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IV _ BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca seçilen Üyesi Kasım Gülek'in, 
memleketimizin geçirmekte olduğu buhran 
ve seçim sisteminin mahzurlarının gideril
mesi konularında gündem dışı demeci. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon 
Üyesi Ömer Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, yakınlarına ve 
kardeşlerine sağlamış olduğu kredilerin 
temin edilişinde ve yatırım indiriminden 
istifade ettirilmelerinde Beş Yıllık Kalkın
ma Plânına aykırı hareket edildiği ve bu 
fiilin T. C. Kanununun 240 ncı maddesi 

3:5 

Sayfa 
kapsamına girdiği iddiasiyle Başbakan 
hakkında Anayasanın 90 nmcı ve T. B. 
M. Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına dair önergesi 
(9/16) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü, mad
desinin 5 ve 7 nci fıkralarının değiştirilme
sine dair Tüzük teklifini görüşecek İçtü
zük Geçici Karma Komisyonuna üye seçi
mi (2/332) 

4. — »Cumhuriyet Senatosu Trabzon 
Üyesi Ömer Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Mil
letvekili Özer Ölçmenin, yakınlarına ve 
kardeşlerine sağlamış olduğu kredilerin 
temin edilişinde ve yatırım indiriminden 
istifade ettirilmelerinde Beş Yıllık Kalkın-
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Sayfa 
ma Plânına aykırı hareket edildiği ve bu 
fiilin T. C, Kanununun 240 ncı maddesi 
kapsamına girdiği iddiasiyle Başbakan 
hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince Meclis Soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemek 
üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi (9/16) 7:8 

5. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğîu ile Çorum Milletvekili Ca-

Soruşturma Hazırlık komisyonlarının 10 ar 
üyeden teşekkül etmesi hususu kabul olundu. 

Soruşturma Hazırlık komisyonlarındaki ye
ni oranlara göre açık üyelikler için ve, 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Başba
kan hakkında Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesini incelemek üzere kurulacak So
ruşturma Hazırlık Komisyonu üyelikleri için 
yapılan seçimler sonunda, gösterilen adayların 
ilgili komisyonlara seçilmiş oldukları bildirildi. 

Yeni oranlara göre, halen mevcut 15 aded 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna yeni üyeler 

Rapor 
1. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 

Esatoğîu ile Çorum Milletvekili Cahit Angı'-
nın, makam ve memuriyet mevkii ile ilgili işlem
lerde, memuriyet mevkii ve nüfuzunu suiistimal 
ettiği ve bu fiilin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 

Sayfa 
hit Angı'nnı, makam ve memuriyet mevkii 
ile ilgili işlemlerde, memuriyet mevkii ve 
nüfuzunu suiistimal ettiği ve bu fiilin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasiyle Başbakan haJkkmda Ana
yasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi ge
reğince Meclis Soruşturması açılmasına — 
dair önergesi ve 13 numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporu (9/13) (S. 
Sayısı.: 74) 8:65,65:123,124:129 

katılmış olduğundan, adı geçen komisyonlar
dan çalışmalarını bitirip raporunu hazırlamamış 
olanlarına 22 . 7 . 1970 tarihinden iti>aren 80 
günlük mehil verilmesi kabul olundu. 

Birleşime Saat 16,28 d.o son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 

Kâtip 
Erzurum 

Naci Gacır oğlu 

maddesine uyduğu iddiasiyle Başbakan hakkın
da, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi iç
tüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesi ve 13 nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
(9/13) 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

II — GELEN KAĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15,00 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 
KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük İMilîet Meclisi toplantısının 1 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama--'yapıldı.) 
BAŞKAN — IGereMi çoğunluğumuz yardır, müzakerelere başlıyoruz. 

IV . BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanın
ca seçilen üyesi Kasını Gûlek'in, memleketimi
zin geçirmekte olduğu buhran ve seçim sistemi
nin mahzurlarının giderilmesi konularında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Kasım Gü-
lek söz istemiştir. 

•Buyurun Sayın ;Gülek. 

KASIM GÜLEK (C. S. Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi) — Sayın Başkan, .Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin muhterem üyeleri, aziz arka
daşlarım; 

Türkiye Büyük Millet ıMeclisinde hizmete 
başlayalı 30 yıl olmuş, tek parti devrinde, çok 
partili devirde Parlâmento üyeliği etmiş, iktidar
da, 'muhalefette vazifede bulunmuş, tatlı, acı 
usun tecrübe görmüş badireler geçirmiş bir ar
kadaşınızım. Huzurunuzda bu tarihî celsede, 
senatiör ve milletvekillerinin büyük ıçoğunluğunu 
bir araya getiren bu topluluk huzurunda, önü
müzdeki meselelere ışık tutacağını umduğum bâ
zı görüşlerimi kısaca açıklamama Imüsa&dehizi 
rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; memlleketimiz buh
ranlı devirler geçiriyor: iktisadi buhran, scıyal 
buhran, -gençlik buhranı, üniversite jbuhranı.. 
Milleti derinden sarsan buhranları tekar teker 
ele almak yetmez. Buhranların birini halledeibi-
lirsink, temelini halletmezseniz arkasından ihe-
men başkaları gelir. Üst üstüne gelir. Bunları 
derinliğine incelemek lâzımdır, esasına çare 

bulmak lâzımdır. Buhranların sebeplerini iarıya-
rak bulmak ve halletmek lâzımdır. Bu buhran
ların sebebi demokratik ,rejim değildir. Bu te
mel inançta, başta Sayın Devlet Başkanı; ikti
dar, muhalefet hepimiz beraberiz. Hepimiz ina
nıyoruz ki temel; sosyali, demokratik, lâik jhukuk 
rejimidir; bunun dışına çıkılmaz. 

Muhterem arkadaşlarım; demokratik rejimin 
temeli Parlâmentodur. Meselelerimizi Parlâmen
to ;hal! edecek.J En kuvvetli dayanağımız Parlâ
mentodur: OtoriteUi, mehabetli Parlâmento.. 
Parlâmentonun temeli de seçimdir. Bugünkü 
seçim sistemi istediğimiz, özlediğimiz mehaibst-
li yeterli Parlâmentoya bizi zor götürür. 

Aziz arkadaşl'arım, bugünkü seçim sistemi 
Türkiye'nin şartlarına uygun değildir. Her par
tiden milletvekili ve senatör arkadaşlarımın fou-
raya ,11e zorluklarla, ne dar boğazlardan geçerek 
geldiğini hepiniz bilirsiniz, hepimiz biliriz. Yine 
hepimiz biliriz; öyle olaylar olmugtur İd, bun
larla övünemeyiz. Bugünkü delege, önseçim sis
temi ile istediğimiz Parlâmentoyu kurmak zor
dur. Vatandaşa hakiki seçme hakkını (bugün 
sağlayamıyoruz. Şimdiki usulle vatandaşın seç-
nıs hürriyeti çok kısıtlanmıştır, istediğine oy 
varemez, beğendiğine ,reyini kullamamiaz. (Gitti
ğimiz yerlerde hepimize şikâyet etmişlerdin 
«Üş, beş yüz kişinin tâyin ettiği listelere damga 
vurdurmak mecburiyetinde bırakıyorsunuz bizi» 
demişlerdir. 30 kişilik (liste içindeki adayların 
kim olduğunu vatandaş değil, politika ile uğra
şanların dahi kolay kolay bulması mümkün de-

IİT. 
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Aziz arkadaşlarım, sık silk denir; Seçim 
Kanununda gerekli değişiklik yapılacaktır, .'par
tiler bu hususta anılaşmaya varmıştır. Bunları 
çok dinlemişiz dir.. Seçimlerin ertesi gün bunlar 
söylenir, unutulur, yeni seçimlerden kısa bir sa
man evvel ede alınır, o vakit de, «ne yapalım va
kit yoktu değiştirilemedi», denir. Seçim (siste
mini değiştirmek mecburiyetindeyiz. Mevcut 
sistemle buhranlara hal bulmaya imkân yoktur. 
Çıkar yol, dar bölgeyi kabul ietmektir: Tak 
milletvekili seçim bölgeleri.. Her partiden bir 
adayın bulunduğu bu bölgelerde vatandaş ada
yı görür, seçer, (tanıdığına, inandığına oy verir. 
Önseçimi yoîktur, delege yoktur, liste yoktur bu 
usulde. Demokraside uzun yüzyıllar tecrübe 
görmüş milletler bu yoldan gitmektedirler. 
Şimdiki seçim sistemi ile, önseçimle delegeli üs
teli yoldan gelen milletvekilleriniın fikir ve ha
reket serbestliği çok kısıtlanmıştır. Aracısız, 
doğrudan doğruya millete oy verme imkânını ta
nıyan dar bölge yoldan gelen senatör, milletve
kili çok daha cesaretle vazife görür, kuvvetli 
meclis meydana gelir. 

Muhterem arkadaşlarım; partiler demokrasi
nin temel şartıdır, dedik. Anayasada. Elbette 
partilerin demokraside yeri büyüktür. Ancak, 
bunu parti yöneticileri, oligarşisi haline getir
dik. Parti sözcülüğü dışında milletvekilinin va
zife görmesinin ne kadar zor olduğunu hepiniz 
teker teker biliciniz. 

Muhterem .arkadaşlarım; bir otorite buhra
nından bahsediliyor. Otoriteli, kuvvetli iktidar 
dar bölge ile seçilmiş mecliste çok kolaylıkla 
elde edilir. 1061 Anayasası yapılırken büyük 
bir fırsat kaybedilmiştir. Dünya anayasalan-
nm en güzel taraflarını bir araya getirerek bir 
Anayasa meydana getirildi. îkinci Dünya Har-
bindenson^a yapılan en modern Anayasa Alman 
ve ..İtalyan, anayasaları idi. Bunların 'en iyi ta
raflarını alarak güzel bir Anayasa meydana 
getirildi. Bu belki ilmî bir Anayasa oldu. Ama 
bünyemize uygun bir Anayasa olmadı. 

Aziz a,rkadaşlanm;,Türk Milleti güler yüzlü, 
sevilir, sayılır ama otoriteli bir devletim daima 
hasreti içinde olmuştur. Demokratik rejim için
de böyle otoriteli, sayılır bir devlet kurmak 
mümkündür. Demokratik sistemden fedakârlık 
etmeden bulunacak yol vardır. Bu, Başkanlık 

sistemi, Prezidansiyel sistemdir. Milletin seç
tiği Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı, aynı za
manda 'Hükümet Başkanı olur. Seçildiği müd
detçe değişmez. Parlâmento geniş murakabeyi 
yapar. 

MEHMET SEYDfBEYOĞLU (Kastamonu 
Milletvekili) — Anayasa, Anayasa. 

ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
Anayasa var. 

KASIM GÖLEK (Devamla) — Bunun . - bir 
tek misalini vereceğim- De Gaulle Fransası,. 
Dört defa Cumhuriyet kurtauş, istikrarlı Dev
let meydana getirememiş Fransa'da. De Gaulle 
bu sistemle istikrar getirmiştir ve tarihinde gö-
rüilmemiş gelişmeyi getirmiştir. 

anayasalda değişiklik şarttır. Anayasa an
cak milletlerin tecrübeleriyle o millete en uygun 
çeMe gelebilir. Türk Milleti 10 yıldır bu tec
rübeyi yaptı ve şimdi sadece retuş değil, Anaya
sayı esaslı, şekilde değiştirmek gereği ile karşı 
karşıyadır. 

10 yıllık tecrübeden sonra bu, ancak refe
randum yolu ile yapılabilir. Referandum en 
demokratik usullerden biridir. Seçimden belki 
daha demokratiktir., Aracısı yoktur, hiçbir su
rette,. (C. H. P. sıralarından -protestolar, A. P. 
sıralarından alkışlar) 

ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
Yeter artık. 

KASIM GÖLEK (Devamla) — Sayın Baş
kan, sözümü tamamlıyorum, özetliyeyim; mün
ferit meseleler üzerinde durmak buhranları hal
letmez. Meselelerin temeline inmek mecburiye
tindeyiz. Meselenin temeli; seçim sistemidir, 
Anayasada yapılması gereken derin, esaslı deği
şikliktir. i(A. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» 
sesleri) Bunlar hepimizin meseleleridir. Prob
lemlerimizi sadece partiler gözü ile görmek doğ
ru değildir. 

ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
Biraz da Yunanistan'dan bahset. 

KAiSIM GÜLEK (Devamla) — Bunlar par-
tilerüstü millet meseleleridir. Birbirimizi in-
estmeden, birbirimizi kötülemeden parti grupla
rı olarak, partiler olarak, bütün vatandaşlar 
olarak payımıza düdeni yapmak mecburiyetinde
yiz. Partiler üstünde, parti çıkarları üstünde 
millet çıkarları var. 
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Partili olmak, gayet tabiîdir, ama parbiaan 
particilik kötü şeydir. Memleket meselelerine 
partizanı partici olarak bakmamalıyız. Bütün 
millet konularını, bütün milletin dikkatle izle
diği bugünkü toplantımızın konusunu da bu açı
dan ele alalım ve karara varalım. 

Tanrı millet hayrına en doğru karara varma
da neyimize yardımcı olsun. 

ıSaygılarımı ısunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili -
özer ölçmen'in, yakınlarına ve kardeşlerine sağ
lamış olduğu kredilerin t emin edilişinde ve yatı
rım indiriminden istifade ettirilmelerinde Beş 
Yıllık Kalkınma Plânına aykırı hareket edildi
ği ve bu fiilin T. C. Kanununun 240 ncu madde
si kapsamına girdiği iddiasiyle Başbakan hakkın
da Anayasanın 90 ncı ve T, B. M. Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önerge
si (9/16) 

BAŞKAN — önergeyi takdim ediyoruz efen
dim. 

3 . 8 . 1970 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 

Toplantısı (Sayın Başkanlığına 

A) AET. - Türkiye Ortaklık Konseyinin 
Nisan 1970 tarihinde T. B. M. M. Başkanına sun
duğu 5 yıllık faaliyet raporuna ve AET. nez-
dindeki Türkiye Daimî Delegeliğinin iki yıllık 
bültenlerine göre: 

Ankara Anlaşmasına ek malî Protokol hü
kümleri çerçevesinde, Türk ekonomisinin ve
rimliliğini artırmak ve kalkınma pdânını gerçek
leştirmek üzero 32 özel sektör projesine, 5 yıl
lık «Hazırlık dönemi» süresince 29,9 milyon do
lar tütarrnldaki kredi mukaveleye bağlanmış 
bulunmaktadır. 

1909 yılında finanse edilen projelerden 3 nün 
isimleri ile aldıkları kredi miktarları raporda 
belirtilmektedir. 

Bu projeler, 
1. Philips grupunun yüzde 50 iştirak ettiği 

Birleşik Aydınlatma T. A. Ş. Ampul Fabrika
ları. 

Sermayesi : 12 milyon Tl. 
Kredi : 844 bin dolar., 
Kredinin sermayeye oranı : Yüzde 92. > 
2. 3 enternasyonal firmanın ortak olduğu 

Sif aş Bursa Naylon İpliği Tesisleri, 
'Sermayesi : 52 milyon Tl._ 
Kredi : 450 bin dolar. 
Kredinin sermayeye oranı : Yüzde 11. 
3. İsparta Terakki'Kol.Şrt. ortakların

ca kuruluş ORMA T. A. §. Kontrapİâk Fabri
kası, 

(Sermayesi : 500 bin Tl. 
Kredi : 1,2 milyon dolar 
Kredinin sermayeye oranı : Yüzde 3 200 dür. 
Daha önceki yıllarda kredi tahsisi almış olan 

projelerin sermayeleri tetkik edildiğinde, kredi
nin sermayeye oranının, 

Çelik Halat ve Tel Sanayiinde : Yüzde 70. 
Nuh Çimentoda : Yüzde 60. 
Mensucat Santralde : Yüzde 25. 
Aksu İplik Dokumada : Yüzde 20. 

Mannesmen - Sümerbank Boruda: Yüzde 16 
olduğu ve 32 projeden bir tanesi, hariç, diğer
lerinin aldığı kredi miktarının sermayelerini aş
madığı görülmektedir. iSermayeşinin 32 misli 
kredi alan bu müstesna projenin sahibi bulunan 
ORİMA T. A. Ş. nin hisselerinin yüzde 30 u Baş
bakanın kardeşi Şevket Demirel'e, yüzde 30 u 
Terakki Kolektif Şirketine, yüzde 40 ı da Is-
partalı tüccarlara ait bulunmakta ve Terakki 
Kolektif Şirketinin hisseleri de yüzde 24 ü Şev
ket Demirel'e, yüzde 16 sı Affi. Demirel'e, yüzde 
36 sı Başbakanın kayınbiraderi Yılmaz Şener'e, 
yüzde 24 ü Başbakanın köylüsü ve eski iş ortağı 
Mehmet özdemir'e isabet edecek şekilde dağıl
maktadır. 

Aldığı krediyle, ortağı olduğu şirketin ser
mayesi ara^ın-daki nisbetsizliğe ilişkin bir soru-
yaJ; Şubat ayında tertiplediği basın toplantısın
da cevap veren Şevket Demirel; 

«Şirket henüz 500 bin lirabktır, ama hisse 
senedi satışa çıkarmak suretiyle sermayesi artı
rılacaktır. Kredi oddadır. Alınmamıştır» ifa
desini kullanmıştır. 

Doların serbest piyasada 1 5 - 1 6 Tl. sından 
muamele gördüğü, normal transferlerin bir yıl 
cıra beklediği bir memlekette 30 yıl vadeli, 7 yıl 
ödemesiz, yüzde 4,5 faizli, 1 milyon 200 bin do
lar dış finanasmanım sağlamış bir şirkete ortak 
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'bulmakta zorluk çekilmiyeceği ekonomik bir 
realitedir. Kaldı ki, AET. Daimî Temsilciliği
mizin Aralık 1969 - 0cak 1970 bülteninin 64 ncü 
sayfasında Terakki Kolektif Şirketine bu kredi
nin 356 bin dolardık (6 milyon Tl. lık) kısmı
nın, yani .1 009 % nîn evvelden ödendiği zikre-
dilme'kie ve Şevket Demirerin beyanı nakzedil-
mektedir. 

AET. ile aramızdaki Ankara Anlaşmasının 
malî Protokolünün 4 ncü maddesinin 3 ncü fık
rasında: 

«Bir ödünç Türk Devletinden gayrı bir te
şebbüs veya topluluğa (Yani özel sektör) ve
rildiği zaman, Türk Devletinin garantisine bağ
lanır» denilmektedir. 

Bu fıkraya göre, ortaklarının çoğunluğunu 
Barbakanın yakın alcrabalaranın teşkil ettiği bir 
şirkete, Avrupa Yatırımlar Bankasının Türk 
•ekonomisini kalkındırmak için açtığı bir kre
diden, görülmemiş bir çabuklukta ve anor
mal onanda yapılan kredi tahsisinin teminatc^sı 
T. O. Hükümetinin Başkanı olarak bizzat Sü
leyman Demirel olmaktadır. 

Kredinin onayından mesul olan DPT, Baş
bakanlığa doğrudan doğruya bağlı, Maliye 
Bakanlığı Hükümetin bir organı ve Sanayi 
Kalkınma Bankası ise çeşitli yollarla Hükü-
îiîsîi denetimine tabi olan kuruluşlardır. 

Bu bakımdan, bahsolunan kredi tahsislini 
aümkün kılan adı geçen (touluşiarJa Hü

kümet Başkanı anasında fiilî ve hukukî biir 
illiyet rabıtası olmak iktiza eder. 

B) Doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlı 
ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından biz
zat yönetilen Devlet Plânlama Teşkilâtımü 
kayıtlarına ve basma intikal eden haberlere 
göre, Başbakanın küçük kardeşi Ali Demirel'e 
kanunsuz ve usulsüz olaark 600 bün liralık «Ya
tırım indirimi» sağlanarak, bu miktar her tür
lü vergiden muaf tutulmuştur. Şöyle ki: 

1. Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 
1903 yılında yayınlanan «Yatırımların ve ih
racatın teşviki ve uygulama pasları» adındaki 
kitabın 14 ncü sayfasında, «Birinci kısım» baş
lığı altında, 193 sayılı «Oelir Vergisi Kanunu
na» ve 933 sayılı «Kalkınma Plânının uygu
lanması esaslarına dair Kanuna» dayanılarak, 
«yatırım indirimi şöyle tarif edilmektedir: 
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a) «Yatırım indirimi, kısa bir tanımlama 
ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine 
tanınmış bir vergi istisnasıdır. Kanunda be
lirtilen şartlara uygun olmak kaydı ile yapı
lan yatırımların bir kısmı yatırımcının beyan 
odeceği kasınçtan düşülür. Daha açık bir (an
latımla, özel sektör yatırımlarının belirli bir 
kısmına Devlet, yatırını indkimi yoliyle yardım 
odej\ 

b) Yatırıra indiriminde bir değer azalışı
nın itfa edilmesi söz ]iamusu değildir. Yatı
rım tutarının belirli bir kısım kazançlardan 
düşürülerek yatırımcının ödıiyeceği vergi mik
tarındı?, inâinim aağîanır. 

c) Yatırını indiriminde amaç öseî sektör 
yatırımlarının, kalkınma Plânında öngörülen 
sahalara kaydırîlmasıdır.» 

Ayrıca aynı kitabın 17 nci sayfasında ise 
yatırım indiriminin uygulama şartları bildiril
mekte ve şöyle dönülmektedir: 

d) «Yatırım indiriminin uygulama şartla
rı Gelir Vergisi Kanununun ek 2 nci madde
sinde açıklanmış olup asıağıya alınmıştır. 

e) Yapılan yatırım, Devlet Plânlama Taş-
feilâtınm hazırladığı kalkınma plânlarına uygun 
bulunmalıdır. 

f) Yatırımlar, istihsali genişletmeye, pro
düktiviteyi artırmaya ihracatı geliştirmeye, 
mahsul ve mamullerin kalitesini ıslaha, kültür 
seviyesini yükseltmeye, ilmî ve teknik araştır
malara, çalışma güvenliğini |sağlamaya, yaban
cı turist celbini temine matuf olmak üzere, bi
na (personel lojmanları dışındaki meskenler 
hariç), ma'kina, tesisat, teçhizat, taşıma vası
tası ve benzeri yenil aktiv değerlerin tedariki 
ve kuruluşu ile ilgili olmalıdır. Arazi tedariki 
ve yedek parça temini iıîe ilgili yatırımlar in
dirimden faydalanamaz. Ziraatta kullanılacak 
kimyevi gübre ve ilâç tedariki yatırım olarak 
kabul edilir.» 

2. Yatırım indiriminin kanunî ve resmî 
tarif ve şartları böyle olduğu halde Devlet 
Plânlama Teşkilâtı, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının temel lilkelerine tamamen aykırı ola
rak Başbakanın küçük kardeşi Ali Demirerin 
«ÖFîel Yükseliş Kolejine» de yatırım indirimi 
sağlamıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının «Eği
tim sektörü» ile ilgili 159 ncu sayfasında aynen 
şöyltö denilmektedir: 
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a) Özel öğrettim kurumlarının düşük nite
likte hizmet .sağlamaları, kamu eğitim kurum
larının niteliğini düşürücü yönde gelişmeleri 
özellijkle yüksek öğretim kademlinde insan gü
cü politikasını bozucu ve sonucundan istihdam 
sorunları doğuracak kapasiteler yaratmaları, 
tüm eğitim sistemini bozucu bir sorundur. Bu 
gibi gelişmelere imkân verilmiyecek vıe devamlı 
bir izleme düzeni kurulacaktır.» 

b) «Bütün eğitim kurumlarının Millî Eği
tim Balkanlığı içinde toplanması esastır. Eği
timle hizmetin birbirinden aynlamıyacağı Mil
lî Savunma, Sağlık, Tarım ve Emniyetle ilgili 
kurumları dışındaki bütün eğiMm kurumları
nın Millî Eğitim Bakanlığıma bağlanması ta
mamlanacaktır.» 

c) İkinci Beş Yıllık Kalîkınma Plânının 
yukarıya alınan temel ilkesine göre: «Bütün 
eğitim kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığı içlin
de toplanması elsasdır.» 

Görülüyor ki Kalkınma Plânı, özel öğretim 
ve eğitim kurumlarını teşvik etmejktedir. Ay
rıca Kalkınma Plânında ve yıllık pıogrıamlar-
da, özel eğitim ve öğretim kurumlarına «yatı
rım indirimi» tanıyabileceği hiçbir şekil ve 
surette öngörülmüş değildir. Bu itibarla, Özel 
eğitim ve öğretim kurumları, Kalkınma Plâ
nının 933 sayılı Uygulama Kanununun derpiş 
ettiği teşvâlk tedbirlerinden istifade edemezler. 

d) Halbuki, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Plâ
nın temel ilkelerini mezkûr kanunun hükümle
rini, resmî ve kanunî kavramları hiçe sayarak, 
çiğneyerek, Başbakanın Ikardeşi Ali Demirerin 
özel Yükseliş Kolejine, 23 numaralı dosya ve 
148 sayılı belge ile yüzde 30 oranında yatırım 
indirimi uygulamıştır. Ve bu suretle Ali Demi-
rel'in 2 milyon liralık yatırımının 600 bin li-
rabjk kısmını her türlü vergiden muaf tutmuş
lardır. Yani Devlet Plânlama Teşkilâtının ta
biriyle Devlet, Ali Demirel'e yatırım indirimi 
yoliyle yardımda bulunmuştur. 

e) Devlet Plânlama Teşkilâtı yukarda da 
belirtildiği gibi Başbakanlığa bağlıdır. Ve biz
zat Başbakan Süleyman Demire! tarafından yö
netilmektedir. Bu sebeple, Başbakanın A l De
mirerin özel Yüİkseliş Kolejine, haksız ve ka
nunsuz olarak yatırım indirimi tatbik olunmak 
suretiyle menfaat sağlanmasında, Başbakanın 
hukukî ve fiilî illiyet rabıtası aşikârdır. 

Netice : 
a) Gerejk ORMA (Orman Mahsulleri tnteg-

re Sanayii ve Tioaret Anonim Şirketi) ne, 1 
milyon 200 bin dolarlık, AET. (Ortak Pazar) 
kredisinin, hususi bir muameleye tâbi tutularak 
haksız, görülmemiş bir çabuklulk ve görülme
miş bii' şekilde (sağlanmasında, 

•b) Ve gerekse özel Yükseliş Kolejline 600 
bin liralık yatırım indirimi uygulamasında, 

Başbalkan Süleyman DemireTin vazifesini su
iistimal ettiği, kardeşlerine menfaat sağladığı, 
Devleti zarara soktuğu, kredinin almışında, ya
tırım indiriminin uygulanmasında Başbakan
lık sıfat ve yetkilerinin rol oynadığı, bu sebep
le Türk Oeza Kanununun 240 ncı maddesine göre 
suç işlediği anlaşılmaktadır. 

Bu sebeple, Başbakanın ısorumluluğunun 
tesbitâ ve diğer sorumluların bulunması içsin 
Anayasanın 90 ncı maddesi ve T. B. M, M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve mütaakıp 
maddeleri gereğince, Başbakan Süleyman De
mire! hakikında «Meclis Soruşturması» açılması
na mütedair önergemizin işleme konulmasını 
saygılarımızla arz ederiz. 

3 . 8 '. 1970 
Trabzon Senatörü Konya Milletvekili 

Ömer Hocaoğlu özer ölçmen 

BAŞKAN —- Gereği yapılacaktır. 

Gündemin «seçimler» bölümüne geçiyorum. 

3. — İstanbul Milletvekili Resti Ülker'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin 5 ve 7 nei 
fıkralarının değiştirilmesine dair 'Tüzük tekli
fini görüşecek İçtüzük Geçici Karma Komisyo
nuna üye seçimi (2/332) 

BAŞKAN — İçtüzük Geçici Karma Komis
yonu için bugüne kadar siyasi parti grupların
ca aday gösterilmemiş olduğundan, siyasi par
ti gruplarından adaylar geldikten sonraki bir
leşimde seçim icra edilecektir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi. 
Ömer Lntfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili 
özer ölcmen'in, yakınlarına ve kardeşlerine: 
sağlamış olduğu kredilerin temin edilişinde ve , 
yatırım indiriminden istifade ettirilmelerinde 
Beş Yıllık Kalkınma Plânına aykırı hareket 
edildiği ve bu fiilin T. C. Kanununun 240 ncı 
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maddesi kapsamına girdiği iddiasiyle Başba- < 
kan hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesini incelemek üzere kurulacak 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi 
(9/16) 

BAŞKAN — T. B. M. M. Birleşik Toplantı
sı içtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince, bi
raz önce okunarak dinlemiş bulunduğunuz 
önerge, ilgili Sayın Başbakana gönderilmiş; si
yasi parti gruplarına da Birleşik Toplantı içtü-
züğündeki esaslara göre Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisinden eşit sayıda ve Anayasa 
hükümlerine uygun siyasi parti gruplarının 
meclislerdeki kuvvetleri oranında gösterecek
leri adayların adedine ait kontenjan bildiril
miştir. Bu kontenjanlara göre,, şu ana kadar 
adaylar Başkanlığımıza gelmediğinden, seçim 
gelecek birleşimde icra edilecektir. 

Gündemin «Meclis Soruşturması ve Yüce Di
vana sevk ile ilgili konular» kısmına geçiyoruz. 

5. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu ile Çorum Milletvekili Cahit An-
gı'nın, makam ve memuriyet mevkii ile ilgili iş
lemlerde, memuriyet mevkii ve nüfuzunu suiis
timal ettiği ve bu fiilin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle 
Başbakan hakkında Anayasanın .90 ncı ve T. B. 
M. Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 13 numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/13) (S. 
Sayısı : 74) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 11 nci sırasında 
bulunan konunun, Soruşturma Hazırlık Komis
yonu Başkanı tarafından önemine binaen diğer 
işlere takdimen öncelikle görüşülmesi hak
kında bir önergesi vardır, önergeyi takdim 
ediyorum. 

T. B M . M, Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Bugünkü Birleşik Toplantı gündeminin 11 

nci sırasında bulunan ve Nevşehir Milletvekili 
Salâhattin Hakkı Esatoğlu ile Çorum Milletveki
li Cahit Angı tarafından Başbakan hakkında 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önerge 

(1) 74 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

ı ve 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporunun, işin mahiyeti ve halk efkârını bü
yük çapta ilgilendirmesi, ayrıca diğer konular 
arasında büyük bir önem arz etmiş olması sebe
biyle, gündemde bulunan diğer konulara takdi
men görüşülmesini ara ve tdklif ederim. 

13 Numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı 

Niğde Milletvekili 
Naci Çerezci 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Öner
ge kabul edilmiştir. 

Gündemin 11 nci sırasındaki Nevşehir Mil
letvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu ile Çorum 
Milletvekili Cahit Angı'nın, makam ve memu
riyet mevkii ile ilgili işlemlerde, memuriyet mev
kii ve nüfuzunu suiistimal ettiği ve bu fiilin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiası ile Başbakan hakkında Anayasa
nın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplan-

I tısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Mec
lis Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 
13 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu. 

Muhterem arkadaşlar; bugüne kadar T. B. 
M. Meclisi Birleşik Toplantısında, Birleşik Top
lantı İçtüzüğü kabul edilmeden önce 1 aded 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu görü
şülmüş, karara bağlanmıştır. Birleşik Toplantı 
içtüzüğünün kabulünden sonra, müteaddit so
ruşturma önergeleri ve Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporları T. B. M. Meclisi İçtüzüğü ge
reğince birleşik toplantıda görüşülmüş ve kara
ra bağlanmıştır. Oldukça nadir ahvalden olan 
bu konularda ve az tatbik edilen T. B. M. Mec
lisi İçtüzüğünün ilgili maddeleri ile geçmiş tat
bikatları özetlemek suretiyle, usul ve sair hu
suslardaki tartışmaları ve tereddütleri izale et
mek isterim. 

Rapor okunacaktır. Bilâhara T, B. M. Mec
lisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 15 nci mad
desi gereğince ilgili bakan veya Başbakan, öner-

I gede ilk imza sahibi veya diğer bir imza sahibi, 
I Hazırlık Komisyonu her halde dinlenecektir ve 

ondan sonra yapılacak görüşmeyi takiben, iste
min dikkate alınıp alınmaması; yani Soruştur-

L ma Hazırlık Komisyonunun raporu oylanacak
tır. 
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Geçmiş tatbikatta, 6 . 7 . 1966 tarihli 10 ncu 
Birleşimde Sayın Mustafa Kemal Çilesiz ve Sa
yın Naim Tiralı tarafından verilen ve Ticaret 
Bakanı Sayın Macit Zeren hakkında soruşturma 
isteğini ihtiva eden önerge ve Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun raporu görüşülmüş, hiç 
kimse söz almamış, işari oyla rapor kabul edil
miştir. Aynı birleşimde 27 Mayıs 1960 lan ev
velki bakanlara ait soruşturmalar ve Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu raporları üzerinde hiç 
görüşme yapılmadan işari oyla karara bağlan
mıştır. Yine aynı birleşimde Sayın Sabahattin 
Orhon, Sayın Nizamettin Erkmen'in Ticaret 
Bakanı Sayın Fennî îslimyeli ve Bayındırlık 
Bakam Sayın Arif Hikmet Onat haklarında 
Meclis Soruşturması istemine dair önergesi ve 
Birleşik Toplantı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporunun sadece son kısmının okunması 
Meclisin oylarıyla kabul edilmiş, okunmuş, mü-
zakeresiz, işari oyla ikabul edilmiştir. 

19 . 7 . 1967 tarihli 5 nci Birleşimde Sayın 
Nermin Neftçi'nin, Başbakan ve Ticaret Baka
nı hakkında soruşturma istemine dair önerge
si ve Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
okunmuş, yalnız önerge sahibi konuşmuş ve bir 
de Sayın Reşit Ülker konuşmuş, açık oy ile ka
rara bağlanmıştır. 

Bu sebeplerle yapacağımız muamele, hem 
Birleşik Toplantı İçtüzüğünün sarih hükümleri
ne ve hem de geçmiş tatbikata paralel olacaktır. 

Rapor okunacaktır. Rapordan sonra söz, esas 
itibariyle talebe bağlı olduğundan, her halde 
dinleneceklerden söz talebeden olursa, kendile
rine her halde söz verilecektir. Onun dışında, 
raporun basılıp dağıtılmasından sonra İçtüzük 
hükümlerine göre söz kaydettirenler, talep ve 
kayıt sırasına göre görüştürülecek ve sonucun
da rapor oylanacaktır. 

Raporu takdim ediyoruz. Raporun tamamı
nın okunması veya sonuç kısmının, okunması 
hakkında bir teklif yoktur. Rapor basılıp dağı
tılmıştır. Başkan olarak itiraz vâlkı olmaz ise, 
yalnız sonuç kısmını okutmamız mümkündür. 

İtiraz olmadığına göre yalnız sonuç kısmı 
okunacak ve fakat raporun tamamı, muhalefet 
şerhleriyle birlikte, zapta eklenecektir. 

