maddesini alternatif bir teklif
olarak teklif ettiklerini) de bildirmiş, ve bu mad
de için de fiyat olarak diğer firmanın fiyat tek
lifinden 260 000 lira noksan teklif etmiştir.
Tekliflerdeki bu fiyat farkından başka, Ağaç
Malzeme Enprenye Endüstrisi firmasının;
A) Diğer firmanın, teknik şartnamenin
3 ncü maddesinin (b, o, h.) fıkraları ile 8 nci
maddesinin (b) fıkrasına uygun hareket etme
diği yani teklifinde bu fıkralardaki şartları ye
rine getirmediği,
B) VVOLMANİT CB maddesinin su ile te
masta. terkibinde bulunan Boraksın % 95 inin
72 saatte yıkanıp çıktığı ve TANALÎTH G mad-
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desiniıı ise ahşap malzemenin tabiî ömrünü 10
misli uzattığı,
*C) VVOLMAHİT OB maddesinin bekleni
len neticeyi vermemesi .sonucu olarak malzeme
erken' çürüyeceğinden müessesenin zararının
ihale bedeli farkı olan 200 000 liradan ibaret
kalmayıp 8 - 10 milyon olacağı,
D) Teklif edilmiş enprenye ınaddelorinden
hangisinin tercike şayan bulunduğunun istanbul
Üniversitesi Orman Fakültesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi Kimya Fakültesi, ve Orman Mah
sulleri Araştırma Enstitüsü gibi ilmî. müessese
lerde tetkik ettirilmesi keyfiyeti,
Ereğli Kömürleri İsletmesi Müessesesine ve
ihaleyi tastik eyliyen Türkiye Kömürleri Genel
Müdürlüğüne ve bunların bağlı . bulunduğu
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına yazılı
olarak yaptığı, iddia, şikayet ve talepler cünılesindeııdir.
Bütün bunîafa. rağmen iş «Kereste Sanayii
Kol. Şt.» ne 19 . 7 .1967 tarihinde ihale edilmiş
ve ihale T.. K. î. Kurumu Genel Müdürlüğün
ce 14 •. 9 . 1967 tarihinde tasdik edilmiştir,
2. Ağaç Malzeme Enprenye Endüstrisi fir
ması, yukarıda özetlenmiş ihale işlemlerine ait
iddia ve şikâyetlerini, bahusus teklif edilmiş
enprenye maddelerinin ilmî müesseselerde tet
kik ettirmesi talebini., ihalenin tastik. edildiği
14 . 9 . İS67 tarihinden evvel olmak: üzere
25 . 7 . 1967 ve 9 . 9 . 1SĞ7 tarihli yasjlariyie
T. K, t, Kurumu Genel Müdürlüğüne ve
12, . 9 . 1967 tarihli yaaısiyle de Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığına yapmıştır.
Bu işin basmda ele alınması ve kendilerine
yazılı soru tevcih edilmesi üzerine Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanı Sayın Refet Sezgin ga
zetelere beyanatta bulunarak iddiaları tekzibetıniş ve bu beyanatı meselâ Milliyet Gazetesi
nin 15 . 10 .. 1987 tarihli nüshasında olduğu
üzere gazetelerde çıkmıştır;
Enerji ve Taoiî Kaynaklar Bakanlığına şi
kâyet 12 . 9 . 1987 tarihinde yapıldığı, ihale
14 . 9 . 1937 ' tarihinde tastik edildiği ve sa
yın bakan 14 . İ0 . 1967 tarihinde gazetelere
beyanda 1] ulunarak iddiaları tekzibettiği hal
de, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından
Ağaç Malzeme Enprenyesi Endüstrisi firması
nın 12 . 9 >. 1967 tarihli mezkûr şikâyet ve
bâzı tetkikat taleplerini muhtevi yazısına ce-
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vap verilmiş ve Bakanlığın 20 . 10 . 1967 ta
rihli ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ifadeli C 501 4/4 - 7/550 sayılı bu cevabi yazısında (ihale
de yolsuzluk yapıldığı iddialarının Bakanlık
müfettişleri tarafından tetkik ve tahkik edil
diği) bildirilmiştir.
Bu durum muvacehesinde:
A) ihalenin j^olsuz yapıldığına dair iddia
ve şikâyet, bahusus eııprenye maddelerinin il
mî müesseselerde tetkik ettirmesi talebi bakan
lığa ihalenin tasdikinden evvel yapılmış olduğu
halde nazara alınmamış ve işe vaziyet edilme
miştir.
B) Bakanlığın mezkûr 20 . 10 . 1967 tarih
li ve C 501 - 4/4 - 7/550 sayılı yazısından da
kesin olarak anlaşıldığı üzere (Bakanlık Mü
fettişlerince tetkikat ve tahkikat yapılmakta
iken) Sayın Bakan (iddaların asılsız olduğu)
hakkında ve müfettişleri tesir altında bırakabi
lecek beyanatta bulunmuştur.
C) Teklif edilmiş enprenye maddelerinden
hangisinin tercihe şayan olduğunun tesbit edi
lebilmesinin ihtisasa dayanan bir mesele oldu
ğu ve bunun bütün tereddüt ve şüphelerden
uzak olarak ancak ilmî müesseselerce tesbit
edilebileceği aşikârdır. Arada fiyat farkı da
mevcut olduğuna göre, bu tesbitin yaptırılmış
olmasının lüzumu da izahtan varestedir. Vvolmanit CB maddesinin su ile temasta 72 saatte
terkibindeki boraksın % 95 inin yıkanıp gide
ceği ve bunun müessesenin ihale bedeli farkı
olan 200 000 liranın dışında 8 - 1 0 milyon lira
zararına sebebolacağı iddiası da, bu tesbitin
önemini ve lüzumunu daha da artırmaktadır.
Wolmanit CB ile Hicksons CBG maddeleri
nin aynı terkipte oldukları veya aynı işi göre
cekleri iddia edilmiş ve edilmektedir ki; bâzı
sayın milletvekilleri mesleklerine ve ihtisasları
na istinaden bu iddiayı sayın bakanın da huzu
runda teyidedici beyanlarda bulunmuşlardır.
Her iki madde için yapılmış fiyat teklifleri ara
sında büyük fark olması itibariyle ilmî ihtisa
sa dayanan bu teklifin de talep veçhile ilmî
müesseselere yaptırılması gerekirdi.
j
Bütün bunlara rağmen adı geçen enprenye J
maddeleri, talebe uyularak ilmî müesseselerde
tetkik ettirilmemiş ve ettirilmemekte ısrar olun
muştur.
I
Her ne kadar E. K. i. Müessesesinin Artır
ma ve Eksiltme Kanununa tabi olmayıp, işi di- j
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lediğine ihale etmekte serbest olduğu söylenebüirse de; bu gibi müesseselerin bu takdir hak
kını, müessesenin menfaatine kullanması, mu
hik sebeplere dayanması gerektiği ve kanun
vaznnın maksadının da bu olduğu açık bir key
fiyettir.
Anayasanın 105 nci maddesinin 2 nci bendi
(Her bakanın yetkisi içindelü işlerden ve emri
altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumlu
olduğunu) açıklamıştır.
iktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri
ve iştirakler hakkındaki 440 sayılı Kanunun
9 ncu maddesi de (Teşekkülün ilgili olduğu
bakanlığın, teşekkül çalışmalarının kanun ve
tüzük hükümlerine uygun olarak yürütülmesi
ni gözetlemekle görevli ve bu maksatla gerekli
hallerde teşekküllerin hesaplarını ve işlemleri
ni teftişe, icabında tahkike tabi . tutmaya ve
bunlar nezdlnde iktisadi ve malî durum tesbitleri yaptırmaya yetkili olduğunu) âmirdir.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın
Refet Sezgin'in yukarıda açıklanan tutumu ve
fiilleri T, CJ. K. mm 240 nci maddesine temas
eylediğinden hakkında Anayasanın 90 nci ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tını içtüzüğünün 12 nci maddelerine tevfikan
Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif
ederim.
Saygılarımla.
14 . 2 . 1968
Zonguldak Milletvekili
Ekmel Çetiner
6 . 3 . 1968
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
Toplantısı Başkanlığına
5:rii ; interinvest ve Etruısca 'Travel (Etriiska Travel) şirketlerine.6224 sayılı Yabancı Serrmyeyi Teşvik Kanunu hükümleri gereğince ve
rilmiş müsaadeye ait işlemlerle ilgili olarak Sa
yın Başbakan ve ilgili Ticaret Bakanları Sayın
Masit Seren, Sadık Tekin Müftüoğlu, Ahmet
Tiirkel hakkımda Anayasanın 90 nci ve T. B.
M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
ınaddeleriiie tevfikan Meclis soruşturması (tah
kikatı) açılmadı istemi.
Bana intikal etmiş bilgiye ve yaptığım ince^öinBİere P'ors'
1. interinvest Şirketi ile alâkalı işlemler ve
hususlar:
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A) özkar adında yerli bir şirket 9,3.1963
tariMi dilekçesiyle Ticaret Bakanlığına müra
caat ederek «Antalya'da 30 milyon Türk lirası
yabancı sermayeyle 30 odalı bir otel, 325 or
man (dinlenme evi inşa ettireceğini ve yabancı
şirketin Rapit Şital Back adında bir Alman fir
ması olduğunu» bjidirmiş ve 6224 sayılı Kanun
hükümlerinden faydalanması için izin talebinde
bulunmuştur.
Bu talep üzerine, Yabancı ıSermayeyi Teş
vik Komitesinin kararına istinaden Ticaret Ba
kanlığının adı geçen şirket hakkında referans
istiyen 23 . 9 . 1963 tarihli ve-16400 sayılı yazı
şma cevaben Merkez Bankası 2 . 11 . 1963 ta
rihli ve 14832 sayılı yazısı ile özkar Şirketinin
(60 O00 lira sermayeli olduğunu, bunun 40 000
lirasının Dr. Murteza özgirgin ve 20 '000 lirası
nın Metin Akarsu adındaki şahıslara ait bulun
duğunu, son senelerde şirketin belirli hiçbir
faaliyetin mevcudolmadığını, piyasaya fazla
miktarda borçlu olup müteaddit protestolara
maruz kaldığını, Dr. Murteza özgirgin'in özel
hayatında müsrif tanınmış olup itimada lâyık
bulunmadığını ve bu şirket ile bankaların tica
ri muamele yapmaktan kaçuidıklarmı) bildir
miştir.
Ticaret Bakanlığının keza referans istiyen
23 . 9 . 1963 tarihli ve 16401 sayılı yazısına ce
vaben T. C. Ziraat Bankası ve T. 0. Merkez Ban
kasının (özkar ıŞirketi hakkında verdiği bilgiyi
faslasiyle teyidetmiş)
Bu yazılarla özkar Şirketinin ve Dr. Murte
za özgirgin adındaki şahsın ticari malî ve sair
durumu belirmiş bulunmaktadır.
Ticaret Bakanlığı, yukarda adı geçen Al
man firması hakkında da 23 . 3 . 1983 tarihli
ve 16399 sayılı yazısiyle Bonn Ticaret Müşavir
liğinden bilgi istemiş ve adı geçen Müşavirliği
miz cevabi yazısında (bu Alman firmasının arsa
alımı, satımı, kiralanması ve finansman temi
ninde tavassut gibi işlerle iştigal eylediğinin
öğrenildiğini ve malî durumu ile turizm ve ben
zeri işlerde yatırıra, yapıp yapmadığı hakkında
bir bilgi sağlanamadığını) bildirmiştir.
Bu malûmatın ve dosyanın .Ticaret Bakan
lığından Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesine
sevkî üzerine, komitece (teşebbüsün kimin ta
rafından ve ne şekilde finanse edileceğinin, ay
m zamanda bu hususta garanti verecek muteber
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malî müesseselerin kimler olduğunun sorulması
nı) karar verilmiş ve bu kadar Ticaret Bakan
lığından özkar Şirketine 22 . 11 . 1963 tarihli
ve 19833 sayılı yası ile tebliğ edilmiştir.
özkar Şirketi ise bu yazıya 2 sene, yani 1965
senesine kadar cevap vermemiş ve bu suretle
işin bu birinci safhasında yatırım müsaadesi ve
rilmemiştir.
B) özkar Şirketinin 2 sene sonra Ticaret
Bakanlığının mezkûr 22 . 11 . 1965 tarihli ve
19833 sayılı tebligatına 1 . 11 . 1965 tarihli di
lekçesiyle cevap vermekle işin ikinci safhası
başlamıştır.
Adı geçen şirket .bu dilekçesinde;
a) Evvelce bildirdiği yabancı şirketten
bahsetmiyerek bu defa dış finanasmanın Va~
duz'daki interinvest Şirketi ve Amerika 1da bu
lunan Moris Barokas adındaki şalhıs tarafından
yapılacağını,
b) Tesislerin bunlarla inşa ettirileceğini ve
işletileceğini,
c) Tesislerin yapılacağı bölge, orman böl
gesi olması hasebiyle Tarım Bakanlığından
29 . 6 . 1965 tarihli ve 2012/1407-6 sayılı yazı
ile - ki bu müsaadenin nasıl ve hangi kanuna is
tinaden verilebilmiş olduğunun ve verilmesine
neden lüzum görüldüğünün tetkiki ide iktiza,
eder - 49 sene için inşa ve kullanma izni aldık
larını, bildirmiştir.
özkar Şirketi, Ticaret Bakanağına verdiği
17 . 11 . 1965 tarihli diğer bir dilekçesinde de
(Garantör firma olarak isviçre - israil Bankası
nı) göstermiştir. Fakat bu bankanın ibraz edi
len mektubu;
«Aralarında müşterilerimizin bulunduğu bir
sermayedar grupunun Antalya'da otel ve motel
inşaatı için Vaduz'da olmak üzere inter - invest
adlı bir şirketin tesisini nasara alabileceklerim,
müteşebbisler arasında New - York'ta mukim ve
baklanda ranseyman alınan Moris Barokas bu
lunduğu, mevzuubahis sermayedarların bu işe
5 milyon dolar civarında yekûnlar tahsis etmeye
hasır olduklarının anlaşıldığı» mealinde olup,
mektubun altında da;
«İşbu yazı alâkadarların talebi ile bilataahhüt gönderilmiştir.» meşruhatı mevcuttur.
Görüldüğü üzere bu mektup (Garanti ihti
va etmemekte) ve mektuptan interinvest Şir
ketinin de mevcudolmadîğı anlaşılmaktadır.
56 —
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Müsaade işleminin tekemmül ettirilmesinde ve
isin verilmesinde bunlar üzerinde ilgililerce du
rulmamış ve bunlar sonuna kadar navara alın
mamıştır. Diğer taraftan isviçre - İsrail Banka
sının mezkûr mektubunda, kurulması mutasav
ver olduğu, bildirilen interinvest Şirketinin muh
temel kurucuları arasında yegâne adı açıklanan
Moris Barokas adlı şahıs, Türkiye'den Ameri
ka'ya gitmiş bir musevi olup aynı zamanda .is
tanbul'da (Kıristal Ticâret) adını taşıyan bir
firmanın ve ayrıca paravan küçük firmaların
sahipleri Moreno kardeşlerden Saloman Moreno'nun eşi öjeni'nin dayısıdır. ojeni de aşağıda
açıklandığı üzere Bakanlar Kurulunun müsaade
kararnamesinden sonra kurulmuş interinvest
Şirketinin ortaklarından ve şirketin umumi ve
kâletini haiz şahıstır. Bu Moreno kardeşlerin
muhtelif mukavelelerle yerli porselen sanayiini
âdeta inhisarları altına aldıkları »muhtelif yol
larla memlekete sokuiagelmiş porselen ve kıris
tal eşyanın gayrimeşru yollardan ithalinin ve
piyasaya intikalinin bunlar tarafından organize
edildiği ticaret mehafilince bilindiği ve bu hu
suslarda malî polis dosyalarında malûmat mevcudoidıığu da katiyetle ifade edilen hususattandır.
Bunlara paralel olarak müsaadeyi istiyen yere
li özkar Şirketinin sahiplerinden ve işi takibeden
ve bankaların hakkında verdiği referanslar yu
karıda açıklanmış olan Dr. Murteza özgirgin de,
macereperest, döviz ve ithalât isleriyle oynayan
ve 1961 yılında Türkiye'den kaçmış Saloman
Eskinasi adındaki bir musevi ile birlikte bir fın
dık ihracatı yolsuzluğu takibatına mâruz kal
mış olduğu ve bütün bu mevzularda malî poliste
dahi kayıtlar bulunduğu keza ilgili çevrelerce
kesinlikle ifade olunmaktadır.
Şahısların bu durumları ve ilişkileri, bu işte
ki asıl maksat ve gayelerini daha işin başında
göstermeye kâfi gelmektedir.
Özkar Şirketi, Ticaret Bakanlığının 29.11.1965
tarihli ve 19900 sayılı bir yazısına cevaben ver
diği 29 . 1 . 1966 tarihli diğer bir dilekçesinde
(Moris Barokas'm vekâletini hais olduğunu)
bildirmiş ve bir vekâletname ibraz etmiştir. Fa
kat New - York Konsolosluğumuzun 10 . 1 . 1068
tarihli tasdikini ihtiva eden 23 . 12 .. 1965 tarih
li bu vekâletname :
«Moris Barokas, projesi ortaklık doîayıslyle
iştirakim ile Vaduz'da tesis edilmiş bulunan İn— 57
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[ terinvest vasıtasiyle finanse edilecek olan An
talya'da turistik tesislerin inşası ile ilgili olarak
Türk resmî makamlariyle her türlü gerekli mü
zakereleri idare ve tedvir etmek üzere Bay Mur
teza özgirgin'i vekil tâyin ettim.» mealindedir.
Görüldüğü üzere bu vekâletname Moris Baro
kas'm kendi adına değil, interinvest Şirketi adı
lladır ki; bu şirket ise o tarihte henüz hukukan
ve fiilen mevcut bulunmamakta idi. Saniyen bu
vekâletname özkar Şirketi adına da değil, Dr.
Mürteza özgirgin'in şahsına verilmiştir. Bundan
başka her hangi bir teminat ve garantiyi de ih
tiva etmemektedir.
özkar Şirketinin talepnamesine ve dilekçele
rine eklenmesi gerekli bulunan (aynı sermaye
listesi) de eklenmemiştir.