Sonuç kısmını okutuyorum. (C. H. P. sıra
larından «muhalefet şerhleri var» sesleri) Efen
dim ; «raporun sonuç kısmı» dedim bir itiraz ol

madı. Muhalefet şerhleriyle birlikte zapta geçe
cek, efendim. 

KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Sa
yın Başkan, tamamının, okunmasını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — İtiraz var, raporun tamamı 
okunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; rapor sık satır 37 say
fa tutmaktadır. Uzun olduğu için kâtip arkada
şımızın oturarak okuması huususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 

(13 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu okundu.) (x) 

BAŞKAN — Raporun, muhalefet şerhleriy
le birlikte okunması bitmiştir. Şimdi söz, öner
ge sahibi Sayın Cahit Angı'nındır, buyurunuz. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkan,, söz alanların da isimlerinin 
okunmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, hatip arkada
şımızın konuşmasından sonra, söz alan arkadaş
ların isimlerini sıra ile arz edeceğim efendim. 

Buyurun Sayın Angın. 
CAHİT ANGIN (Çorum Milletvekili) — Sa

yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
değerli üyeleri; 

Uzun ve maceralı bir yolculuktan sonra So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun raporu yük
sek huzurlarınıza gelmiş bulunuyor. Yara az
madan, kangren olmadan, bir rejim sorunu ha
line gelmeden, süratle yaranın neşterlenmesi 
amaciyle, birlikte hareketle konuyu Yüce Mec
lise getirdiğimiz değerli arkadaşım merhum 
Salâhattin Hakkı Esatoğlu'nun aziz hâtırasını 
saygı ve rahmetle anarak sözlerime başlıyo
rum. (A. P. sıralarından «Amma da saygı de
ğer» sesleri, C. H. P. sıralarından anlaşılmıyan 
sözler.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, her tarafa söy
lüyorum, lütfen hiçbir müdahalenin olmama
sını rica edeceğim. 

CAHİT ANGIN (Devamla) — Değerli ar
kadaşım Esatoğlu, hayatı boyunca sömürüye 

(x) 74 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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karşı gelmiş, kul hakkı gasıplarına karşı mü
cadele etmiş, daima madunum ve masumun 
yanında olmuş değerli bir arkadaşımızdır. 
Yücelerin yücesi Tanrı buyruğu der ki: «Tanrı 
katma kal hakkı ile gelirseniz sizleri affet
meni.* aıorgesmdeki bu imzası dahi kul hak
kı gasıplarına karşı en son verdiği mücadele
nin bL ninancsi olarak elbette Tanrı katında 
makbul ve muteber olacaktır. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Yüce Tan
rının rahmeti değerli arkadaşımın üstüne ol
sun. 

Her çağda, her ülkede ve her rejimde ikti
darca bulunanlarla ilgili yolsuzluklar, nüfuz 
suiistimali söylentileri olmuştur. Geri kalmış, 
kalkınma çabası iğinde bulunan ülkelerde bu 
tür söylentiler ayrı bir değor ve önem taşır. 
Yolsuzluk olayları, geri kalmış ülkelerde sü
ratli neşter vurulmadığından, rejim sorunu 
haline gelmiş ve demokratik rejimleri bir bir 
iflâsa sürüklemiştir. 

ikinci Cihan Harbinden bu-yana sayısı hay
li kabarık ülkeler halkı bağımsızlıklarına ka
vuştuktan sonra demokratik modeller seç
mişlerdir. Kısa bir süre sonra halkın oyu ile 
frbaşina gelmiş politikacılar, halka ihanetleri, 
fakir halkın fakir keselerine el uzatmaları 
nedeni ile sebepsiz yere rejim suçlanmış ve 
demokrasiler teker teker bir çok ülkelerde 
yerlerini »ivil ve askerî cuntalara terketmiş, 
ihtilâller olmuştur. 

Onun için; genç demokrasimizi henüz sağ
lam geleneklerine kavuşturamadığımız ortam
da yasama denetimi ile ilgili konularda çok 
dikkatli olmalıyızdır. 

Beşinci yılını doldurmuş bulunan A. P. ik
tidarı döneminde, her geçen gün yolsuzluk söy
lentileri artarak içinde yaşadığımız şu gün
lerde her gün yeni bir yolsuzluğun basında 
tefrika edildiğine tanık olmaktayız. Başba
kan Demireî'le ilgili ve Yüce Kurulunuzun bu 
nedenle üzerinde haklı olarak hassasiyetle 
durması gereken yolsuzluklar önce söylenti
ler halinde artmaya başlamış, ezcümle Baş
bakan Demürel'le yakınları arasında 1969 se
çimlerinden hemen sonra yoğunluk kazanmış 
ve su yüzüne çıkmış bulunmaktadır. 

Bir basın toplantısında, kardeşleriyle ilgili 
söylentiler Başbakanın yüzüne karşr bir ba-

sm mensubu tarafından söylenecek noktaya 
gelmiş ve Başbakan fısıltı halinde dahi «Kim 
ne biliyor&a çıksın söylesin» tarzında meydan 
okumuştur. Başbakanın dediği olmuş, Günay
dın Gazetesi, Demirel kardeşlerle ilgili bütün 
söylentileri tam bir açıklık içinde ortaya at
mış, yayın kamu oyunu derinliğine etkileyici 
nitelikte olmuştur. Bu durum karşısında it
ham edilenlerin cevabını herkes sabırsızlıkla 
beklemeye başlamıştır. Bu konuda ilk ses Şev
ket ve Ali Demirci'den gelmiş, cevap; «igili 
Bankalar genel müdürleri tekzipleri yapsın
lar, ondan sonra konuşacağız.» tarzında olmuş
tur. ilgili bankalar genel müdürleri bu, tekzip 
et emrini dinlememişler, bir kısmı susmayı ter
cih ederken, Ziraat Bankası Genel Müdürü, 
«Nereden öğrenmişler, mehaz gösteremiyorlar» 
gibi zihinleri daha çok karıştırıcı beyanla ye
tinmiştir. Başbakan da meydan okumasiyle ters 
düşen bir sükûta gömülmüştür. Ancak kamu 
oyunun alâka ve sabırsızlığı karşısında Başba
kan Demirel'in, kardeşleri Şevket Demirel ve 
Ali Demirel, müşterek bir basın toplantısı yap
mışlardır. Şevket Demirel konuşmuş, Ali Demir
el sadece dinleyici olmuştur. Basın toplantısın
da iddialarla ilgili savunmalar, sorulara verilen 
cevaplar, kamu oyunu tatmin edici olmak şöyle 
dursun, iddialara kuvvet verdiğini, nüfuz sui
istimali yolu ile haksız servet yaptıklarını doğ
rulayıcı nitelikte olduğunu Türk kamu oyu 
Başbakan Demirel'in kardeşlerinin dilinden tes-
bit ve tescil etmiş oldu. 

Basın toplantısı şekil yönünden de son dere
ce ilginç ve bilhassa nüfuz suiistimali iddiala
rını doğrulayıcı nitelikte yapılmıştı. Tek başına 
bir nüfuz suiistimalinin müşahhas ve müstes
na bir örneğini teşkil ediyordu. Toplantı, Devle
tin Anadolu Ajansı tarafından düzenlenmişti. 
Genel Müdür Atillâ Onuk'un rehberliği ve yar
dımı ile yapılmıştır. Basın bültenlerini, Anado
lu Ajansı Genel Müdürlüğünün demirbaşlarında 
teksir etmiş olacak ki, koltuğunda gelmiş ve ih
timamla basm mensuplarına dağıtmıştır. Genel 
Müdür, vatandaş Ali Demirel, Şevket Dernirel'e 
değil âdeta, Başbakan Ali Demirefe, Başbakan 
Şevket Demirel'e ihtimam göstermiş, kemaliyle 
hizmette kusur etmemiştir. 

Basın mensuplarının gözünden kaçmıyan bu 
olay, «bir nüfuz suüstimaîi değil midir» diye 
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•yöneltilen soruya Şevket Demirel, «Atillâ Ontık, 
bir genel müdürdür, bir memurdur durumu tes-
bit eder, gerekeni yapar, şikâyet edersiniz» ce
vabını vermiştir. Bu şikâyet dilekçesi, ertesi gü
nün gazeteleri aracılığı ile resmî Başbakan'a 
kamu oyu önünde iletilmiş oldu. Bugüne kadar 
bizden nüfuz suiistimali yaptığı yolunda delil 
istiyen Başbakan, bu genel müdür hakkında hiç
bir işlem yapmamıştır. Tipik, artık delile, şahi
de, isbata muhtaç tarafı da yok. 

Görülüyor ki, Başbakan, Hükümetin Başı 
olarak yükümlü bulunduğu resmî göreviyle kar
deşlik ilişkilerinden doğan özel ilişkilerini iyi
ce birbirine karıştırmıştır. Veya bu bir nüfuz 
suiistimali değilse Başbakanlık, Demirel ailesin
den Sübvman iornindekine tevdi edilmemiş De
mire! ailesinin üş erkek kardeşine toptan tevdi 
edilmiş gibi Başbakanlık çoğulcu bir tasarrufa 
tabi tutuluyordu. 

Kamu oyu, yapılan basın toplantısından, Gü
naydın Gazetesinin yaptığı neşriyatın her türlü 
asıl ve esastan âri olduğunu, açık seçik bir tarz
da ortaya konulacağını umudetmekfceydi. ORMA 
hayeldir, ANTER uydurma, Özel Yükselişe ve
rildiği söylenen, Terakki Kollektif Şirketine 
verildiği söylenen astronomik kredilerin hiçbiri
nin aslı ve esası yoktur gibi,, bir açıklama bek
lenildi. Basın toplantısı, bütün neşriyatın doğ
ruluğunu, Demirel Kardeşlerin ağzından tesbit 
ediyordu. Yurt sathında her gün, her yerde, 
kahvede, pazarda ve panayırda, kabul günlerin
de bu konu vatandaşlar arasında tartışılmakta 
ve 26 milyon değil sadece 19 milyoncuk gibi 
söz o günlerin yaygın esprisi haline gelmiştir. 
Yoğunlaşan, matlaşan şaibe, Başbakan Demirel'-
in oturduğu koltuğun üstünde düğümlenip kal
mıştır. Şaibe iddiaları böylece bırakılamazdı. 
Süratli bir hareketle şaibeye şeffaflık kazandı
rıp, /reresi. yapılmadığı takdirde yolsuzluklar 
ve nüfuz suiistimali iddiaları her geri kalmış 
ülkede olduğu gibi ülkemizde de rejimi tahrip 
için kurulmuş bir saatli bombadan başka bir 
şey olamazdı. Bu şartlar altında demokrasinin 
yine bünyesinde mündemiç faziletinin kaynağı
nı teşkil eden açıklık içinde konuyu Meclise ge
tirmek, yasama denetiminin şifalı kolları ara
sında hastalığın tedavisini sağlamaktan gayri 
yapılacak bir iş ve başka yol kalmamıştı. De
ğerli arkadaşım merhum Salâhattin Hakkı 

1 Esatoğlu ile bu nedenlerle soruşturma Önerge
sini Yüce Başkanlığa takdim eyledik. Güzel bir 
tesadüf, önergeyi verdiğimiz gün 27 . 2 . 1970 
tarihinde A. P. Milletvekili Sadık Tekin Müf-
tüoğlu, bu kürsüden; «Muhalif, muvafık hepi
miz için vicdanlı yol ikidir. Ya Türk Adliyesi
nin ve âdil Türk hâkiminin vereceği kararı bek
lemek veya Anayasa nizamı içerisinde, Anayasa
nın her parlömantere, her siyasi partiye tanıdı
ğı murakabe yollarını derhal ve süratle hareke
te geçirmektir.» der ve de bu sözleri A. P. sıra
larından bravolarla alkışlanır. 

SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Zongul
dak Milletvekili) — Devamı var. 

CAHÎT ANGIN (Devamla) — Evet, devamı 
var, bu sözü cerhetmek için grup sözcüsü ola
rak konuştular ondan sonra. 

Görüldüğü gibi Sadık Tekin Müftüoğlu ve 
A. P. Grupunda bizim gibi düşünüyorlar, akıl
cı, tarihin ve bilhassa, çağın gerçeklerine uygun 
ve yegâns yol seçilmişti. 

Anayasa ve İçtüzük doğrultusunda bir uy
gulama ile komisyon teşejkkül etti, komisyona 
seçilen üyeler ve Yüoe Heyetimizin tüm değerli 
üyekri seçilen bu Anayasa yolunun sonucunu 
beklerken birden ortalığın karıştığını gördük. 
Soruşturma, Anayasanın çizdiği yoldan saptırı
larak bir garip yol izlenmeye başlandı. Bu ha
reketin başlangıç noktasını, tarihî önemine bina
en, tesbit etmek isterim, itham altında bulu
nan Başbakan Demirel, savunmasında, izlenen 
bu yolun tercihini istemektedir. İsteği, Anaya
sanın fahiş ölçüde ters yoluna dayalı bulun
maktaydı. 1924 Anayasasının uygulandığı dö
nem içinde 1960 a kadar verilen soruşturma 
önergeleri karşısında itham edilen hiçbir siyasi 
sorumlunun denetlenmeden kaçtığının görülme
diğini iftiharla arz etmek isterim. Üç tanesi 
sadece susmuştur, leh ve aleyhte konuşmamış-
tır, diğerlerinin dokuzu da gelmiştir, «hakkım
da soruşturma açın, hesap vereceğim» demiştir. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonu seçiliyor. 
Ne için? Soruşturmaya tabi bir konu var ve 
de Anayasa emri, komisyon ilk toplantısını ya
pıyor, başkanını, sözcüsünü, kâtibini seçiyor. 
Komisyonun sayın üyelerinin Anayasanın 132 
nci maddesine dayalı bir itirazları yok, |komis-

j yon çalışmaya başlıyor. Başbakanın savunması 
I geldiği gün komisyonun sayın üç üyesine de al
i l — 



T. B. M. M. B : 1 
ham geliyor ve de komisyon çalışmalarını Baş
bakanın açtığı damların kesinleşmesine kadar 
erteliydim diye öneride bulunuyorlar. Komis
yonun reddi ile iş bitmiş olması gerekir. Komis
yon çalışmalarının gizliliği ilkesini ihlâl pahası
na, kraldan daha kral bu üç komisyon üyesi yü
ce huzurlarınıza gelmişlerdir. Bu yol konuyu 
Parlâmento dışına itmek, Parlâmentonun itiba
rına gölge düşürmekti. Demokratik yol ve 
usul dururken Yüce Meclis denetimle ilgili gö
revini, her türlü şüpheden uzak bir rejim soru
nu haline gelmeden bir sonuca bağlanacak yer
de, sık ışık iktidar sözcüleri tarafından kınanan, 
sokağa itmek hastalığı şifa kabul etmez ölçüde 
menhus bir duruma sokmak değil midir? 

Muhalefet olarak, böylesine sakim bir istika
mette yol alışı bir noktada durdurabilir miyiz 
diye engelleme yoluna gideriz, isteriz ki, soıs-
yo ekonomik yönden toplumun geldiği bu kor
kunç çizgide bir de rejim yaralanmasın, .Par
lâmento itibarı zedelenmesin diye. Biz bu gay
retin içindeyiz. Bakınız Başbakan, engellemeyi 
nasıl yorumlamaktadır: «Muhalefet Mecliste bu
lunsaydı mesele karara bağlanmıştı. Hem isiya-
si murakabe yapıyoruz diye soruşturma önergesi 
getireceksiniz, hem Meclisi engellemek suretiyle 
bu önergelerin neticeye bağlanmasını önîiyecek-
siniz. Bunun adına tertipcilik derler.» (A. P. sı
ralarından «Doğru, doğru» İsesleri.) 

CAHİT ANGIN (Devamla) — Anayasa söy
ledi, Anayasa Mahkemesi söyledi doğrusunu. 
(CJ. H. P. sıralarından «Bravo selslıeri, alkış
lar.) Hâlâ mı anlıyamadmız? 

Değerli arkadaşlarım, bir Başbakan, bir par
ti lideri, yalnız hukukla değil, sağduyu ile de 
asla bağdaşmıyan, hukukçu olmıya hacet kal
madan, çıplak mantığın bile ciddiyetten uzak
lığını kolayca kavrıyabileceği, akla sığmaz, 
hukuk duygusu ve Devlet kavramı ile izahı 
imkânsız yorumunu Anayasaya saygı, hu
kuka saygı kıMı içinde denetiminden kaçmak 
için müracaat ettiği yollar itibariyle tertipler
de bulunacak ve dönüp bizi tertipıçilikle sue-
lıyacak, ama konuşmasından bir ay sonra Ana
yasa Malikemasi tertiplinin Mm olduğunu 
tesbit ve tescil etmiştir. (C. H. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) 

İEomisyon bünyesinde yapılan operasyon
lar, 'Başkanlık Divanı için başka oran, soruş-
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turma komisyonları için başka oran hesabı, 
komisyonlar için başka oran hesaplariyle üye 
sayısı 10 a çıkan komisyonun varacağı so-
nıuç artık kamu oyunu tatmin edemezdi /e 
nitekim öyle oldu. 

Peşin hükümle hareket, - ki, raporda açık, 
seçik görmektesiniz - komisyonun kuruluşu, 
çalışma döneminde yapılan müdahaleleri tes
bit etikten sonra, komisyonun soruşturma ko
nulan üzerine ne ölçüde eğildiğini olayları 
ve delilleri nasıl değerlendirdiğini şimdi muh
terem huzurlarınızda sizlere açıklıyacağım. 

ıSayın senatör, sayın milletvekilleri; ban
ka kredileriyle ilgili iddiaları : Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun Saym ihsan Grür-
san'ın başkanlığı altında yaptığı faydalı ça
lışmalar ve araştırmalar sonucu topladığı de
lillere bağlı kalarak bir değerlendirme yap
madığını esefle görüyoruz. 

Komisyon, inkârı mümkün olmıyan ölçüde 
yasa dışı, genelge ve Maliye Bakanlığı emir
lerine aykırı banka işlemlerini germek iste
memişler, görebildiklerini de insan mantığı ile 
alay edercesine ciddiyetten uzak bir değerlen
dirmeye, eleştiriye tâbi tutmuşlardır. Peşin 
hükümle hareket eden komisyondan daha 
başka bir şey beklenemezdi. Onun için tes-
Ibit edilen delillerin, yapılan işlemlerin yasa 
ve uygulama ile ilgili emirler açısından de
ğerlendirilmesini ve eleştirisini yapacağım, 
Komisyon raporunun ne ölçüde ciddiyetten 
uzak bulunduğunu da rapordan alacağım bâzı 
pasajları bu gerçekler karşısına koymak su
retiyle te'sbit edeceğim. 

©anka kredileriyle ilgili en büyük yolsuz
luklar Eiraat Bankasında yapıldığından, Ali 
Demire!'in özel Yükseliş Koleji ve Yüksek 
Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu fir-
malariyle ilgili kredi tesbiti ve kullandınlma-
smdaki yolsuzluklardan başlıyorum. 

Özel Yükseliş Koleji ve Mühendislik Mi
marlık Yüksek Okulu firması 420 değişmez 
sayı altında 1967 yılında Yenişehir Şubesince 
kredilendirilmeye başlanmıştır. Bu firma 1962 
yılında Salih San tarafından kurulmuş ve 
Ali Demirel 1964 yılında firmaya ortak gir
miştir. Bilâhara 1968 de Ali Demirel firmaya 
tamamen sahibolmuştur. ilk kredi teklifi 1967 
yılında yapılmıştır, ilâve inşaat için 2,5 mil
yon lira talebolunmuştur. 10 . 4 . 1967 tarihli 
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istihbarat bülteni ile 10 milyon lira serbest j 
varlık tesbit edilmiş ve 2 . 6 . 1967 gün, 35/686 j 
sayılı idare Meclisi kararı ile gayrimenkul te
minatı ve Terakki Kollektif Şirketinin ke- I 
faleti ile 2 milyon liralık (A) grupu kredisi ı 
açılmıştır. 10 milyon varlığın içinde 8 831 076 
lira işletme mevzuuna dâihil Maltepe'deki arsa 
ve bina,. 1 100 000 lira işletme mevzuuna dâ
hil olmıyan sabit değer vardır. Bu değerler 
Ali Demirel'in yaptığı beyandır-, aynen kabul 
edilmiştir, hiçbir istihbarat yapılmamıştır. 
Oysa, ayni gayrimenkullerin şubece, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası Yenişehir Şubesi fen 
elemanı Kahraman Yıldırım'a, 9 . 6 . 1967 ta
rihinde yaptırılan ekspertizinde 5 697 170 
lira değer biçilmiştir. Bu sebeple, firmanın 
serbest varlığı 10 milyon değil, 5 766 094 
liradır, aradaki fark sadece 4 233 908 TL. 
dir, görüyorsunuz ki, komisyonun gözünden 
kaçacak kadar rakam çok ufak... 

BAŞKAN — Sayın Angın, konuşmanızı ya
zılı olarak yapmaktasınız, İçtüzüğün 88 nci 
maddesi gereğince 20 dakika müddet dolmuş
tur. Daha bir müddet mi is'tiyorsunuz, yoksa 
bitinceye kadar mı, diyorsunuz? Bu hususta 
Heyeti Umumiyettin kararını almam ~ lâzım, I 
efendim. 

CAHİT ANGIN (Devamla) —- Muhterem 
Başkanım, bizim konuşmamız içtüzükte sara- I 
haten belirtilmiştir. Bu itifbarla bir tahdit ci
hetine... 

BAŞKAN — Efendim, sizin konuşmanız iç
tüzükte belirtilmiş, aynı Birleşik Toplantı 
içtüzüğünün 28 nci maddesi de Millet Meclisi 
içtüzüğüne atif yapmıştır, onun için karar 
alacağım. I 

CAHİT ANGIN (Devamla) — Konuşaca
ğım, efendim. 

BAŞKAN — Bitinceye kadar mı? 

CAHİT ANGIN (Devamla) — Evet, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Angın'ın konuşmasının 

bitinceye kadar uzatılması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. I 

Buyurun, Sayın Angın. I 
CAHİT ANGIN (Devamla) — Saygılar, I 

efendim. 
1963/2964 sayılı genelgenin «Kredi tesbit 

esasları» bölümünün «kredi grupları» şıkkın- I 

da, «bir firmaya serbest varlığının en çok yüz
de 20 si oranında (A) grupu kredisi açılır» 
der. Bu nedenle 1 milyon lira kredi açılması 
gerekirken 2 milyon liralık kredi açılmış bu
lunuyor. Şube, 12 . 11 . 1968 tarihinde firma 
için yeniden istihbarat yapmış,, 12,5 milyon lira 
serbest varlık tesbit ederek 14 . 11 . 1968 gün 
ve 993 sayılı yazısı ile firma lehine 2,5 mil
yon lira (A) grupu, 33 milyon lira (B) gru
pu kredisi teklif etmiştir. Bu teklif de bir 
evvelki teklif gibi hiçbir istihbarata tabi tu
tulmadan, müstesna bir imtiyazla Ziraat Ban
kası Yönetim Kurulunun 12 . 11 . 1968 tarih 
63/1440 sayılı kararı ile uygulanmıştır. Tes
bit edilen kredilerin 1 milyon lirası borçlu ca-
ı'i hesap, 3 milyon lirası da senet karşılığı avans 
kredisinden kullandırılacaktır. 1967 - 1968 yıl
larında istihbarat bültenlerinde serbest varlı
ğında yüzde 25 hisbetinde bir artış olduğu hal
de kullanılan kredide artış yüzde 125 dir. 

Firmaya (B) grupu kredisi verilmesi usul
süzdür, çünkü 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun 50 nci maddesinde,, «maden, ziraat, enerji, 
ulaştırma sektörlerinde çalışan firmalar ile 
devlet daireleri, iktisadi Devlet Teşekkülleri, 
bankalar, şirketler tarafından ihaleye konu
lan işler için verilen teminat mektupları ve be
lirtilen sektörlere açılan krediler dolayısiye 
gayrimenkul asli teminat alınabilir», denil
mektedir. Ali Demirel'in bir emtia alış verişi 
yoktur. Keza, gayrimenkul asli teminat alın
masını gerektirecek bir faaliyet kolunda da ça
lışmamaktadır. Gerçi, Ankara Ticaret Odasın
dan aldığı oda sicil beyannamesinde, firmanın 
iştigal konusunun özel okul işletmeciliği, in
şaat nıütaahhitliği, halıcılık, ithalât ve ihracat 
işleri olduğu belirtiliyorsa da, bunlarla uzak, ya
kın hiç ilgilenmemiştir ve de bankaya verdiği he
sap vaziyeti beyannamesinde, faaliyetini, özel 
okul işletmeciliğine de inhisar ettirdiğini bil
dirmiştir. 

20 . 11 . 1969 tarih ve 738 sayılı yazıda, fir
manın özel okulculukta örnek olacak bir ba
şarıya ulaştığı,, senede 23 milyon liraya yakın 
öğretim ücreti sağladığı, ücretlerin yüzde 40 
mm peşin, geri kalan kısmının taksitle ve se
nede bağlandığı, 1 milyon liralık borçlu cari 
hesap, 10 milyon liralık senet karşılığı avans 
verilmesi uygun olacağı teklifinde bulunul-
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içinde» demişiz. Ancak, Komisyona ısorarırn; 
buraya 'kadar arz ve izah ettdğimiz ve edece
ğimiz taraflariyle böylesine büyük imtiyazlara 
mazhar olmuş ve üç yıl içlinde Ali Demirel Un 
eriştiği kredi limitine gelmiş ikinci bir örneği 
.Tünkiyo'de gösterebilir Jjsr mi? Hayır, göstere
mezle,'. Peki bir ısomşlurma komisyonu ger
çeği tahrif «der mi? 1984 sayılı Genelge; «bir 
firmaya serbest varlığının en çok yüade 20 si 
oranında (A) grup kredisi açılır» derken, na
sıl olur da komisyon; «Ziraat Bnkıası mevzuatı
na göre bir firmaya serbest varlığının yüzde 
yüzüne kadar kredi limiti verilebilir» der? Me
haz gösterilsin bizim gibi, kanun desin, genel
ge desin, Maliye Bakanlığı, emri desin.. Bir şey 
göstersin. Ama, evrak üzerinde tetkikat yapan 
Komisyon, yüzde 20 yi bir kademde beş katı faz-
lasiyle yüzde 100 e çıkarabilmektedir. 

muştur. Şubenin talebi aynen kabul edilmiştir. 
Ali Damirel'in (A) grup kredisi 5 milyon lira, 
(B) grup kredisi 6 milyon lira daha artırıl
makla onaylanmıştır, 1963/2964 ve 1983/3005 sa
yılı genelge hükümleri ihlâl edilerek. Avans 
hesabı açılan müşteriler arasında imtiyazlı 
işleme tabi tutulan bir tek Hacı Ali Demirel 
olmuştum. Avans hesabı açılabilmesi için işti
gal konusu bu genelgelere göre, sanayici, itha
lâtçı, toptancı firmalar durumunda olması lâ-
zımgelir. Bu istisna ile kökü sakat, değer kıy
metleri noksan, zira yüzde 90 ı gayrimenkul, 
Ali BemireVin bankaya verdiği bütün beyan
ları doğru kabul etsek bile, firma 7 milyon lira 
kredi alması gerekirken 11 milyon lira kredi 
aldığının tespitini yapmış bulunuyoruz. 

Ali Demirel'in 1963 deki serbest varlığı 12,5 
milyon liradır, 1969 da 25 milyon liradir. Be
yan aynen kabul edildiği takdirde, yani bir 
yılda 12,5 milyon liralık bir artış vardır. Öde
diği vergi açısından bakarsanız, bilmem bu ra
kamları nasıl izah edersiniz veya edebiliriz. 
Oraya gitmeden, krediye bakalım; 1963 de 
kredi 5,5 milyon lira, 1969 da iae 11 milyon
dur. Kullanırken 1968 de 4 milyon, İ9f>9 da 
11 milyon. Kredi 4 milyondan bir yılda 11 mil
yona çıkıyor ki, artış oranı yüzde 85 i buluyor. 
Serbest varlıktaki artışlarla mukayesesini ya
pınca bu fahiş artışın izahını Yüce Heyeti
nizin takdirlerine bırakıyorum. 

Firma 1968 yılında 1 milyon lira borçlu ca
ri hesap, 3 milyon lira senet karşılığı avans 
kredisi kullanırken, 1989 yılında 1 milyon lira 
borçlu cari hesap, 10 milyon lira .senet karşılığı 
avans kredisi kullanmıştır. Komıijsyon; buraya 
jkadar arz ettiğim konularda bakınız ne diyor: 

«Kredilerin bir yıl içinde on misli artarak 
22 milyona çıkarıldığı iddia olunmuştur. îlk 
kredi 2 . 6 . 1967 de 2 milyon olarak tesbit olun
muş ve 16 . 1 . 1970 de 6 mıilyon teminat kefalet 
kredisi olmak üzere, 17 milyona çıkarılmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Mevzuatı
na göre, bir firmaya; istihbarat bülteninde tes
bit olunan serbest varlığının - dikkat buyurun -
yüzde yüzüne kadar kredi limiti verilebilir. 
Adı geçen firmanın serbest varlığı; son kredi 
tevziinde 25 milyon olarak hesaplanmıştır.» Ko
misyon büyük bir hatamızı yakalamış.. «Bir yıl 

Yine komisyonun raporunun (ö) fıkrasında 
ne diyor: «Önerge sahiplerinin atıfta bulunduk
ları Ziya Kavlan'in Başbakanlık Yüksek De
netleme Kuruluna muhatap 18 . 3 . 1970 tarihli 
mektubunda mezkûr Kurulun 1968 yılı raporun
da, Ziraat, Bankasının amaçları dışında çalışan 
firmalara yüksek kredi limitleri tanıması ten-
kid edilirken, yalnız Hacı Ali Deınirel'e ait fir
maya tanınan kredi limitleri örnek olarak göste
rilmiş bulunuyordu şeklinde ve sadece mezkûr 
firmanın zikrolunduğu mân asının çıkabileceği 
bir ibare bulunmaktadır. Mezkûr raporda, Yük
seliş Kolejimin kredisinin 4 milyona çıkarıldı
ğına işaret edildikten sonra ayrıca beş örnelk 
da-ha verildiği ve bunların kredi limitlerinin 
sırasıiyle 6,5 milyon, 8 milyon, 2,5 milyon, 770 
bin, 3,5 milyon olarak ifade edildiği görül
mektedir*.» diyorlar. Demek ki; Komisyonu
muzun anlayışına göre Yüksek Denetleme Ku
rulu raporunda sadece Hacı Demirel'in firma
sından bahsedilmiş olsaymış aziz arkadaşlarım; 
bu sayın üyeler Haci Ali Demirel'in jkaymldığı 
ve Ziraat Bankasının, amaçları dışında çalışan 
bu firmaya yüksek kredi limiti tanıdığını ka
bul edeceklermiş. Ne var ki; Denetleme Ku
rulu Hacı Ali Demirel firmasından sonra aynı 
durumda olan yasa, genelge, bakanlık emıirleri-
ne aykırı kredi verilen beş örnek daha mevcut 
olduğu için bunun bir kayırma, bir yolsuz
luk olmadığını söylemektedirler. Soruşturma 
Komisyonumuzun garip mantığına göre üstâs-
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nai işleme tabi tutulan firma bir olursa yol
suzluk var, ama bunun adedi altıya çıkarsa 
demek ki yolsuzluk yojk. Doğrusu bizim Komis
yonun şu' görüşüne şaşmamak elde değil. Ko
misyona göre bâtıl emsal olmaktadır arka
daşlar. Aca'ba, bizim Komisyonumuz; Hacı Ali 
Demire! firmasiyle eşdeğer durumda olan, aynı 
çizgide bulunan bu beş firma kimlere aittir, na
sıl bir firmadır, hiç üzerinde durmuşlar mı
dır? Öyleyse ben bu beş firmadan sadece biri
ni açıklamak [suretiyle Komisyonumuzu ve Yü
ce Heyetinizi tenvir etmek istiyeceğim aziz ar
kadaşlarım. (A. P. sıralarından «Ötekileri de 
açıklayın* sesleri) 

Onu da inşaallah kuracağınız komisyon açık
lar. Ben bir örnek vermek istiyorum. Bu beş ör
nekten birfsi meşhur Mıgırdıç Şellefyan firma
sıdır aziz arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarımdan 
alkışlar «bravo» sesleri) 

Şu hale göre bizim Komisyonumuz; bu konu
da yolsuzluğu, kabul etmek için geride kalan 
beş firmanın da Şellefyan gibi Devlet bankaları 
talancılığından sonra yurt dışına kaçmasını bek
liyor. (O, H. P, sıralarından alkışlar «bravo» 
sesleri) Bu Şellefyan ki, iller Bankasından, «bi
zim Süleyman'a telefon edebilir miyim» diye la
ubalice telefon edip; bir çırpıda ve toptan 2,5 
milyon lira krediyi almak için tazyik edici te
lefonu yapan adamdır ve bu durumu zamanın 
genel müdürü, iller Bankası Genel Müdürü Sa
yın Babüroğlu tarafından memurlara tamim 
edilmiş, ilgili firmaya protesto mektubu yazıl
mıştır. Firmanın kredisi en son 1970 yılının 
Ocak ayında ORMA Anonim Şirketi lehine 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirke
tine hitaben verilen 4 milyonluk teminat mek
tubu dolayısiyle şubenin 3 . 1 . 1970 gün ve 24 
sayılı yazısı üzerine, Yönetim Kurulunun 
16 . 1 . 1970 gün ve 3/44 sayılı karariyle artı
rılarak, (A) grupu kredisi 5 milyon Ura, (B) 
grupu kredisi 12 milyon lira olarak onaylanmış
tır. ORMA nedir, ne değildir? Onu Avrupa Ya
tırım Bankasının açtığı krediden Demirel'lere 
yapılan 1,2 milyon liralık tahsisle ilgili bölüm
de göreceğiz. O konudaki yolsuzluk halkaları
nın müstesna örneğini teşkil etmektedir. Bura
da Ali Demirel firmasının kredisindeki arts^ı 
tesbitle iktifa edeceğim, 

I Ali Demirel firması üç yıl içinde 18 milyon 
liraya ulaşan kredisiyle benzeri bulunmıyan 
imtiyaza mazhar olmuştur. Firmanın nakdi du
rumu her zaman sıkıntı içinde geçmiştir. Çün
kü; gerek işletme sermayesini ve gerekse kısa 
vadeli ticari kredilerini daima gayrimenkule ak
tarmıştır. Öylesine aktarmıştır ki; gündelik 
masraflarını dahi karşılamak için bankaya mü
racaat eden bir firma durumuna gelmiştir. Fir
ma, bankalar nezdindeki tevdiat hesabını kul
lanmadan o noktaya gelmiştir ki, Ali DemireF-
in cebiyle, bankanın kasası arasında bir fark 
kalmamış. Tevdiat hesapları; banka borçlu ol-^ 
duğu sürece çalışır aziz arkadaşlarım. Ali De
mirel'in tevdiat hesabına gelince; banka 3 mil
yon liraya kadar alacaklı olabilmiştir. Bu du
rum, ticari kredi veren bankalar için ciddî bir 
tehlike olması gerekir. Halbuki Ali Demirel 
firması üç yıl içinde süratli bir artış göstererek 
nakdi iştirak nisbeti yatırımlarında yüzde 102 
ye ulaşmıştır, bankanın iştiraki, bankaların kre
dinin. Yani aldığı bir gayrimenlkulün 100 lirası 
Ali Demirel'den çıkıyorsa, yanındaki 102 lirası 
bankaya aittir. 

I Arsa spekülâsyonuna dayalı tatlı bir iş çev-
I riliyor. Böylesine bir işi çevirebilmek için ancak 
I Ali Demirel olmak lâzımdır. Böylesine bir çalış-
I manın sonunda Ali Demirel'in maddi sabit kıy-
I metlerinin, maddi özvarhğa oranı 1968 - 1939 
I yılında yüzde 182 ye çıkmıştır. Bu durum da 

bankalardan gelen paraların maddi sabit kıy-
I metlere kaydığının açık delilidir. Zira; başka 

türlü izahı olamaz. Bankaya verdiği beyanna-
I meşine göre, firmanın varlığı 1966 - 1967 yılın-
I da 10 milyon, 1967 - 1968 yılında 15,5 milyon, 
I 1968 - 1969 yılında 37,5 milyon liraya ulaşmış-
I tır. Raporda 45 milyon diyor, o kadar götürmi-
I yelim. Yani, Ali Demirel ilki yılda 27,5 milyon 
I liralık sabit değer iktisabetmiş bulunuyor, ra-
I porun da her dediğini kabul etmiyoruz. Bu İM 
I yıldaki özvarlığına ilâve kârları ise; 1967 -1968 
I yılında 1,1 milyon lira, 1968 - 1969 yılında ise, 
I 3,7 milyon lira. Demek ki; iki yıl içerisinde AH 
I Demirerin kazancı cem'an 4,8 milyon lira. Edin-
I diği sabit kıymetin değeri ise 27,5 milyon lira 
j aziz arkadaşlarım. Komisyonumuz bu konuda 
i bakın ne diyor: «Kredinin gayrimenkul inşaa-
I tanda ve yatırımlarda kullanıldığı iddiasiyle 
j konumuz arasında doğruca irtibat kurmak güç-
1 tür. Ve inşaat yatırımlar sebebiyle bankaya 
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merhun gayrimenkullerin değerleri artmakta 
binnetice alacağın teminatı kuvvetlenmektedir. 
Keza Komisyon Bankalar Kanununun 50 nci 
maddesine aykırı olarak asli gayrimenkul te
minatı alındığı, alınan kefaletin durumu de-
ğiştirmiyeceği öne sürülmüştür. Ziraat Bankası 
Yenişehir Şubesi de Yükseliş Firmasına açtığı 
kredilere mukabil, mevcut senet kefalet te
minatından gayri olarak ekspertiz 45 388 000 
Tl. olan gayrimenkullerin, 13 200 000 Tl. üze
rinde ipoteklerini almış bulunmaktadır» Ko
misyonun mütalaası bu. «Ankara Maltepe sem
tinde bulunan okul binası; Ziraat Bankasına 

"birinci derecede 2,4 milyon lira,, ikinci dere
ceden 2,4 milyon lira, dördüncü derecede 8,4 
milyon lira olmak üzere toplam olarak 13,2 
milyon liraya ipoteklidir.» Doğrudur, ikinci 
doğrulara gelelim; yasa ve genelge gibi. 

Bankalar Kanununun 50 nci maddesinde kı
sa vâdeye müncer olmak kaydiyle banka kredi
lerini Tanzim Komitesinin tâyin edeceği had 
içinde munzam mahiyette gayrimenkul temina
tı alınabilir, kısa vadeli krediler için. Yani, 
Ali Demirel'in kullandığı krediler için. Ali 
Demirel firmasından da alınan teminat, aslî te
minat değildir, aziz arkadaşlarım, iştigal ko
nusu müsait değildir de ondan. Çünkü, özel okul 
işletmeciliği yapmaktadır. Banka Kredileri 
Tanzim Komitesi 13 . 12 . 1962 gün ve 119 sa
yılı karariyle; munzam gayrimenkul temina
tının 150 000 liralık olacağını kabul etmiş
tir, «150 000 lirayı geçemez» diyor. Neden böy
le hareket etmiş? ülkeyi yöneten Devlet bu ko
nuda müdahaleyi bankacılık politikası bakı
mından yurt yararına en uygun politikayı tes-
bit için lüzumlu görmüştür. Devlet, kendi pa-
rasiyle gayrimenkul spekülâsyonundan vur
gun yapılmasını önlemek istemiştir. Sosyo eko
nomik bakımdan bu " alanın krediyle destek
lenmesini özel bankalar için de tahdidetmiştir. 
Bankalar Kanununun bu sarih hükmü karşı
sında Komisyonumuz «150 000 lira yerine, 
13 200 000 liralık ipotek alınmıştır» diye gu
rurla sunmaktadır arkadaşlarım. Komisyona 
haddin üzerindeki, yani 150 000 liranın üze
rindeki ipotek miktarının kanun gereğince 
muteber olmadığını hatırlatırım. Yüzde 90 
gayrimenkullerden ibaret olan serbest var
lığa sahip, varlığının yüzde 90 ı gayrimenkul. 

Ama, onun 150 000 i işe yarıyor, onun haricin
de nakdi yok ki. Kredi verilirken yine genel
ge hükümlerine göre yüzde 20 tecavüz edil
diği gibi, teminat olarak 150 000 liralık ipo
tekten gayrisi nazara alınmadan şişirme eks
pertiz raporlarını doğru kabul etsek bile, her 
şeyi doğru kabul etsek bile ancak 7 milyon 
liralık bir kredi kullandırılması gerekirken 
üç yıl içerisinde 18 milyon liraya yakın kre
di kullandırılmıştır. Eğer banka bu kredi ko
mitesinin almış olduğu 150 000 liraya uydur
mak istediği takdirde aziz arkadaşlarım,, yani 
bankacılık muamelesine uygun bir duruma ge
tirilse Ali Demirelle olan münasebetlerini; ban
kanın 10 milyonun üstündeki parası tehlike
dedir. Onun için getiremiyor, ipoteği de mu
hafaza ediyor. Şimdi, işte Komisyonun iftihar
la arz ettiği 13 200 000 liralık ipotek aslında 
bu tehlikenin ikrarıdır. Banka niçin 150 000 
liralık ipotek almak lâzımgelirken niçin 
13 200 000 liralık ipotek alıyor? Parasının teh
likeye girdiğini anladığı için alıyor. Yani, Ko
misyonumuz şuradaki gerekçe olarak isnat 
ettiği, aslında bankacılık yönünden yapı
lan yolsuzluğun ikrarından başka bir şey de
ğildir. 

Bankalar Kanununun 50 nci maddesi yine 
der ki: «Kredilerdn kuUandırılmalsı tarihinden 
itibaren, en erken 4 ay sonra tahsilinde tehlike 
bulunması halinde, yine munzam mahiyette 
ipotek cihetine gidilebileceği..» Yani, parayı, 
verdiği krediyi tahsil tehlikesini gördüğü za
man banka, ancak gayrimenkul ipoteğini artır
ma cihetine gidecek deniliyor ve banka da bu 
tehlikeyi gördüğü için 13 milyona çıkartmış ve 
bu mevzuatı, yasayı, genelgeyi ihlâl edildiğinin 
yegâne vesikasıdır. 

Bankacılıkta paranın sirkülasyonu önemli
dir. Paranın vâdesinde tahsili, kredıi verilir
ken aranılan şartlardandır. Bu nedenle para
nın gayrimenfeule verilmesi mahzur teşkil edi
yor ve özellikle kısıa vadeli kredilerde, bu buh
ran dönemlerinde banka için ciddî bir tehli -
ke teşkil eder. 

Bankacılık alanında Devletin isağladığı po
litika ortada iken ve bu alanda Yüce Meclisler
den geçen vergi kanunlarının gerçeklerinde de
ğil, resmî bankalardaki Devlet parasının, özel 
kişilerin dahi paralarını gayrimenkul gibi ölü 
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alandan, gerçek üretim alanına aktarmak ama
cını taşıdığı ifade edilirken, Komisyonumuz, 
«kredinin gayrimenkul inşaatında ve yatırım
larda kullanıldığı iddiası ile konumuz arasında 
doğruca bir irtiibat kurmak güçtür» buyurmak
tadırlar. Yasa ve genelgeler dışı, Devletin izle
diği genel politikaya aykırı olarak, gayrimen
kul spekülâsyonu alanında Devlet parasının vur
gunda kullanılmasını, Komisyonumuz işte böy
le değerlendirmektedir. Bu değerlendirmenin 
konumuzla uzaktan veya yakından irtibat kura
madığımızı da biz belirtmek isteriz. 

Özel Yükseliş Koleji firmasının son 3 yıl iti
bariyle şubeye verdiği hesap, vaziyet beyanna
melerine göre, senetli alacakları ve bankalarca 
olan açık imza mukabili kısa vadeli borçları 
şöyledir: 1966 yılında senet alacakları 250 000 
lira. Açık kredi yok, imza mukabili kredi yok. 
1967 - 1968 de senet alacakları 3 807 000 lira, 
•açık kredi 2 087 783 lira. imza mukabili kredi 
2 172 515 lira. 1968 - 1969 da senet alacakları 
6 715 830 lira, açık kredi 2 952 571 lira, imza 
mukabili kredi 8 364 870 lira. 

Firmanın, ısenete "bağlanmış toplam alacakla
rı, hiçbir zaman bankalardan kullanıldığı kre
dilerin seviyesine ulaşmamıştır. Öğlenci senet
leri, yekûn senetler içerisinde yüzde 10 ile yüz
de 25 i bulmaktadır. Kredinin karşılısını teş
kil eden senetlerin büyük kısmı, başka firmalar
dan alınan senetlerdir. Diğer firmalar içerisin
de, bu firmalar İtrisinde, yani öğrenci se
netlerinin dışındaki senetlerin içerisini AN-
T^R'in senetleri basta gelmektedir. He™m 
neminde bu fir^a muhata*) bubın^akte/lır. 
Çok büy'ik m-eblâcrİTi ka*ı sıvan bu s°:n eti «-H-n. 
ticari faaliveter: dolmadıkları aşikârdır. işti
gal alanı itibariyle ticari bir ilişkisinin de bu
lunduğu •söylenemez, öyle ise bu senetler ol°a 
olsa hatır senetleridir. Bu senetler bir türlü 
tahsil olunamamaktadır. İade ve yenileme
lerle değiştirilerek, her gecen gün daha "yük
sek meblâğlara ulaşmaktadır. Bu itibarla 
ANTER Şirketi sermaye ve ortaklarının ayık
lanması konuya aydınlık getirecektir, 

Şirket 1965 yılında Kurulmuş; ortakları, 
Terakki Kollektif Şirketi, Şevket Demirel, Ali 
Demirel. Sermayesi 1 milyon liradır. Bu fir
manın varhğı itibariyle senetlerinin ödenme
sine yeterli değildir. Bu sebeple, kullandırılan 
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kredinin 6 milyon liralık kısmının donmuş ol
ması mümkündür. Demek ki, bu şirket, kredi 
temininde para alan bir şirkettir. Parayı çe
ken Demirel'ler, kefil yine DemireFler. Bu ne
denle, borçlu cari hesap ve senet karşılığı 
avans kredileri olan 11 milyon liralık kredi
nin 6 - 7 milyon liralık kısmı, uzun vadeli 
kredi haline gelmiştir. Firma ilcin tösbit olu
nan 10 milyon liralık senet karşılığı avans kre
disinin kullandırılmasında, ay içerisinde limit 
dışına çıkılmakta, ay sonlarında risk nor
male indirilmektedir. Riskin 12 milyonu aştığı 
görülmüştür. Banka, bir türlü nakdi bir tah
silat yapamamaktadır. Nakit yerine, Ali De* 
mirel tarafından diğer bankalar üzerine dü
zenlenen milyonluk çekler verildiği, yani kre
di taşkınlığı, bankalar arası çek dolaştırıl 
makla giderildiği tesbit edilmiştir. Çekler 
muhteviyatı olan 2 - 3 - 4 milyon liranın kar
şılıkları olup olmadığı da bankaca malûm 
değildir. 

Bir örnek vermek isterim; firma, 30 . 9 .1969 
tarihinde Pamukbank, Yapı ve Kredi Banka

sına ait ceman 5 910 000 liralık çek düzen
lenmiş, bu çekler, 1 . 10 . 1969 tarihinde Türk 
Ticaret Bankası Yenişehir Şubesinin 6410 000 
liralık çekiyle yenilenmiş, işlem bir süre 
böyle devam ettikten sonra normal sekle dön* 
müstür. Firmanın, bâzı banka işlemlerinde 
Terâkki Kollektif Şirketinin de imzası bulun
maktadır. Kredi Ali Demirel tarafından kul
lanılmaktadır ve fakat Ali Demirel aynı za
manda kollektif şirketin de ortağıdır. Te
rakki Kollektif Şirketi kereste imalâtı ala
nında çalışmaktadır. Taahhüdedilmiş sermaye
si 600 000 TL. dır. Ortakları : Mesut Şener, 
Fevket Demirel, Ali Demirel, Yılmaz Şener, 
Mehmet ösdemirdir. Bu firma da kısa ve uzun 
vâde borçlan itibariyle serbest varlığının üs
tüne çıkmış, o da Ali Demirelin firması duru
mundadır. 

BABıIÇAN — Savın hatip, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Normal çalışma saati bitmiş, bu konunun 
müzakeresinin bitimine kadar görüşmelerin 
devamı hakkında önergeler gelmiştir. Ancak, 
bu önergeleri, hatip konuşmasını bitirdikten 
sonra muameleye koyacağım. 

CAHİT ANGIN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, konuşmalarım kısa zamanda bitmez. 
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(BAŞKAN — Sizinkinin bitinceye kadar 
devamına ı&arar alınmıştır. 

CAHİT ANGIN (Devamla) — Tamam 
efendim. 

Görüldüğü gibi Demirellerin firmaları Zi
raat Bankasiyle geniş bir samimiyet içinde, 
ilçli dışlı bir münasebet tesis etmişlerdir. Te
râkki Kollektif Şirketinin merkezi Ispartadır. 
Krediyi İsparta'dan aldığı gilbi, değerli arka
daşlarım, Ankara'dan da almaktadır. Âdeta, 
bankayla DemireFl'ere ait firmalar organik bir 
bütünlük içinde çalışmaktadırlar, özel Yükse
liş Koleji Firması sanki Ziraat Bankasının 
açtığı bir okul, masraflar Ziraat Bankasından, 
kâr Ali Demirel'e aidolmak üzere çalışan bir 
garip müessese. Mahruti bir çadır gibi, tepe
den aşağıya doğru indikçe yolsuzluk, keyfi iş
lemler genişlemekte ve yaygınlaşmaktadır. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından 
açılan kredilerde, Ziraat Bankasında olduğu 
gibi şube ile genel müdürlük arasında bir pa
ralel çalışma olmadığını görmekteyiz. Emlâk 
Kredi Bankasının Kızılay şubesinin, Ali De-
mirel firmasına 3 milyon liralık kredi açma 
talebi, Genel Müdürlük tarafından 1,5 milyon 
lira olarak tesbit edilmiştir. Bu banka, Zi
raat Bankası gibi, banka kredilerinin tanzim 
komitesinin tesbit ettiği 150 000 liralık limiti, 
fahiş bir ölçüde tecavüze yaklaşmamıştır. 
Bankacılık mevzuatını, Sayın Komisyonun ya
sa dışı anlayışı açısından yorumlamamış ve 
haddi 370 000 lirada tutmuştur. Bu nedenle, 
serbest varlığının yüzde 90 ı gayrimenkulden 
ibaret bu firmada, kredi kullanmak imkânını 
bulamamıştır. 

Bu bankanın, bankacılığa uygun kalmak 
için gösterdiği gayretle,, Ziraat Bankasında 
yapılan işlemlerin mukayesesi yapıldığı tak
dirde, yasaların ne ölçüde ihlâl edildiği, yok-
suzlukların ne ölçüde kabarık sayıya ulaştı
ğı açık seçik bir ölçüde görülmüş olur. Bu ko
nuda önemli nokta; Ali Demirel'in, bu banka 
ile münasebeti yokken, üzerinde durulan süre 
içinde, bu bankanın da cari müşterileri ara
sına girdiğidir. 

Vakıflar Bankasında ilk defa 11 . 5 . 1967 
tarih, 9745 sayı ile Ali Demirel, Salih San Fir -
masına 250 000 Tl. açık borçlu cari hesap aç
tığını, bu tarihten hemen 4 ay geçince yöne-
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tim kurulu tarafından 600 000 liraya çıkarıl
dığını görüyoruz. Bir yıl sonra, 7 . 11 . 1968 
tarih ve 11770 sayıyla da 1 600 000 Tl. na yük
seltilmiş, takiben 5 ay sonra yönetim kurulu 
17 . 4 . 1969 tarih ve 12413 sayılı karariyle bu 
kredi limitinin 1,5 milyonluk kısmının senet 
mukabili avans ve 2,5 milyonluk kısmını da 
kefalet mukabili borçlu cari hesap şeklin
de kullandırılmak üzere 4 milyona çıkarıldığını 
Komisyonumuz tesbit etmiştir. 

Bankalar Kanununun 50 nci maddesine gö
re, banka kredilerini tanzim komitesinin, mun
zam gayrimenkul ipoteğinin 150 000 lira ola
ra!: tâyin ve tesbit ettiği limit aşılmış ve bu 
banka da tıpkı Ziraat Bankası gibi, yasa ve 
genelge dışı işlemlere dayalı olarak kredi kul
landırıldığı sabit iken, Komisyonumuz büyük 
bir rahatlıkla, «6 milyon liralık munzam gay
rimenkul ipoteği tesis edilmiş olduğu gö
rülmüştür.» demekle işi bitiriyor. 

Ziraat Bankasında müfettişlerin çırpınma
larına rağmen, Komisyonumuz kulağını burada 
da tıkıyarak, yasa ve genelge dışı imtiyazlı iş
lemleri görmek istemiyor. Dikkat edilecek 
olursa, 4 er, 5 er ay ve en fazlası bir yıl olmak 
üzere, görülmemiş süratle Ali Demirel firma
sının kredisi artırılmaktadır. Serbest varlığı
nın yüzde 90 ı gayrimenkulden ibaret olan bu 
firmanın banka nezdindeki durumu» Emlâk Kre
di Bankası, değerlendirilmesinin, yani 375 000 
lirayı, geçmemesi gerekirken, 4 milyonu kulla
nabilmiştir. Komisyonumuz, kefalet mukabili 
kullandığını söylüyor ama, kefillerinin para 
alan şirket ANTER, yani yine Hacı Ali Demi
rel veya Terakki Kollektif Şirketi. Yine Hacı 
Ali Demirel borçlu, Ali Demirel kefil, Ali De
mirel'in hissedar bulunduğu şirketler, Komis
yonumuz zahmet buyurup, böylesine kısa ara
lıklarla ilişkisi, 1967 de 250 000 le başlıyan, 
23 ayda 4 milyona ulaşan bu yeni müşterisi
nin süratle kredi limitini, bankanın hangi ge
rekçelerle ve ne gibi değerlerle artırdığını araş-
tırabilirdi, hiç değilse başka emsaller göster
mesini istiyebilirdi. 

Bankalarla ilgili konulann bundan ibaret 
olması lâzımgelirken, Komisyonumuz bu bö
lüm içine, Türkiye Sinai Kalkınma Bankasiyle 
ilgili iddialar diye ayrı bir başlık içinde, 1,2 
milyonluk Avrupa Yatırım Bankasının açtığı 
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krediyle ilgili yolsuzlukları,, bir özel banka 
ol%n Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında arar 
olmuştur. O konulardaki yolsuzlukları Ziraat 
Bankası ile Devlet Plânlama Teşkilâtında ara
ması gerekirdi. Komisyona hiç muhatabolma-
maısı lâzım bir bankada yolsuzluk aramaları ca
libi dikkattir. Komisyon, bu konuda atla
mış olamaa. Zira, Pamukbankla ilgili iddiala
rımız haklı olarak, özel banka olduğu gerekçe
siyle soruşturma konusu yapmadıklarını beyan 
eylemektedir. Biz, bu konuyu ayrı Hbir bölüm 
içerisinde yüksek huzurlarınıza arz edeceğiz. 
Ancak, bankalarla ilgili soruşturma yapan Ko
misyonumuz, Hacı Ali Demirel firmasının du
rumunu bütünüyle Yüce Kurula hulûs ile sun
mak isteseydi, çalacağı kapı, hiç şüphesiz Mer
kez Bankasının risk santralizasyon merkezi 
clurdu. O zaman, konumuzu teşkil eden firma
nın eni nedir, boyu nelir; bütün bankalar iti
bariyle durumu aydınlığa kavuşmuş olurdu. 
Komisyonumuz maalesef, bu önemli noktada 
susmaktadır. Hattâ kamu oyu, aylardan beri 
itham altındaki kişilerden bunu beklerdi ve de 
komisyon bu merkezden, Demirel'in Başbakan
lığından da eski tarihlere gidip, Ali Demirel'in 
kredi durumunu sorsaydı, alacağı cevap, en ve 
boydan sonra, derinliğini de gösterecek ve Yüce 
Kurulumuz gerçek bir aydınlığa kavuşmuş ola
caktı. 

Sayın senatörler, sayın milletvekilleri; Dev
le!; Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafın
dan Başbakan Süleyman DemireHn kardeşi Ali 
Demirel'e satılan arsalarla ilgili iddialar üze
rindeki eleştirimizi takdim ediyorum. 

Bu konuda Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu son derece sathi kalmış, derinliğine 'bir 
araştırma ve Isoruşturma yapılmamıştır. Esa
sen, Anayasanın 132 noi maddesinden bahisle 
Komisyon çalışmalarının durdurulması, Komis
yonun, Devlet Demiryollarında tetkikat ve de
ğerlendirmeye başladığı döneme raslar. Araya 
giren süre ve iki devreli bir çalışma içinde bu 
konu, her yönü ile müphem ve muğlak bıra
kılmıştır. 

Hacı Ali Demirel'e ait bulunan bu gayri-
menkuller, daha önce Ankara Şoförler Derne
ğinin mülkiyeti altında bulunmuştur. Mezkûr 
Dernek üyelerine mesken yaptırmak maksadiyle 
Maltepe'de sahibi bulunduğu ve halen üzerinde 

Yükseliş Kolejinin inşa edildiği 3659 sayılı 
adanın 2, 3, 12 ve 13 numaralı parsellerini ipo
tek etmek suretiyle Güven Sigorta Şirketinden 
683 700 Tl. lık kredi alınmıştır. Bu kredi işle-

, mi, 1958 yılında yapılmıştır. Şoförler Derne
ği Yapı Kooperatifi 18 Mayıs 1981 de çap için 
îmar Müdürlüğüne müracaat etmişdir. imar 
Müdürlüğü, «Çap verilmez, zira hiçbir bölge
ye dâhil değildir. Yapı bölgeleri dışında bir 
alandır. Yol ve çocuk bahçeleri kamu yararma 
tesis edilmiş, ayrılmıştır» şeklinde bir alan ola
rak göstermiştir. 

Aynı kooperatif iki üç kere daha müracaat 
etmiş ve aynı menfi cevap verilmiştir. Bunun 
üzerine Dernek, Ankara 12 noi Noterliği
nin 14 3 , 1964 tarih ve 1985 sayılı gayrimen
kul satış vâ'di senedi ve Ankara 11 nci Not er-
liğ-ince tanzim edilen 22 . 10 .1964 tarih ve 11543 
.sayılı ek mukavelename ile de adı geçen gayri-
menkulleri Mehmet Salih San adına birisine sat
mıştır. 

Salih San, buranın 2 ve 3 parsellerine, mü
racaat sonunda, özel okul yapacağını beyan ede
rek müsaade almıştır. Bu mü, Cumhuriyet 
Senatosunun Trabzon Senatörü Sayın Ömer Ho-
caoğlu'nun yazılı sorusuna cevaben İmar ve 
îskân Bakanı Sayın Nakiboğlu şöyle izah et
mektedir «1964 yılında Nâzım Plân Müşavirli
ğinin hazırlamış olduğu plânlar, îmar İdare 
Heyetinin tasvibi ve Bakanlığımızın 28.4.1965 
tarihli onayı ile kesinleşmiştir. 

Bu plâna göre Özel Yükseliş Kolejinin bu
lunduğu 2569 ada ve 3 parsel s ayık arsada bir 
özel okul yeri mevcuttur. Bunun dışındaki par
seller, mesken bloklarına tahsis edilmiştir.» 

Şimdi sormak gerek; bir mölsken edinmek 
için çırpman şoför esnafının ne günahı vardı? 

Şoförler Mesken Yapı Kooperatifi 1958 den 
beri mesken yapmak için çırpınırlar. Bu yer 
için imar Müdürlüğü izin vermez, çap vermez. 
ihtilâf olur, 61 de tekrar müracaat ederler, yi
ne çap verilmez. C. H. P. Koalisyon Hükü
metleri zamanında müracat olur, yine çap veril
mez. Ne zaman Başbakan Süleyman Demirel 
Hükümeti kurar, onun döneminde, bütün dö
nemlerde reddilen çap, özel okul tiplendirilme-
siylıe verilir. 

Hacı Ali Demirel, M. Salih San ile 1964 ton 
yani bahis konusu gayrimenkulu aldığından be-



T. B. M. M. B : 1 

ri münasebet halindedir. Ancak, son derece 
sağlamcıdır. işi garantiye almadan, ben de va
rım demez. En büyük engeli, yani îmıar Müdür
lüğünün burada inşaata izin vermemesi engeli
ni bir özel okul hilesi ile aştıktan sonra mey
dana çıkacaktır, özel okulun pek revaçta ol
madığı, bâzı otellerin okul haline getirilmedi
ği dönemde aynı yıl içinde M. Salih. San îmar'a 
tekrar müracaat eder ve der ki; «Özel okul 
yeri olarak bu yeri ayırdınız ama bu yerin ta
mamının okul yeri olmadığını, buradaki çocuk 
bahçesini falanı kaldırın, başka cins binalar 
yapmaya da izin verin.» îmar idare Heyeti 
22 . 10 . 1985 te 956 [sayılı cevabında; «Nâzım 
plân esaslarına göre tanzim edilen tasdikli tatbi
kat ve inşaat tarz plânının değiştirilmesine ma
hal olmadığı cihetle 7366-3 parseldeki çocuk 
bahçesinin kaldırılması talebinin reddine karar 
verilmiştir» der. 

Daha önce okul yeri olarak, özel okul yeri 
olarak bir kısım alanı ayıran imar Idere Heyeti
nin bu kararı Salih San'm Hacı Ali Demire! 
tarafından yutulmasını sağlar. Zira îmar Ba
kanının, Sayın Hooaoğlu'na verdiği cevapta da 
yazılı olduğu veçhile, Salih San, Şoförler Der-

- neğine, iktisabeylediği gayrimenkullerin bede
lini taksitlerle ödemiştir. Ama gayrimenkuller 
üzerinde bulunan iktisapla kendisine intikal 
eden Güven Sigortaya olan 683 700 lira kredi 
kalmıştır, imar Plânında istediği değişiklik ol
sa bir parseli satıp belki borcunu ödiyecekti. 
Özel okulculuk adı altında orada bina yapımına 
izin veren imar, her nedense Salih San'm mü
racaatına «hayır» demiştir. 

işte bu sıkışık durum içinde bulunan M. Sa
lih San'm imdadına Ziraat Bankası yetişmedi. 
Salih San bir öğretmen emeklisi, bir eğitimci ol
duğu halde, Ziraat Bankası, Tür!k maarifine 
olağanüstü yararlı olacağı gerekçelsıiyle Soruş
turma Komisyonumuzun da çok normal gördü
ğü munzam gayrimenkul ipoteği almak suretiy
le kredi açmamıştır, ama o Ziraat Bankasının, 
İsparta'nın mü$evazi bir halıcısına aynı gayri
menkuller üzerinde Salih San için, Kredileri 
Tanzim Komitesinin tâyin ettiği 150 000 liralık 
limit mâni teşkil ederken, komisyonumuzun da 
iftiharla arz ettiği gibi, 13 200 000 liralık mun
zam gayrimenkul ipoteği almak suretiyle ve de 
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Türk Maarifine olağanüstü yararlı olmakta bu
lunduğu gerekçesiyle 18 milyon lira kredi aç
tığını arz etmiştim. Ne yapsın Salih San bu 
işi çevirmek için? Büyük sermayeye de ihti
yacı yok. Kendisi 18 milyon lira istemiyor. Ve
ya Güven Sigortaya ipotekli borcunu takside, 
yeni bir vâdeye bağlasalar yine yürütecek, ama 
bunları temin edemiyor. Hacı Ali Demirel im
dadına yetişir, bâzı engelleri aşmak bakımından.. 

imar Bakanının verdiği bilgiye göre, Baş
bakanın kardegi Hacı Ali Diemirel, Süleyman 
DemireFm Başbakan olduğu tarihten bir yıl 
sonra 25 . 6 . 1966 tarihinde bahis konusu 
arsalar, Hacı Ali Demirel ile Salih San adına 
tescil edilmiştir. Ali Demirel sağlamcı demiştik; 
ar&alara resmen sahibolmadân 12 gün önce, 
13 . 6 . 1966 tarihinde Güven Sigorta Şirketine 
müracaat ederek faiz, banka masrafları, muamele 
vergisi gibi masrafla her gün yükselen kredi 
borcunu 1967, 1968 ve 1969 yıllarında taksitle 
ödemeleri için kendilerine kolaylık gösterilmesi
ni istemiştir. Güven Türk Anonim Sigorta Şir
keti, sermayesinin tamamı Devlete ait Emlâk 
Kredi Bankası ile sermayesinin tamamı Devlete 
ait Sümerbankın bir teşekkülüdür. Bu müesse
seler de kolaylık gösterilmesi talebini kabul 
etmişlerdir ve de 1968 yılının Eylül ayınm son 
gününe kadar vâde verilmiştir. Bu vâdeden son
radır ki, Ali Demirel tapuda intikal muamelesi
ni yaptırmıştır. Hisse itibariyle % 85 i Ali 
Demirel'in olmuştur. 1968 de tamamı Ali Demi
re!'in olacaktır. 1968 de müstakil mâlik olduk
tan sonra da süratle ve devamlı imar değişik
liklerine tanık olacağız. Meskenini yapmak is-
tiyen şoföre çap vermiyen imarın, Salih San'-
m imar tadilâtı isteğini reddeden imar idare 
Heyetinin 7366 - 3 sayılı 17 . 5 . 1968 tarihli ve 
317 numaralı 2 - 7366 - 3. 21 . 6 . 1968 tarih ve 
443 numaralı imar tâdillerini göreceğiz. 

imar ve İskân Bakanı cevabında her ne ka
dar, «Güven Sigortanın alacağı Salih San'dan 
tahsil edilmezken, Ali Demirel'den kolayca ala
cağı için de % 5 faizle tahsil edilmiştir» de
mektedir. Ali Demirel'e devredilen bu kredi al
tında işçi yapı kooperatiflerine, Sosyal Sigor
talarla varılan mutabakat gereğince sosyal yön
lü bir kredidir, konut yapılması şartına bağlı
dır, Demirci'lere geçince kredinin şartı ortadan 
kalkmıştır. Temelinde ticari maksat yatan bir 
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özel okulun binaları yükselmiştir. % 10 faiz Ali 
Demirel'e zor kabul ettirilmiştir, işçi konutu 
üzerinden alman faizle yetinilmesine direnmiş
tir. Hâlâ ihtilâfın tamamen kapandığı şüphe
lidir. Sayın imar Bakanı, Ali Demirel'le Salih 
San'in mukayesesini yapmaktadır; para vâde
sinde tahsil edilememiştir, Sigorta da Ali De-
mirel'in üstüne gidememiştir. Verilen vâdelerin 
hululünde parasını da istiyememiştir. imzalanan 
protokol bir tarafa itilmiş, Demirel bir ay son
ra borcuna mahsuben 200 000 lira ödemiş, ondan 
sonra unutmuştur. Güven Sigorta aracı, ücret
li mutavassıt. Sigorta Genel Müdürü itiraz 
eder, borçlar çıkmıştır 1 100 000 liraya, ama 
Genel Müdür değişikliği Ali Demirel'e zaman 
kazandırır. 1968 EylüTünün sonunda borcu 
tasfiye edeceğini kabul ve taahhüdeden Ali De
mirel ancak bir 175 000 lirayı 1968 de öder. 
1969 da Güven Sigorta nın semtine uğramaz. 
1969 da borç 750 000 lira olur. 1 . 2 . 1970 
te borcumu ödiyeceğim diye birtakım şart
lar sürünce, Güven Sigorta 8 . 1 . 1970 tarihinde 
icra dairesine müracaat etmek mecburiyetinde 
kalır, icra takibatı karşısında 200 000 liralık 
Ziraat Bankası çeki ile icrayı durdurur. 25 Ka
sım 1970 te bakiye hesabının tamamını ödemek 
Ali Demirerin taahhüdü altında idi, Sayın imar 
Bakanının beyanına göre ödemiş ve bu hesabı 
da kapanmış oluyor. 