Ticaret Bakanlığı, Yabancı Sermayeyi Teş
vik Komitesine gönderdiği 6 . 4 . 1966 tarihli
ve 8024 sayılı yazısında (yatırımların, inşaatın
yani teşebbüsün interinvest Şirketinin memle
ketimizde açacağı şube vasıtasiyle realize edile
ceğini) bildirmiştir. O tarihte ise İnterinvest
Şirketi kurulmamış olduğu için (şubesinin) ba
his mevzuu olamıyacağı aşikârdır.
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi 21.4.1966
tarihli ve 738 sayılı kararında;
«Yatırımın bâzı şartlarla 6224 sayılı Kanun
hükümlerinden faydalandırılmasının müspet mü
talâa edildiğini beyan ederek şartların kurula
cak bir anonim şirket tarafından yerine geti
rilmesine ve 3 ay içinde yabancı firmadan bir ta
ahhüt alınmasına» karar verildiği halde, bu ano
nim şirket kurulmamış veya sonradan sarfınazar
edilmiş ve istenilen taahhüt de karar veçhile
yabancı şirketten değil; özkar Şirketinden alın
mıştır.
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bu
arada Ticaret Bakanlığına gönderdiği 17.5.1966
tarihli ve 211 sayılı bir yazısında;
«Bu işin üzerinde çok dikkatle durmak ge
rektiği ve döviz, transfer işleri, 49 yıl sonra bi
na-ve tesislerin durumunun ve mukavelenin do
ğuracağı ihtilâfların inceden inceye gözden ge"çirilmesi» şeklinde dikkati çekmiş ve ikazda bu
lunmuştur.
Dosya muhtevası, belgeler, şirketlerin ve
şahısların durumları böyle olduğu halde bunla
rın üzerinde Ticaret Bakanlığınca durulmıyarak
dosya adı geçen Bakanlıktan 10 . 2 . 1966 tarih-
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li ve 2546 sayılı yası ile Yabanc: S'rı^ycyi
Teşvik Komitecine fjcvL ecH riç ı r ) l\c _tc fe, k >sa mezkûr hırkalar
irerinde
di 'Lvacbiu
17 . 2 . 19SG tarihli vo 726 sayılı Iıa^~nıa Ladeee;
«Getirtilecek aynı sermayenin kurulacak is
letme ile direk ilcisinin memleket eköncmkiTİzde
ve tediye muvazenesine yapacağı tesirlerin, mszleket dâhilinde imal edilenlerin dikkate alınmagır»
Hususlarının LCaVye Ejkrr-ûı.'ji ve Trkiye
Odalar Birliği tarafından telklkine ka r, ar ver
miştir.
Maliye Bakanlığı ve Odakır Bitiği temsilci
lerinin müştereken verdikleri J5 4 . 1983 tarih
li rapor," Ticaret Bakpnlığ.ndar. 8 . r . :IGC6 ta
rihli ve 8024 sayılı yası ile Komiteye gönderil
miş ve bu yakıda aynı zaman 1*1 ( J tarikte i'ilerinvest Şirketi mevcudclnıadiğı \Q "ki itiborla
Türkiye'de şube açmacı bahis ıv.Qvrs-,v, cl:::ıjzcağı halde Korrltcye «yatırımlara, inıaayn ya
ni teşebbüsün yabancı şirketin T"..:biys'de aka
cağı şube vaısrta'iiylo realize edile je^ıb^ de) bil
dirmiştir.
Yabancı Sermayeyi
Teşvik
Konıi^cii
2İ A . 1960 tarihli ve 738 cayîk I'..t.vfv;:.ncra:
«Yatırınım 8224 cayık Eani'iı ¥11 " '•,'!erLr>ı>ı
faydalandırılmasının müspet m lif a" İP edile'/*ne, şartların kurulacak bir^romm ycr.ci ta.afından yerine getirilmesin?, ?> PV i^ncb G'er-'jl
Sekreterlikçe yani T^oarei j''ak^>:'^ğı tç Tic^-e:
Genel Müdürlüğünce yabancı fi "ıradan taahbllî,
alınmasına, 1 GGö 600 dolar aynî ve 3 3^3 400
dolar nakdî olmak üzere 5 000 000 dolar serma
ye yatırımına, ve kararname tarihinden itibaren
2 yıl içinde yatır-sıın tamamlanmasına, getir
tilecek aynî sermaye konusu mallann tahakkuk
ettirilen yatırımda kulllanıkkğmm tevsikine,,
listede yazılı malzemeden işaret edilenlerin kaba
inşaatı müteakip getirtümesine ,raporda mikta
rı ve fiyatı veya yurtta imali hususunda tered
düt gösterilmiş olanlar hakkında İ^ Ticaret Ge*nol Müdürlüğünce firmadan lüzumlu malûma
tın alınmadı suretiyle bulunacak yekûn üzerin
den ithaline» karar vermiştir.
Komitenin bu kararının 11 . 5 . 1966 tarihli
ve 9716 sayılı yazı ile Dr. Murteza Özgirgin'e
elden verilmek suretiyle tebliğ edilmesi üzerine
Özkâr Şirketi bu karara itiraz etmiş ve itira
zında;
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«Türkiye'de bir anonim şirket kurulması
şartının kaldırılmasını», talebeylemiş ve «faal
bir anonim şirket hüviyetinde olan yabancı
firmanın Türkiye'de şube açmak suretiyle faali
yette bulunacağını» bildirmiş ve komitede es
ki. kararından rücu ederek 30 . 4 . 1966 tarihli
739 sayılı kararında şirketin bu talebini kabul
etmiştir.
6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nununun 8 nci maddesi (Komitenin kararları
na yapılacak itirazlarda itiraz merciinin Mali
ye, Ticaret ve İşletmeler bakanlarından terek
küp edecek heyet olduğunu) açıklamıştır.
Burada ise itirazı komite kendisi tetkik et
miş olduğu gibi yine aynı sermaye listesiyle il
gili itirazlarıda komite tesbit etmek suretiyle
ayna sermaye listesi üzerinde 7 . 1 . 1966 tarihli
ve 740 sayılı, 18 . 5 . 1966 tarihli ve 742 sayılı
kararları ile değişiklikler yapmak yatırım mü
saadesini 18 . 5 . 1966 tarihli ve 740 sayılı karariyle karara, bağlamıştır.
Dosya Ticaret Bakanlığından 4 . 6 . 1966 ta
rihli ve 11375 sayılı yazı ile Bakanlar Kurulu
na sevk edilerek Bakanlar Kurulunca yukarı
da açıklanmış duruma rağmen ve o tarihte nıevcudolmıyan interinvest Şirketine 22 . 6 . 1966
tarihli ve 6/ 631 sayılı Kararname ile 1 108 000
doları aynı ve mütebakisi nakdi olmak üzere
ceman 5 000 000 dolar için Yabancı Sermayeyi
Teşvik. Kanunundan interinvest Şirketinin fay
dalandırılmasına izin verilmiştir.
Bu iznin verilmesinden çok sonra interin
vest Şirketi Vâduz'dan Ticaret Bakanlığına
.bir yazı göndermiş ve bu yazısından;
a) 3 . 8 . 1966 tarihinde Vâduz'da kuruldu
ğunu bildirmiştir. Halbuki bu şirket adına izin
22 . 6 . 1966 tarihinde verilmiştir.
b) 500 000 isviçre Frankı sermaye ile ku
rulduğunu bildirmiştirki, bu 110 000 dolar ci
varında bir. miktardır. Halbuki 5 milyon dolar
sermayeli bir şirket kurulacağa beyanı, ile izin
istenilmiş ve bu miktar sermayeye taallûk eden
izin verilmiştir. İsviçre - İsrail bankasının mez
kûr mektubunda da bu miktar sermayeden bah
sedilmiştir.
c) 12 . 8 . 1966 ve 12 . 9 . 196 tarihli ve
kaletnamelerle Öskar Şirketine vekâlet verdiği
ni bildirmiştir.
e) Türkiye'de (Şube açmak) müsaadesi ta
lebinde bulunmuştur.
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Bu gayri tabiî duruma rağmen, 1830 sayılı
Yabancı sermayesi eshama münkasım şirket
ler Kanununa tevfikan şirketin şube açmasına
Ticaret Bakanlığımca isin verilmiş ve izin bel
gesinde de;
«Şirketin Avrupada 3 = 9, 1966 tarihinde - ki
isin kararnamesinden sonra - teessüs ettiğini
ve 22 . 6 . 1966 tarihli Bakanlar Kurulu kara
rma tevfikan faaliyette bulunacağı» yazılmış
tı-.
Yukarıda özetle açıklanan işlemler ve cereyar, şekl?. tahlil edildikte göriilmektedirki;
a) Antalya'da turistik tesisler yaptırılmak
üzere Bakanlar Kurulunca verilen 5 milyon
dolarlık yatırım için Yabanca Sermayeyi Teş
vik Kanunu hükümlerinden faydalanma izni,
interinvest Şirketi hukukan ve fiilen mevcut
değilken verilmiştir.