Bahis konusu gayrimenkullerin Ali Demi
rel tarafından iktisabının yolu ve şekli bun
lardır. Bu bölümde imar ve İskân Bakanı ce
vabında; «Ankara imar Heyetinin 17 . 5 . 1968 
gün ve 347 sayılı kararıyla daha evvel mev
cut özel okul sahasının genişletilerek 7366 ada 
1, 2 parsellerle 7365 ada 3, 4, 5 sayılı parselle
rin ilâve edilmesi hakkındaki plân deği
şikliği teklifi Bakanlığımızca uygun görülerek 
3 . 6 . 1968 gün ve 5795 sayılı onayla tasdik 
edilmiş ve-durum Ankara Valiliğine bildirilmiş
tir.» denmektedir. 
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istemiştir. 3 numaralı parselde özel okul için 
izin verilmiştir. Ancak, Ali Demirerin pîân tek
lifi üzerinde TCDD na ait gayrimenkulleri 
de içine alacak ölçüde bir özel okul tanımı al
tında o bölge tiplendirilnıiştir. Ali Demirel, bir 
kamu teşekkülü mü, yoksa bir Anayasa mües
sesesi mi? imar Kanunu 27 nci maddesinde; 
imar ve yol istikamet plânlan, nâzım plân ve 
tatbikat plânı olmak üzere iki nevidir, der. 
(a) fıkrasında nâzım plânlar, halihazır harita
lar üzerinde çizilen ve arazi parçalarının kulla
nış şekillerini ve başlıca bölge tiplerini gösteren 
plânlardır. İstimlâkler bu plâna göre yapılır, 
kanun hükmüdür. Kanunun bu hükmüne göre 
yol, park, okul hastane gibi genel hizmetlere 
ayrılan ve kamu yaran bulunan tesis ve alanlar 
imar ve yol istikamet plânlanna işaretlenir. 
Okul vardır, ama özel okul yoktur ve olamaz. 
Özel okul, bu işi yapan kimsenin kendisine ait 
arsasına böyle bir kaydın düşürülmesi isteğin© 
bağlıdır. Ancak o da, mücavir arsalara taşnıa-
mak kaydıyla bir özeH okul kaydı işaretlene
bilir. Hele usulüne uygun olarak tanzim ve tas
dik edilmek suretiyle yürürlüğe konmuş olan 
imar ve yol istikamet piânlannda değişiklik ya
pılabilmesi için, ortada umumi menfaatlan ger
çekleştirmek bakımından önemli ve esaslı icap 
ve zaruretlerin mevcudiyeti şarttır, görüşüne 
uygun müteaddit Danıştay kararlan ortada 
iken; umumi menfaatlan gerçekleştirmek bakı
mından bahse konu alanda, hangi önemli ve 
ciddî zaruret görülmüş te bu tadilât yapılmış
tır? Usulüne uygun olarak tanzim ve tasdik 
edilmek suretiyle yürürlüğe konmuş plânda, 
yol ve çocuk bahçesi gibi, gerçekten kamu ya
rarını gerçekleştirmek gayesi mevcut iken, bu 
bölgede çocuk bahçesini, yolu kaldırarak, özel 
okul yeri haline getirmekte kamu yaran mı, 
yoksa özel yarar veya özel maksada tahsis mi 
vardır? 

Bir özel kişi için, Ali Demirel için, başka 
bir şahsa veya müesseseye ait mülkiyet hakkı, 
nasıl ve ne suretle takyidedilebilir? Anayasanın 
teminatı altında bulunan, Devlet Demiryolları
nın mülkiyet hakkı nasıl takyidolnnur? Bir 
okul yolu, bir hastane, bir yeşil saha için böyle 
takyide gidilebilir. Bu takyide tabi gayrimen
kul mâliki, belediyeye müracaatla gayrimenkul 
lün imar programına ithali ile istimlâkini istiye-

Bakan bu cevap yerine, imar ıdars Heyetiy
le Bakanlık katında bu işlere bakan sorumlular 
hakkında hemen soruşturma açmak idi. 1965 de 
başlayıp 1968 de biten yasa dışı işlemlerle plâna 
nasıl olur da 3 ncü şahsın arsasına ta<*an bir 
özel okul takyidi düşürülmüştür? Salih San, 
gayrimenkul mâliki olarak müracaatını yapmış, 
kendine ait arsanın üzerinde özel okul yapmak 
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Mir. Belediye veya istimlâke salahiyetli kamu 
kuruluşu, hu 4 yıl içinde bahse konu gayrimen
kulu istimlâk etmediği takdirde, 5 nci yıl so
nunda îmar Kanunu ve îmar Yönetmeliğine 
göre, o gayrimenkul üzerindeki tahdit kalkar; 
gayrimenkul mâliki o gayrimenkul üzerinde 
kendisine ait inşaata girişebilir. 

Bu durumda ferdin mülkiyet hakkı-5 yıl 
süre ile kısıtlanmış oluyor. Bu kısıtlanmaya 
kişi; okul, hastane ve yeşil saha gibi kamu ya
rarı bulunduğu için katlanmaktadır. Ali De-
mirel için bölye bir kısıtlanmaya kamu kurulu
şu olan Devlet Demiryollarını Mnı sokmuştur? 
Hangi kamu yaran için, bu yasa dışı kısıtlama
nın Devlet Demiryollarına kaç milyon liraya 
malolduğunu, biraz sonra göreceğiz. 

Ali Demirel'in soyadının gücü üstünde bir 
büyük nüfuzun ancak sağlıyahileceği bu yolsuz
luklardan sonra, yolsuzluğa dayalı imkânlarıy
la Ali Demirel, 3 . 9 . 1968 tarihinde T. 0. Dev
let Demiryolları Genel Müdürlüğüne müracaat
la, imarca özel okul sahası olarak düzenlenen 
24 000 m2 bu adada 3/3 parselde, T. C. Devlet 
Demiryollarının şayian mutasarrıf olduğu 
2 010 m2 nin kendisine satılmasını istemiştir. 

Bu dilekçe üzerine Devlet Demiryolları, bahis 
konusu gayrimenkulun müstakil mâliki olmak
tan çıkarıldığını ve şayi hisse sahibi bulunduğunu 
öğreniyor, imar îdare Heyetince yapılan bu iş
lemi olduğu gibi kabul ederek, Ali Demirel'e, 
mâliki (bulundukları hisseyi satmayı, prensip 
olarak hemen kabul ediyorlar ve gayrimenku
lun kıymet takdirine başlıyorlar Ekspertiz ra
poru verilmesi için Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası Genel Müdürlüğüne müracaat ederler. 

Bu noktada 'bir gerçeği açılamak, tesbit et
mek isterim : 

Geçen yıl, Sayın Rıza Çerçel'in başkanlığın
da toplanan kamu iktisadi teşebbüsleri karma 
ulaştırma alt komisyonunun, Devlet Demiryol
larının 1967-1908 yılı hesaplarını tetkik için 
yaptığı toplantıda Yüksek Denetleme Kurulu
nun konu ile ilgili ara raporu üzerinde görü
şülürken, hazır bulunan Devlet Demiryolları 
Genel Müdürü ve yardımcılarıyla diğer yetkili
lerin huzurunda, Genel Müdür Yardımcısı ol
duğunu söyliyen bir görevli, ekspertiz raporu 
istemini muhtevi okuduğu yazıyı Ali Demirel'in 
elden Emlâk Kredi ankası Genel Müdürlüğüne 
götürdüğü ve ekspertiz raporunda keza Başba

kan Süleyman Demirel'in küçük biraderi Ali 
Demirel'in elden getirerek, Devlet Demiryolla
rı Genel Müdürlüğüne teslim ettiğini, ifade ve 
beyan etmişlerdir ve komisyon bunun şahidi
dir, arkadaşlar. 

Ali Demirel'in elden getirdiği yazı ve eki, 
ekspertiz raporunda; «yukarda durumu izah 
olunan gayrimenkule, bugünkü rayiçlere göre 
yalnız 3 250 000 lira kıymet takdir ve tahmin 
edilmiştir, işbu rapor hususi mahiyette olup, 
T. C. Devlet Demiryolları işletme Genel Müdür
lüğünün isteğine istinaden ve Bakanımız için 
hiçbir taahhüt tazammun eylememek üzere 
tanzim edilmiştir. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası Anonim Or
taklığı Ankara Şubesi Fen Şefi Baha Belen. 

Bu. ekspertiz raporuna göre satış kararlaş
tırılır. Karar 302/2553, tarih 2 . 11 . 1968 

«Ankara gar sahasında, teşekkülümüz mül
kiyetinde bulunan 758 ada, 46 no.lu parseli
mizden 2 010 m2, lik saha, İmar Müdürlüğü
nün dosyasında mevcut 60-050 sayılı imar plâ
nına göre, mülkiyeti Ali Demirel'e ait bulunan, 
7377 ada, 3 parselle şüyulandırılmış olduğun
dan,, adı geçen tarafından dosyasına bağlı 
3 . 9 . 1968 tarihli dilekçe ile, bu şüyuun izale
si için bir anlaşma talebedilmiştir. Son imar 
plânı muvacehesinde, 7377 ada, 3 parsele ithal 
edilen ve teşekkülümüze ait diğer parseller ile 
bir ilgisi kalmıyan 2 010 m2 lik sahanın şüyuun 
izalesi bakımından satışında bir mahzuru gö
rülmemekte olduğu bildirilmiştir. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Mü
dürlüğüne yaptırılan takdiri kıymet sonunda, 
bahse konu 9 310 m2 lik, 7377 ada, 3 parselin 
tamamının 3 250 000 lira kıymetinde olduğunu 
tesbit ettirmiştir. Bu duruma göre, beher met
rekaresi 349,08 Tl. olan, teşekkülümüze ait 
2 010 m2 lik saha bedeli, 2 010 x 349,08 =-
701 650,80 Tl. tutmaktadır. Ayrıca, ekspertiz 
için Türkiye Emlâk Kredi Bankasına teşekkü-
lümüzce ödenen 1 036 liralık masrafın da ilâ
vesiyle satış bedeli 702 683,80 Tl. tutmaktadır. 
Satıştan doğan bilûmum masraflarla Emlâk 
Alım Vergisi alıcı Ali Demirel'e ait olmak üze
re, 2 010 m2 lik sahanın 702 686,80 Tl. bedelle 
satılmasına karar verildi. 

Başkan 
Vedat Önsal 
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Hasan Ergeçen, Recai Hanioğhı, Selâhattin 
Baydur, Muzaffer Emre, Salim Selek, 

Ali Demire!, 20 . 1 . 1960 tarihli dilekçesin
de, bedeli fahiş bulur ve taksit talebinde bu
lunur. Görüldüğü gibi, Ali Demirel, imar İdare 
Heyeti ve imar Bakanlığı tarafından yasa dı
şı yapılan plân değişikliğine dayanarak; yani 
«Burası şüyulanmıştır, burası benim saham 
olan özel okul sahası içerisindedir. Bu itibar
la, yani ben izale-i şüyu dâvasî açarım» tehdi
di ile taksit ve metrekaresini 200 liraya indir
mek talebinde bulunmaktadır. 

Devlet Demiryolları 5 Şubat 1969 tarihli 
cevabında, daha evvelce karara bağlandığı 
gerekçesiyle tekliflerinin kabulüne imkân ol
madığını kendilerine bildirir. Ali Demirel şart
larını tekrar 25 . 3 . 1969 tarihinde bildirir ve 
yüzde 10 faizli taksit talebine itiraz etmiştir. 
Sonradan bunu da kabul eder ve nihayet Dev
let Demiryolları Genel Müdürü bulunan Sa
yın Vedat Önsal'm, bedelin tenzili ve faiz uy
gulanması yolunda Başbakandan baskı gördü
ğünü söylediği süreden sonra, Ali Demirel 5 Ma
yıs 1969 tarihinde, son cevabı ile satış işle
minin ikmalini ister. Devlet Demiryolları iş
letmesi Yönetim Kurulu, 15 . 5 . 1969 tarih ve 
248 sayı ile satış kararını verir. Bu satışın yan
kısı büyük olur. Yoğun yolsuzluk söylentileri, 
Devlet Demiryolları yöneticilerini korkutur. 
Beytülmale el sürdürmemek, her siyasi sorum
lunun görevi olduğu gibi, kamu kuruluşları 
görevlilerinin de ekmek kapısı ve vatandaşlık 
hakkıdır. Onun için, Devlet Demiryolları so
rumluları önceden göstermeleri gerekli titiz
liği gösterir tutum ve davranışlar içerisine gir
diler, ama yapılan yolsuzluğun sorumlularını 
ortaya çıkartmak yolunda da yarım bir gay
ret içine girdiler. Bu gayreti de Yüksek De
netleme Kurulunun ara raporu karşısında gös-
terttiler. 

Ali Demirel'e yapılan satışın tapuya tescil 
edildiği 7 . 6 . 1969 tarihinden sonra, Devlet 
Demiryolları işletmesi Yönetim Kurulunun 
17 . 7 . 1969 tarih ve 32/400 sayılı kararını 
yüksek takdirlerinize sunarım: 

«Teşekkülümüz mülkiyetinde bulunan gay-
rimenlnıilerin imar plânı tatbikatı, ihtiyaç faz
lası bulunması veya men'i mümkün olmıyan te
cavüzler dolayısiyle üçüncü şahıslara satışı 
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için Yönetim Kurulumuza yapılan tekliflere 
esas olmak üzere alınan rayiç bedeller, şim
diye kadar ilgili işletmesince tesbit edilmek
te veya mühim miktardaki arsa satışlarında 
da Yönetim Kurulumuzun 13 . 6 . 1969 tarih 
ve 379/2321 sayılı kararlarına istinaden, Em
lâk Kredi Bankası ile Emniyet Sandığı eks
perlerine takdir ettirilmektedir.» buyuruyor
lar. 

Tarihe dikkatinizi celbederim: 13 . 6 . 1968 
tarihindeki karara göre, en az iki ekspertiz 
kullandırılması kararlaştırılmış. Ancak, Ali 
Demirel'in elden takibedip getirdiği ekspertiz 
raporunun tarihi 7 . 10 . 1968 dir. Yani demek 
ki, Ali Demirel'e satılan gayrimenkulun de 
iki ekspertiz raporuna bağlı kalması lâzım-
gelirken, elden takibedilerek tek ekspertiz ra
poruna dayalı olarak bu satış yapılmış bulunu
yor. 

«Emlâk Kredi Bankası ile Emniyet Sandı
ğına yaptırılan kıymet takdirinde ise, son ola
rak satışına karar verilen, Ankara Hastanesi 
yanındaki 7355 ada, 1 parsel sayılı gayrimen-
kulde görüldüğü gibi, tesbit edilen fiyatlar 
arasında fahiş farklar bulunmakta, dolayısiy
le haklı olarak tereddüdü mucibolmaktadır. 
Yeknesaklığı temin ve yukarda bildirilen mah
zurları bertaraf etmek üzere, bundan böyle 
rayiç bedellerin tesbiti işinin yol dairesi reisi, 
reis muavini ve şube müdürü kademesindeki, 
en az iki kişi ile, işletmelerde işletme müdürü, 
işletme müdür muavini veya servis müdürü ka
demesindeki bir kişiden teşekkül edecek as
gari üç kişilik bir komisyon marifetiyle ya
pılmasının, idaremiz menfaatleri yönünden 
daha uygun olacağı mütalâa edilmektedir. 

Yukarda izah edildiği üzere, kurulacak ko
misyonun mahallen emsalleri mücavirindeki 
arsaların günlük alım - satım fiyatları ve tapu
daki satışları uygun göreceği diğer kaynak
lardan soruşturma ve inceleme neticesi edine
ceği malûmata istinaden, rayiç tesbitine mü
tedair olan, Genel Müdürlüğün 16 . 7 . 1969 ta
rih ve 1152/20-13286 sayılı teklifi üzerinde 
yapılan tetkik ve müzakerelerle ilgililerden 
alman izahat neticesinde bundan böyle,, ge
rek üçüncü şahıslara, gerekse T. C. Devlet De
miryolları personelinden müteşekkil koope-

I ratiflere satılacak arazilerin rayiç bedellerinin 
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teşbiti işinin, Genel Müdürlükten, yol dairesi rei
si veya reis muavinlerinden birisi ile emlâk işle
riyle meşgul olan şube müdürü veya muavinle
rinden olmak üzere asgari iki kişi, işletmeler
den işletme müdürü, işletme müdür muavini ve
ya yol servis müdürlüğünden birisi ile emlâk 
işlerini tedvir eden memurdan olmak üzere 
asgari iki kişi ki, cem'an 4 kişilik bir heyet ta
rafından, teklifte bildirilen esaslar dâhilinde yü
rütülmesi uygun görülmek suretiyle teklifin ta-
dilen kabulü kararlaştırılır» diye yönetim kuru
lu kararını verir. 

Bu tedbirin faydası kısa zamanda görü
lür. Zira metrekaresini 350 liradan veresi
ye iktisabeylediği gayrimenkulu ile eşdeğer 
imarın, yani Ali Demirel'e satılan.. (Konuş
masının burasında haritayı Genel Kurula gös
tererek konuşmasına devam etti.) 

Muhterem arkadaşlar, Ali Demirel'e metre
karesi 350 liraya satılan şu göstermekte oldu
ğum koyu çizgili yerdir. Yönetim Kurulu bu
nun kamu oyundaki yankılarından etkilene
rek, ondan sonra ekspertiz işini kendi bün
yesinden kurulu fen elemanlarının da, şube 
müdürlerinin de iştirak edeceği bir komisyona 
verme kararını aldıktan sonra, kıymet takdi
rine giden heyetin 1 500 Tl. kıymet takdir et
tiği alan - ki o alan da şurasıdır - diğeri ile 
hem huduttur, yani 7377 adanın üç parseli ile 
iki parseli. Şu parsel 350 liradan, şu parselin 
değeri de 1 500 liradan.. 

Yanındaki parsele 1 500 lira kıymet biçil-
mesinden de Ali Demirel'in büyük yararı var 
tabiî. Orada 156 metrekare hissesi var. Ama, 
TCDD kendi hakkını, kendi gayrimenkulunu 
korumuş oluyor. 

Buraya kadar TCDD ile Ali Demirel ara
sında satışla ilgili olayları maddi delilleri ile 
arz etmiş bulunuyorum. Şimdi, yasa, genelge
ler, kararlar açısından yolsuzlukların eleşti
risini yapacağım: 

Yapılan satışlar üzerinde, kamu oyunda 
dolaşan yoğun söylentiler, konu ile ilgili ola
rak Yüksek Denetleme Kurulu 26 . 10 . 1969 
günlü bir kararı ile durunca büsbütün artmış
tır. Yüksek Denetleme Kurulunun bu raporu 
doğrultusunda konu iki müfettiş marifetiyle 
teftişe tabi tutulmuştur. Başmüfettiş Adnan 

Özarar ile müfettiş Yavuz Binerbay'ın bu ko
nuda düzenledikleri 11 . 5 . 1970 tarih, 1/6 sa
yılı raporla tesbit edebildikleri ve üzerine gi
debildikleri ölçüde yanlış ve usulsüz işlemleri 
raporlarına dercetmiş bulunuyorlar. Raporun 
tenkid ve temenniler ile sonucunun konumuz* 
la ilgili bölümlerini arz etmek isterim. 

«Aynı mahalde bulunan iki arsadan birisi
nin banka ekspertiz raporuna itibar edilip te
şekkülce hakiki piyasa rayicinin tesöiti ba
kımından, başkaca her hangi bir araştırma 
yapılmaksızın, anlaşma suretiyle satılması, 
ikinci arsa satışında ise mahkemenin tâyin 
ettiği bilirkişinin kıymet takdirini az bularak 
teşkil ettiği heyet marifetiyle o civardaki ar
saların metrekaresinin 1 500 liradan alınıp satıl
dığını tesbit edip mahkemede 1 500 liraya ka
dar artırmaya iştirak kararı verilmesi, bu iki 
işlem arasında mübayenet meydana getirmek
tedir. 

Genel müdürlükçe muhtelif dairelerin ele
manları ile teşkil edilen 14 kişilik komisyo
nun 10 . 2 . 1968 tarihli raporunda gayrimen
kul satışları ile ilgili anaesasların büyük bir 
kısmına riayet edilmediği müşahade olunmuş
tur. Mezkûr rapor Genel Müdürlüce bütün teş
kilâta tamim edilerek, badema yapılacak gay
rimenkul satışlarında rapordaki esaslar dâ
hilinde hareket edilmesi emrolunduğuna göre, 
raporun Genel Müdürlükçe benimsendiği izah
tan varestedir. 10 . 2 . 1968 tarihli raporda, gay
rimenkul satışlarında evvelemirde satılacak 
arsa veya araziye teşekkülün ihtiyacının bu
lunup bulunmadığının tesbitinin gerektiği be
lirtilmiştir. Bu tesbit kati olarak yapıldıktan 
sonra ihtiyaç fazlası olup olmadığının tâyini 
yapılacaktır, ihtiyaç fazlasının tesbitinde ise 
aşağıdaki hususların göz önünde bulundurul
ması komisyonca öngörülmüştür: 

A) Demiryollarının müstakbel 50 yıllık in
kişafı nazara alınarak gayrimenkuller değer
lendirilerek ve gelecek yıllardaki muhtemel 
gelişmelere göre satışlarının yapılıp yapılma
masına karar verilecektir. 

B) 50 yıl içinde vâki olacak gelişmelerde 
ambar, antrepo, sundurma, silo, emanet oda
ları, otel, lokanta ve büfe gibi yan hizmetlere 
lüzumlu arsa ve araziler daima göz önünde bu
lundurularak bu hizmetlere yararlı olması muh-
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temel olanların satışlarına tevessül olunmaya
caktır. 

Keza eğitim merkezi, kütüphane, park, lokal, 
dinlenme evi ve lojman gibi sosyal hizmetler 
ihtiyacı da müstakbel inkişaflara göre tesbit 
olunacaktır. 

Komisyon raporunda belirtilen bu husus
ların hiçbirisi Genel Müdürlükçe yerine getiril
memiştir. Müstakbel 50 yıllık inkişafın tesbiti 
belki fazla iyimser bir görüş olarak kabul 
edilse ve tatbik kabiliyeti güç olsa dâhi, tevsiat 
projeleri mevcut olanların hali hazır vaziyet 
plânında gösterilmesi, olmıyanların ise hiç ol
mazsa onar sene etaplı projeler halinde hazır
lanarak gayrimenkul satışlarında göz önünde 
bulundurulmasında isabet olacaktır. 

C) Belediye hudutları içinde bulunan te
şekkül arazilerinin imar durumlarının tesbit 
edilerek kıymetlendirilmesi, belde imar plânla
rının teşekkül ihtiyaçlarına göre tadilinin sağ
lanması ve büyük şehirlerdeki değeri yüksek ih
tiyaç fazlası iarsaların kıymetlendirilmesi için 
imar tadilât plânlarının tanzimi ile imar müdür
lükleri nezdinde (bu yolda teşebbüslerde bulu
nulması komisyon raporunda belirtilmiş olmak
la beraber, Genel Müdürlükçe bu yolda hiçbir 
teşebbüste bulunulmadığı müşahede olunmuş
tur. 

Bilhassa büyük şehirlerde mevcut teşekkül 
arsalarından şüyulu bulunanlarının hissedarla
rı tarafından imar durumlarında yaptırılan de
ğişikliklerden haberdar lolanıyan idarenin bilâ-
hara değişikliğe muttali olduktan sonra da iti
raz müddeti geçmesi sebebiyle her hangi bir iti
razda bulunmadığı 'anlatılmıştır. Bu bakımdan, 
şehirdeki teşekkül arsalarının genellikle imar i 
durumlarının daimî olarak göz önünde bulun
durulup imar durumlarında idare heyetine vâki 
olacak değişikliklere, imar müdürlükleri nez- i 
dinde zamanında itiraz edilmesi idarenin menfa- j 
atleri iktizasındandır. 

Gayrimenkul satışlarının anaesaslarını belir- ; 
ten komisyon raporunda, satışların taban fiyat 
üzerinden açık artırma ile yapılması öngörüldü- ; 
ğü halde, Genel Müdürlükçe bu prensibe riayet 
olunmadığı anlaşılmıştır. 

Satışların peşin ödeme ile yapılması hususu 
komisyon raporunda yer (aldığı ve Genel Mü
dürlükçe de benimsendiği halde bu prensipten i 
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ayrılınarak bâzı arsa satışlarında taksitle öde
mede bulunulmasının kabul edilmesi, kârlılık ve 
verimlilik prensipleri ile bağdaşmamaktadır. 
1968 - 1969 yıllarında yapılan 80 satış muamele
sinden 17 sinin taksitle yapıldığı tesbit olun
muştur. Her ne kadar taksitle satışların sekizi 
TCDD kooperatiflerine, altısı resmî sektöre ve 
belediyelere, üçü şahıslara yapılmış ise de, ba
dema yapılacak »satışlarda bu usulden mümkün 
mertebe tevakki olunması kabetmektedir.» Bu 
taksitle satışlardan üç şahsa da yapılmıştır de
nilen kısmındaki üç şahıstan birisidir Ali Demi
re ! 

«Yapılan satışların idareye menfaat sağla
masının ön plânda göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. Bu bakımdan hakiki rayicin tes
biti için yapılacak çalışmalara dikkat ve itina 
gösterilmesi ioabetmektedir. işletmelerde mev
cut mühendis ve mimarlardan ve emlâk şubesi 
ilgililerinden teşkil edilecek heyetler marifetiy
le rayiç tesbitleri yapılmalı, gerekirse Genel 
Müdürlükten bu heyetlere eleman dıa katılmalı
dır.» 

Müfettişlerin tenkilde aldıkları konular bun
lar. Görüş ve değerlendirmede yaptıkları hata
lara rağmen kendilerini takdir etmekteyiz. Ra
porun düzenlendiği 11 . 5 . 1970 tarihi olunca 
memleketseverliklerini, cesaretlerini bir kere 
daha takdir etmek gerek. Zira o tarihlerde konu 
Meclise gelmiş, soruşturma başlamış iken Ana
yasanın ters yorumu ile soruşturma durdurul
muş, Meclis çoğunluğu yasama denetimi ile il
gili vazgeçilmez, devredilmez en tabiî hakkını 
kullanmak için Anayasa Mahkemesinin kararına 
intizar etmekte idi. Böylesine yasama denetimi
nin engellendiği bir ortamda düzenlenen müfet
tiş tenkidleri ancak bu ölçüde olabilirdi. Nite
kim raporun sonunda, ya bu ortamın tesiri ile 
veya meslektaşlarının verdiği tesıanüt duygusu 
altında, bakın müfettişler ne diyorlar : 

«Satış dosyalarında eksik ve hatalı görülen 
muameleler, ile raporun mütalâa bölümünde zik
redilen genel ve müşterek meselelerde TCDD 
Yol Dairesi ve Genel Müdürlük ilgilileri ile yö
netim kurulunun kasden vazifelerini ihmal veya 
suiistimal eylediklerine dair her hangi bir de
lil bulunmadığı, ancak 440 sayılı Kanunun ga
ye ve esprisine uymıyan, kârlılık ve verimlilik 
prensiplerine aykırı görülen hatalı ve eksik mu-
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amelelerin aledderecat ilgililerin kötü bir gaye
ye matuf olımıyan, sadece şahsi görüş, düşünce 
ve fikirlerinin muhassalası istikametinde tecelli 
ettiği kanaatine varıldığı cihetle, bu konuda her 
hangi bir idari tedbir ve mukteza tâyin etmenin 
ise makamlarının takdirine taallûk eylediği.» 
teibarüz ettirilmektedir. Buna rağmen Bakan 
Nakit Menteşe bu raporun altında mukteza tâ
yin edecekken, etmesi lâzım iken, «örnelderinin 
ilgili yerlere gönderilmesi uygundur, Teftiş Ku
rulu Başkanlığına» demekle işi bitirmiştir. 

O halde muktezayı tâyin etmek Yüce Heye
tinize düşüyor. Onu da hep birlikte yapacağız. 
©liraya kadar, TCDD yarım gayretin için
de kalmakta, yolsuzlukların üzerine tam olarak 
gidilmemektedir. Neden siyasi sorumlu bakan o 
noktada beklemektedir? Bu noktada müfettiş 
tenkidlerinden, yapılan satış işlemlerinin her 
yönü ile TCDD Genel Müdürlüğünce gay
rimenkul satışlarında dikkat edilecek noktaları 
ısaptayan, 10 . 2 . 1968 tarihli rapora aykırı ol
duğu açık seçik ortaya çıkmış bulunuyor. 

Saniyen, Ali Demirci'm müracatında TCDDY ı 
nı satışa iknada bir tehdit vasıtası olarak kul
landığı son imar değişikliği üzerine eğitip, imar 
Kanunu ve yönetmelikler yönünden eğilip 
DDY nm muhtel olmuş hakkını aramıyanlardan 
bunun sebebi sorulmamış, müfettişler de bunu 
tenkid 'konusu yapmamaktadırlar. En büyük 
yolsuzluğun yapıldığı bu konuda, itirazın zama
nını geçirmişsiniz, bir daha imar işleri ile ya-
kinen ilgilenin, bu durumlara meydan vermeyin 
gibi temennilerle yetinmişlerdir. 

TCDDY Genel Müdürlüğü, bir yolsuzluk 
mahsulü olabilecek bir imar değişikliğinden ne
den kanun yollarına müracaat etmeyip de bu tu
tumları sonucu yanı başındaki parselin beher 
metrekaresi 1 500 Tl. ederken, 350 liraya satıl
masına rıza göstermişlerdir? Danıştay kararla
rı, hak hukuk açısından, İmar Bakanlığından 
imar idare Heyetine kadar yapılan işlemin hak
sız ve yasalarımıza aykırı olduğunu ortaya 
koymaktadır. Rapor, Halil Sezai Erkut'un iti
raz etmediğine değinmektedir. Ankara îmaı 
Müdürlüğü, 3 . 5 . 1928 tarih ve 902 numaralı 
yasa il3 müstakil bir kuruluşa sahiptir aziz ar
kadaşlarım. 11 . 3 . 1967 tarih ve B/7925 tea-
yılı tüzükle imar Müdürlüğünün teftiş, sicil, ter
fi, denetim, imar, bütün bu tarafları imar ve 
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İskân Bakanlığına bağlıdır. Yani, Belediye 
Reisinin, hele bu imar Komisyonunu teknik 
yönden hiçbir suretle murakabe etmeye hak
kı yoktur. Bunu, Sayın Halil Sezai Erkut'u 
müdafaa maksadiyle söylemiyorum. Soruşturma
ya karar verdiğiniz takdirde, o arkadaş da 
birinci derecede sorumlunun dışında, ikinci de
recedeki sorumluları tesbit edilirken sorumlu
luğu görülürse, elbette merciinde, Yüce adalet 
huzurunda hesabını verecektir. Ancak, Komis
yon âdeta bunu bir parti mesele/si gibi ele al
dığı için bu noktaya değinmiş bulunuyorum 
aziz arkadaşlarım. Zira gördüğümüz görev bir 
yargı görevidir, bunun ne parti ile, ne grup 
ib, ne de parmak sayısı ile alâkası olmasa ge
rek. 

Konuyu esastan yaısaya aykırı bulan Da
nıştay bir kararında -yukarda bir nebze bah
settim- şöyle demektedir: «Ortada kamu yana
rını gerçekleştirmek bakımından önemli ve esas
lı icap ve zaruretler olmadan, imar ve yol is
tikamet plânları, parselasyon değiştirilemez». 
Bu konuda Danıştayın kararı çok sayıdadır. 

«imarda vâki tadilât iilân edilmiş, bundan 
bizim haberimiz yokmuş, müddetini geçirdik» 
demektedirler. Müfettiş raporunda da bu ma
zeret kabul edilir görülmektedir. Ali Demirel'in 
müracaat ettiği an bilgi (sahibi olmuşlardır. 
Burada Devlet Demiryolları yetkililerinin ya
pacağı iş Danıştaya dâva açmak ve imara, imar 
Kanununa aykırı olarak konulmuş olan özel 
okul kaydının kaldırılmasını ve o konuda veril
miş olan imarın iptalini dâva etmeleri gerekir
di/ 

Müddetin geçmediğini ortaya koyan Danış
tay kararlarını arz edeceğim: 

«Esas : 1987/Karar : 1986/1968/216/Esas : 
1995/454/Karar : 1966/1647 sayılı dâvalarda 
dâvâlı belediyelerin ilân tarihline göre ileri 
sürdüğü süre aşımı definin, 6785 sayılı imar 
Kanununun 45 nci maddesi gereğince yapılan 
ilânın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
114 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmü mu-
vecelhesinde dâva açma süresine başlangıç 
olamıyacağı nedeni ile kabul edilmiyerek işin 
esasının incelenmesine geçildiği» yazılıdır. 

Bu itibarla, müddetin müruru diye de bir 
şey yok. Müfettiş raporunda da yazılı olduğu 
gibi, sat^ş kararında ve ekleri yazışmalarda 
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T. O. DDY. yöneticileri imardaki bu değişik
liği T. C. DDY'na ait parselin sebspsiz ve 
haksız yere DDY aleyhine, Ali Demire! le
hine azaldığını kabul etmektedirler. Şüyuun 
satışla giderildiği takdirde büyük hisse sa-
hilbi Ali Demirdin karşısına kim çıkacak, ar
tıracak, denilmektedir. Ancak DDY, öldü fi
yatına gitmesin diye kendisinin çıkması lâ-
zımlgelirdi. Bu yolda, Devlet Demiryollarının 
menfaatini kollamak maJksadiyle, T. 0. DDY, 
Güven Sigorta ve onun ortakları olan ikti
sadi De'vlet Teşekkülleriyle bir organizasyon 
kurulu kurulur ve izalei şüyu satışına müşte
reken de iştirak edebilirlerdi. Bu da yapıl
mamıştır Devlet Demiryolları tarafından. 

imar tadilinin iptali için Danıştay a da 
gidilmiyor. Bu yönden bir hukuk müşavirin
den mütalâada sorulmamış; hiçbirisi yapılma
mış. Neticede, en sonunda metrekaresi 350 li
radan - arz ettiğim kararlarla - satılmış bulu
nuyor. İmar idare Hryeti, «Bu parseli Ali De-
mirel'e tahsis ettim» diyor, özel okul kaydı
nın bölge tiplendirilmesinde imara işaretlen
mesinin tek anlamı budur. 

Hemhudut parselin metrekaresinin titiz
likle 1 '500 TL. olduğu tesbit edildiğine 
göre, Ali Demirel ile Devlet Demiryolları 
arasında yapılan satışta haksız ve kanunsuz 
olarak Ali Demirel'in matlup hanesine 2 312 314 
TL. lık değer ilâve edilmiş oluyor, sonuç ola
rak. 

Yasa var, Danıştay kararları var, yönetim 
kurulu kararları var, birçok imkânlar var, 
hiçjbirisi yapılmıyor. Devlet Demiryollarına 
aidolan arsa Ali Demirel'e sonuç olarak sa
tılıyor. 

Sayın senatör ve saym milletvekilleri; Ko
misyon raporunun en ilginç bölümü, Türki
ye'ye Avrupa Yatırım Bankasının açtığı 
2 200 000. dolar (22 milyon. TL. lık) kredinin, 
1.2 milyon dolarının Deınirellere tahsisi ile 
ilgili işlemler teşkil etmektedir. Sayın ihsan 
Gütfsanin Başkanlığındaki Komisyon, kredi
lerle ilgili yolsuzlukların değerlendirilmesini 
bankalar nezdinde, arsa yolsuzluğunu da Dev
let Demiryolları Genel Müdürlüğüne gide
rek yaparken ve 1.2 milyon dolarlık kredi
nin Demirellere tahsisi ile ilgili soruşturma 
ve değerlendirilmesine başlıyacağı an, bil
diğiniz gibi, Anayasanın 132 nci maddesinin 

ters yorumu ile Komisyon çabşmaları durdu
rulmuş bu arada birtakım tertip ve baskılarla 
İhsan Gürsan ve Seiâhattin Cizrelioğlu Ko
misyondan çekilmişlerdir. 

Ben, Komisyon teşekkülünde yapılan oran 
hesapların değiştirilip âdeta yepyeni bir Ko
misyon teşkiline gidildikten sonra Komisyon 
Raporunun 1.2 milyon dolarlık Demirellere 
yapılan tahsisle ilgili bölümü Komisyonda
ki bu tadilâtın maksadını açık ve seçik or
taya koymuş bulunuyor. 