Her ne kadar yabancı sermaye yatırım izni
için (O şirketin veya yabancı şirketin müsaade
verilmesinden evvel mevcudolmasına kanunen
lüzum ve mecburiyet bulunmadığı) vazifelilerce ve sorumlularca bâzı vesilelerle iddia ve be
yan edilmiş ve edilmekte isede, bilâkis mevcudolniası gerektiğini yine Ticaret Bakanı beyan
ve ilân etmiş bulunmaktadır. Filhakika Tica
ret Bakanlığınca muhtelif dillerde yazılmak
suretiyle çıkartılmış (Yabancı sermaye yatı
rım Rehberi) nin 7 nci sayfasındaki 1 numaralı
Kanunun kapsam?, maddesinde;
«Türkiye'de yatırım yapmak istiyen yaban
cı! müteşebbislere uygulanacak özel hükümler»
ibaresi mevcuttur. Yine aynı rehberi 39 ncu say
fasındaki 1/1 maddesinde;
«Firmanın gerçek ve tüzel kişi olarak isim
veya ticari unvan» ve aynı sayfanın 1/6 mad
desinde ;
«Firma ve ortaklar hakkında malûmat alı
nabilecek bankaların veya sair müesseselerin
adresleri» ve 1/7 maddesinde de;
«Varsa Türkiye'deki temsilcisinin açık ad
resi»
Gibi kayıt ve şartlar mevcuttur ki, bunlar
(müracaat sahibi yabancı sermayedar hakkında
alınacak bilgiler) arasında sayılmıştır.
Tatbikatta da bu şirketten gayri henüz ku
rulmamış yabancı bir şirkete müsaade verildiği
tesbit edilmemiştir.
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b) Müracaatı yabancı firmanın kendisi ve
ya mümessili yahut vekilinin yapması gerektiği
açık bir keyfiyettir. Böyle olduğu halde; müra
caatın yerli Özkar Şirketi ve Dr. Murteza Özgirgin yapmıştır. Özkar Şirketi ve Dr. Murteza Özgirgin ise, müracaatında (kendilerinin sermaye
yatırmıyacağım, yalnız kâra iştirak edecekleri
ni) bildirmiştir. İzin verilmesine kadar bütün
yaptığı müracaatlarda ve kendisinin muhatap
tutulmasında, İnterinvest Şirketinin ortağı ve
ya mümessili yahut vekili sıfatlarını da haiz bu
lunmamakta idi. Amerika'daki Moris Barokas
tarafından verilen vekâletname dahi, Moris Barokas'ın kendi adına değil; kurulması mutasav
ver İnterinvest Şirketi ile alâkalı olup ihticaca
salih bir belge de değildir.
Bütün bunlara rağmen müracaatı kabul edil
miş ve mevcudolmıyan İnterinvest Şirketi adına
da muameleler yürütülmüş ve isin verilmiştir.
c) İşin 1963 senesindeki 1 nci safhasında
(yerli ve yabancı şirketlerin durumları tetkik
edilmiş) olduğu halde, izin verilmesiyle ilgili,
2 nci safhasında ise hem bu tetkikat yapılmamış,
hem de 1963 senesinde istenilmesi üzerine ban
kalardan verilmiş fena referanslar nazarı itiba
ra alınmamıştır.
t
Yine vazifeliler ve sorumlularca bâzı vesile
lerle (böyle bir tetkikata kanunen ihtiyacolmadığı) da iddia ve beyan edilmekte ise de, mez
kûr rehberin 39 ncu sayfasındaki 1/6 madde
sinde mevcut (firma ve ortaklar hakkında malû
mat alınabilecek bankaların veya sair malî mü
esseselerin adresleri) sorusuna şüphesiz lüzum
yoktu. Nitekim bu şekilde tetkikat 1963 senesin
de işin birinci safhasında hem yabancı hem de
yerli şirket için yapılmış ve ikinci safhasında
da İsviçre - İsrail bankasından yukarda açıklan
mış ve izahı yapılmış mektup alınmıştır. Keza
10 senelik tatbikatta da bu hususun arandığı ve
uygulandığı öğrenilmiştir.
î
d) Ticaret meafilince ve malî polisçe bilin
mekte olduğu kesinlikle söylenen ve bu itibarla
bu işlemleri yapan daireler ve memurlarca da
bilineceği tabiî olan Moris Barokas'm durumu
ve bu şahsın Moreno kardeşlerle ilişkileri ve
bunların porselen ve kristal eşya piyasasındaki
gayrimeşru faaliyetleri, Dr. Murteza Özgirgin'in mazisindeki ahvali göz önünde tutulmamış,
bilâkis Dr, Murteza Özgirgin'in bu işle hiçbir
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mektubu ise hiçbir garanti ve taahhüdü taşıma
sıfatı olmadığı halde bütün müracaatları kabul
dığı halde üzerinde durulmamıştır.
edilerek kendisi muhatap tutulmuş ve işin esası
h) Önemli bir nokta da, yabancı sermayeyi
ile alâkası olmıyan veya mesnet kabul edilmiyeteşvik komitesinin yine 738 sayılı Kararında;
cek belgelere istinaden işlemler yürütülmüş ve
«Listede yazılı malzemenin aynı sermayenin
izin verilmiştir.
kâba inşaatı mütaakıp getirilmesi» kararlaştırıl
e) Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi
mış olduğu halde, bu hususun Bakanlar Kurulu
21 . 4 . 1966 tarihli ve 738 sayılı Kararında;
nun izin kararnamesinde yer almamış olması id
«Şartların kurulacak bir anonim şirket tara
diasıdır. Bu şartın kararda yer almamasının
fından yerine getirilmesini» kararlaştırmış, fa
önemi ve mahzuru ise, müracaatçının çıkarı ve
kat Özkar Şirketinin talebi ve (fâal bir anonim
bütün müracaatlarından belli olagelmiş asıl ga
şirket hüviyetinde olan yabancı firmanın Tür
yesi bakımından açıktır.
kiye'de şube açmak suretiyle faaliyette buluna
ı) Ayni sermayenin tesbitinde memleketi
cağı» beyanı kabul edilip Ticaret Bakanlığı ko
mizde
imal edilen maddelerin dikkate alınması
miteye gönderdiği 6 . 4 . 1966 tarihli ve 8024 .
gerekirken ve bu husus komite tarafından
sayılı yazısında «teşebbüsün yabancı şirketin.
17 . 2 . 1966 tarihli ve 726 sayılı Kararında
Türkiye'de açacağı şube vasıtasiyle realize edi
kendisi
tarafından da belirtilmiş olduğu halde,
leceği» bildirilmiş ve komite dahi 30 . 4 .1966 ta
aynı
sermaye
listesinde hırdavat, kadife kumaş,
rihli ve 739 sayılı Karan ile eski şartından rücu
40
000
dolarlık
kapı kilidi, 115 000 dolarlık kıederek kararını bu şekilde değiştirmiştir. Hattâ
ristal eşya, el aletleri, plâstik mutfak levazımaÖzkar Şirketinin «faal bir anonim şirket hüvi
tı ve saire gibi maddeler de dâhil edilmiştir.
yetinde olan yabancı firma» gibi garip ifadesi
üzerinde dahi durulmamıştır. Halbuki yukarda
j) Her ne kadar yine vazifelilerce ve so
da muhtelif vesilelerle açıklandığı üzere o ta
rumlularca (yatırım ve ithal müsaadelerinin
rihte tnterinvest Şirketi kurulmamış olduğu
ayrı ayrı şeyler olduğu) bâzı vesilelerle beyan
gibi Özkar Şirketinin de böyle bir beyan ve tek
edilmiş ve edilmekte ise, de yabancı sermaye
lifte bulunmaya yetkisi ve sıfatı mevcut değil
yatırımı için aynı sermaye ithalinde durum ay
dir.
nı olmayıp Yabancı Sermayeyi -• Teşvik Kanu
nundan faydalanması izni içinde aynı sermaye
f) Komitenin aynı kararında;
ithali
mevcudolduğundan bu kanunun tatbika
«Üç ay içinde bir taahhüt alınması» karar
tında
bunlar
birbirine bağlı bulunmaktadır.
laştırılmış olduğu halde, bu taahhüdün yatırımı
yapacak ve izin verilen tnterinvest Şirketinden
k) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter
alınması gerekirken bu şirketten alınmayıp, hat
liğinin 17 . 5 . 1966 tarihli ve 211 sayılı ikaz
tâ bu şirketin mevcudiyeti ve durumu dahi araş
yazısı üzerinde Ticaret Bakanlığınca durulma
tırılmadan hiçbir sıfatı olmıyan Özkar Şirketin
mış, hattâ bu yazı komiteye de intikal ettiril
den alınmıştır. Nitekim Ticaret Bakanlığı Hu
memiştir.
kuk Müşavirinin aşağıda bahis konusu edilen
Bilâhara Bakanlar Kuruluna sevk edilen
raporunda bu usulsüzlük üzerinde de durulmuş
dosyaya eklenmek suretiyle Bakanlar Kurulu
tur.
na intikal ettirilmiş ise de, Bakanlar Kurulu
nun dahi bu yazının yazılış sebepleri üzerinde
g) îşin birinci safhasında Yabancı Serma
durmadığı anlaşılmaktadır.
yeyi Teşvik Komitesince;
«Teşebbüsün kimin tarafından ve ne şekilde
1) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik
finanse edileceği, aynı samanda bu hususta ga
Kanununun 8 nci maddesi (Komite kararlarına
ranti verecek muteber malî müesseselerin kim
karşı itiraz mercii olarak Maliye, Ticaret ve
işletmeler bakanlarından terekkübedecek he
ler olduğu» üzerinde durulduğu ve soruşturulyeti) gösterdiği halde, özkar Şirketinin komi
duğu halde, iznin verildiği ikinci safhasında ise
te kararlarına karşı itirazlarını yine komite
durulmamış ve bilâkis yukarda izah edildiği veç
kendisi tetkik etmiş ve karara bağlamıştır.