Bu konuda hiçbir bilgisi bulunmıyan bir 
kimseye soruşturma görevi verilse dahi o 
kimse için, prosedürünü tetkik ettikten sonra 
şu iki noktada yolsuzluk olabil 3 ceğini saptar : 

1. 200 000 doların üstünde mali portesi 
bulunan projelerin bu krediden yararlanma
larını Devlet Plânlama Teşkilâtının onayına 
bağladığına göre, 1.2 milyonluk Demirellere 
tahsis onayında Plânlamada bir yolsuzluk 
var mıdır? 

2. Kredinin kullanılması için yapılan ik
raz sözleşmesinde millî bankalarımızdan her 
hangi birinin iştiraki var mıdır? Varsa bir 
yolsuzluk var mıdır? 

Soruşturma Hazırlık Komisyonunun A. P. 
C-Tupuna mensup çoğunluğu, bu iki önemli ko
nuda en ufak bir soruşturma, araştırma yapma
mışlardır. Ne yapmışlardır? Raporun özel te
şebbüse aidolduğunu belirttiği Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankasından bu işe ait sözleşmeyi 
cali;ettiklerini ve bu banka Genel Müdür yar
dımcısını celbetmek suretiyle kendisinden iza
hat aldıklarını belirtiyorlar. 

Türkiye Sınai Kalkmraa Bancısının özel 
banka olduğunu komisyon kendisi söylemekte
dir. Hal böyle iken; 1, 2 milyon dolarlık tah
rişteki yolsuzluğu ise Komisyon bu özel banka
da aramadadır. Halbuki bu konuda - biraz ev
vel arz ettiğim gibi - bir yolsuzluk varsa ya 
Devlet Plânlama Teşkilâtında yapılır, çünkü 
200 000 doların üstündeki maliyeti muhtevi 
projeleri, tasdik etmek Devlet Plânlama Teşkilâ
tına ait görevdir. Onun dışında'ikras s"ziegme-
rinde millî bankalardan her hangi birisinin bir 
nakdî ve malî sorumluluğu var mı, yükümlülü
ğü var mı, bunu aramak gerekir. 

Şimdi, Plânlama ile ilgili yönler üzerinde 
duracağım. Kredi tahsisinde 200 000 doların üs
tüne çıkan, taleplerde, Planlamanın onayı aran-
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dığına göre ve Diamirel'lerin talebi 1, 2 milyon 
•dolar bulunmakla Plânlamadan geçmiş ve plân
lamanın onayı ile de bu tahsis yapılmıştır. Kredi
nin kullanılma olanakları arasında bu kredinin 
münhasıran anonim şirketlere verileceği yazı
lıdır. Halbuki Demirel'ler 1,8 milyonluk müra
caatlarını Terakki Kollektif Şirketi adına yap
maktadırlar. Bu itibarla, Devlet Plânlama Teş
kilâtının ilk kalemde usul yönünden bu mü
racaatı reddetmeleri gerekir. Çünkü, kolektif şir
ket adına imzalanan protokol gereğince tahsis 
yapılamaz. Bu yapılmamıştır. Terakki Kolektif 
Şirketi namına gerekli tahsisi yapmakta Devlet 
Plânlama Teşkilâtı tereddüdetmemiştir,. 

Müracaatını yapmış aynı mahiyette proje 
sahibi istanbul'daki Sunta Suni Tahta Fabri
kasının sırasını ve hakkını Demirel'lere niçin 
verildiğinin sebebini, bu imtiyazlı işlemin sebe
bi hikmetini, soruşturmanın açılmasına karar 
vermek suretiyle kuracağınız Komisyon marife
tiyle Plânlamadaki sorumlulardan sormıyacak 
mısınız? Bunu yapmadığımız takdirde, Sunta 
ile ilgili söylentiler kamu oyunda daima zihinleri 
işgal edecek ve devam edecektir, aziz arkadaş
larım. 

Raporda; «14 . 1 . 1969 da Terakki Kolektif 
Şirketi, 1 180 000 dolarlık kredi talebini ihtiva 
eden bir proje ile bankaya müracaaat etmiş bu 
kurulacak bir anonim şirket adına yapılmıştır.» 
denilmektedir. Ticaret hukukumuza göre şirket
ler hükmi şahsiyeti haiz olup borç ve alacakları 
yönünden yalnız bu hükmi şahsiyet sorumludur. 
iflâs edecekse iflâs bu hükmi şahsiyetin iflâsı
dır. Ama doğmamış bir ticaret şirketi için, bir 
şahıs için borçlanılmaktadır. 

Avrupa Yatırım Bankasından alman 2 200 000 
dolamı; sanayi yatırımları gecikenlerin, maki-
na, teçhizat ithalinde kullanılması gerektiği hal
de, bu kredinin Devlet Plânlama Teşkilâtı ta
rafından teşvik fonu olarak, Demirel kardeşlere 
peşkeş çekildiği görülecekti. Bu kredinin şart
larına aykırı olarak Başbakanın ailesine tahsis 
edilmesi yönünden bizzat Başbakan tarafından 
yazılı bir talimatı dosyalarda aramaya, hiç de 
ihtiyaçolamıyacağı aşikârdı. Çünkü bu kredinin 
verilmesini öngören yazının altında, müsteşar
lık mucibi ile kurulan ve kanuni hiçbir müste-
nidatı bulunmıyan hukuk ve kanun dışı olan bir 
dairede, yine müsteşarlık mucibi ile daire baş

kan yardımcılığına getirilen bir mühendis tara
fından imzalanan bir mütalâa ile bu kredinin 
Demirel karlaşlara tahsis edildiğini göreceklerdi. 
Bu mühendis kimdir? Ereğli Demir - Çelik te
sisleri inşaatında, memur ve işçi lojmanlarını in
şa eden Morrison Firmasının mümessil mütaah-
hidi Süleyman Demirel'in şantiye şefi olarak 
istihdam ettiği mühendistir. 

Başbakan Süleyman Demirel Başbakanlığa 
gelince, eski şantiye mühendisini kendisine mü
şavir olarak tâyin etmiştir. Bilâhara müsteşar 
yaptığı Turgut özal'm yanına, Plânlama Teş
kilâtına, tâyin etmiştir. 1950 yılında Teknik 
Üniversiteyi bitirdiği gibi plancılıkla yakm ve 
uzak hiçbir ilişiği bulunmadığı halde Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Grupunun başına getirilmiş
tir. Ve de 1 milyon 2 yüzbin dolarlık krediyi 
Demirel ailesine, teşvik etmek üzere tahsis eyle
dikten sonra da, Teşvik ve Uygulama Dairesi
nin Başkan Yardımcılığına getirilmiştir. Oradan 
da Başkan olarak nasbeylenmiştir. 

Dosyalarda, Başbakanın kendi ailesine kredi 
tahsis eylemeyi emreden bir talimatı aramanın 
zahmetine katlanmadan, Demirel ailesine Dev
let ve yabancı devlet kesesinden tahsis yapan
ların nasıl taltif ve terfi edildiklerini görmek, 
olayı aydınlatmaya yeter delildir. Ve bu delil 
ile Başbakan Demirel dolaylı talimatının mahi
yet ve maksadı da açıktır. Bu kişi emsallerine 
nazaran, Plânlamada 1 000 Tl. fazlasivle 6 500 
lira ücret almaktadır. Yazılı talimat ile hareket 
edecek, ailesine Devlet imkânından yardım sağ
lama yolunu tercih etmiyecek kadar basiretli 
olan Başbakan savunmasında yazılı delil ister
ken, makam, ikbal, süper ücretli nüfuz suiisti
mali yolunu keşfetmenin mucidi olduğunu orta
ya koymaktadır. 

Şimdi, konunun öbür yüzündeki yolsuzluk
lara geçiyorum. Soruşturma Hazırlık Komisyo
numuz raporda : «16 . 1 . 1970 tarihinde 20 mil
yon Tl. sermaye ile kurulan ORMA Şirketi ile 
ikraz sözleşmesi imzalamış» demektedir, öyle 
zannediyorum ki, yazılı tarihte ORMA Şirketi
nin sermayesinin 20 milyon olmadığını, sadece 
500 bin liradan ibaret bulunduğunu, Başbakan 
Süleyman Demirel ve kardeşleri Şevket Demirel 
ve Ali Demirel dâhil, Türkiye'de bilmiyen bir 
tek, komisyonun A. P. Grupuna mensup 6 üyesi 
kalmış olsa gerek. Bu, bilgisizlik olsa daha iyi-
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dir. ORMA Şirketi, 2 . 1 . 1970 tarihinde Tica
ret siciline tescilini yaptırmış, 6 . 1 . 1970 tari
hinde Ticaret Sicili Gazetesinde statüsünü ilân 
ettirmiştir. Bu ilânda sermayesinin 500 bin Tl. 
bulunduğu, 1/4 ünün, yani 125 bin lirasının 
ödenmiş bulunduğu kamu oyunca bilinen bir 
keyfiyettir. Kaldı M, raporu bu açıdan evvelâ 
Şevket Demire! de yalanlamaktadır. 15 Şubat 
1970 günü Demirci biraderlerin yaptığı mahut 
basın toplantısında konuya ilişkin soruya Şev
ket Demirci aynen: «ORMA Şirketinin serma
yesi iddia edildiği gibi 32 milyon değil, 5O0 bin 
Tl. dır.» demek suretiyle 1,2 milyon dolarlık 
kredi tahsisinin yapıldığı tarihte sermayesinin 
500 bin Ura olduğunu kabul etmiş bulunuyor
lar. lOiRMA'nın sermaye tezyidi, soruşturma 
önergesi verilip komisyon çalışması başladıktan 
sonra çok sonraya raslar. 9 Temmuz 1970 tarih
li 3996 sayılı Türkiye Ticaret (Sicili Gazetesinin 
6 ncı sayfasında da, ORMA Şirketinin 27 Hazi
ran 1970 tarihinde yapılan olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında şirket statüsünün 7 nci 
maddesinin değiştirilerek sermayesinin 500 bin 
liradan 20 milyon liraya çıkarılma kararı yayın
lanmış bulunuyor. 

Değiştirilen 7 nci maddesinde ortaklar zikre
dilmekte ve % 30 hissenin Şevket Demirel'e, 
% 30 hissesinin Terakki Kollektif Şirketine, 
yani Şevket Demirel ve ortaklarına, geri kalan 
hisselerin Hakkı Boşgelmez, Sedat Yıldız ve 
Haindi Yıldız'a aidoldukları belirtilmektedir. 

jeler kullanümaktadır. ORMA Şirketinle de bu 
devre sonunda kullanılmıyarak iptal olunacak 
krediler tahsis edilmiştir.» Komisyonun mütalâ
ası bu. 

Kredinin tahsis edildiği günleri hatırlayınız. 
Transferdeki tıkanıldık % 800 ün üstüne çık
mış, döviz karaborsada 18 Tl. na kadar fırlamış, 
sanayici noksan ünitelerini tamamlamak, fabri
kasını tevsi etmek için döviz ararken, Merkez 
Bankasında birkaç yıl beklemek sureti ile bü
yük meblâğı bankaya depo ettiği ortamda % 4,5 
gibi böylesine düşük faiz, 7 yılı serbest, 30 yıl 
vadeli bir kredi tahsis ediliyor da bir yılda açı
lan 2,2 milyon dolarlık bu kredinin yarısı özel 
sektör tarafından kullanılmıyarak heba olup 
gitmesini önlemek maksadiyle % 50 sini şahsi 
çıkarlar için değil, güzel yurdumuzun kalkın
ması ateşi ile yanıp tutuşan Demirel Ailesine, 
Türkiye'nin kalkınmasına memur edilmiş bu 
aileye tahsis ediliyor. Böylesine güldürücü, böy
lesine gayriciddî bir raporla Yüce Meclisin hu
zuruna gelinmez arkadaşlar. 

Komisyon, raporunda gerçeği tahrif pahası
na şunu da dereetmeyi ihmal etmiyor; «Kredi
nin 400 bin dolarlık kısmı siparişe bağlanmış 
olup, henüz her hangi bir tediyede bulunulma
mıştır.» Yani demek istiyorlar ki; ortada bir 
harcama yok, kayıp yok, iş bu kadar ehemmi
yetsizdir. Ama gel gör ki; gerçek hiç de öyle de
ğil. Brüksel'deki AID nezdindeM Türk temsilci
liğinin Aralık 1969, Ocak 1970 tarihli bülteninin 
64 ncü sayfasında; Ortak Pazar ülkelerinin 
Türk ekonomisini kalkındırmak amaciyle Tür
kiye'ye Avrupa Yatırım Bankasından sağlanan 
kredilerden 1969 yılı sonuna kadar yararlanan 
kuruluşlar gösterilmiş olup, 15 nci satırında, 
Terakki Kollektif Kontrplâk Fabrikası hizasın
da sözleşmede öngörülen kredi 1 180 000 dolar 
ve evvelce yapılan ödeme de 356 bin dolar, 
«5 340 000 Tl.» olarak zikredilmektedir. Bu ve
sika, aynı zamanda, «bu krediler Anonim Or
taklıklara tahsis edilecektir.» şartının Demirer-
ler için ihlâl edildiğini, rapor hilâfına tediyenin 
de yapıldığını açık seçik ortaya koymaktadır. 
Bu konuda komisyon gerçekleri tahrif etmiştir. 
Niçin bu yola gitmiştir? Maksat nedir? Banka
cılık alanında yapılan büyük yolsuzluğu gizle
mek için. 

Gerçekler bundan ibaretken ye komisyon iki 
satırlık yazı ile Ticaret Silicinden durumu so
rup öğrenebilmek imkânına sahip iken bu ger
çeği niçin tahrif etmiştir? Yolsuzluğun büyüğü
nü gizlemek maksadiyle hareket ettiği için ser
mayeyi büyük göstermek lüzumunu hissetmiş
tir. Bu yolsuzluğu biraz sonra açıklıyacağım. 
Komisyon, bu 20 milyondan hareketle ORMA'-
ya yapılan bu tahsisi öylesine normal ve öylesi
ne masum ve hattâ öylesine memleket yararına 
bir tahsis demeye getiriyor... Bakalım ne di
yor : 

«Muayyen kullanma süresinin sonunda kul-
lanılmıyan tahsisler iptal olunduğu cihetle Tür
kiye'nin bu dış krediden mahrum kalmaması 
için projelerin tamamlanmasından sonra artan 
bakiyeler ve çeşitli gecikmelerle o yıl realizesi İ 
mümkün olmıyacak proje karşılıkları hazır pro-
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Muhterem arkadaşlarım; Avrupa Yatırım I 
Bankasının Türkiye'ye açtığı kredinin % 50 si
nin Demire! kardeşlere haksız ve imtiyazlı ola
rak tahsis edildiği iddiası ve ithamı karşısında 
komilsyon, 200 bin doların üstündeki tahsislerin 
Devlet Plânlamanın onayına bağlandığını ka
bul ettiği halde, yolsuzluğu Devlet Plânlamanın 
ilgili grupunda araması gerekirken oraya hiç 
uğramadığını gördük. Bu komisyon bu konuda 
çalışmalarını, münhasıran bankaya, o da, yine 
raporunda özel teşebbüse ait bir banka olduğu
nu kabul ettiği Türkiye Smai Kalkınma Banka
sı ile ilgili işlemlere inhisar ettiriyor. Bu ko
nudaki soruşturmasında üzerinde durm sisi gere
ken büyüik yolsuzluğa eğilmediğini de esefle 
görüyoruz. Yukarda arz eylediğimiz gerçekle
rin tahrif yoluna gidilmesinin tek nedeni, bu 
yolsuzluğu gizlemeye matuf bir zavallı gayret 
olduğu böylelikle aşikâra çıkmaktadır. Nüfuz 
sahibi bir makamın müdahalesi, olmadan, yar
dımı olmadan böylesine bir yolsuzluğun değil 
yapılmasını, teşebbüsünü dahi imkânsız gör
mekteyiz. 

Bu yolsuzluk bu konuda, yani 1, 2 milyon 
dolarlık kredinin imtiyazlı ve haksız olarak tah
sisimin dışında ayrı bir yolsuzluk olduğu gibi, 
tüm ithamların doğruluğunu teyidedeoek güçte 
bir delil, hiç değilse kuvvetli bir karine ola
rak üzerinde durulmaya değerdir. 

Sayın senatör ve milletvekilleri; yolsuz ola
rak tahsis edilen 1,2 milyon dolarlık kredinin 
kullanılmam için müracaat edilen kefalet; de
ğil Türkiye'de, Dünyanın hiçbir yerinde böyle
sine bir kefalet işlemi ile karşılaşılamaz. Söz
leşmeyi yapan ORMA ya Ziraat Bankası 4 mil
yon liralık teminat mektubu veriyor. 500 bin 
lira sermayeli, 125 bin lirası ödenmiş meş
hur ORMA Şirketine. Şimdi, Komisyonun, 500 
bin liralık ORMA yi neden sözleşme tarihinde 
20 milyonluk bir şirket olarak göstertmek gay: 
rettinin anlamını daha iyi anlamış bulunuyorsu
nuz. 

Şu hale göre, kredinin tahsis işlemi bir yol
suzluk olduğu gibi kredinin kullanılması için 
alman kefalet, banka mektubu da mücessem 
yolsuzluk olayı olarak karşınıza çıkmaktadır. 
ORMA'ya bu teminat mektubu verilirken Ziraat 
Bankasının yapması gereken istihbarat yok, 
şirketin bir binası, yeri yok, bir tesisi, teşebbü- I 
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s'ıin haline iştigal eylediği bir iş yeri de yok. 
Ziraat Bankasına ORMA, Bankalar Kanununun 
48 ncı maddesine göre vermdsi lâzımgelen he
sap vaziyeti beyannamesini de vermemiştir aziz 
arkadaşlar. Banka neye göre bir değerlendirme 
yaparak 4 milyon liralık teminat mektubunu 
yönetim kurulunun 16 . 1 . 1970 tarih ve 3/44 
sayı ile vermektedir? Aziz arkadaşlarım, temi
nat mektubu verirken Ziraat Bankası kimleri 
kefil alıyor? Ali Demirel'in Yükseliş firması ile 
Terakki Kolektif Şirketini... Şu hale bakın. 
Borçlu Ali Demire! ve Şevket Demirel. Diğer 
şahıslar az bir miktarda ORMA nm ufak his
seleri sahibidir, yukarda arz etmiştir. Kefil
leri yine Ali Demirel ve Şevket Demirel. Ge
rek Ali Demirel'in firmasının ve gerekse Te
rakki Şirketinin niıalî durumunu kredilerle il
gili yolsuzluklar bölümünde gördük. İşletme 
sermayeleri yok. İşletme İsermayesü olarak dahi 
yabancı kaynakları, yani bankaları kullandık
larını tesbit etti. Saptadığımız firma ve şir
ket de ORMA nm kefilidir. Kaldı ki; Ali De
mirel firması ile Terakki Kolektif Şirketinin 
durumları göz kamaştıracak ölçüde malî güce 
sahibolsalar bile bankalar cari müşterisi olmı-
yan bir firmaya kredi veremezler. Zira temi
nat mektubu kredi niteliğindedir, bu konuda 
Maliye Bakanlığinm 29 . 6 . 1966 tarih ve 
5208/125-46735 sayılı emirleri ve keza Banka
lar Kanununa göre ve teminat mektupları ile il
gili 1967/3483 sayılı genelgeye göre kredisi bu
lunan firmaların kefaleti temin edilse dahi ban
ka müşterisi bulunmıyan ORMA Şirketine te
minat mektubu veremiyeceği, her türlü şüphe
den uzak, açık ve seçik bir biçimde belirtilmek
tedir. 

övle ise Malive Bakanlığı emrirvi ciffniyen, 
bu genelge tanımayan gücü ve böylesine nü
fuzlu makamı tanıması, bilmesi, elbette bu Mec-
Jiısm h^Kkı ve görevidir. Olayı bütün yönleri 
ile tecessüm ettirebilmeniz için olayın kronolo
jik sırasını bir gözden geçirelim. 

1. ORMA nm 2 . 1 . 1970 gününde Ticaret 
Siciline tecil yaptırılmış. 

?u 6 . 1 . 1970 gününde 'Ticaröt Sicili Gaze
tesinde şirket statüsü yayınlanmnş' ve kuruluş
la %ili işlemler bu suretle tamamlanmıştır. 

3. ORMA Anonim Şirketinden, Bakanlar 
Kanununun 48 ncı maddesine göre alınması ge-
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reken hesap vaziyeti beyannamesi alınmasın
dan bir hafta sonra 4 milyon liralık teminat 
mektubu verilmektedir. Ziraat Bankası 4 gün 
ıscnra ,bu kefaleti sağlıyor. Yani kuruluşundan 
takriben 11 gün ısonra. Böylesine bir krediye 
müstahak olmuş ikinci bir şirket gösterilebilir 
mi? Bankacılık tariihd böylesine emsalsiz bir 
örneği Türkiye'de Başbakanın kardeşlerinin şir
ketine bir bankanın açtığını hayret ve ibretle 
tesbit ve tescil edecektir. 

Yolsuzluklar dizisi (bundan ibaret iken ko
misyon raporunda; «meşkûr kredi meblâğının 
kaynak tahsis mahalli Avrupa Yatırım Ban
kası olduğundan proje raporu proıssdüre uygun 
olarak Hükümetin oluru alınmak üzere Maliye 
Bakanlığına sunulmuş, talhsis de usule aykırı 
görülmemiştir^ denilmektedir. Avrupa Ekono
mik Topluluğu Türkiye Konseyinin Nisan 1970 
tarih ve 1/65 sayılı raporıındadır. 

A.'ORHAN AKÇA (C. S. Kütahya üyesi) — 
Konsey, konsey. 

OAHİT ANGIN (Devamla) — Buraya dik
kat ederseniz daha iyi edersiniz. 

A. ORHAN AKÇA (C. S. Kütahya üyesi) — 
Konisi değil konsey. 

CAHİT ANGIN (Devamla) — Evet, kon
sey efendim. 

Şimdi kredinin sermayeye nisbetlerini de 
'dikkatle 'dinleyin bakalım aziz hemşehrim. 

Bunsa'da SİFAŞ Türk Anonim Ortaklığı 
naylon ipliği tesisleri varadır. Bu şirkete Türk 
hissedarlarla birlikte üç büyük beynelmilel fir
ma olan B. A. S. F. ve S. F. i. ve bir de BIKES 
firmaları dâhildir. Sermayesi 52 milyon Tl. dır. 
Bu şirkete 450 bin dolar, yaklaşık olarak 6 mil
yon Tl. kredi açılmıştır. Kredinin sermayeye 
oranı % 11 dir. izmit'te Birleşik Aydınlatma 
Türk Anonim Ortaklığı vardır. Philips'in yaıiı 
risbetite katılmış olduğu bu şirektin sermayesi 
ele 12 milyon Tl. dır. Şirkete taîms edilen kredi 
:?e 844 bin dolar, yaklaşık olarak 11 milyon Tl. 
dır. Kredinin sermayeye oranı % 92 dir aziz 
arkadaşlarım. Bu konuda en çok kredi almış 
olan fJıtna bu. Dana büyüğü var, biraz sonra 
öğreniriz. 

Diğer kredilerin sermayelere oranı şöyle; 
Nuh Çimento % 60, Çelik Halat ve Tel % 70, 
Mensucat Santral % 25, Mannesman Boru % 16, 
Aksu iplik Dokuma % 20. Bu rakamlara göre 
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astronomik ölçüye varan bir istisna var; o da 
; İsparta'daki ORMA Türk Anonim Şirketine ya

pılan tahsistir. Şirket, tahtadan levha yapmak 
üzere kurulmuştur. Bunun büyük ortağı Terak
ki Kolektif Şirketidir. Bu kolektif şirketin or
takları ise Sayın Başbakanın büyük kardeşi 
Şevket 'Demirel, küoük kardeşi Ali Demirel, 
kayın biraderi Yılmaz Şener ve Demirerin köy
lüsü, yakını Mehmet Özdemir'dir. 

ORMA'nın sermayesini arz etmiştim, 500 
bin Tl. dır. Avrupa Ekonomik Topluluğu ra
poruna göre bu şirkete talhsis edilen kredi 
tam bir milyon 200 bin dolardır, yaklaşık ola
rak 16 milyo liradır. Demek ki; yarım milyon 
lira sermayeye 16 000 000 lira kredi verilmiştir. 
Yukarda verilen kredilerin en kabadayısı % 92 
ve onun f:3rmayesi 12 000 000 liradır, fabrikası 
Yardır, tesisi vardır, yeri vardır, 'yurdu yardır. 
Â^m Başbakan kardeşleri il3 kayın biraderi
nin ortak oldukları şirkete verilen kredinin 
sermayeye oranı ne kadardır, hiç ıhesabettiniz 
mi? (A. P. sıralarından «demin okundu» ses
leri) Tam % 3 200 dür. Yani Demirel Ailesinin 
ç rhlrolduğu şirkete sermayesinin 'tam 32 misli 
kredi tahsisi yapılmıştır. 

Diğer teşebbüslerin sermayelerinin hemen 
hemen hepsi yatırılmış, Demirerierinki gibi kâ
ğıt ürtünde değil, hepsi yıllardan beri iştigal 
alanında çalışmaktadır. 

Tr.sils 've fabrika sahipleri ORMA'nın ise, 
Bapakan Süleyman Demirel'in yakınlığımdan 
ve 125 000 liradan gayri Ihiç'bir şeyi yok, hattâ 
bir iş yeri 'bile. 

Bu ölçüler işinde tevzi edilen kredi Ankara 
Anı!aynası Malî Protokolüne tabidir. Bu dev-
îotlerarası taahhütnamemin 4 ncü maddesinin 
3 ncü fıkrasında: «Bir ödünç, Türk Devletin
den gayrı bir teşsibbüs veya bir topluluğa» yani 
özel teşebbüse «verildiği zaman Türk Devleti
nin garantisine bağlanır» denmektedir. Bu kre
dinin -garantörü, de Türk Hükümeti adına Baş
bakan Süleyman Demirel'dir. 

Buraya kadar mevcut yasalara, genelgelere 
aylan, insan aklı, insanoğlunun hukuka inanç 
ve srıygı duygularının tahrip ölçüsüne varan 
tercihli işlemleri maddî delilleriyle açıklamış 
bulunuyorum. ! 

Komisyon raporunun nasıl 'ciddiyetten uzak 
olduğunu da en ufak aynntılanna vanneaya 
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kadar ortaya koydum. Rapor 'bir soruşturma 
niteliğinden daha çok bir savunma hazırlığı ko
misyonu niteliğinde; bu savunma maddî delil
lere dayanmıyan, bilâkis delilleri tahrip paha
sına yasa, genelge, bakanlık emirlerini inkâra 
dayanmakta ve de rüşvet alırken geçenlerde ya
kalanan bir memurun: «Bunda garipsenecek 
bir şey yok, bizde gecekonducudan lokantacıya 
kadar ayrı rüşvet tarifesi uygulanır, en fazla. 
rüşveti de yeni inşaat sahiplerinden alırız» gibi 
rüşvet üstüne Ziya Paşa'nm: 

«Milyonla çalan mesnedi ikbalde serefraz» 

«Bir kaç kuruşu mürtekibin câyi kürektir.» 
Vecizi haline gelmiş, berikinden habersiz şecaat 
arz etmekten öteye gitmiyen bir savunmaya 
benzer. Komisyonumuzun Şellefyan'ı amsal al
masının başka türlü izahı yoktur sanırım. (A. 
P. sıralarından; «Başkası yazmış bunu» sesleri) 

Milyonun üstündeki yolsuzlukları sağlıyan 
yasa, genelge, bakanlık emirleri ihlâlleri için 
değil, evlenme akdinin yasaya aykırı olarak 
resmî dairesinde değil de pasajlarda, düğün 
salonlarında akdedilmesi hakkında Ordinaryüs 
Profesör Sayın Hocamız Sıddık Sami Onar ge
çenlerde yazdığı bir makalesinde balan ne di
yor: «Hukuka bağlı devlet esası her şeyden ev
vel kişilerin hukuk inancı ve saygısı, bundan 
sonra da hukuku uygulıyacak organların ve ör
gütlerin memurlarm hukuk kaidelerini yetki
lerinin içinde inanarak ve titizlikle uygulama-
lariyle gerçekleşir. Kişi ve görevlide bulunma
sı gereken bu inancın yokluğu hattâ bu kaide
leri bir oyuncak gibi kullanmak istediği büyük 
olaylarda ve işlemlerde görüldüğü gibi küçük 
ve masum işlerde de görülebilir. Bunlar köklü 
bir kanserin belirtisi olan küçük sivilcelere ya
hut benlere benzer. Bâzı güzel de görülebilirler. 
Fakat bunların altındaki kanser hem kişi, hem 
toplum için hukuk bakımından önemli tehlike
ler arz eder». 

Komisyonumuz itham altındaki kişinin sa
vunması doğrultusunda soruşturma yapmayı ve 
savunmaya harfiyen sadık kalarak rapor dü
zenlemeyi mukaddes bir görev saymıştır. Bu ko -
nuda görev ve yetkilerinin neler olduğundan 
dahi haberleri yoktur. İçtüzüğü şöyle bir karış
tırmak suretiyle görev ve yetkilerini öğrenmek 
istememişler ve dönüp bize «Delilleriniz nedir» 
demeyi görev saymışlardır. 
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İçtüzük açmamdan Soruşturma ve Hazır
lık Komisyonunun görev ve yetkilerinin neler 
olduğunu saptadıktan sonra niçin soruşturma 
açılması gereğini arz edeceğim. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görevi 
İçtüzüğün 14 ncü maddesinde şöyle saptanmış
tır: «Bu hususta soruşturma açılmasının gerek
li olup olmadığına dair incelme yapmaktadır. 

Komisyon, 17 nci maddenin 2 nci fıkrasında 
sayılan yetkilere sahiptir.» 

17 nci maddenin 2 nci fıkrası ise: «Komis
yon, Hükümetten gerekli bilgileri istiyebilir; 
Hükümetin bütün vasıtalarından faydalanabi
lir; istediği evraka ve vesikalara el koyabilir». 

Şu duruma göre komisyon ihzari bir soruş
turma yapmakla yükümlü. Sorumlunun suçlu 
olduğuna veya olmadığına dair bir kanaat ih
zar etmesi beklenmez. Görevi bu hususta soruş
turma açılmasının gerekli olup olmadığına dair 
bir kanaat ihzari kendisinden istenmektedir. 
Çünkü suçluluğu tesbite medar olacak bir yet
ki da verilmemiştir. Bu yetkiler kime verilmiş? 
Soruşturmanın açılmasına karar verdiğimiz an 
kuracağımız soruşturma komisyonuna verilmiş
tir. Tanık dinlemek, bilirkişi mütalâası almak, 
zabıt ve arama ile ilgili ve de tevkif talebine 
kadar Ceza Muhakeme Usulü Kanununda yazı
lı yetkilerle teçhiz edilmiştir. 

Bundan sonra olayların delillendirilmesi, si
yasi sorumlu kişinin sorumluluğu, suçlu veya 
olmadığının saptanmasiyle ilgili işlere girişecek
tir. Ceza Hubakemeleri Usulü Kanununun ver
diği yetkilerle teçhiz edilmiş bu komisyon de
lilleri toplayarak, yine bir raporla vüksek hu
zurlarına gelecek ve sizlerin oyları Yüce Diva
na gidilip gidilmiyeceğini tesbit edecektir. 

Komisyon, bunca delili, karineyi yetersiz 
görmektedir. Devlet Plânlamada araştırmaya 
yetkili iken oraya uğramadığını gördük. Evrak
lara elkoymaya yetkili iken oradaki bölgeleri de 
yann ikinci derecede sorumluluğu bulunacak 
kişilerin ellerinde bırakmış olmuyor mu? 

Merkez Bankasının Risk Santralizasyon 
Merkezinden tüm kredilerini ortaya koyarak 
gerçeklere ışık tutmuyor. Ama yann belki de 
soruşturmanın açılmasına karar verildiği an 
kuracağımız komisyonun sanık olarak tesbit 
edebileceği kamu görevlilerinin verebildikleri 
izahlarda, gösterebildikleri belgelerle yetinmiş 
bulunuyor. 
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Görüldüğü gibi raporun neresinden tutarsa
nız elinize geliyor soruşturmanın açılması ger
çeği bütün heybetiyle önümüzdedir. 

Neden soruşturma açılmalıdır? 
1. — Komisyonun kuruluşunda müracaat edi

len usuller, komisyon: bünyesinde giri'rf.en ope
rasyonlar, komisyonun çalışma tarzı, komisyonu 
kesif şaibenin gölgesi içine sokmuştur. Bu ne
denlerle zaten kamu oyu Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporuna önem bile vermemektedir. 

2. — Başbakan Demirel'in savunması soruş
turma açılmasını zaruri kılmaktadır. Bâr si'yasi 
sorumlu kişinin delilsiz, mesnetsiz, hüccetsiz şe
ref ve haysiyetiyle oynanmadığı gibi aynı neden
le delilsiz, hüccetsiz savunma de olmaz. 

Başbakan, «Bu konuda benim müdahalem is
pat edilsin» diyor. Biz olayları ortaya koymak-
makla görevliyiz. Bu saya saya bitiremediğr'mi'z 
yasa, genelge, bakanlık emrine aykırı işlemlerin, 
yasalara, genelgelere, bakanlık emirlerine ve 
hatta Başbakan olarak yaptığı kendi tamimleri
ne, savunmasında istinad ettiği bu tamJmlere 
uygunluğunu ispaıt etmekle yükümlüdür. Savun
masında da bu konulara değinen bir tek kelime 
yoktur. 

Başbakan, bu yasalar, Bakan ve Başbakan 
emir ve genelgelerine bütün işlemlerin uygunlu
ğunu isbat edemiyorsa, bu yolsuzlukların sorum
luları. hakkında açtığı kovuşturmayı, disiplin ce
zalarını savunmasında açıklaması gerekirdi Bu 
konuda da tek kelime yoktur. 

Bakınız Başbakan ne güzel genelge yayınla
mış, savunmasında bahsettiği 14 .11 .1969 tarih
lî : «Yetkileri kötüye kullanmaktan kaçınılma
sı. Haksızlığa, adaletsizliğe, iltimasa hiçbir yer 
verilmemesi...» 

Olaylar bölümünde açıkladığım; yasa hüküm
lerine genelge hükümlerine, Bakanlık emirlerine 
ve bu genelge hükümlerine bir bir aykırılığını 
ortaya koyduğum ve her birisi yetkileri kötüye 
kullanmanın, haksızlığın, adaletsizliğin örneği ve 
iltimasın emareleri iken sorumlular hakkında 
ne işlem yapmıştır? 