hile izin, o tarihte henüz mevcudolmıyan tnte
m) tnterinvest Şirketi Bakanlar Kurulun
rinvest Şirketine verilmiş ve garantör firma
ca iznin verilmesinden sonra yaptığı müracaaolarak gösterilen isviçre - israil Bankasının
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tında, kurulmuş olduğunu bildirmiştir ki; ge
rek bunun üzerinde gerek kurulup kurulmadı
ğı ve ne şekilde kurulduğu, gerekse o tarihe
kadar özkar Şirketinin kimin adına hareket et
miş olduğu, Ticaret Bakanhği ile Yabancı Ser
mayeyi Teşvik Komitesine ve Bakanlar Kuru
luna kimin muhatabolageldiği, yatırımı ve şart
lara uymayı kimin taahhüdeylemiş bulunduğu
gibi basit ve gerekli olduğu kadar önemli hu
suslar üzerinde de durularak icabına tevessül
edilmesi gerekirken, bilâkis şube açmasına ve
faaliyette bulunmasına müsaade edilmiştir.
interinvest Şirketi, «yine izin kararnamesin
den sonra yaptığı mezkûr müracaatında, 500
bin İsveç frankı yani yaklaşık olarak 110 bin
dolar bir sermayeyle kurulduğunu da beyan
etmiştir. Halbuki 5 milyon dolar sermayeli bir
şirket kurulacağı beyanı ile izin istenilmiş.ve
bu miktar sermayeye taallûk eden izin veril
miştir. İsviçre - İsrail Bankasının mektubunda
da bu miktar sermayeden bahsolunmuştur.
Bilindiği üzere Anonim şirketlerin mesuliyetle
ri* ile mahduttur. Yapılması mutasavver yaptı
rımın, hususiyle verilmiş iznin gayesini teşkil
eden tesislerin malî portesi ve yatırım iznine
esas olan miktar 5 milyon dolardır. Bu durum
muvacehesinde gerekli tedbirin alınması ve ve
rilmiş iznin iptali yoluna gidilmesi tabii bir ha
reket tarzı iken, şube açmasına izin verilmek
ve faaliyette bulunacağı teyidolunmak suretiy
le aksine hareket edilmiştir.
,
n) Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi ka
nunen (Merkez Bankası Genel Müdürü, iç Ti
caret Genel Müdürü, Sanayi Bakanlığı Maden
Dairesi Reisi, Enerji Dairesi Reisi, Maliye Ba
kanlığı Hazine Genel Müdürü, Türkiye Odalar
Birliği Genel kâtibi ve Ticaret Bakanhği i ç Ti
caret Genel Müdüründen teşekkül etmiş olup,
iç Ticaret Genel Müdürü komitenin genel sek
!
reteri) dir.
Görüldüğü üzere bu komite, yüksek derece
li ve ihtisas sahibi memurlardan ve zevattan
kuruludur. Gerek bu heyetin gerekse diğer va
zifelilerle sorumluların yukarıda açıklanan iş
lemlerdeki, belgelerdeki ve ilgili şahısların davranışlarmdaki, keza müracaatçıların o günkü
ve mazideki durumlarmdaki gayritabiilikleri
ve asıl gayelerinin bu yatırım müsaadesini pa
ravan yapmak suretiyle aynı sermaye adı altın
da memlekete gayrimeşru şekilde porselen
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kristal ve saire gibi eşya ve malzeme sokarak
piyasaya sürmek olduğunu anlıyamamış veya
farkına varamamış olduklarını kabul etmeye
bulundukları mevkilBr ve ihtisasları ile tecrü
beleri imkân vermemektedir,
o) üzerinde durulması gereken önemli bir
nokta da, emsali turistik eşya ithali müsaade
lerinde (amblem) şartı konulduğu halde, in
terinvest Şirketine verilen müsaade ile ilgili
aynı sermaye için bu şartın konulmamış olma
sıdır.
Yukarda bir kısmı açıklanmış muameleler
den ve vazifelilerin tutumlarından bu izin ve
rilme safhasında yolsuzluklar ve usulsüzlükler
yapıldlğı anlaşılmaktadır. Nitekim Ticaret Ba
kanlığı Hukuk Müşavirliğinin Bakanlık maka
mına verdiği ve 1 nci Hukuk Müşaviri M. Fet
hi Arıemre4 imzalı, 14 sayfalık raporda da bun
ların bir kısmı açıklanmış ve aynı zamanda ilgi
liler haklarında cezai takibat yapılması gerek
tiği de belirtilmiştir. Meselâ bu raporda :
«... Gerçekten birinci müracaat üzerine tah
kikat yapılmış ve alman cevapta Özkar Kollektif Şirketinin bu şekilde malî durumu iki büyük
bankamızın menfî teskiyesiyle neticelenmiş ve
komitede yabancı ortak için aynı ş/üphe izhar
edilmiş iken, şirketin bu defa yabancı ortağı de
ğiştirerek yaptığı 17 . 11 . 1965 tarihli dilekçe
üzerine aynı tahkikat yapılmamış ve Özkar Kollektif Şirketinin o günkü durumu da araştırıl
mamış, ve dosyasındaki menfi teskiye varakaları
da nazara alınmamıştır.»,
«... Dış Ticaret teşkilâtı yolu ile derhal İnte
rinvest Şirketi hakkında da Alman Rapid Şir
keti için yaptığı tahkikatın benzerini yaptırma
sı gerekirdi. Herşeyden evvel bu şirketin ticaret
sicili kaydına ait belgenin dosyaya eklenmesi
istenmeli idi. Bu takdirde o tarihte interinvest
isimli bir şirketin mevcudölmadığı açıkça mey
dana çıkacaktı.»,
^<... Komite 21 Nisan 19@6 tarihli ve 738 sa
yılı toplantısında yatırımın bâzi şartlarla 6224
sayılı Kanun hükümlerinden faydalandırılması
hususunun müspet mütalaa ile Bakanlar Kuru
lunun tasvibine arz olunmasına ve bu şartların
kurulacak bir anonim şirket vasıtasiyle yerine
getirileceğine dair 3 ay içinde Genel Sekreterlik
çe yabancı firmadan bir taahhütname alınması
na karar verilmiştir. Bu tarihte interinvest Şir-
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keti henüz kurulmamıştır. Şirket 3 Ağustos 1966
tarihinde kurulacaktır. Komitede yabancı ser
mayedarın taahhüt- etmesine lüzum görülen hu
sus karara aykırı olarak Öîkar Kollektif Şirketi
'tarafından taahhüdedilmiştir. Buna rağmen mu
amele yürütülmüştür.»,
«... Her ne kadar mezkûr taahhütnamenin
Özkar Şirketi tarafından 24 . 5 . 1966 tarihli
bir yazı ile Bakanlığa verildiği bildirilmekte
ise de, yabancı firmanın bu tarihte mevcut ol
mayışı ve bilâhara anonim şirket olarak kurul
muş olması karşısında bu şirket namına yalnız
kârda ye işletmede % 15 nisbetinde ortak bulu
nan Özkar Şirketinin taahhütte bulunmasının
kâfi olmıyacağı ve sermaye getirecek yabancı
firmayı hiçbir şekilde hukuken bağlamıyacağı
açıktır.. Özkar Kollektif Şirketi hukuken mute
ber, yapacağı işler ve ortak olarak yetkileri açık
lanmış bir vekâletnameye de sahibolmadığma gö
re taahhüdü, aranan bir teminat mahiyetinde
kabul olunamaz.»,
«... (1) numarada yazılı teskiyelerle o tarihte
durumu bildirilen Özkar Şirketinin bu kadar
büyük bir teşebbüste aynı sermaye listesinde cins
ve nevileri yazılı olan piyasa mallarını getir
mek teklifi ve bilâhara cam, kırıstal ve fayansla
ilgili teklifi karşısında uyanılmadığı görülmek
tedir.»,
«... Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinin
bütün kararlarında turistik otel ve Bungalowlarm yapılmasında ortaya çıkmasından sonra
mefruşatı ve idaresi ile ilgili lüks eşyanın yurda
getirilmesi gibi tedbirlere mütaallik hususlarda
durulmadığı ve bu yolda hiçbir şartın kararna
meye ithal edilmediği kolayca müşahede olun
maktadır.»,
«... Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli
ğinin 17 . 5 . 1966 tarihli yazısı Bakanlığımıza
gelmiş ve bu yazıda memleket menfaatleri ba
kımından bahis konusu teşebbüs üzerinde ehem
miyetle durulması lüzumu bildirilmiş olduğu hal
de yazının vürudunjı mütaakıp 18 . 5 . f&66
tarihinde toplanan 742 nci Komite toplantısına
bu yazı götürülmemiştir. Hangi sebeple bahis
konusu yatırımın millî menfaatler yönünden üze
rinde durulması lâzımgeldiği noktasında da"
muhabereye geçilmemiştir.»,
«... Komite kararı, Bakanlar Kurulu Kararı
için gerekli incelemelerin yapılmış olduğunu ve
bir neticeye varıldığını gösteren yardımcı.bir
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çalışmayı ifade eder. Bakanlar Kurulu hiç şüp
hesiz kendi kararına esas olacak komite tetkikat ve kararını her zaman, olduğu gibi kabul
etmek durumunda değildir. Bakanlar Kurulu
Komitenin kararlarını kâfi veya vâzih görmediği
hâllerde ikmal ve tavzih ettirilmek ve yeniden
lüzumlu gördüğü incelemeleri emretmek ve yap
tırmak durumundadır. Komite kararlarına ilgi
lilerce 30 gün içinde itiraz edilebilmesi Bakan
lar Kurulunun bu yetkisini nakzetmez.»,
«... Evvelemirde şu ciheti kaydetmek lâzım
dır ki, sekreterya 6224 sayılı yabancı sermayeyi
teşvik Kanunundan faydalanmak için yapılan
müracaatlarda bir evrak kayıt mercii ve bu evçakı komiteye intikalle komitenin kararlarını
ilgiliye ulaştıran bir tebliğ mercii telâkki edile
rek sekreteryanın görevini bundan ibaret say
mamak icabeder.»,
«... Komitenin kuruluşu göz önünde bulun
durulursa ekseriyetinin yüksek kademeden Dev
let memuru oldukları görülür. Yalnız T. C. Mer
kez* Bankası G-enel Müdürü ile Odalar Birliği
Genel Sekreteri diğer üyeler gibi Devlet me
muru değildir. Böyle olmakla beraber komite
kendisine kanunla verilen bir âmme hizmetini ifa
etmektedir. Bu hizmetin ifası sırasında işlenecek
suçlarından dolayı komite başkanı ve üyeleri
devlet memuru gibi tecziye olunurlar. Türk
Ceza Kanununun 279 ncu maddesi memur olmıyan iki kişinin de memurlar gibi tecziyesini
mümkün kılmaktadır. Esasen memur olan üye
lerin memuriyetleri dolayısiyle işledikleri suç
larından dolayı haklarında memurin muhakematı hakkındaki kanun tatbik olunurken bu kanunun 15 nci maddesi mucibince müşterek suç
larda memur olmayanlar da onlarla birlikte mu
hakeme olunurlar. Ancak komiteyi teşkil eden
memurların muhtelif bakanlıklar mensubu bu
lunması ve 6224 sayılı Kanunda hususi bir hü
küm sevkedilmemiş olması dolayısiyle komite
hakkında yapılacak tahkikat hususunda, komi
te üyelerinin bağlı bulundukları Bakanlıklarca
teşkil edilecek bir heyet marifetiyle haklarında
' tahkikat yapılması düşünülebilir.»