4. — Başbakanın yaptığı tasarruflar soruştur
manın açılmasını emretmektedir. Yolsuzlukla
rın üstüne gitmesj gereken Başbakan, yolsuzluk
ların üstüne giden Yüksek Denetleme Kurulu 
Üyelerini yerlerinden ve makamlarından etmiş
tir. Yüksek Denetleme Kurulu ara raporlariyle 
Özel Yükseliş Koleji firmasına veriüen kredileri 

tenkide aldıktan ve Devlet Demiryolları arsala
rının satışındaki yolsuzluklar üzerinde durduk
tan kısa b"Â' süre sonra Yüksek Denetleme Kuru
lunda tahsil ve tecrübe sahibi, hizmet potasın
da pişmiş, olgunlaşmış, karakter sahibi üyele
rin önce yerleri değ:r>tirilmekte, ondan sonra da 
kadroları lâğvedilmektedir. 

Şimdi kronolojik tor sıra altında yapılan iş
lem ve tasarrufları arz edelim. 

1968 de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yollarının arasının bulunduğu arazinin özel okul 
eğitim sahası halsne getirilmesi, 

Yine 1968 yılı içi'nde Ziraat Bankası için ha
zırlanan denetim raporunda Demirel Firmasiy-
le ilgili kredinin tenkidi 

14 . 5 . 1969; Hacı Ali Demirel'e satılan ar
sa hakkında Devlet Demiryolları Yönetim Ku
rulu Kararı. 

12 .10 .1969; Milletvekfli seçimleri. 

20 . 10 . 1969; Devlet Demiryollarının gayri
menkul satışları hakkında Yüksek Denetleme 
Kurulunun ara raporu. 

22 . 10 . 1969; Yüksek Denetleme Kurulu 
Başkanının genelgesi sle 1 . 11 . 1969 - 31.10.1970 
dönemi çalışma programı içinde grup başkanla
rının yeni gruplara aktarılması. 

14 . 1 . 1969; Başbakanın genelgesi : «Suiis
timal ve kanunsuzluk vakaları süratle ve mües
sir bi'r şekilde tepkiyle karşılanmalı...» Falan di
ye. 

«intisap iddiasiyle vâki müracaatlar hiçbir 
suretle haksız, imtiyazlı muamelelere sebeb olma
malı. ve bu gibi teşebbüsler asla iyi karşılanma-
malıdır...» 

30 . 12 . 1969; Hacı Ali Demirel'in aldığı 
krediler ve arsa konusu basma ilk kez intikal 
etmiştir. 

1969 un 12 nci ayında Refet Sezgin'in 
10 . 3 . 1970 de yapacağı demece göre Yüksek 
Denetleme Kurulunun 9 üyesaıin uzaklaştırıl
ması hazırlıklarına başlanması. 

3 . 2 . 1970; mahkeme eliyle gelen tekzibin 
dergilerde neşredilmesi. 

9 . 2 . 1970; 9 üyenin Yüksek Denetleme Ku
rulundan uzaklaştırılmasına ilişirin kararın Ba
kanlar Kurulunda imzalanması. 

Görülüyor ki, tarihlerim barbirinin peşine ve 
birbirini tamamlar durumda bulunmasının na
dir bir tesadüf olduğu iddia edilecek ise, açıla-
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oak bir soruşturmanın böylesine nadir tesadüf
leri tek tek saptamasına izin vermenizi istir
ham ederim. 

Kaldı ki, Başbakanın kendi beyanlarındaki 
tutarsızlıklar bu tasarrufiardaki gerçek maksa
dı ortaya koymaktadır. 

Senatoda, Başbakan 1970 yılı içinde: «1969 
Aralık ayında çalışmamız başladı, Murakabe 
Kurulu Başkanını davet etmek suretiyle bilgi 
aldım. 16 üyenin lüzumundan fazla olduğunu 
teöblt etmemiz üzerine meseleyi Bakanlar Ku
ruluna arz edecek tabarruf haline getirdim. 33u 
değişiklik yapılmasaydı da Kurul randımansız 
mı çalışsaydı?» diye bu değişikliği üye adedinin 
fazlalığına bağlamaktadır. Danıştayda açılan 
dâvada verdikleri cevaplar da buna dayalıdır. 
Bu gerekçenin ne ölçüde zayıf olduğunu ve ger
çek maksadın yolsuzlukların üzerine giden üye
lerin tasfiyesinden ibaret olduğunu şu gerçek
ler gün gibi aşikâra çıkartmaktadır: 

Yüksek Denetleme Kurulu 1933 de ilk üye 
kadrosu 6, denetleme kuruluş sayısı 15 olaralk 
kurulmuştur. Şimdi denetleme kuruluş sayısı 
120 yi aşmıştır. A. P. iktidara geldiği zaman 
üye sayısı 12 ilken, işlerin çokluğu gerekçeli 
ile 16 ya çıkaran Başbakan Denıirerin kendisi
dir. Üyeye öylesine bir ihtiyaç var ki, tesviye
den hariç tutulan ve her seçimde A. P. den 
aday olmak üzere yoklamaya giren ve 1961 den 
bu yana A. P. teşkilâtının milletvekili yapma
dığı Başkan da ayrıca grup başkanlığı yapmak
tadır. Bu nedenle Hükümete «üye adedi fas
ladır, kadroları indiriniz» gibi bir gerekçeyi 
bıı. Başkanın göstermesi de muhaldir. 

Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Kâ-
muran Ardıç Başbakana yazdığı mektupta de
ğişikliğin sebebini soruyor ve diyor ki; (Hem 
bu tasarrufun sorumluluğunu kimse kabul et
miyor. Denetleme Kurulu Başkanı bu operas
yondan haberi olmadığını söylüyor. Radyo ve 
televizyonda yasama organlarında bu konuyu 
savunan Devlet Bakanı Refet Sezgin benimle 
komşuluk icabı karşılaştığı zaman, «Bu işlerle 
Başbakanlık Müsteşarı meşgul oluyor benim bir 
ilgim yok» diyor.) 

Görülüyor ki, bu konuda tasarruf dönüp do
laşıp Başbakanın üstünde kalıyor. İhtiyaçtan 
fazıTa vardır diye kadroları lâğvedilen Denetle
me Kurulu üyelerinden 5 tanesi dâva açmıştır. 

Danıştay bu kararı iptal etmiştir. Bu iptal üze
rine Danıştay kararını uygulıyan Hükümet bu 
5 kişiyi iade etmiş, olmuş üye sayısı 14. Geri
de kalmış 2. Bunlar Danıştayda dâva açmamış
lar. Yani Hükümetin kadro lağvı ve hakların
daki uygulama demek ki şu duruma göre onlar 
için muteber hale gelmiş. Madem ki, Hükümet 
Denetim Kurulundaki üye sayısının fazlalığını 
gerekçe olarak gösteriyor. Dâva da açılma
mış, karar da kesinleşmiş; öyle olduğu halde bu 
iki kişiyi, de tekrar göreve başlatıyor. Tekrar 
sayıyı 16 ya yine Hükümet çıkarıyor. 

Demek ki, Yüksek Denetleme Kurulunlaki 
kadro lağvı ve grup değişikliğinin gsrekrosi, 
Yüksek Denetleme Kurulunnu ça'ışır hale geti
rilmesi nedeninden doğmamış ve bunun nedeni
ni Yüce Meclisin araması yerindedir sanırım. 

Hemen ilâve etmek isterim ki, bu yapılma
dıkça yolsuzlukların üstüne gidecek, milletlin 
para ve malını bir talandan kurtaracak ne mü
fettiş, ne merci, ne de Denetleme Kurulu bu ül
kede kalmaz -arkadaşlar. Devleti Devlet ya
pan anaunsur bir anda yok olur. Alâmetleri 
belirdi. Her gün yeni bir suiistimal olayı 
tefrika edilir oldu. 

6. — Objektif manhk kaileleri : 

Bu husus §u soruyu hatıra getirmektedir: 
Acaba Başbakanın kardeşleri Ali Demirel, Şev
ket Demire!, karleş18rinin Başbakanlığı dö
neminde kardeşleri için bir sorumluluk ko
nusu olabileceğini, her geri fen'mış ülkede oldu
ğu gibi kamu kuruluş ve devlet bankaları ile 
olan senetlerinde bu yakınlık nedenleri ile iliş
kilerinin kamu oyunda suitepkiye uğrayabilece
ğini, gerek Başbakan Demirelfaı, gerek, ken
dilerinin şeref ve haysiyetlerinin rencide olaca-
(h™. düşünerek iserbest varlıkları, malî ve 
nakdi güçleri, yatırımlara bu ölçüde kredi al

malarına elveriyor idi ise, neden Devlet Banka
sı yerine meselâ Ticaret, Garanti,, Pamukbank 
gibi özel bankaları seçmemişlerdir? 

Bu konuda daha dikkatli olmalarını hiç de
ğilse Başbakanın hatırlatmasını beklemek hak
kımın değil midir? Geri kalmışlığın çizdiği ka
dar bu. Geri kalmış ülke politikacıları olarak 
sorumlulukta bu ölçüde titizlik göstermek mec
buriyetinde değil miyiz arkadaşlar? «Ben kar
deşlerimin ne yaptığını bilmem.» (savunması,, bu 
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yönden Başbakan için yeterli bir savunma ni
teliğinden uzaktır. Hattâ, kendisi için bir ııa-
kisedir. Şerefi ürerinde titreyen Devlet adamı 
bunu yapmalıdır. Böyle bir geleneğin tesisi 
için Mısır'ı örnek almaya ihtiyaç duymamalı
yız. Bakınız, Nâsır'dan sonra seçilen Mısır 
Reisicumhuru Enver Sedat yaptığı Reisicuın-
hurluk andını takiben 48 kişiden ibaret kardeş
lerini, amca ve teyzezadelerini, bütün akrabala-
rını topluyor; «İntisap ve iltimas yolları ile 
haksız ve kanurfcuz yollardan giderek bugünkü 
yaşantınızı dsğişt'irlp, haksız servet yapmaya 
yeltendiğİRİs takdirde, benim ne kardeşim, ne 
de yakımmsmız ve karşınızda en büyük hasmı
nı s ben olacağım.;> demiş. Basında, hepimiz 
okuduk. 

Onun için soruşturma açılmak suretiyle özel 
banka yerine resmî bankalardaki tercihin sebe
bi hikmetini aramamız şarttır. 

6. Raporun «Kredi tesbitinde yolsuzluk, 
usulsüzlük iddiası» ile iglili kesiminde 
«31 . 10 . 1963 de 99 milyon, 15 . 1 1 . 1968 de 97 
railyon, 15 . 11 . 1969 da 52 milyon, bilâha,r.a 
30 . 11 . 1969 da 7 milyon ticari kredi plasman 
imkânı bulunduğu tesbit olunmuştur.. 15 gün 
içindeki hızlı düşme Devlet Plânlama Teşkilâ
tının vadesiz tasarruf mevduatının ciheti tahsi
sinde ticari kredi aleyhinde yaptığı % 7 ci
varındaki değişiklikten doğmuştur. Bu suretle 
kaynakta 78 milyon azalma olmuş ve bunun 
menfi tesirleri günümüze kadar devam edegol-
miştir.» denilmektedir. 

Yine raporda 21 . 11 . 1969 tarih'i toplantı
sında alınan 64/1609 sayılı kararla Ali Demi
re! Firmasım 31 milyon verildiği yazılmak' a-
dı,\ 

Yukarda "sunduğum pasajda 30 . 11 . 1969 da 
7 milyon ticari kredi plasman imkânı tesbit et
tiği tarihe 9 gün kala Ali Demirel'e nasıl olu
yor da 9 gün sonra bütün bankanın ticari kre
di plasman tutarından 4 milyon Türk lirası 
fazla, 11 milyon lira kredi plasman kullandı
rılmıştır? Komisyonumuz bu konu üzerinde hiç 
durmamıştır. İlgililerden bilgi almamıştır. 
Banka, en sıkışık dönem başlamadan 11 milyon 
lira, ile Ali Demirel'i aradan çıkarıyor. 

Tarih ve kredi plasmanlarını, kullanılan kre
diyi ortaya koyduktan sonra asıl değinmek iste-
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diğinı taraf şu: Bu tarihler Kasım ayının 21 
İlâ 30 ucu günlerine paklamaktadır. Aynı yılın, 
yani 1969 un Ekiminde, yani 10 ncu ay baş
larında Ticaret, Sanayi ve Tarım bakanları ile 
Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Sümerbank 
Genel Müdürünün, iştiraki ile yapılan toplantı
da, Sümerbarjkın Adana bölgesinde kendi ih
tiyacı için pamuk alması kararlaştırılır. Dola-
yısiyle pamuk üreticisi desteklenmiş olacaktır. 
Bunu sağlamak için Ziraat Bankasının Sümer -
banka mubayaa mevsimi olan görüşme tarihinde 
10 milyon vermesi de îkarara bağlanır. Bu 
karar uygulanmaz. Sebep, Ziraat Bankasın
da para yokluğu. 

Beşyüz binlik partiler halinde yapılan öde
meler düzgün de yapılmıyor; önce ödenen beş 
yüz bhıdtm sonra 20 - 25 gün geçiyor, tekrar 
bir miktar veriyor. Velhâsıl üreticinin malı pa
z ı n getirdiği mevsimde Sümerbank hem kendi 
ihtiyacını temin edemiyor, hem de pamuk müs
tahsili ürününü ucuz bedelle tüccara kaptırı
yor. 

Şimdi dikkat buyurun; bir Ziraat Bankası 
var ve bu bankanın 3202 sayılı Ziraat Bankası 
Kanununun 1, 3 ve 4 ncü maddelere göre kre-
cliic:iıi; 

1. Türk çiftçisinin zirai istihsallerine, 
2. Zirai mahsûllerin sürüm ve satışına. 
3. Eiraatin, zirai sanatların ve bunlarla 

ilgili her türlü teşebbüslerin millî ekonomi pren-
siplerine göre yürümesine ve ilerlemesine lü
zumlu bulunması anapreıısibolarak tâyin edil
miştir. 

Demek ki, Devlet bütçesinden verdiğimiz 
vergilerden Devletin kurduğu, yukarda sapta
nan prensiplere uygun olarak da Devletin işle
teceği banka, siyasi bastkı veya başka bir et
ken altında kredilerine daha muhtacolan bir 
çiftçi varken, siyasi nüfuza daha fazla olan bir 
hırdavatçıya veya benzeri erbabı ticarete vere-
miyecektir. 

Raporda değinildiği gibi, Ziraat Bankası ti
cari kredi de vermektedir. AncaJk ticari kredi 
dağıtması anailkeler açısından talî bir iştigal 
a1 anı olarak tebarüz etmektedir. Esas amacının 
içine giren pamuk üreticisini korumak, destek
lemek ve bu açıdan Ziraat Bankası Sümer-
banka 10 milyon lirayı hemen ödemesi gerekir-
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ken veremiyor. 21 . 11 . 1970 günü ticari kredi 
plasmanından Ali Demirel'e 11 milyon lirayı 
toptan ödüyor. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin üç baka
nı, diki genel müdürü bir araya gelecekler, ka
rar verecekler; Ziraat Bankasının Sümerbanka 
pamuk mubayaası için 10 milyon vermesi karar
laştırılacak. Ziraat Bankası, Teşkilât Kanunu
nun, tüzüğünün çizdiği anaamacı içinde kalan 
bu krediyi veremiyecek, iş işten geçtikten, 
pamuk üreticisi, köylü malını elinden çıkar
dıktan, aracılara soydurduktan sonra verecek
tir. Kamu kuruluşu olan Sümerbank da mevsi
mi geçtiği için belki de daha pahalı olarak ih
tiyacı bulunan pamuğu tüccardan Bağlıyacak
tır ve de bir kamu kuruluşuna zamanında «pa
ram yok»- diyen bu banka, aynı dönem içinde 
ticari kredi olarak 11 milyon ödiyeosk... Bakana 
rağmen almamıyan paranın ticari alana ak
tarılmasının adını Yüce Heyetiniz koysun. Be
nim görevim burada biriyor. Başbakan nüfuz 
suiistimali yaptı da bu böyle oldu demiyeceğim. 
Ama lütfen bu olayı izah edin, lütfen adını siz 
koyun. 

7. Başbakan Demirel'in, kardeşleri ile ilgi
sinin tesbiti bu soruşturma bünyesinde sağlan
malıdır. Bu yönden bâzı tanıkların beyanları
na müracaat etmek zarureti bulunmaktadır. 
Bu nedenle tahkikatın derinleştirilmesi, tanık 
dinlemeye salahiyetli komisyonunun kurulma
sında zorunluk bulunmaktadır. Bu konuda ba
sına intikâl eden söz, Başbakanın, «Kardeşle
rim ne iş vapar bilmem» olmuştur. Buma ceva
ben eski Gümrük ve Tekel Bakanı, müstafi A. P. 
Genel İdare Kurulu Üyesi İbrahim Telkin, 
(Kardeşlerimin ne yaptığını bilmem demişsiniz. 
1 Kasım 1967 tarihinde ben Bakan iken sizinle 
Çiftlik Lokantasında başbaşa yemek yiyorduk. 
Size kardeşleriniz hakkında bir dedikodu oldu
ğunu, bunlara mâni olmanız gerektiğini, aksi 
takdirde partinin ve sizin başınıza iş aça
caklarını söylemiştim. Bana «kardeşlerim 
ticaret yapmasınlar mı?» diye cevap vermeniz 
üzerine, «Ticaret yapsınlar, ama Devletle ticaret 
yapamazlar ve dikkatli olmaya mecburdurlar.» 
demiştim. Bunun üzerine siz de bana «kardeş
lerim Devletle ticaret yapmıyorlar, Devletle 
hiçbir alış - verişleri yoktur» demiştiniz. Şim
di Türk Milleti huzurunda kardeşlerinizin ne 

yaptığını bilmediğinizi nasıl söyliyebihnetktesi-
niz? 

Ayrıca Meclis ve Senato müzakerelerinde 
Başbakan Yardımcısı olurken taahhüdünüzde 
bulunan 50 milyon liralık işinizi başkalarına 
devrettiğinizi söylemişiniz. Bu 50 milyonluk 
işin hangi müesseselere aidolduğunu ve her bi
rinin kaçar liralık bulunduğunu ve bunları kim
lere devrettiğinizi açıklayabilir misiniz?) de
mektedir. 

Yine Sayın İbrahim Tekin, başka bir mek
tubunda: «Israrla kardeşlerinizin ne yaptığını 
bilmediğinizi söyliyen siz, daha kısa zaman ev
vel yaptırdığınız apartmsn ve satınaldığınız evi 
kardeşlerinizle ortak aldığınızı soyuyorsunuz 
ve bu suretle de Türk Milleti önünde kendi ken
dinizi yalancı çıkartıyorsunuz. Ali Demiirel, 
sizden habersiz bırakınız okul açmak, kredi al
mak, birkaç gün için Ankara'yı terk edebilir 
mi?» diyor. 

Başbakan Demirel tarafından bugüne kadar 
oevaplanlırılmamış bulunan mektuplardan çı
karttığımız sonuç: Başbakana şu içinde bulun
duğumuz günler, iktidarlarının ikinci yılında 
kendisine hatırlatılmış; böylesine yurt koşulla
rına uygun, akılcı ve gerçekçi bir görüş ve so
rumluluk duygusu içinde Başbakan Demirel'e 
yapılan uyarıya rağmen, Başbakan şu içinde bu
lunduğumuz çizgiye kendisi gelmiş oluyor. Sa
yın İbrahim Tekin'in Başbakan için niçin sevim
siz bir eski dost durumuna geldiğini mektup 
muhteviyatı ortaya koymaktadır. Atalar sö
zü vardır; «Dost acı söyler.» İbrahim Tekin, 
acı ve fakat kendisini seven bir kişi olarak ge
reken uyarıyı yapmış... 

İHSAN ATAÖV (Antalya, Milletvekili) — 
Turhan Feyzioğlu'da ısizden böyle ayrıldı. 

CAHİT ANGIN (Devamla) — Ben kendile
rini tanımıyorum. Hiç tanışmadım. Yalnız.. 

HİLMİ BİÇER (Sinop Milletvekili) — 
Atıldıktan sonra, kovulduktan sonra yaptı. 

CAHİT ANGIN (Devamla) — Fakat aynı 
konuya değinen konularda biraz sonra her hal
de gerçek dışı beyanda bulunanın Başbakan 
olduğunu göreceğiz. 

Mektupta bahis mevzuu edilen Başbakan 
Yardımcılığına gelirken, 50 milyonluk işlerini 
başkalarına devrettiğini Başbakan Demirel Mil-
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let Meclisinde iaçıklamıştı; 54 ncü Birleşim. 
12 Mart 1970 Perşembe günü, ikinci oturum, 
tutanağın 483 ncü sayfasında. Demirel: «Huzu
runuzda sadece açık alınla ve ak yüzle bu
lunuyorum..» A. P. Grupunun değerli üyeleri 
bu sözleri, «Bravo» larla İkarşılamışlardı. «Ben 
politikaya 50 milyon liralık taahhüdü bir günün 
içinde tasfiye ©dip de geldim...» (A. P. sıraların
dan «Öyle mi?» sesleri) 

Evet ya, evet öyle. Tutanakta böyle biti
yor. 

Başbakan Demirel, bu konuda Hürriyet Ga
zetesinde neşredilen servet beyanında miktar 
göstermeden taahhüt işlerini Klima, Film ve An-
ter şirketlerine her hangi bir kâr almadan, kâr 
ve zarar haneleriyle devrettiğini belirtmiştir. 
Ancak, bu şirketlerin kime aidolduğunu, ne 
Meclisteki meydan okumasında açıklamış, ne 
de gazetede. Bu konuda yaptığım araştırma
nın sonucu şu: 

Devir 16 Şubat 1965 te yapılıyor. Devralan 
şirketlerden Enter bir ıay sonra Ticaret Sicili 
Gazetesinde 16 Mart 1965 tarihinde ilân edilmek
le kuruluyor. Kurulan bu Anter Şirketinin or
takları Teratkki Kolektif Şirketi 600 bin lira, 
Şevket Demirel 200 bin lira, Ali Demirel 200 bin 
lira. Şu hale göre; Terakki Kolektif de Baş
bakanın kardeşleriyle kayınbiraderlerinin oldu
ğuna göre, Demirel'lere ait bir şirkete devir 
ya/pmış oluyor. Önergemizde de bahseylediğim 
gibi, Başbakan Demirel'in Sayın eşi ise; «Bisinı 
ailede bir ayrılık bahis konusu değildir, para ve 
mal herkesindir» demekle devrin mahiyetini 
açıklamış bulunuyor. 

Keza Sayın Demirel, şu devir işlemi ile kar
deşlerinin de ne iş yaptığını bildiğini, noterde 
musaddak devir mukavelesi ile tesbit etmiş 
oluyor, ardeşleri mütaahhitlik yapıyor. 

işin dilkkat çekici bir yanı da; gerek Ali 
Demirel ve gerekse Şevket Demirel 1 milyon 
sermayeli bu büyük şirketleri, Anter'i mal be
yanlarına dâhil etmemişlerdir. Bu bir unut
kanlık olamaz. Kaldı ki, bu şirket bankalardan 
çekilen büyük meblâğlarda paravan şirket ola
rak kullanılmıştır. 

8. Hacı Alıi Demirel 14 . 5 . 1989 tarihinde 
Devlet Demiryollarından 7377 ada, 3 nolu par
seldeki hissesini satın alarak mezkûr parselin 

müstakil maliki olduğu 14 . 5 . 1969 tarihinde 
ikti&abeylediği gayrimenkulden mütevellit ka
mu kuruluşlarının Ali Demirci'den alacağı, % 
10 faizleriyle birlikte: 

Devlet Demiryolları : 700 bin lira, <600 bin; 
200 ve 400 bin olarak 100 bin de faizi tutuyor; 
700 bin) 

1969 yılında Güven Sigortaya mezkûr gay-
rimenkuldeki ipotek mucibi 750 bin liraya yük
selmiş tir. 

Cem'an yekûn : 1 450 000 Türk lirası Dev
lete borçlu bulunmaktadır. 

Satış kazai yoldan yapılsaydı bu gayrimen
kul Ali Demirere 3,5 ilâ 4 milyon liraya mal ola
caktı. Hem veresiye -1 400 000 lirası vere
siye olmak üzere - 1 milyon 450 bin liraya Ali 
Demirel'in mülkiyetine intikal ediyor. Ancak, 
Salih San'a ödediği hariç. Bir de o gayrimen
kulu ödemiş olarak malik oluyor. 

Ankara'nın merkezi yerinde bir arsaya Baş
bakan Demirel'in kardeşi, Devlete 1 450 000 
Türk lirası borçlanmak 'suretiyle malik olmak
tadır. Türkiye'de Devletin bu miktara baliğ 
olan bir veresiye satış işlemi ile gayrimenkul 
sattığını gösteren bir emsal var mıdır? Devletin 
sattığı kokmaz, çürümez gayrimenkulu, süratle 
gayrimenkul fiyatlarının yükseldiği ve para 
değerinin günden güne kıymetini yitirdiği bir 
dönemde, Yüce Heyetiniz elbette bunu lizah 
edecektir. 

9. Bütün bu yolsuzluk belirtilerinin bulun
duğu dairelerde, yazılı bir emre hacet bırak-
mıyacak ölçüde içli dışlı bulunan kişilere, ma
kamlar, rütbeler, dolgun ücretler verildiği bir 
dönemdir, Başbakan Demirel'in iktidar döne
mi. Soruşturmanın bu yönlerden de derinleşti
rilmesine ihtiyaç vardır. 

A. P. Senatörü Sayın Osman Alihoeagil, se
çim çevresi Erzurum'da Hınıs Boğazı Kayakevi 
inşaatının bir türlü bitirilemediği gibi mütaah-

hidinin işi bıraktığına, bunun için bir tertip dü
şünülüp düşünülmediğine dair Beden Terbiyesi 
Bütçesi görüşülürken tenkidlerde bulunur ve 
Bakandan bilgi alması için soru sorar. Cum
huriyet Senatosu, Cilt : 32-2, 3 . 2 . 1966 gün, 40 
ncı Birleşim, 2 nci Oturumda, Tutanak D ergi
sinin 273 ncü sayfasında, o zamanın Bakanı 
üı^rhum Kâmil Ocak şöyle cevaplandırmıştır: 



T. B. M. M. B : 1 1G . 12 . 1970 0 : 1 

«Bunlar arasında en kötü vaziyette olanları 
34 adeddir. Hınıs Boğazı Kayakevi de bunlar 
arasındadır. Müaahhit i§i bırakmıştır; tahkikat 
sonu, dosya mahkemeye intikal etmiştir.» der. 

Bu dosya mahkemeye geçmiş. Mühendis 
mütaahhit Başbakan Demir el'in sınıf arkadaşı
dır. Bu işinden dokyı Devlete borçludur, ayrı
ca tiler Bankasına da borçludur, Devletle mah
kemeliktir, Erzurum'da piyasaya 300 bin li
ranın üstünde borçludur. Bu adam, önce Baş
bakan tarafından Varto Deprem Bölgesi İcra 
Komitesi Başkanlığına atanır. Terakki Kolek
tif Şirketi, Varto felâketinin keresteisinin mü-
taahhidi olmuştur. Varto'da, tek odalı, belâsız, 
bacasız ve penceresiz barakaların her birinin 
on bin liraya mal olması, bunların Ankara'deki 
lüks apartman daireleri maliyetine, metrekare 
üzerinden eşit bir maliyet göstermesi, kereste 
üzerinde oynanan oyundan ileri geldiği bugün 
kamu oyunda söylenip durur... 

Bunca başarısından sonra bu zat, birçok 
lâyık mühendis varken, imar ve İskân Bakanlı
ğı Müsteşarlığına Demire! tarafından getiril
miştir. Bu göreve başladığı zaman İ l e r Banka
sına borçlu olduğunu belirtmek isterim. İller 
BaalkDısının İmar Bankasına bağlı olduğunu 
bilmem hatırlatmama lüzum var mıdır?.. 

Macerası bundan ibaret, olan bu İkisinin 
müsteşarlık döneminde Devlet Demiryolları ar
sasının iman değişiyor arkadaşlarım. Bu zat 
t unu sağlamıştır diyemem; bu konuda elimde 
bir delil yok. (A. P. sıralarından gülüşmeler 
ve alkışlar) 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletveki
li) — Ağlanacak halinize gülüyorsunuz.. 

CAHİT ANGIN (Devamla) — Ancak, imar 
değişikliğini, Şoförler Yapı Kooperatifi, 1958 -
1980 arasında -biraz da buraya gülün baka
lım - Sağlayamaz; 1968 arasında sağlanamaz, 
1 . 6 . 1968 tarihinde bu meşhur imar tadilâtı 
yapılır. Bir şüphe olarak arz ediyorum. Üze
rinde durulmaya değer görüyorum. Bu konu
da benim görevim burada bitiyor; ama bu zatın 
maceraları hâlâ devam ediyor. Basında «Ge
diz felâketi vurgunu» falan diye hâlâ devam 
ediyor. Ama bizim görevimiz de burada bitti. 

Başbakan Demirel'in kardeşlerine 1,2 milyo
nun tahsisinde rolü ve gayreti olan zatı yerin
de yüksek huzurlarınıza arz etmiş 'bulunuyo
rum. 

Devlet Demiryolları arsasının satışındaki 
Teknik Komitedeki elektrik mühendisi aynı yıl 
içinde mükâfatlandırılarak Devlet Plânlama 
Teşkilâtının Tetkik ve Tahlil Şubesi Müdürü 
tâyin edilmiştir. Plânlama ile iîıgili bir ihtisa
sı, kariyeri yoktur; sadece bir elektrik mühen
disidir. Aynı komitede üye ve Genel Müdür 
Yardımcısı olan zat da Bakanlar Kurulu Kara
rı ile Şdker Şirketi Genel Müdür Yardımcılığı
na tâyin olunmuştur. Bu şahıslar hakkında bir 
ithamım yok, aziz arkadaşlarım. Ancak; tâ
yin, nakil, dolgun ücretlerini manidar buluyo
rum. Soruşturmanın bu yönlere matuf olarak 
derMeştirilmesinde lüzum ve zaruret olduğu 
kanaatindeyim. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Ya Genel Müdürü ne 
yapıyorsunuz. 

CAHİT ANGIN (Devamla) — Efendim... 
BAŞKAN — Sayın Angın devam buyurun, 

yalnız bâzı konuları hakikaten çok derMeşti-
riyorsunuz. 

ORHAN VURAL (Ordu Milletvekili) — Ba
kan da yerinden söz atarsa ne yapsın? 

NURİ ÇELİK YA2ICI0ÖLU (Çanları Mil
letvekili) — Bekle, belki sana da sıra gelir. 

CAHİT ANGIN (Devamla) — Hacı Ali De
mirci ve Şevket Demirellerin ödedikleri vergi
le.' şunlardır: 

Şevket Demirci - 1965 te 26 279; 1966 da 
32 354; 1967 de 19 819; 1968 de 31 290; 1969 
d?, 112 215. 

Ali Demirel'in : 13185 te 27 568; 1966 da 
1 601; 1967 de 15 518; 1968 de 333 955; 1969 
da 44 155. 

Önergemizde yaptığımız bir hata üzerinde 
raporda durulmaktadır. 26 279, maddi hata 
eseri 262 olarak gösterilmiştir. Ancak alman 
kredilerle oranı yapıp, kredilerin vergi açısın
dan değerlendirilmesinin yapılması - komis
yonun bunu yapması- daha isabetli olurdu.. 

Açıklanan vergiler yönünden ve yine açık
lanan krediler yönünden bu işlemlerin bir de 
Maliye tarafından bir değerlendirmeye tabi tu
tulması gerekirdi ve de Maliye Bakanının bir 
açıklamasını kamu oyu hâlâ beklemektedir. İşin 
kötüsü, vergi kaçakçılığından mütevellit Anka
ra Defterdarlığının ihtiyati haciz yoluna gide-
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mediği söylendiği halde bugüne kadar da bir 
açıklama yapılmamıştır. 

Sözlerimi bütün konuları tamamlıyan ve 
Başbakan DemireFin Devlet, millet ve fert ya
rarlarını yansıtan görüş ve felsefesini ortaya 
koyan sözleri ile bitireceğim. 

Geçen yıl bizlere dağıtılan «Muhtelif ko
nuşmalar» adlı kitabının 74 ncü sayfasında. 
10 . 1 . 1960 tarihinde Ankara'da toplanan dör
düncü Sanayi Kongresindeki açış konuşmasın
da; «Devletin hesabı, milletin hesabı, netice iti
bariyle ferdin hesabına gelir. Böyle mütalâa 
edilmek lâzımgelir. Milyonlarca lira zarar edan 
bir Devletin bu zaı arları nereden karşılaması 
mümkün, Vergilerle. Sanayide vergiden şikâyet 
edeceksiniz, Devletteki açığı kapatmak sure
tiyle sanayideki vergiyi hafifletmek ancak 
mümk'ân olar. Netice, hep bir yere gelir.» 

Yukarıdan beri sunduğumuz maddi delille
re dayalı olaylar, Başbakanın dediği «Devletin 
hesabı, milletin hesabı, netice itibariyle ferdin 
hesabına gelir...» gibi normal telâkki ediliyorsa, 
bizler bu tasarruf ve işlemleri yasalara, gen 
gelcre, bizzat kendi makamı tarafından verilen 
emirlere uygun mütalâa etmiyoruz ve edemiyo
ruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Yüksek huzurlarınızda değerli arkadaşını 
merhum Selâhattin Hakkı Esatoğlu ile birlikte 
getirdiğimiz olayların mahiyet ve şümulünü 
maddi delillere, yasalara, genelgelere uygun 
olarak sunmuş bulunuyorum. İtham, cezai ka-
rekterde bir ithamdır. Ceza hukukumuzun anail-
kesi, cezaların kişiliği, ferdî oluşudur. Bu iti
barla, ithamımızın parti ile, prup ile hiçbir 
ilgisi yoktur. Her toplumda ve her partide çe
şitli insanların bulunduğunu kabrû etmemek 
mümkün müdür? Ge;ek ceza hukukumuz arı
sından, gerekse eşyanın tabiatı icabı, teker fceker 
sorumlu bulunması lâzımgelen bir konu var or
tada. Bu anaiîkeye sadık kalan Anayasamız da 
onun için soruşturmayı kişisel asıdan aimrf 
grup çalışmalarının dışında tutmuştur. Cezai 
karakterdeki bir itham karşısında bir siyasal 
sorumluya düşen tek görev, ithamın karşısı
na hulûs ile çıkmak olmalıdır. Açın soruştur
mayı h<ssap vermeye amadeyim olmalıdır. (A. 
P. sıkarından gürültüler.) 

| NURİ ÇELİKYAZICIOĞLU (Çankırı Mil
letvekili) — Nerede?... 

OAHÎT ANGIN (Devamla) — Şurada bir he
sap görüyoruz, bu hesabı görürken bu sözü 
atan arkadaşıma hatırlatmak isterim ki, bizde 
haysiyet, şeref gibi moral değerler takas edile
cek bir meta değildir. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar, A. P. sıralarından gürültüler.) Biz şu
rada göreceğimiz hesabı görelim. 