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Gribi açıklamalar mevcut bulunmaktadır. Bu
raporda bakanlığın hukuk müşavirliğinin bu
raporu da işlemlerde yolsuzluklar olduğunu ve
cezai takibatı gerektiren hususlar bulunduğunu
göstermektedir.
Her ne kadar Bakanlar Kurulunca verilmiş
bu izin sonradan 25 . 7 . 1967 tarihli ve 6/8628
sayılı kararla iptal edilmiş ise de, hususiyle
günlerce Basında yer, aldıktan, Millet Meclisine
ve gruplara önergeler verildikten ve nihayet
firma tarafından izin dışında formika ve vagonlarca porselen eşya getirildikten sonra bu iznin
iptal edilmiş olmasının yukarıda özet olarak
izah edilmiş işlemlerin ve verilmiş iznin usul
süzlüğünü ve bunları yapmış veya göz yummuş
olanların cezai ve idari mesuliyetlerini kaldır
mış olmayacağı tabiîdir.
G) İzin verilmesinden sonra cereyan etmiş
işlemler ve görülen durum :
Adı geçen firma ve şahıslar, bu şekilde ve
rilmiş izinden hemen faydalanıp ilk iş olarak ve
yaptırılacak tesisler için kazma dahi vurmadan
asıl gayeleri olan aynı sermaye listesindeki eş
yanın ithaline başlamışlardı]?. Bakanlar Kuru
lunun mezkûr 25 . 7 . 1967 tarihli ve 6/8628
sayılı iptal kararındaki (firmanın kendisine ve
rilen .müsaadenin dışında faaliyette bulunduğa
ve bu müsaade ile piyasa ihtiyacı için bâzı mal
ların memlekete ithaline giriştiği anlaşıldığın
dan) şeklindeki ifade de bunu teyidetmektedir.
Filhakika;
Firma hemen 6 000 dolarlık (formika) ithal
etmiş ve Ticaret Bakanlığı da Antalya gümrü
ğüne gönderdiği bir yazısı ile bu formikanın
gümrükten çıkarılmasına müsaade eylemiştir.
Böylece ithal edilip bakanlığın müsaadesi ile
gümrükten çıkartılan bu formika piyasaya sü
rülmüş ve satılırken tesadüfen veya ihbar üze
rine malî polis tarafından yakalanmıştır. Hal
buki :
a) Verilen izin şartları ile alâkalı komite
kararında (tesislerin kaba inşaatından sonra ay
nı sermayenin ithal edileceği) şartı vardır ki,
bu formikanın gümrükten çekilmesine Ticaret
Bakanlığınca müsaade edilirken buna riayet
olunmamıştır.
b) yine komitenin 21 . 4 . 1966 tarihli ve
738 sayılı Kararında (getirilecek aynî serma
ye konusu malların tahakkuk ettirilen yatırım
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da kullanılıp kullanılmadığının, tevsiki) kaydı
mevcuttur ki, bu formikanın gümrükten çekil
mesine izin verilirken ve izin verildikten sonra
bu esas da tatbik edilmemiştir.
c) Bu formikaların fiyatlarının dünya pi
yasa fiyatlarına uygunluğu araştırılmamış, bil
hassa düşük fiyatta olmaları üzerinde durul
mamıştır.
d) Formikaya yatırımın tahakkukunda kul
lanmayıp piyasaya süren firma veya şahıs
lar hakkında - 25 . 7 . 1967 tarihli ve 6/8628
sayılı kararanme ile evvelce verilmiş izin de
iptal edilmiş olduğuna göre - kanuni takibat
yapılmamıştır.
e) Formikanın düşük fiyatla ithaline ve
piyasaya sürülmesine sebebiyet vermiş olan me
murlar haklarında dahi kanuni takibata tevesül olunmamıştır.
Firma yahut Özkar Şirketi yine yatırım
izninden faydalanarak ve keza kazma dahi
vurmadan asıl maksadına uygun hareket et
mek suretiyle formikadan sonra vagonlarea
porselen eşya getirtmiştir. Ancak ihbar
üzerine malî polis tarafından gümrükten çekilemeden* vaziyet edilmiştir. Muhtelif gümrüklere
getirtilmiş bu porselen eşya :
' (203 488 aded kahve fincanı, 28 020 aded
çay fincanı, 18 000 aded yumurtalık, 6 000 ta
kım çak takımı, 398 688 aded çay tabağı,
15 155 aded sosluk, 6 816 aded tuzluk ve biber
lik, 16 035 takım kahve takımı, 2 513 363 aded
muhtelif yemek tabağı ki, cem'an 3 188 519
aded ve ayrıca 7 635 takım) dır.
6. Nisan 1967 tarihli ve (Gorbon - Işıl
Seramik Fabrikası murahhas âzası Yüksek
Mimar Rebii Gorbon, İstanbul Porselen Sa
nayii A. Ş., Ticaret Müdürü Ferruh Özdil, Ça
nakkale Seramik Fabrikası A. Ş. Müşaviri En
ver Barlas, İstanbul Ticaret Odası Meslek
Grupundan Porselen Tüccarı Nizamettin Özkan,
İstanbul Hilton Oteli Satmalına Müdürü Fik
r e t Yeygün, Eczacıbaşı Seramik Fabrika Ti
caret Müdürü Mehmet Baler, Sümerbank Yıl
dız Porselen Fabrikası Satış Başmemuru Gün
gör Yılmaz, T. C. Turizm Bankası İştirakler
Şubesi ve Dilson Oteli Müdürü Haldun Oksar)
tarafından tanzim edilmiş raporda, getirtilen
bu porselen eşyanın inşaası mutasavver tesisle
rin birkaç yüzyıllık ve bütün Türkiye'nin de
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bir buçuk senelik ihtiyacına tekabül ettiği,
amblemsiz oldukları, Hilton Otelinin 2 000
kişi hesabiyle ve 4 takım olarak ihtiyacı 114 000
aded olduğu halde, Antalya'da inşa&sı mu
tasavver ve yine âzami 2 000 kişilik ve henüz
kazma dahi vurulmamış tesisler için Özkar
Şirketi tarafından getirtilmiş bu 16 000 do
larlık porselen eşya miktarının 3 188 519
aded olduğu ve Bakanlar Kurulu karariyle ve
rilmiş müsaadenin tamamı olan 131 000 dolar
lık getirtilmiş olması halinde de bu miktarın
takriben 18 - 19 milyona baliğ olacağı belirtil
miştir.
Keza raporda belirtildiğine göre, bu porse
len eşya yerli porselen fabrikaları mamulâtmdan daha düşük kalitede olup piyasada 3
ncü kalite namı altında isimlendirilen en dü
şük kalitedeki mallardandır. Faturaları düşük
fiyatlı olarak tanzim edilmiştir. Sebebi de fazla
mal sokabilmek ve porselen eşya gümrük resmi
%-100 olduğundan düşük gümrük ödemek için
dir. Bunlardan :
a) izin kararında sadece (131 000 dolarlık
porselen eşya) denilmek' ve (amblem şartı ko
nulmamak) suretiyle kapının ardına kadar
açık bırakıldığı ye gösterilen müsamahanın de
recesi görülmekte ve anlaşılmaktadır.
b) Yetkililere güvenmemiş ve müsamaha
göreceğine inanmamış olan bir firma veya
şahsın bu kadar ve bu şekilde mal getirmek
cesaretinde bulunamıyacağı tabiidir. Nitekim
daha evvel ithal ettiği formikayı gümrükten
çekmiş ve piyasaya sürmüş olması da bunu
göstermektedir.
c) Firmanın gazeteler vasıtasiyle akset
miş mahkemedeki bâzı beyanları da calibi dik
kat olup bu kanaati teyideylemektedir.
d) Bu porselen eşyanın bir kısmının güm
rükten çekildiği söylentileri ve iddiaları da
mevcuttur ki, bu husus ancak yeniden yapıla
cak tesbit ve tahkikatla anlaşılabilecektir. „
2. Etrüska Travel (Etrusca Travel) Şirketi
ile ilgili hususlar :
Niyazi Gönen adında bir şahsın Etrüska
Travel adlı bir italyan Şirketinin Türkiye mü
dürü olduğundan bahisle 22 . 1 . 1965 tarihin
de yaptığı müracat üzerine, yine turistik te
sisler inşası için Yabancı Sermayeyi Teşvik
Kanunu hükümlerinden faydalanması hususun^
da Bakanlar Kurulunca 6 . 11 . 1965 tarihli
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ve 6/5435 sayılı Kararname ile izin verilmiştir.
Bu kararname ile verilen izin 1 milyon doları
aynî. mütebakisi nakdi olmak üzere 3 milyon
dolarlık yatırım ve ithalât müsaadesidir.
Adı geçen Niyazi Gönen adındaki şahsın
da, poliste ve Kambiyoda, iyi tanınmamış ol
duğu yine kesin olarak söylenmektedir.
Bu şirket ve şahıs da bu izinden faydalan
mak suretiyle vö tesisler için kazma - dahi
vurmadan ilk iş olarak 6 972,40 dolarlık por
selen eşya ithal etmiş ve bu eşyanın gümrük
ten çekilmesine yine Ticaret Bakanlığınca
müsaade olunmuş ve eşya piyasaya sürülmüş
tür.
Aynı firma veya şahıs yine verilen izinden
faydalanmak suretiyle ve tesisler için kazma
dahi vurmadan ikinci parti olarak da 11 878,74
dolarlık lavabo, avize, formika,
porselen
eşya ithal etmiştir. Ancak Interinvest Şirke
tinin yukarıda söz konusu edilen getirttiği
vagonlarca porselen eşya gibi ihbar üzerine veya
bu eşyaya yukarıda açıkalndığı üzere malî
polis tarafından el konulması sırasında malî po
lisçe bu ikinci partiye elkonulduğu için güm
rükten çıkarılmamıştır.
Ticaret Bakanlığı birinci parti eşyanın ge
tirildiğini ve kendisinin müsaadesiyle güm
rükten çekildiğini ve tesisler için kazma dahi
vurulmadığını irildiği halde sanki bunlardan
hiç malûmatı yokmuş gibi Niyazi Gönen'e
23 . 2 . 1967 tarihli ve 5022/11 - 302 - 3792
sayılı bir yazı göndererek (yerli ortaklarla şir
ket kurulup kurulmadığını, tesisler için yapıl
mış yatırımları olup olmadığını, tesislerin pro
jelerinin yaptırılıp yaptırılmadığını, daha önce
ithal edilmiş malların nerelerde kullanıldığını)
sormuştur. Halbuki.
a)v Birinci parti getirtilmiş 6 972,40 dolar
lık porselen eşyanın gümrükten çekilmesine
Ticaret Bakanlığı müsaade etmiştir. Bu mü
saade verilirken (aynı sermayenin yatırımlar
da kullanılacağı ve tevsik edileceği) gibi şart
lar göz önünde tutulmamış, bunlara riayet olun
mamış ve gümrükten çıkarttırılan bu eşyanın
tesislerde kullanılıp kullanılmadığı kontrol ye
tevsik edilmemiştir.
b) izin şartlarına riayet etmemek sure
tiyle ithalât yapmış ve gümrükten çıkardığı
malı piyasaya sürmüş bu firma veya temsil
cisi yahut müdürü hakkında kanuni takibat
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yapılmamıştır. Bahusus, o da ancak A. P.. Gru
punda açılan bir genel görüşmeden sonra Ba
kanlar Kurulunca 9 . 12 . 1967 tarihli ve
6/9222 sayılı Kararname ile verilen iznin iptal
edilmesini mütaakıp da bu takibatın yapılma
mış olmasının, yapmıyanlarm sorumlulukla
rını daha da artırmış olacağı açıktır.
c) Yatırıma geçmeden yani kazma dahi
vurmadan hattâ tesislerin projeleri yapılmadan
birinci parti mezkur porselen^ eşyanın gümrükten
çekilmesine müsaade edenler ve bu eşyanın ya
tırımda kullanılmıyarak piyasaya sürülmesini
kontrol ve tevsik etmemiş ve bu hareketinden
dolayı şirket veya temsilcisi hakkında kanuni
takibata tevessül eylememiş olan vazifeliler
haklarında da cezai, inzibati ve idari takibat
ve tedbirlere tevessül olunmamıştır.
d) Müsaadenin veriliş şekli ve ithal fiyat
ları ve saire gibi hususlar yapılacak tahkikat
sırasında görülmüş ve anlaşılmış olacaktır.
Bu izne dair 6 . 11 . 1965 tarihli ve 6/5453
sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin de
9 . 12 . 1967 tarihli ve 6/9222 sayılı Kararname
ile iptal edilmiş olmasının, yolsuz yapılmış iş
lemlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmış olmıyacağı malûmdur. Hattâ bu iptal kararna
mesi, usulsüz işlemlerin ve durumların cereyan
eylediğinin delillerinden bulunmaktadır.
Netice :
A) Anayasanın 105 nci maddesinin 2 ; nci
bendi (Bakanların kendi yetkileri içindeki iş
lerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerindeh sorumlu olduklarını) tasrih eylemiştir.
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu (Yaban
cı Sermayeyi Teşvik Komitesinin Genel Sekre
terininN iç Ticaret Genel Müdürü) ve 9 ncu
maddesi de (Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nunun tatbikatında merciin Ticaret Bakanlığı)
olduğunu tasrih etmiştir.
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Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Türkel'de bü
tün işlemlere A. P. Grupunda yapılan bir ge
nel görüşmede muttali olmuş, hattâ usulsüzlük
ler yapılmış olduğunu ifade eylemiştir.
Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin yu
karıda bahis konusu edilmiş 14 sayfalık ve 1 nci
Hukuk Müşaviri M. Fethi Arıemre imzalı ra
porunda da bir kısmı açıklanmış olduğu üzere
yukarda 1 nci ve 2 nci maddelerde özetle izah
edilmiş usulsüz işlemlerin yapılması ve kanu
nen yapılması gereken takibatlara tevessül
olunmaması fiilleri ve davranışları Türk Ceza
Kanununun 230 ve 240 nci maddeleri şümulüne
girdiği kanaatindeyim.
Bunlar kısım kısım Sayın Macit Zeren'in,
Sayın Saldık Tekin Müftüoğlu'nun ve Sayın Ah
met Türkerin Ticaret Bakanlıkları "devrelerine
raslamakta ve bâzıları her üçünün Bakanlıkları
devrelerine sirayet eylemektedir.
B) Sayın Başbakan Bakanlar Kurulunun
Başkanıdır. İlgili Bakan ile sorumluluğu müştereîrtir.
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 1 nci
maddesi (Yabancı'Sermayeyi Teşvik Kanunu
hükümlerinden faydalanma izninin Bakanlar Ku
rulunca verileceğini) açıklamış ve interinvest
Şirketine de izin Bakanlar Kurulunca verilmiş
tir.
Sayın Başbakan Hükümetin ve itfranın başı
olması sebebiyle kanunların tatbikimde ve so
rumlulukların takibinde en yetkili ve !bu bakım
dan sorumluluk mevkiindedir.
Kendileri A. P. Grupunda yapılan bir ge
nel görüşmede yukarıda 1 nci ve 2 nci madde
lerde açıklanan bütün işlemlere ve duruma mut
tali olmuş bulundukları gibi, gerek interinvest
gerekse Entrüska Travel Şirketlerine verilmiş
izinlerin iptaline dair 25 . 7 . 1967 tarihli ve
6/8628 sayılı, 9 . 12 . 1967 tarihli ve 6/6922 sa
yılı kararnamelerin iptali ve diğer bir kararna
me ile de porselen ithalinin yasaklanması vesileleriyle de duruma vakıf olmuşlardır.

Yine mezkûr 9 ncu madde (aynı sermayenin
memlekete ithali hususunda ilgili giriş gümrü
ğüne emir verme yetkisini) Ticaret Bakanlığına
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi Ticaret
tanımıştır. Memurin Muhakemat Kanununa gö
Bakanlığına bağlı olmayıp, yalnız bu Bakan
re (tahkikat açma yetkisi) de doğrudan doğru
lığın iç Ticaret Genel Müdürü komitenin sekre
ya Bakana aidolup (Cumhurbaşkanının tasdiki
teridir. Komite üyeleri muhtelif Bakanlıkların
ile tâyin edilen memurlar hakkındaki tahkikatın
ve teşekküllerin memurlarıdır.