İddianız, haysiyet ve şerefinizin teminatı al
tında ise bu kürsüye getirirsiniz. (C. H. P. sıra
larından «bravo» sesleri) Ancak burada bahse
diyorsunuz, şeref ve haysiyeti mal gibi görüyor
sunuz, bir meta gibi görüyorsunuz; ben buna 
üzüldüm. (C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

RÎFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul C. S. Üye
si) — Bir hafta sonra onu da getireceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine... 
CAHİT ANGIN (Devamla) — Bugün soruş

turmayı açmak noktasına gelmiş isek, bizi bu 
çizgiye getiren yine itham altında bulunan Baş
bakan Demirel olmuştur. Anayasanın 132 nci 
maddesi üzerinde yaptığı yorum doğru olsa bile, 
bu itirazı Başbakanın savunmasına almaması 
gerekirdi. Yüce Genel Kurul, böylesine ciddî, 
yasadan gelen, manü düşünür, bir denetim gö
revi yaparken Anayasanın bir ilkesini ihlâl et-
miyelim» derdi. 

Görülüyor ki, hukuk yolunun berraklığın
dan ayrıldıkça, şaibe daha yoğun, daha koyula-
şarak bugün içinde bulunduğumuz bunalım nok
tasına gelmiştir. Bu şartlar altında Başbakan 
Demirel.'e son bir görev düşüyor: Cumhuriyet 
dönemlerinde gördüğümüz gzel örneklerden bi
risini vermek ve bu kürsüye gelip «Ben de so
ruşturmanın açılmasını istiyorum» demektir. 
(C- H. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Şaibelere berraklık, şeffaflık kazandırarak 
alın açıklığı, ile aramıza tekrar dönmesi en ha
lisane temennimizdir, («bravo» sesleri) Bundan 
kaçınmak Türk kamu oyunda, yolsuzlukların 
meydana çıkmasından duyulan korku olarak 
yorumlanacaktır aziz arkadaşlar. Yolsuzluk be
lirtilerinin üstüne gitmekten korkman alıyız. 

I Bu kürsüde yaptığımız andın doğrultusundan 
sapmak ülkemiz ve rejim için en büyük felâket 
olur. Kafalarımızı kuma sokmıyabm. 

27 Mayısın 10 ncu yılında Amerikan AP 
I Ajansının yaptığı yoruma balon: «Türkiye'de 
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yeni bir devrim hareketinden bahsedilmektedir, i 
Huzursuzluk nedenlerinin başında Başbakan Sü
leyman DemireFin kardeşlerine nüfuzunu kulla
narak iş hayatlarında yardım ettiği iddiaları
dır.» 

Nüfuz suiistimali ve birtakım yolsuzuluklara 
bakarak demokrasinin, çok partili rejimin fazi
letsizliğinden söz etmek, rejimin her türlü ah
lâksızlığa uygun ortam hazırladığını düşünmek 
son derece yanlış bir değerlendirmedir. Tam 
tersine iddiaların serbestçe ortaya atılagelmesi, 
Parlâmentoda ve basında takibedilnıesi demok
ratik düzen sayesinde olabilmektedir. Böylesi 
ne faziletli bir rejimi, böylesine çirkin gösterme
ye hakkımız yoîktur arkadaşlar. Bu konuda 
yapacağımız en ufak hatayı tarih affetmiye-
oektir. 

Parlâmentonun bizatihi bir fazileti yoktur. 
Fazileti açıklıktan, millet hak ve hukukunun 
aranmasından, parlâmentonun bir denetim kuv
veti ve iktidar kaynağı olmasından gelir. De
mokratik düzende bu türlü haksızlıkları tedavi 
edecek yollar yine demokrasinin bünyesinde 
vardır. Yeter ki, sağlam geleneklerine kavuş
turmak ve bu gelenekleri oluşturmak çevre
sinde bulunmanın gerekli kıldığı titizliği, dik
kati gösterebilelim. Demokrasinin temel ilkesi 
olan açıklık içinde çare ve tedbir arayalım. 
Eğer bu Önerge verilmemiş olsaydı, mahkeme
leri beklemiyecek kadar sabırsızlar var bu ül
kede. Rejim tümü ile şiddetli erozyondan 
zarar görmemişse ve ayakta ise, konunun Mec
liste görüşüleceğinin bilinmesidir. Her ne ka
dar Başbakan bizim yalsama denetimini hareke
te geçirmemizi «Muhalefet beni tekrar îslâm-
köy'e göndermek istemektedir.» diye yorumla-
sa da, Başbakana en büyük yardımı bu konuyu 
Yüce Meclise getirmekle biz yaptığımız kanısın
dayız. 

Halkın en tahammül edemiyeceği ithamlar, 
siyaset adamlarının iktidar imkânım eline ge
çirdiği anda kişisel maddi çıkarlar sağladığı, 
fakir keseciklerin yarattığı maddi imkânların 
siyaset adamları tarafından kişisel kârlar için 
kullanıldığı yolundaki ithamlardır. Onun için 
bu konuda çok da acele etmemiz gerekir. Yol
suzluk iddiaları ayyuka çıkacak, dalga dalga 
vatan sathında yayılacak, bizzat Başbakanın 

kardeşleri bütün bu olup bitenlerin (sorumlusu 
olacak ve de Başbakan koşa koşa gelip bu kür
süye «hesap vermeye geldim, alnım açık, yü
züm aktır, soruşturma önergesi veren arkadaş
larıma da, şaibeden biran önce kurtulmam yo
lunda yaptıkları yardıma da teşek|kür ederim» 
demesi gerekmez mi arkadaşlar? 

NİZAMETTİN BAŞER (Nevşehir Milletve
kili) — Kendisini, millet getirdi. 

CAHİT ANGIN (Devamla) — Böylesine bir 
hareket rejime kuvvet, Meclise itimat sağlamaz 
mı? Ama Başbakan hesap verecek durumda 
değilse, denetimden kaçmak isterce, Hükümeti 
daha uzun süre böylesine koyu bir şaibenin 
gölgesi altında tutmaya ne Başbakanın, ne de 
daha başka bir faninin gücü, kuvveti ve hak
kı olmasa gerektir, aziz arkadaşlarım. 

Çok sık olarak kamu oyu, kamu oyu, kamu 
oyu diye tekrar ettim. Kamu oyu, bütün bu 
kelimeler söylenirken size intikal ettiği zaman 
sübjektif kaldı. Ancak kamu oyunun ne oldu
ğunu bugün sabahın 9 undan şu saate kadar 
madde olanak gördük. Kamu oyu Yüce Meclis
ten konuya gösterdiği alâka ölçüsünde bir ka
rar bekliyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. 
Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 13 
numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu rapo
ru bitinceye kadar görüşmelenin devamı ile il
gili 2 önerge vardır, takdim ediyorum, öylıya-
cağım. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Aleyhte söz istiyorum. 

Sayın Başkanlığa 
74 S. Sayılı ve 13 Numaralı Soruşturma Ha

zırlık Komisyonu raporu ikmal edilinceye ka
dar müzakerenin devamını saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Sayın Başkanlığa 
Saat 19 da bitmesi mutadolan G-enel Kurul 

çalışmalarının bu konudaki müzakerelerin biti
mine kadar devamını arz ve teklif ederiz. 
Balıkesir Milletvekili Uşak Milletvekili 

İbrahim Aytaç Orhan Dengiz 
Bolu Milletvekili Bolu Milletvekili 

Nihat Bayramoğlu Şükrü Kıyıkoğlu 
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Başkan — Her 2 önerge aynı mahiyettedir. 
Önergelerin aleyhinde Sayın Paksüt buyurunuz 
efendim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Çok değerli arkadaşlarım, konunun bir an önce 
T. B. M. Meclisinde gereken ehemmiyeti ile, ge
rekli ölçüde konuşulmasını ve salim bir sonuca 
varılmasını temenni ettiğime emin olduğunuzu 
sanıyorum. 

Mühim olan şudur: Şubat ayında verilmiş 
olan bir soruşturma önergesi aradan 10 ay geç
tikten sonra şu Mecliste konuşulabiliyor, böy
le bir safhaya geldi. Sayın Başkan teyidedeeek-
tir; Meclis açıldığı zaman yazı ile müracaat et
tim. «Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 14 ncü 
maddesinin sonuncu fıkrasına göre Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporunun Başkanlığa ve
rildikten bir hafta sonra gündeme alınıp konu
şulması gerekir» dedim. Görüyorsunuz bu im
kânları bulamadık, bugüne kadar geldik. 

Bugün ne derseniz deyiniz, belki bir yanlış 
anlama, belki muhalefete ait şerhlerin zabıtlara 
geçmiyeceği tarzındaki bir endişe ile vâki itiraz 
üzerine aslında bir hafta evvel dağıtılmış ve 
tahmin ediyorum bütün üyelerce okunmuş olan 
rapor uzun uzun okundu ve ondan sonra öner
ge sahibi haklı olarak - kendi ölçüsünde - hazır
ladığı uzun bir konuşma yaptı. 

Şimdi, saat 21,30... 

HÜSAMETTİN BAŞEE (Nevşehir Millet
vekili) — Sabaha kadar devam etsin. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Sabaha ka
dar devam etmesinde hiçbir mahzur yoktur. 
Ama, bu tarzdaki devamların ardından endişe 
ederim ki, hiçbir surette durum müsaidolmadığı 
halde konuşma kısıtlamaları ve kifayet önerge
leri gelebilir ve böylece Türk Parlâmentosunun 
belki de şu safhada çok ehemmiyetli bir şekilde 
halletmesi gereken bir meselenin kamu oyunda 
- evet, üzülerek söyliyeyim kamu oyunda - ge
çiştirildiği intibaı hâsıl olur. 

HİLMİ BİÇER (Sinop Milletvekili) — Öner
ge sahibi 4 saat konuştu. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Açıkça görü
yorum M, bu ciddî konu konuşulurken birinci 
derecede sorumlu olan insanlar tebessüm ede
biliyor (C. H. P. ve G. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) Görüyorum bunu. Konunun 

tebessüme mütehammil tarafı yok arkadaşla
rım. 

İstirham ediyorum, bu kararın ciddiyeti ile 
mütenasibolarak konuşma yapmak için, Başkan
lık kürsüsünde bulunan arkadaşımın selâmetle 
toplantıyı idare edebilmesi için, asgari toplan
tıyı terk etmemiş olan Emin Paksüt ve diğerle
rinin bir büşküvi yemelerine imkân vermek 
için, tabiatı eşyaya aykırı bir zorlama yapma
yınız. 

Bu itibarla şartların içinde her şeyi mütalâa 
ederek yarın sabah saat 10,00 dan itibaren top
lantıya devam edilmesini öneriyorum. Teşekkür 
ederim. (Sağdan alkışlar ve «bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Önerge mi vereceksiniz Sayın 
Paksüt? 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Evet. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt önergesini hazır
larken yarın saat 10,00 da - evvelce Millet Mec
lisinin almış olduğu karar gereğince - Millet 
Meclisi birleşiminin olduğunu hatırlatmak iste
rim, bir (O. H. P. sıralarından «olabilir» sesleri.) 

T. B. M. M. Birleşik İçtüzüğünün 1 nci mad
desine göre birleşim kapandıktan sonra ikinci 
birleşimi açacak T. B. M. M. Birleşik Toplantı
sının Başkanlık Divanı ve Başkanı olan Millet 
Meclisi Başkanı Senato Başkanı ile danıştıktan 
sonra toplantıya çağırır, iki. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri.) 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkan, önergem hakkında Başkan olarak 
buyurduğunuz mütalâalara cevap arz etmek 
mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Önergenizi verin de. Önergeniz 
hakkında şimdi konuştunuz Sayın Paksüt. 

Yüksek Başkanlığa 

Arz ettiğim sebeplerle yarın saat 10,00 da 
toplantıya devam edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Ankara Milletvekili 
Emin Paksüt 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Paksüt. 
EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 

Çok değerli arkadaşlarım, 

içinde yaşadığımız hür düzenin en büyük 
müessesesi, en yetkili müessesesi Türkiye Büyük 
»Millet Meclisidir* Şu anda Türkiye Büyük 
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Millet M a ellisi olarak toplantı halindeyiz. Tür
kiye BüyüJK Miıiiet Meclisi toplantı hailinde olda- ! 
ğtı saman, biraz evvel düşünmüş olan arkadaş- j 
larımm düşüncesi istikametinde, ara tatili ver- j 
meden, gece, yarma sâri olmak üzere 24 ü ge-
çsrek, sabaha kadar konuşabileceği gibi, arzu 
ettiği zaman ondan bir başka türlü de konu
şabilir. 

Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
'A iı/k Anayasasına göre en önemli denetleme 
müessesi olan Meclis soruşturması ile ilgili 
bir konuyu müzakere ettiği anua, kendi çalış
ma süresine ve müddetine ilişkin bir karar ala-
mıyacağı tarzındaki düşünce Anayasa ile, İçtü
zükle bağdaşır şeyler değildir. 

Sayın Başkandan rica ederim, Sayın Baş
kan bu toplan'unm devam ettiği gerçeğini tes
cil ettiği takdirde yüksek oylarınızla, bunun 
itiraza mahal bırakacak tarafı olmaz. Onun 
gibi, yarın saat 10.00 da dediğiniz zaman, saat 
10.00 da Millet Meclisini açabilir istiyorsa ve 
Meclis Başkanı olarak der ki arkasından, «Dün 
verilmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ka
rarı gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplantı halinde bulunacağından, Meclis toplan
tısını kapıyorum.» Şimdi bunun olamıyacağı 
tarzında bir düşünce ihtiyaca uymaz, şartlara 
uymaz. Yani farz ediniz ki, devam ettik ve Sa
yın Başbakan son konuşmaisım yapanken saba
hın saat 10.00 u oldu. «Efendim, Saym Baş
bakan, konuş amazsmız, konuşmanızı kesiyo-
TO.7, ; gerçi son konuşma sizindi. Birleşik Toplan
tı. İçtüzüğünün 15 nci maddesi gereğince, ama 
ne yapalım, şu anda Millet Meclisinin toplan
ması gerekiyor.» diyemezsiniz, bunu diye
mezsiniz. 

Bu itibarla, yersiz bir usul tartışmasına gir-
r/ıiyelim. Mesele bir takdir mchelesidir, işin 
ciddiyetini takdir meselesidir. O istikamette oy 
kullanmanızı rica ©diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Müfiüoğlu. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Saym Başkan, saym arkadaş
larım; peşinen ifade edeyim, huzurunuzu ga-
yet kısa işgal edeceğim. 

Birİ35"k Toplantı İçtüzüğünün 1 nci maddesi 
aynen şöyle: «Türkiye Büyük Mi/Ieî Meclisi 
Birelşik Toplantısı Başkanlık Divanı, Millet 
Meclisi Başkanlık Divanıdır. Türkiye Büyük 
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Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanı, Ana
yasada birıeşjk toplantının öngördüğü hallerde 
Cumhuriyet Senatosu Başkanına danıştıktan 
sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisini birleşik 
olarak toplar.» diyor. 

Şimdi, Saym Paksüt burada Yüce Heyeti
nizin bir kararı ile yarm toplanabileceğini ih
sas ettiler. Gerçrekte bu İçtüzüğü yapan da 
yine Yüce Heyetiniz idi. Bilhassa muhalefe
te mensup arkadaşlarımın dikkatini çekmek is
tiyorum. Meclis kararları ile, İçtüzük tadili 
mahiyetinde bir tatbikata gitmenin fayda ve 
mahzurları üzerinde dikkatle durmalarını bil
hassa rica ediyorum. 

AHMFıT ŞENER (Trabzon Mıletvelkili) — 
Hani ya, Divanı 13 ten 14 e çıkardınız ya. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ben 
Meclisin aldığı bir karara ve Birleşik Toplan
tı İçtüzüğünün 1 nci nrnddcsme Yüce Meclisin, 
Birleşik Toplantının dikkat nazarını çekmiştim. 

Şimdi önergenin lehinde Saym Feyzloğlu 
söz itiyorlar. Buyurun efendim. 

TURHAN FEYZÎO&LU (Kayseri Milletve
kili) — Değerli arkadaşlarım, Saym Pak-
•süVün önergesinin lehinde veya aleyhinde bir 
takdir kullanmak mümkündür. Aslında çok 
ağırlığı olan bir tekliftir. Bu kadar önemli 
bir konunun aşırı derecede yorgunluk içinde, 
sabahın geç saatlerine kadar sürecek bir müza
kere sonunda karara bağlanması yerine, daha sa
lim, daha etraflı, daha iyi müzakere edilme
sini, konunun ciddiyetine uygun bir müzakere 
takvimi yapılmasını istiyen bir tekliftir. Bu
nun karcısına hukuk engeli vardır diye çıkı
lıyor. 

Sayın, Müftüoğlu, Birleşik Toplantı İçtüzü
ğünün 1 nci maddisine dayanarak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Paksüt'ün önergesi istika
metinde bir karar vermeye yetkili olmadığım 
iddia ediyor. Bunu cevaplandırmak için huzu
runuza geldim. 

Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı 
halindedir bütünü ile, harbe, barışa karar vere
bilecek olan, Sıkıyönetime karar verebilecek 
olan -memleketin en yetkili kurulu toplantı ha
lindedir, yarm .saat 10.00 çalışma kararı ala
maz. Çünkü bu yetki, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanına danışılmadan kullanılabilecek bir 
yetki değildir buyuruyorlar. 
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Millet Meclisi toplantı halinde değilken, Tür
kiye Büyük -Millet Meclisini toplantıya çağır
mak söz konusu olursa,, Cumhuriyet Senatosu. 
üyelerinin de bu toplantıya gelmeleri zaruri 
olduğundan, Cumhuriyet Senatosunun o gün 
Anayasaya göre, içtüzüğüne göre ertelenmesi 
mümkün olmıyan bir toplantısı bulunaoilir. 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin beyle bir 
toplantıya katılmasını fiziki veya hukukî ola
rak engelliyecek bir dunun bulunabilir ve bun
dan Birleşik Toplantının Başkanlık Divanı va
zifesini yapan Mîllet Meclisi Başkanlık Diva
nı haberdar olmıyabilir, bu istişare mecburi. 
yeti bu sebeple konmuştur. 

Ama, şimdi şurada Başkanları dâhil, Divan
ları dâhil her iki Meclis birleşik olarak top
lanmış iken, böyle bir danışma yapılmadan 
yarın saat 10,00 a bu toplantı ertelenemez 
tarzında bir hukukî engel diyeıniyeceğinı, bir 
hukukî bahane ileri sürmek haklı olmaz. Bu
nun hukukî balamdan imkânsız olan hiçbir 
yönü yoktur. Yarın saat 10.00 da toplanabi
liri?; ve müzakerenin ehemmiyeti, önergenin ka
bulünü emreder. Hukukî bakımdan Sayın Baş
kanın ve Sayın Müftüoğlu'nun ileri sürmüş ol
dukları engel mevcut değildir kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Toplantının devamı hakkın

daki. iki. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenİGJ.. Etmiycnler.. Kabul edilmiştir efen
dim. 

R3FET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — • Sayın Sezgin söz istiyorsunuz. 
Ne hakkında efendim? 

BEFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Sayın Cahit Angın, Hükümet mesuliyetine 
iştira!" ettiğim devrede muhtelif beyanlarım 
arasında çelişme olduğundan bahsetmiş bu
lunmaktadır. Bilhassa radyoda yayınlanan bir 
beyanımdan bahsettiler. («Duymuyoruz Sayın 
Bagkaıi;> sesleri).. 

BAŞKAN — Efendim, siz müsaade ederse
niz ben duyayım, mikrofondan size ifade ede
rini efendim. 

E E Î T J T SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
Bıı Hibarla Yüksek Denetleme Kurulu ile iliş
ilir, Kla";ak bana izafe edilen bir vakıamın cc-
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reyamna mütaallik bulunan kısımlarda benim 
ile ilgisi olmıyan beyanları bana izafe etmiş
ti*. ,)ö nci maddeye göre söz istiyorum. 

BAŞKAİN — Efendim, Sayın Sezgin, öner
ge L-ahiüi Sayın Cahit Angın m beyanları sıra
sında, kendisine aidolmıyan mütalâa ve be
yanları kendisine izafe etmiş olduğundan, sa
taşma değil, zatına taaruzdan değil, ama içtü
züğün 95 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre 
söz istiyor. Doğrudur efendim, buyurun. 

i i i^ET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
—• Sayın Bagkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin muhterem üyeleri; 

Soruşturma ile ilgili olarak bir tartışmaya 
girmeye ne niyetliyim, ne de bunun için bir ha-
znıığım var. O itibarla mâruzâtımı bizatihi arz 
edeceğim istikâmette bilhassa değerlendirme
nin! istirbam ediyorum. 

ör erge sahibi arkadaşım, dikkatimden kaç-
ma:!ı, Yüksek Denetleme Kurulu için vâki ta-
"arnıfları, soruşturma ve kredi konuları ile il
gili. olarak takdim ettiği sırada, benim rad
yo ile yayınlanan bir beyanımdan bahsetmek 
suretiyle, «Bunu Başbakanlık müsteşarı yap
tı, benim, bununla ilgim, yoktur.» dedikten son
ra, 11 Martta vâki bir açıklamamdan da ayrı
ca bahsettiler. 

I.uüıtcrenı üyeler, 5 seneye yalan süre içe-
risindc Hükümet mesuliyetine iştirak* ettim. 
B ı zaman içerisinde icra etmiş olduğum bü
tün tasarrufların hesabını huzurunuzda her 
zaman, her şekli ile ve her murakabe yolu ile 
vermeye âmâde bir arkadaşınızım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

Önerge sahibi arkadaşım, bir meseleye şef
faflık getirmek istiyor. Tabiatiyle konuların 
Yüce Meclise takdiminde gerçekleri ortaya 
koymak gerekir ki, muhterem üyeler müzake
renin sonm.da kanaatlerini vicdanlarının öl
çüsü içerisinde istimal edebilsinler. 

O itibarla, tarafımdan yapılmış bulunan 
Yüksek Denetleme Kuruluna ait tasarrufu kı
saca huzurunuzda arz edeceğim ve bir kere 
daha işaret ediyorum. Yüksek Denetleme Ku
rulu ite ilgili tasarruftan mütevellit hukukî ve 
o.3sai mesuliyet varsa ora: da tekabül etmeye 
".̂ OTbcn âr-ıâdcyim; çünkü bu tasarrufu ben-
CArhbt Parti sıralarından «Bravo^ Besleri, al
kımlar). 
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1969 seçim sonrası Devlet Bakanlığı görevi
ne getirildikten sonra Hükümet Programındaki 
müessir icra çerçevesinde görevimi ifa etmek 
için Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı ile, De
netleme Kurulunun çalışmaları hakkında 
görüşmeler yaptım. Bu görüşmede, bana kuru
lan terekküp tarzı bakımından, adedî bakımın
dan müsmir bir çalışmanın mevcudolmadığmı 
ifade etti. «Ne yapabeliriz?» dedim. Bana üye
lerin hizmet müddetlerini, ihtisas cetvellerini 
getirdi, beraber tetkik ettik ve bir proje hazır
ladık. Bu projeyi Sayın Necmi Özikazanç ile bir
likte ben hazırladım ve bu proje hazırlandığı 
zaman Yüksek Denetleme Kurulunun 1968 yı
lında Ziraat Bankasında ve Devlet Demiryolla
rında soruşturma konusu ile ilgili olan hususla
ra ait hiçbir bilgim yok idi. Bu projeyi Sayın 
Başbakan'a götürerek, «Yüksek Denetleme Ku
rulu Başkanının, kurul çalışmalarının rasyonel 
olmadığını, müsmir olmadığını ifade etmesi üze
rine şu şekilde bir tasarruf yaptık, kendisi 11 
üye ile bu kurulun çalışmalarının mümkün oldu
ğunu ifade etti, bunu ben de münasip görüyo
rum, tensibederseniz bu suretle bu tasarrufu ic
ra edelim» dedim. Bu suretle Yüksek Denetleme 
Kurulu ile ilgili bulunan tasarruf icra edildi. 

Muhterem üyeler; bu konuyu 1969 yılı büt
çe müzakereleri sırasında Cumhuriyet Senato
sunda ve huzurunuzda ayrı ayrı arz ettim, ba
sında münakaşa konusu oludu. Hafızam beni 
yanıltmıyorsa, 11 Mart tarihinde bir açıklama
da bulundum ve bu suretle meselenin cereyan 
ettiğini, Yüksek Denetleme Kurulunun görevle
rinin ne olduğunu tef sil etmek suretiyle beyan
da bulundum. Bu, radyoda neşredildi. Orada 
«Bu tasarrufu ben yapmadım, müsteşar yaptı» 
şeklinde benim bir beyanım yoktur. Sayın arka
daşım bunu nasıl bir şeffaf düşünce ile ortaya 
çıkardı, onu bilemiyorum. 

1 Temmuz tarihinde Günaydın Gazetesinde 
hakkında tasarruf yapılanlardan Sayın Ziya 
Kayla, birtakım iddiaları ihtiva eden ve yapı
lan tasarrufu suiistimal konulariyle ilişkili gös
terilen beyanlara bağlıyan bir mektup neşre
dince; ona da bir veya iki gün sonra gazeteler
de neşredilen bir cevabı vererek Yüksek Denet
leme Kurulundaki tasarrufun, çalışma şekille
rinin, görevlerinin ne olduğu hususunu izah et
tim. 

Şimdi, özet olarak Yüce huzurunuzda arz 
etmek istediğim husus şudur : Yüksek Denetle
me Kurulunda yapılmış bulunan tasarruf, Dev
let Bakanı Refet Sezgin tarafından hazırlanmış
tır, bir direktif ile hazırlanmamıştır... (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Eğer bu is
tikamette bana bir direktif verilmiş olsa idi, hu
zurunuzda bunu açıkça beyan edecek kadar 
haysiyet sahibi olduğumu da zevkle ifade eder
dim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

TALÂT ORHON (îzmir Milletvekili) — Onu 
Soruşturma Kurulu tesbit etsin. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Böyle bir me
sele yoktur. Eğer bunun bir mesuliyeti varsa, 
bunun mesuliyetinin varlığına inanan muhterem 
üyeler mevcut ise, hakkımda bütün murakabe 
yollarına başvurmalarını bilhassa kendilerinden 
istirham ediyorum ve böyle bir murakabe yolu, 
bir soruşturma önergesi huzurunuza geldiği tak
dirde, o safhada kabul edeceğimizi alenen beyan 
ediyorum. Yalnız bu meselede değil, zamanı ida
remde, mesuliyet mevkiinde bulunduğum süre
de hangi mesele ile ilişkili olursa olsun, bütün 
iddialara karşı huzurunuzda gelip, bu şekilde 
beyanda bulunacağımı da beyan ederim, efen
dim. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım;,hem 
içtüzük icabı, hem de talep vaki olduğu için ta
lebe göre söz kayıt sırasını arz ediyorum, sonra 
Komisyon söz istemiştir, Komisyona söz verece
ğim. 

Sayın Orhan Okay, Sayın ibrahim Cüceoğ-
lu, Sayın Turgut Artaç, Sayın Nejat Sarlıcalı, 
Saym Vahit Bozatlı, Sayın Turhan Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Paksüt'e devrettim. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Feyzioğlu vaz
geçti, notu var. Sayın Emin Paksüt, Sayın Or
han Cemal Fersoy, Sayın Mazhar Arıkan, Sa
yın Abdürrahman Şeref Lâç, Sayın Refet Ren-
deci, Sayın Orhan Tuğrul, Sayın Orhan Kürüm-
oğlu, Sayın Nuri Demirel, Sayın Sadık Tekin 
Müftüoğlu, Saym Mustafa Kaftan, Sayın Ha
san Korkmazcan, Sayın Ahmet Yıldız, Sayın 
Mehmet Özgüneş, Sayın Mucip Ataklı, Sayın Ri-
fat Öztürkçine, Sayın Esat Kemal Aybar, Sa
yın Mehmet Ali Aybar, Sayın Fahri Uğrasızoğ-
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lu, Sayın Ali Rıza Uzuner, Sayın Mehmet Pırıl
tı, Sayın Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) ol
mak üzere, Sayın Turhan Feyzioğlu, Sayın Pak-
süt'e devrettiğine göre, 26 üye söz almıştır, efen
dim. 

Komisyon söz istiyor. Komisyon adına sözcü 
Sayın Yiğit Köker, buyurun efendim. 

13 NUMARALI SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YİĞİT KÖKER (An
kara Cumhuriyet Senatosu Üyesi) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok muh
terem üyeleri; 

Aylardan beri kamu oyunu geniş surette 
işgal eden ve üzerinde yapılmak istenilen çe
şitli spekülâsyonlar sebebiyle sonucu merak
la beklenen bir konuyu Yüce Heyetinize niya
betle tetkik ederek, nihai kararın verilmesi 
için huzurunuza getiren 13 Numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu üzerinde 
biraz önce önerge sahibinin yaptığı konuşma
da vuzuha kavuşması gereken bâzı noktalar 
gördüğüm için, bu hususlar hakkında gerekli 
açıklamalarda bulunmak üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum, izahatımda sizleri sıkmadan 
ve konuların bütünlüğünü bozmadan mühim 
gördüğüm noktalara temas edeceğim. 

Vazifesini kötüye kullandığı iddiası ile, 
Başbakan hakkında Meclis Soruşturması açıl
masını istiyen önerge üzerine Birleşik Toplan
tı içtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince so
ruşturma hazırlığı yapmak üzere, 4 Mart 1970 
günlü Birleşimde Komisyon seçimine tevessül 
olunmuştur. Ancak ekseriyet temin edileme
diğinden oylama gelecek birleşime talik olun
muş ve mütaakıp birleşimde de Birleşik Top
lantı içtüzüğünde komisyonların nasıl seçile
ceği hususunda bir sarahat ve hüküm bulun
madığından, mezkûr içtüzüğün 28 nci madde
sine göre, komisyon seçimlerinin Millet Mec
lisinin Dâhili Nizamnamesi 23 ncü maddesine 
göre yapılabilmesi için siyasi parti grupların
dan aday gösterilmesine rağmen; partilerince 
aday görterilmiyen iki sayın üye ile, 14 ncü 
maddeye göre komisyona sihri hısımlık sebe
biyle seçilmesi mümkün olmıyan bir üyenin 
seçilmesi suretiyle Komisyon üye sayısı ikmal 
edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz üzerinde, gerek basında, ge
rek burada biraz önce konuşan sayın önerge sa-

I hibi tarafından bâzı mütalâalar ileri sürüldü. 
Mesaimiz bütün sayın üyelerin malûmu oldu
ğu cihetle bu hususa fazlaca temas etmek is
temiyorum. Ancak, bir hususun kesinlikle bi
linmesinde fayda vardır. 1961 Anayasasının bü
tün canlılığı ile hâkim bulunduğu memleketi
mizde, bu Anayasaya göre yapılan hür seçim
ler sonunda milletin oylariyle bu mukaddes 
çatı altında toplanan parlömanterlerden hiçbi
risinin siyasi baskılarla, düşünce ve kanaatle
rini değiştirmelerini, hele zorla, tehditle ve bas
kı ile kararlar almamıyacağını demokrasiye 
inandığını iddia eden herkes bilmeli ve kabul 
etmelidir. Aksine düşünceler demokrasiye ve 
rejime inançsızlık olur. 

Komisyonumuz, önergede bir gazetenin neş
riyatı mesnet alınarak ileri sürülen iddialan 
derhal incelemeye başlamıştır. Birleşik Toplan
tı İçtüzüğünün 17 nci maddesinin 2 nci fıkra
sında, kayıtlı, çok dar salâhiyetlerine rağmen 
Komisyonumuz bâzan hattâ tüzük hükümlerini 
aşacak genişlikte, değil Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu, Soruşturma Komisyonunun salâ
hiyetlerini de tecavüz edecek şekilde bir tet-
kikata girişmiş ve mesaisini bu şekilde ikmal 
etmiştir. 

Önerge sahiplerinden ek bilgi istenilmişse 
de alman cevapta önergenin bahsi geçen ga
zete yayınlarına istinadettiği delillerin oradan 
istenilmesi ifade olunmuştur. Komisyon tet-
kikatı resmî belge, kayıtlar üzerinde cereyan 
etmek gerekirken, muameleleri yapan yetkili 
memurlardan devamlı izahat alınmış, kendile
rine her çeşit sualler sorulmuştur. Bu arada 
muhalefete mensup iki sayın üyenin itirazla
rı üzerine Komisyonumuz üye sayısının artı
rılmasını mütaakıp, Komisyona yeni iltihak 
eden değerli üyelerin de tenevvür edebilmele
ri için alâkalı yerlerde yapılan tetkikat yeni
lenmiş ve günlerce mesai verildikten sonra tet
kikat yeniden ve daha etraflı olmak üzere ikin
ci bir defa daha yapılmıştır. 

Komisyonumuz, münhasıran önergede ka
yıtlı iddiaları tetkikle görevli olduğu halde 
hiçbir zaman bu sınırda kalmamıştır. Misal 
olarak arz etmek istiyorum meselâ: Önergenin 
1 nci maddesinde Demircilere Devlet banka
larından 26 milyon kredi verildiği iddiası 

I mevcut olmasına ve Komisyonca bu iddianın 

45 -



T. B. M. M. B : 1 

doğruluk derecesinin ve kredilerin açılışında j 
Sayın Başbakanın memuriyet vazifesini kötü- | 
ye kullanıp kullanmadığının tetkiki gerekir- \ 
ken, kredinin işleyişi, bankaya terhin edilen i 
talebe senetleri, hattâ damga pullarmnı tam ı 
olup olmadığına kadar her şey tetkik olun- j 
muştu*.'. Bundan asla şikâyetçi olmamak ge- | 
rekir. Ancak Adalet Partisine mensup altı ko- -| 
misyon üyesinin peşin kararlı oldukları ve i 
Komisyon çalışmalarını güreştirdikleri iddia- ı 
smda bulunanların bu hakikatleri bilmelerin- * j 
de do fayda olduğu gibi. bilâkis Komisyonun ; 
bütüp. muhterem üyeleri gibi iktidar kanadı- j 
na mensup üyelerin de hakikatin tecellisi içir, \ 
bütün güçleriyle mesai sarf ettiklerinin bilin- j 
meşinde fayda vardır. j 

Bu kısa izahattan sonra esas mevzua dönü
yorum. 

Biraz önce ifade ettiğim gibi, Komisyonu- j 
muzca sayın önerge sahiplerinin bir gazetenin 
neşriyatını mesnet alarak ileri sürdükleri iddi- | 
lalan tek tek tetkik olunmuştur. Bu iddialar
dan en mühimi şüphesiz önergenin 1 nci : 
maddesinde yer alan krediler konusudur. 