Bakanlarca daireleri erkânından teşkil edile
Bütün bunlara rağmen Sayın Başbakan yu
cek heyete yaptırılması) icabeder.
| karda açıklanan fillere ve durumlara el koyma— 65
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mış, *binnetice gerek sorumlu memurlar gerek
se gayrikanTini mal ithal edip piyasaya sürmüş
olanlar hakkında kanuni işlemlere ve takibata
tevessül edilmesi hususunda icabını yapmamış
tır.
Bu davranışı ve bunlara göz yummuş olma
sı yine Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı
maddeleri şümulüne girdiği mütalâasındayım.
Bu sebeplerle Sayın Başbakan ve Ticaret
Bakanı Sayın Ahmet Türkel ile eski Ticaret Ba
kanları iSaym Macit Zeren ve Sayın Sadık Te
kin Müftüoğlü haklarında Anayasanın 90 ncı
ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddelerine tevfikan Meclis soruşturması
(tahkikatı) açılmasını saygılarımla arz ve tek
lif ederim.
6 . 3 . 1968
ZonguldakMilletvekili
Ekmel Çetiner
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BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, gün
demin seçimler bölümünün 2 ve 3 ncü sırala
rında yazılı ve biraz önce okunmuş olan Sayın
Ekmel Çetiner'e ait iki önerge için ayrı ayrı
kurulacak olan T. B. M. M. Soruşturma Hazır
lık komisyonlarının 18 er üyeden teşkilini tas
vibinize sunmak suretiyle karara bağlıyacağım.
18 er üyeden bu komisyonların teşkilini kabul
edenler işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir. Her iki komisyon 18 er üye
den kurulacaktır.
Seçim tarihinden itibaren 15 gün içinde il
gililerin görüşlerini komisyonlara bildirmeleri
ni tasvibinize sunuyorum. Bu hususu kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.

4. — SEÇİMLER
1. — 11 numaralı T. B. M. Meclisi Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna bir üye seçimi.
2. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Refet Sezgin'in, Ereğli Kömür İşletmesi Müesse
sesi için yapılan ihale hakkındaki tutum ve fiil
lerinin T. G. Kanununun 240 ncı maddesine te
mas efttiği iddiasiyle hakkında, Anayasanın
90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesini incelemek
üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/59)
3. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in, Yabancı sermayesi teşvik Kanunu gereğince
yapılması gerekli işlemlerde gösterdikleri ihmal
ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C. Kanununun
230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına girdiği
iddiasiyle Başbakan, Ticaret Bakanı Ahmet
Türkel ile eski Ticaret bakanları Macit Zeren
ve Sadık Tekin Müftüoğlü haklarında Anaya
sanın 90 ncı maddesi gereğince bir Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesini incelemek
üzere kurulacak Soruşturma-Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/60)
BAŞKAN — Her 3 seçimin bir arada yapıl
masını tasvibinize-sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Her 3 seçim için bir tasnif kurulu teşkilini
tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi 3 kişilik tasnif kurulunu seçmek için
ad çekiyoruz;
Hasan Fehmi Boztepe (Antalya Milletve
kili)? Yok.
ismet İnönü (Malatya Milletvekili)? Yok.
Sadi Binay (Bilecik Milletvekili) ? Yok.
Ferda Güley (Ordu Milletvekili)? Burada.
Ömer Usta (Trabzon Milletvekili)? Burada.
Settar İksel (İzmir Milletvekili)? Yok.
Tekin Arıburun (İstanbul Cumhuriyet Se
natosu üyesi)? Yok.
Gültekin Sakarya (Sivas Milletvekili)? Yok.
Fehmi Alpaslan (Artvin Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi) ? Yok.
Cemal Tarlan (Tekirdağ Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi)? Yok.
İlyas Kılıç (Samsun Milletvekili)? Burada.
Ferda Güley, İlyas Kılıç ve Ömer Usta'dan
mürekkep tasnif, kurulu teşekkül etmiştir.
Şimdi hangi ilden seçimlere başlıyacağımızı
tesbit için ad çekiyorum : Maraş.
Maraş'tan başlıyoruz efendim. Oy puslalan
dağıtılmıştır, ismi okunan arkadaşlar kürsü
deki sepetlere oylarını lütfen kullansınlar. - '
Efendim, üç tane sepet var, gündemdeki
sıraya göre sepetler numaralanmıştır. Gündem-
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-deki sıraya göre oylarınızı lütfen kullanınız.*
Maraş'tan başlıyoruz.
(Oylar toplandı.)
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye
ler lütfen oylarını kullanmakta isticjal buyur
sunlar.
Biraz evvel teşekkül eden tasnif komisyonu
lütfen yerini alsın. Sayın Ferda Güley, Sayın
Ömer Usta, Sayın tlyas Kılıç.
^ Oyunu kullanmıyan arkadaş var mı? Yok.
Oylama işlemi bitmiştir.
(Oyların ayırımı yapıldı.)
BAŞKAN — Tasnif neticeleri gelmiştir, şim
di sırasiyle mazbataları okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
11 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazır
lık Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için
yapılan seçime (141) üye katılmış olup, nisap
temin edilemediğinden tasnif cihetine gidileme
miştir.
Arz olunur,
Üye

•""".

Trabzon Milletvekili
Ömer Usta

'

Üye

Samsun Milletvekili
tlyas Kılıç

üye
Ordu Milletvekili
- Ferda Güley

Yüksek Başkanlığa
Zonguldak Milletvekili Çetiner'in, Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin hakkında
TYfeelis soruşturması açılmasına dair önergesi
üzerine kurulacak soruşturma Hazırlık Komis-
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yonu için yapılan seçime 140 üye katılmış olup,
nisap temin edilmediğinden tasnif cihetine gidil
memiştir.
Arz olunur.
Üye
üye
Trabzon Milletvekili
Samsun Milletvekili
Ömer Usta
tlyas Kılıç
üye
Ordu Milletvekili
Ferda Güley
Yüksek Başkanlığa
Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in,
Başbakan, Ticaret Bakanı Ahmet Türkel ile eski
Ticaret Bakanları B£acit Zeren ve Sadık Tekin
Müftüöglu haklarında Meclis Soruşturması açıl
masına dair önergesi üzerine kurulacak soruş
turma Hazırlık Komisyonu için yapılan seçime
(142) üye katılmış olup, nisap temin edilmedi
ğinden tasnif cihetine gidilmemiştir.
Arz olunur.
üye
üye
Trabzon Milletvekili
Samsun Milletvekili
Ömer Usta
tlyas Kılıç
Üye
Ordu Milletvekili
Ferda Güley
BAŞKAN —• Okunan mazbatalardan anlaşıl
dığı gibi çoğunluk bulunmadığından, esasen
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı gündeminde gö
rüşülecek başka mevzu da olmadığından Birleşik
Toplantıyı kapatıyorum.
Kapanma saati: 17,53

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik Toplantısı
GÜNDEMİ
8 NOI BİRLEŞİM
3 . 4 . 1 9 6 8 Çarşamba
Saat: 15,00
1. — BAŞKANLIK DÎVANININ SUNUŞLARI
1. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 11 numaralı T. B. M. M. Soruşturma
Hazırlık Komisyonundan istifa ettiğine dair
önergesi.
2. —-Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm,
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile eski Baymdirlık Bakanı O/du Milletvekili Arif Hikmet
Onat hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M.
M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12, 14 ve
22 nci maddeleri gereğince bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesini incelemek
üzere kurulan T. B. M. Meclisi Soruşturma
Hazırlık Komisyonunun görev süresinin uza
tılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi
(9/53)
3. — 27 Mayıs 1960 tarihinden* evvelki ba
kanlara ait iade. olunan 35 dosya hakkındaki
T. B. M. Meclisi Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun görev süresinin uzatılmasına dair
Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/56)
2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR
3. — SEÇİMLER
1 — 11 Numaralı T. B. M. Meclisi Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna bir üye seçimi.
2. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın
Refet Sezgin'in, Ereğli Kömür İşletmesi Mües
sesesi için yapılan ihale hakkındaki tutum ve

fiillerinin T. C. K. nun 240 ncı maddesine temas
ettiği iddiasiyle hakkında, Anayasanın 90 ncı
ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddesi gereğince Meclis soruşturması
açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku
rulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye
seçimi (9/59)
3. — Zonguldak Milletvekili Ekmek Çetiner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu gereğince
yapılması gerekli işlemlerde gösterdikleri ihmal
ve yaptıkları usulsüzlükler, T. O. K. nun 230 ve
240 ncı maddeleri kapsamına girdiği iddiasiyle
Başbakan, Ticaret Bakanı Ahmet Türkel ile es
ki Ticaret Bakanları Macit Zeren ve Sadık Te
kin Müftüoğlu haklarında Anayasanın 90 ncı
maddesi gereğince bir Meclis soruşturması açıl
masına dair önergesini incelemek üzere kurula
cak soruşturma hazırlık komisyonuna üye se
çimi (9/60)
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ. GERE
ĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN
SÖZLÜ SORULAR
5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK
TEKLİFLERİ
6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ
7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE
DİVANA SEVK ÎLE ÎLGİLÎ KONULAR