Önergenin 1 nci madesinde Benıirellere (son 
üç yıl zarfında Devlet 'bankalarından açılan 
kredi miktarı 2 o milyon lira olarak gösteril
mektedir. Yapılan tetkikatfea ise, Özel Yük
seliş Koleji Firmasına T. G. Ziraat Bankası Ye
nişehir Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ye
nişehir Şubesi ve Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı Yenişehir Şubesinden açılan bu kredilerin 
3,5 milyon lirasının borçlu cari, 11,5 milyonluk 
kısmının senet avansı, 4 milyon lirstsmın temi
nat mektubu va 375 bin lirasının da -iştira kre
disi olmak üaere cem'an 19 375 000 Tl. dan 
ibaret olduğu tesbit edilmiştir. Bu "İvedilerin 
nasıl verildiği, kimler tarafından ve ne gibi 
teminat karşılığında verildiği raporumuzda en 
ufak teferruatına kadar arz edilmiş bulundu
ğundan fazla tafsilâta kaçmadan, bunların kı
sa. bir özetini sizlere yeniden arz etmekte fay
da mülâhaza ediyorum. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca firmaya 
önce daha yüksek bir kredi açılması düşünül
düğü halde, firmanın Bankanın talebettiği §e-
tkilde ipotek tesis edememelji yüzünden kredi 
miktarı Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, 
yönetim kurulunca 375 000 Tl. olarak kabul | 
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edilmiş ve kredinin tetkikatımız gününe kadar 
bu miktar dâhilinde ve normal olarak çalıştığı 
teıbit olunmuştur. 
Birada hatıra şöyle bir sual gelebilir: Türkiye 

Emlâk Kredi Bankası da Devlete ait bir banıca 
oMuğu halde ve tesbit edilen kredi limiti daha 
yüksek bir miktar ifade ettiği halde, acaba Sa
yın Başbakan burada niye nüfuzunu kullanma
mıştır da Ziraat Bankasında nüfuzunu kullan
mıştı r? 

Ziraat Bankasınca açılan kredilerin usulsüz
lüğü iddiasına gelince : Komisyon raporunda 
ela sarahaten ifade olunduğu şekilde meseleyi 
iki etapta tetkikte fayda mülâhaza etmekte
yim: Birinc'föi, kredinin açılış şekli; ikincisi, 
açılan kredinin kullandrnîış şeklidir. 

Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi, Özel Yük
seliş Koleji Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
Okulunun malî ve şahsî Milibar atını (biraz 
ÖÎI03 Sayın önerge sahibi Cahit Angın arkada
şımın aksini iddia «ittiği şekilde) yapmak su
retiyle Genel Müdürlüğe aksettirmiştir. Biraz 
öı?cs burada konuşan önerge sahibi arkadaşım, 
Bemıirellere kredi açılırken Ziraat Bankası ta
rafından istihbarat yapılmadığını ifade ettiler. 
Ş;ı elimdeki belge Ali Demlrsl Özel Yükseliş 
Firmatana, Ziraa Bankası Yenişehir Şubesinden 
ağılan ilk 2 milyon liralık krediye ait istihba
rat raporudur. Zabıtlara tescil edebilmek için 
müsaadenizle bu raporun tarihini ve numarası
nı. da arz etmek istiyorum. 

«istihbarat tarihi : 10 Nisan 1967, adı soya
dı. Özel Yüseliiş Koleji. Kuruluş tarihi: 1962. 
Sicil tarih numarası : 12508 - 24 - 164. Sübjek
tif kredi değerliliği: Firmanın şirketlerde ida-
T3öl vs ortakların piyasadaki mevkii çok iyidir. 
Ticari ahlâkı: Mazbuttur. Teşebbüs kabiliyeti: 
Çok müteşebbistir. İşte muvaffakiyet derece
si: Muvaffakiyetlidir. Tahsil bDgi ve tecrü-
bciii : İyidir. Yaşayış tarzı : Normaldir. Öde
me kabiliyeti ve mesuliyet duygusu: Çok iyidir. 
Diğer bankalarla olan münasebeti : Normaldir. 
Bankamızla olan münasebeti : Normaldir. Tah-
ditli kredi kullandırılmasını mucip bir hâlinin 
olup olmadığı : Yoktur. Protesto edilip edil
mediği : Edilmemiştir. Evvelce sarsıntı geçi
rip geçirmediği : Geçirmemiştir. Reeskontabl 
kredisi : Yoktur, istihbarat tarihindeki mev-
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cut riski : Yoktur. Yenişehir Ziraat Bankası 
îstihbaart Müdür Muavini Rafet Gürsel. Sicil 
No. 6754. İstihbarat Âmiri Haynani Sakarya, 
Sicil No. 8409» 

Daha isterlerse arkadaşlarım bütün istihba
rat raporunu olkuyabilirim. (C. H. P. sıraların
dan «Okuyun, zabıtlara geçsin» sesleri) Daha 
birçok şeylerin olduğunu konuşmanı ilerledik
çe arkadaşlarım görecekler. 

Çok değerli arkadaşlarım, Ziraat Bankası 
Yenişehir Şubesi, Özel YüMseliş Koleji Mü
hendislik ve Mimarlık Yüksek Okulunun ma
lî ve şahsi istihbaratını Genel Müdürlüğünün 
1963/2964 sayılı genelgesi esasları dairesinde 
yapmış, işletme varlıklarını değerlendirmiş 
ve ayrıca gerekli istihbarat bültenini de, biraz 
önce sayın önerge sahibinin ifade ettiğinin hi
lâfına, düzenliyerek firmanın bilançosu ile bir-
ilkte firmaya 1 milyon liralık: bir kredi açıl
ması hu.msun&a G-sne! Müdürlüğe bir teklifte 
bulunmuştur. 

Bu arada, hâdifcenin Yüce Heyetiiz önünde 
daha d ,̂ vuzuha kavuşabilmesi için Ziraat Ban
kası Yenişehir Şubesi Müdiresinin bu teklif ve 
kredi ile ilgili olarak Komisyonumuz huzurun
da vaki beyanlarını zabıtlardan hep birlikte 
okuyalım. 

«Balkan Naci Çerezci — Meclisteki 1 - 2 nu
maralı salondaki yaptığımız toplantıyı yarın 
saat 15 te toplanmak üzere kapatmıştım. Bura
daki, bir toplantıdan ziyade bir tetkikat mahi
yetinde oluyor. Bu toplantımızı ar/yorum. 

«Evvelâ müsaade ederseniz Sayın Şube Mü
diresi hanımefendiden tetkikatıı: ıza konu olan 
kredilerin açılış tarihinden itibaren, ilk gün
den itibaren kısa bir izahını rica edelim. Bilâ
hare sayın üyeler arzu ettikleri, aydınlanmak 
istedikleri noktalarda suallerini tevcih buyur
sunlar. 

Buyurun Sayın Berrin Hanım.. 
«T. C. Ziraat Bankası Müdiresi Berrin Tezok 

— Evet beyefendi, o günden bugüne bankacı
lık görevim vardır. Bankacılıkla ve dışarda 
da öğrendiğim gibi iki yönü çok desteklerim; 
mevduat toplamayı, kâr etmeyi ön plânda bir 
değer olarak almışımdır. Bu bakımdan birçok 
müşterilerimin iyi olanlarını seçip, ticari bakım
dan çalışmayı arzu ederim. Bundan evvel de, 
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tâ 1967 senesinden evvel, Özel Yükseliş Koleji 
açıldığı zaman, mektepteki velilere kolaylık ol
sun diye birçok senetler almıştık. Bu senet
leri şşube ve ajansları fazla olduğu için Ziraat 
Bankasına vermiş durumdalar. Biz senetleri 
tahsile alıyorduk; aşağıda bir tevdiat heteabı 
açmıştık, gelen paraları tahsil edip mevduata 
aktarıyorduk. Çek hesabı idi. O çek hesabın
dan da mektep lâzım olan ihtiyaçlarını görü
yordu. Bu şekilde bir miktar çalıştık. Kendi
lerinden çok memnunduk, her müşterimizden 
olduğu gibi. Bir zaman sonra, bu yatırımlar 
tabiî mektebin ilk yatırımları, malûmuâliniz çok 
ihtiyaçlı, yani birçok inşaatlara ihtiyacı var
dı. Bir îkredi konusu mevzuubahsoldu. Hattâ 
bundan böyle müşterimizle konuşarak rica et
tik, biz fon tevdiatımızı hem de artık senet
lerimizi sizlerden almak zorundayız. Evet, işte 
ondan sonra bu mevzubahsolunca sordum müş
teriye ; «Yani niçin?» dedim. Dedi ki, «efendim 
bâzı bankalar, isimleri belki size lâzım değil, fi
nanse edecekler. Bir yere kadar geldik, tam 
mevzuata intibak edebilmemiz için diğer şeyle
rin de ikmal olmafcı lâzım. Onun iç :n bâzı fi
nansmana ihtiyacımız var.» Olur beyefendi, 
bunlar bisim cari müşterimizdir, tarih ise mek
tebin açılışından itibarendir, yani 1964 ten beri. 
Hattâ o seneler, yani 19164 - 1966 senelerinde 
milyonlarca ciroları var, kayıtlar var, giriş çı
kışlar "bellidir, bunların hepsi yüksek Umum Mü
dürlüce tek^°r verilmiştir. 

BAŞKAN — Yani siz o zaman kredi mua
melesine girişmemiştiniz. 

BEKRİN TEZOK — Hayır efendim, 1937 de 
kredi açtık. 

BAŞKAN — Peki efendim, bir de banka şey
leri nedir, onları söyleyiniz, aydınlanmış oluruz. 

BBEEİN TEZOK — Efendim, lâf ammızda 
kalan, İş Bankası benim yegâne şeyimdir beye
fendi. Hemen karşıma çıkar, beni seni finanse 
ederim... Akbank, Türk Ticaret Bankası, zanne
dersem istihbaratıma göre Yapı Kredi biraz 
kârlı iş buldular mı hemen kokarlar. Ben do o 
müşterime derim ki, «bu mevzu yükstlk bir mev
zudur. Size tavsiye ederim bu işten vazgeçin. 
Çünkü siz Yapı Kredi Bankası vz çalışırsanız 
tahsil iein verdiğiniz senetlerin tahsilinde büyük 
zorluklar çıkacaktır. Bunların bir kısmını ban-
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ka alacaktır, tahsil masrafı olarak. Ben Ankara I 
Kolejinin durumunu biliyorum. O da bu yüzden 
öğretmenlerinin aylığını dahi ödiyemez duru
ma düşmüştür,» diye müşterime tavsiyede bu- | 
lundum ve kendisine acıdım. Sizi temin ederim 
ki, onbuçukla hiç bir banka çalışmaz, yalnız 
Ziraat Bankası çalışır. Belki Emlâk Kredi Ban
kası çalışır, dedim. Mevzuat da buna aykırılık 
göstermiyor. Arzu ederseniz size biraz biz fi
nansman yapalım. îyi bir müşterimizsiniz size 
biz kredi verelim, bize kredi talebiniz olursa 
tetkik ederiz, mevzuatımıza uygunsa yüksek ka
demeye arz ederim, uygun bulurlarsa iyi bir I 
müşterim olduğunuz için sizinle çalışırım, dedim. ] 

«1967 senesinde müşteriyi bu şekilde temi
nata bağlamak tamamen talebe senetleri almak 
ve üçüncü bir teminat senedi almak suretiyle 
1967 de çalışmaya başladım ve o tarihten beri 
de çalışıyorum beyefendi.» 

Çok değerli arkadaşlarım, zabıtlara sadık 
kalarak aynen naklettiğim Ziraat Bankası Ye
nişehir Şube Müdiresi Berrin Tezok'un Komis
yon huzurundaki beyanlarından kredinin ne şe
kilde açılış muamelesinin başladığını kesin ola
rak tesbit etmenin mümkün olabileceği kanaa
tiyle izahatıma devam ediyorum. 

Talep, Genel Müdürlüğe geldiğinde Banka
lar Kanununun 44 ncü maddesi hükmüne göre 
şubece gönderilen belgelerin tamam ve firmanın 
serbest varlığının bu miktar krediyi karsılıya-
cak kifayette görülmesi üzerine, kevfiyet Yöne
tim Kururluna aksettirilmiş ve Yönetim Kuru
lunca kredinin açılması uygun görülmüştür. 

Bankaca bir firmaya kredi açılabilmesi için 
şubece yapılan istihbaratın neticelerini havi is
tihbarat bülteni tanzim olunması ve bu bülten
de her türlü malî ve şahsi bilgilerle firmanın 
krediye esas alınacak varlığının belirtilmesi za
rureti vardır. Ayrıca şube tarafından teklifte 
bulunulmadan Genel Müdürlükçe re'sen bir fir
maya kredi açılması mümkün değildir. Şubeler
den gelen teklifler teknik müdüriyetçe yeniden 
bir değerlendirmeye tabi tutularak Bankalar 
Kanununun 44 ncü maddesi uyarınca ya Genel 
Müdürlük tarafından veya 150 000 liralık mik
tarı aşıyorsa o takdirde Yönetim Kurulunca tet
kik ve karara bağlanır. Özel Yükseliş Koleji fir
masına da aynı prosedüre riayet suretiyle kredi 
açılmış ve keza kredi tezyidlerinde de aynı yol 
takibedilmiştir. I 
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Ziraat Bankası Kanunu, bankanın çok kısa 
vadeli malî imkânlarının zirai kredi işlerinde 
kullanılmasına imkân olmadığını nazara alarak, 
öncelikle zirai faaliyeti konu olan ticari faali
yeti kredileme imkânı vermekle beraber, diğer 
ticari faaliyetlerin de finansmanına cevaz ver
mektedir ki, bugüne kadar bankanın kredi po
litikası bu istikamette geliştirilmiştir. Nitekim, 
banka yetkililerinin izahatına göre, 3202 sayılı 
Kanunun neşri tarihinden bu yana bütün faali
yet konularında çalışan çeşitli firmalara; iş ba
cımları, malî imkânları ve teminat durumları
na göre çeşitli kredilerin açıldığını da tesbit et
miş bulunuyoruz. Ziraat Bankasınca özel okul
lara 1958 yılmdan itibaren krediler açıldığı hu
susu da yine tetkikatımız sırasında tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. İstanbul'da iki ve Ankara'da 
iki olmak üzere dört özel okul sahibi firmaya 
kredi açıldığı ve keza Ziraat Bankasının on 
milyon liralık ve daha yukarı miktarda 20 ti
cari kredi müşterisinin bulunduğu komisyona 
beyan olunmuştur. 

Kredinin açılma tarihlerinde bankanın, Kre
diler Yüksek Nâzım Heyetince tasdik edilmiş 
çalışma ve plasman programına göre, ticari sa
haya plase edilmesi öngörülen kaynaklarının 
müsait bulunduğu banka yetkililerince keza 
komisyonumuza beyan olunmuştur. 

Özel Yükseliş Kolejine açılan kredinin glo
bal miktarı 17 milyon liradır. Ancak bunun 11 
milyon lirası nakit, 6 milyon lirası ise teminat 
mektubu kredisidir. Teminat mektubu kredisin
den 4 milyon kısmının kullanıldığı nazara alı
nırsa, firmanın nakit ve teminat mektubu ola
rak kredi miktarı 15 milyon liradan ibarettir. 
Firmaya muhassas 11 milyon liralık nakit kredi
nin 1 milyon lirası borçlu cari hesap ve 10 mil
yonluk kısmı da senet karşılığı avans kredisi
dir. Malûmları olduğu veçhile borçlu cari he
sap bankaların müşterilerine kasa kolaylığı 
toemin etmek ve cari ihtiyaçlarını karşılamak 
gayesiyle açtıkları, genellikle zimmet bakiyesi 
veren bir kredi muamelesidir. Bu çeşit kredi
ler de umumiyetle müşterinin şahsi imzası ve 
ilâveten kefalet temini suretiyle de alınan temi
natın takviyesi cihetine gidilmektedir. Keza 
kefaletten ayrı olarak bâzı bankalarda 50 000 
lirayı aşan krediler kullandırılırken ayrıca gay- ~ 
rimenkul ipoteği de alınmaktadır ki, Ziraat Ban-
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ksjsının bu muamelesinde de gayrimenkul ipote
ği alınmıştır. 

Nitekim Ziraat Bankası Yenişehir Şubesince 
Özel Yükseliş Kolejine acılan 1 milyon liralık 
borçlu cari hesap için, firma imzasına ilâveten 
İsparta Şubesinin 1956 yılından beri müşterisi 
bulunan Terakki Kolektif Şirketinin kefaleti de 
aslî teminat olarak alınmış ve kredi bu şekliy
le kullandınlınıştır. 

Nakit kredinin 10 milyonluk kısmı ise, senet 
karşılığı avans kredisidir. Senet karşılığı avans 
henüz vâdeleri gelmemiş bulunan (senetlerin 
bankaya terhini mukabilinde kredi alınmasına 
imkân veren bir muameledir. Kredi, borçlu 
«ari hesap şeklinde açılır ve kullandırılır. He
sabın işler hale gelebilmessi için, firmanın elin
de bulunan ticari senetlerin bankaya beheme
hal terhini gerekir. Banka, terhin edilen se
netlerin tutarının % 15 ilâ 25 arasında değişen 
marj tenzilinden sonra kalanını ancak müşteri
ye öder. 

Ayrıca, bir firmaya bu çeşit bir kredi tahsis 
olunabilmesi için, o firmanın ticari muamelele
rinde senetli muamelelerin bulunması da şarttır. 
Nitekim, Özel Yükseliş Koleji firmalsı da aranan 
bu şartlara uygun bir pozisyon içinde olduğun
dan, senet mukabili avans kredi tesisinde her 
hangi bir mahzur mütalâa olunmamıştır. Mez
kûr firmaya açılan 10 milyonluk kredinin aslî 
teminatı firmanın talebe velilelrinden alıp ban
kaya terhin ettiği ve yıllık ortlama tutarı 15 ilâ 
20 milyon Tl. sma baliğ olan talebe senetleri 
ve buna ilâveten Terakki Kolektif Şirketinin 
kefaletidir. Ayrıca, okula ait imarın 7377 ada, 
147 pafta 1, 3, ve 4 numaralı parsellerini teş
kil eden csm'an 27 590 m2 arsa ile, okul sitesini 
teşkil eden 57 750 m2 lilk betonarme karkas bi
nalar manzumesi de keza T. C, Ziraat Bankaisı 
Yenişehir Şubesi lehine 1 ilâ 4 ncü derecelere 
kadar ve serbest dereceden istifade kaydiyle, 
13 200 000 Tl. sına ipotek olunmuştur. 

Bu mevzuda Türkiye Emlâk Kredi Banka
sınca yapılan resmî ekspertiz sonunda, bina ve 
arsanın tamamına cem'an 39 989 000 lira değer 
biçilmiş bulunmaktadır. 

Raporumuzda da sarahaten ifade olunduğu 
veçhile, Özel Yükseliş Kolejine kredi açılma
sında, mer'i kanunlara, yönetmelik ve usullere 
harfiyen riayet olunmuş ve bankanın hakları 

ilerde doğabilecek her hangi bir riske karşılık 
olarak ayrıca gayrimenkul ipoteği alınmak sure
tiyle de, daha da müemmen hale getirilmiştir. 
Kredi muameleleri normal yol olan istihbarat, 
şube teklifi, ipotek tesisi, Genel Müdürlüğün 
tasvibi ve Yönetim Kurulu kararı alınmak su
retiyle yapılmış bulunmaktadır. 

Kanaatimizce kredilerin tesisinde her hangi 
bh' kanunsuz muamele bulunmamaktadır. An
cak, Komisyonumuz üyesi bulunan bâzı de
ğerli arkadaşlarımızın, kredilerin kullanılışı, 
daha açık bir ifade ile, işleyişine mütaallik bâ
zı görüşleri olmuştur. Değerli üyelerin bu gö
rüş ve kanaatlerine hürmet duymakla beraber, 
komisyon ekseriyetine hâkim olan kanaati de 
müsadenizle arz ve izaha çalışacağım. 

Kredinin kullandırılmasında depasman ya
pılması konusu, bir firmaya açılan kredi li
miti üzerinde muameleler cereyan ederken, za
man zaman meydana gelen ve neticede bir risk 
doğurmadığı takdirde de âdeta olağan bir 
hâdisedir. Bu mevzuda banka yetkililerince 
Komisyonumuza verilen bilgiye göre, bilhassa 
senet karşıhğı avans kredilerinde kısa bir za
man sonra vâdesi gelecek senetlerin, vâdelerin
de ödeneceği nazara alınarak, kdsa vâdede tes
viye edilmesi muhakkak olduğundan limit teca
vüzü yapıla gelmektedir. Nitekim, biraz sonra 
tekrar o noktaya döneceğim. Önerge sahibi Ca
hit Angın arkadaşımızın istinadettikleri 1968 
yılı Yüksek Denetleme Kurulunun T. C. Ziraat 
Bankası ile ilgili denetleme raporunda şöyle bir 
hüküm var, onu ben müsaadenizle okuyacağım. 
89 ncu sayfada: «Şubelerde sondaj suretiyle ya
pılan incelemelerde, Genel Müdürlükçe şubele
re ayrılan kredi limitlerinin aşıldığı ve edinilen 
bilgiye göre depasman toplamının 1968 yılı so
nu itibariyle 32 600 000 liraya ulaştığı» şek
liyle başlayan diğer maddeler halinde devam 
eden bir tesbiti de vardır. Yüksek Denetleme 
Kurulu raporuna alınıp tenkid edilen bu husuftu 
Yüksek Denetleme Kurulunun da kabul ettiği
ni ispat sadedinde bunu delil olarak ikame edi
yorum. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri.) 

Nitekim, Ziraat Bankası Yenişehir Şubesin
de yaptığımız tetkikat sırasında, kalamozaTarın 
tetkikinde, eğer Sayın Angın arkadaşım isterse 
firmanın ismini de söyliyeceğim.. (A. P. /sırala
rından «söyle söyle» sesleri) Tetkikinde mese-

— 49 — 



T. B. M. M. B : 1 

la, 80 OûO lira kredisi bulunan bir firmanın 
kredi limitinde 195 000 lira civarında bir de-
pasman yapıldığını ve kısa bir zaman sonra da 
bu arızanın giderildiğini tesbit etmiş bulunu
yoruz. Keza Özel Yükseliş Koleji firmasının 
da vâdesi kıfoa bir zaman sonra gelecek ve 
tahsil edilecs'k senetlerinin mevcudiyetini naza
ra alan Yenişehir Şubesi, yetkililerince, limit 
üstü kredi kullandırılmışsa da, vâdesi gelen 
senetlerin bedelleriyle depasmanlar giderilmiş
tir. Bu muamelede bankaya tevdi olunan 
senetlerin, çok as sayıda protestoya mâruz kal
ması ve senetlerin bu husrlsiyetleri dolayısiyle 
bâzı ahvalde depasmana başvurulmak zorunda 
kalındığı da, yine yetkili ve melsul şahıslarca 
ifada olunmuştur. 

Üzerinde ısrarla durulan bir konu da şüphe
siz provizyon alınmadan çekle yapılan ödeme
ler konusudur. Komisyonumuzca bu mevzuda 
yapılan derinliğine tetkikat sonucunda, tesbit 
edebildiğimiz şekliyle hâdisenin oluş şekli şöy
ledir: Ziraat Bankası-Maltepe Şubetinde 600 000 
TL. sı ve İsparta Şubesinden de 1 500 000 TL. sı 
tutarındaki çekler esas hesabın bulunduğu Ye
nişehir Şubesinden provizyon alınmadan öden
mişlerdir. Duruma muttali olan Ziraat Bankası 
Genol Müdürlüğünün alâkalı şubeleri ikaz ve 
mütemmim bilgi istemesi üzerine, adı geçen şu
belerin verdikleri cevapları huzurunuzda oku
mak suretiyle iktifa etmek istiyorum: 

«T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne 
Ticari Krediler Müdürlüğü 

Emirlerinizde bahsedilen firmanın şubemiz
de 641/58 ve 641/89 sayılı iki alacaklı - hesabı 
mevcuttur. Mezkûr hesaplar üzerine aşağıda 
müfredatı gösterildiği üzere, takas yoliyle Mer
kez Müdürlüğünden 300 000 liralık, Yenişehir 
Şubemizden de 260 000 liralık provizyonsuz çek 
kabul edilerek maledilmiştir. Bu çekler hesabın 
müsaadesi oranında ve muhtelif tarihlerde ipta
len iadeye tevessül etmeksizin mahsupları sağ
lanmıştır. 641/89 sayılı hesap firmaca maaş öde
melerinde kullanılmakta olup, 58 hesabın imkâ
nı ay sonlarında ekseriya 89 hesaba transfer 
edilerek, aylık ödemeleri karşılanmaktadır. Bu 
maksadı teminen 31 . 12 . 1969 tarihinde îş Ban
kası üzerine keşideli 500 000 liralık çekin 58 
hesaplarına alacak yazılarak, maaş için 89 he-
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saba transferi düşünülürken, aynı gün geç sa
atlerde Merkez Müdürlüğümüz 500 000 liralık 
çek için provizyon istemiştir ve o anda hesap 
müsaidolduğundan tediyeye müsaade edilmiş, 
faikat ertesi gün yapılacak maaş ödemelerini 
karşılıyabilmek üzere firmanın getirdiği 600 000 
liralık çekin kabul edilerek Yenişehir Şubemi
ze maledilmiştir. Zira bu firmanın Yenişehir Şu-
bamizle çalıştığı ve kredili müşterisi olduğu ve 
bu şube tarafından da müteaddit defalar bizde
ki hesapları üzerine provizyonsuz ödemeler ya
pıldığı ve hiçbirinin iptalen geri çevrilmediği 
bir hakikattir/ Nitekim, mezkûr şubece çek ka
bul edilmeyip akabinde iade edilseydi, hesapta 
344 215 lira mevcuttu ve ilâve tahsilatla tasfi
yesi mümkün, olurdu. 

Keza 26 . 12 . 1969 tarihinde ödediğimiz 
15 000 liralık çek de iptalen geri çevrilseydi, 
yine 52 000 liralık bakiyelerinden tasfiyesi müm
kün olacaktı. Filhakika bizim yaptığımız bu 
ödemeler Yenişehir Şubesince geri çevrilmediği 
gibi, badema bu kabîl ödemeler yapılmaması 
için de bir talepte bulunulmamıştır. 

Aradan üç ay geçtikten sonra, böyle bir mu
aheze ile karşılaşacağımızı ummuyorduk.» - çok 
değerli arkadaşlarımın bilhassa bu paragrafı 
dikkatle dinlemelerini istirham ediyorum - «Şu
belerimiz arasındaki iyi münasebet ve müşteri
lerimizin incinmemesi, çeklerinin kabul edilmi-
yormuş gibi itibar sarsıcı hareketlerden tevak
ki etmek gayesine matuf olan bu işlemimizden 
dolayı mâzır görülmemizi rica eder, bundan böy
le de tekerrürüne meydan verilmiyeceğini özür 
diliyerek arz ederiz.» 

Ziraat Bankası Ankara Maltepe Şubesi Mü
dürü Lütfü Bulak, Müdür Muavini Mustafa Er
kan imzasını taşıyor. 

İkinci çekle alâkalı olarak Ziraat Bankası 
İsparta Şubesinin mektubunu okuyorum: 

«Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne, 
Yüksek Genel Müdürlük Ticari Krediler Mü

dürlüğüne. 
Yenişehir (Ankara) Şubemizdeki 641/750 

sayılı vadesiz ticari mevduat hesabına zimmet 
yasılmak üzere 31 . 12 . 1969 -1992 sayılı muh
telif tediye mektubuyla malettiğimiz 1 500 000 
liraya ait çeik, şehrimizin çok tanınmış ve ban
kamızın da çok kıymetli bir müşterisi olan Te
rakki Kolektif Şirketi tarafından tevdi edilmiş
tir. Provizyon için ilgili şirket yetkilileriyle 
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yapılan konuşmada, paranın mezkûr hesapta 
bulunduğu çok kati bir ifadeyle söylenilmiş ol
duğundan, ayrıca provizyon alınmasına ihtiyaç 
duyulmamıştı, Muamele 31 . 12 . 1939 tarihin
de, yani senenin en son günü yapılmıştır. Eğer 
mezkûr firmaya bankamızın itimadı bulunma
mış olsaydı, hiç şüphe yok |ki, bu tarihte böy
le bir muamele asla yapılmazdı. Zira mezkûr 
tarih yeni yıl münasebetiyle hesapların kapa
tıldığı ve envanterlerin hazırlanmaya başlandı
ğı bir tarihtir. Hesaplarında para bulunmadı-
lını bile bile veya mezkûr firmayı himaye et
mek maksadiyle böyle bir işleme tevesfcül edil-
miyeceği aşikârdır. 

İkinci olarak şunu da ilâve etmek isteriz 
iki, şubemiz bu gibi muameleleri o tarihe ka
dar kendisine âdet edinmiş bir şube değildir. 
Eğer öyle olsaydı, muhtelif tediye mektubu 
31 . 12 . 1969 tarihinde gönderiîmez, başka 
bir tarihte tahsilatı da sağlanmak suretiyle 
gönderildi. Muamele tamamen idarecilerimizin 
hüsnüniyetinden ve firmaya duyulan itimattan 
doğmuştur. Keyfiyeti ve 'emir tarihinden itiba
ren provizyonsuz ödemelere katiyen yer veril
mediğini arz ederiz. 

Ziraat Bankası İsparta Şubesi Müdürü Ne
cati Tatlıoğlu, Müdür Muavini Erdoğan Güleç.» 

Mektup metinlerinden de anlaşılacağı veç
hile çeklerin provizyon alınmadan veya alınmış 
provizyona göre hareket olunmadan ödendiği 
gerçektir. Ancaik, gerek MaltepeJŞubesi ve ge
rekire İsparta Şubesince provizyon almmadan 
ödenen çeklerle ilgili olarak, gerekli muamele
lerin kısa bir süre sonra ikmal olunduğu ve bu 
arada geçen günlere ait faiz ve sair masrafla
rın müşteriden tahsil > olunduğu ve bu suretle 
de suç teşkil edecek bir riskin doğmadığı cihet
le şube vetjkilileri için her hangi bir cezai kovuş
turmaya tevessül olunmadığı fcesbit edilmiştir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, söz buraya ge
lince bir noktaya daha temas etmek istiyo
rum. Benden önce önergesini izah etmek üze
re 4 saate yakın bir zaman huzurunuzu- işgal 
etmiş bulunan sayın önerge sahibi, 1968 yılı 
Yüksek Denetleme Kurulu raporunda tenkid 
edilen açılmış krediler meyanmda bir Ermeni 
vatandaşımıza ait kredinin de mevcudolduğu-
nu bu kürsüden ifade ettiler ve mensubolduğu 
grupun alkışları ile teşci olundular. 

Şimdi, ben bu arkadaşımızı kürsüde ispata 
dj,vet ediyorum, Sayın Angın'm. Yüksek Denet
leme Kurulunun 1968 yılı Denetleme raporu 
elimde. Hangi firmalara açılan kredilerin ten-
kidedildiğini tek tek okuyorum: 

«A. 12 . 11 . 1968 tarih ve 63 sayılı karar 
ile Ankara Yenişehir Özel Yükseliş Koleji, mü
hendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu Fir
ması kredi limitlerinin 4 milyon liraya çıkarıl
dığı; , 

B) 19 . 11 . 1968 tarih ve 67 sayılı karar 
ile Adana'da Sun'i ve Sentetik Elyaf Sanayii 
SASA Firmasma 6,5 milyon lira kredi tesbit 
edildiği; 

C) 21 . 3 . 1969 tarih ve 16 sayılı karar 
ile ismir Otomobilcilik ve Ticaret Anonim Şir
ketine 8 milyon liralık kredi limiti tanındı
ğı; 

Ç) 5,. 7 . 1966 tarihli 46 sayılı karar ile 
Eminönü İstanbul Hasan Emir ve Hilmi Gemi
ci Firmasma 2,5 milyon liralık kredi limiti 
tanındığı; 

D) 21 . 6 . 1968 tarih ve 41 sayılı karar ile 
Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim 
Şirketine 770 000 liralık kredi limiti tanındı
ğı; 

E) 7 . 12 . 1968 tarih ve 960 sayılı karar 
ile Teknosan Büro ve Makina Levazımatı Ti
caret ve Sanayi Anonim Şirketine 3,5 milyon li
ralık kredi limiti tanındığı görülmüştür.» diyor. 

Nerede bu Ermeni vatandaşımıza kredi açıl
dığı hakkındaki Yüksek Denetleme Kurulun
daki kayıt? (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar ve «Ayıp şey, işimiz yalan, iftira.» 
sesleri) 

Çek değerli arkadaşlarım, bu memlekette 
bir çok Başbakanın devri idarelerinde kredi
ler açılmıştır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) Hattâ açılan o kredilerden bâzıları iflâs
la neticelenmiştir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri ve şiddetli alkışlar.) Bu kürsüye gelip, 
merhum bir arkadaşımızın ruhunu şâdettiğini 
ifade ederek beyanlarına başlıyan arkadaşı
mın o suiistimallere de el koymasını ben naçi
zane kendisine tavsiye ediyorum. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri ve şiddetli alkışlar.) 

Netice olarak.. 
NECDET UĞUR (istanbul Milletvekili) — 

Sayın Başkan, bir dakika, burada konuşan 
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A. P. nin Grup sözcüsü değildir, bir tarafsız 
komisyonun sözcüsüdür, ikaz ediniz efendim, 
uyarınız efendim. (A. P. ve C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Buyurunuz, oturunuz efen
dim. 

13 NUMARALI SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YİĞİT KÖKER (De
vamla) —.. Netice olarak.. 

NECDET UĞUR (istanbul Milletvekili) — 
Zihniyetini bu şekilde ortaya koyuyor, parti
zan bir zihniyet. (Karşılıklı müdahaleler ve C. 
K. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun dışına 
şiz de çıkmaymız, efendim. (Gürültüler) 

NECDET UĞUR (istanbul Milletvekili) — 
Siz, taraf, iz bir komisyon sözcüsünüz, parti
zanca konuşmayınız. 

13 NUMARALI SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YİĞİT KÖKER (De
vamla) — Netice olarak, T. C. Ziraat Banka
sınca.. (Gürültüler ve müdahaleler.) 

Sayın Uğur, biraz önce önerge sahibi.. 
NECDET UĞUR (istanbul Milletvekili) — 

Tarafsız olunuz, T. B. M. Meclisi adına seçil
miş bir komisyon sözcüsüsünüz. 

13 NUMARALI SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YİĞİT KÖKER (De
vamla) —• Sayın Uğur, biraz önce önerge sa
hibi.. (Gürültüler),. Sayın Uğur, aynı hassasi
yeti biraz önce önerge sahibi bizi suçlarken ni
çin tepki, göstermediniz? 

BAŞKAN — Sayın Uğur, Sayın Uğur, otu
runuz efendim. 

NECDET UĞUR (istanbul Milletvekili) — 
Uyarınız kendisini.. 

13 NUMARALI SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YİĞİT KÖKER (De
vamla) — Biraz önce önerge sahibi bizi suç
larken aynı hassasiyeti.. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşaıa-
yınii;, efendim. (Gürültüler) 

13 NUMARALI SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YİĞİT KÖKER (De
vamla) — Niçir. göstermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın hatip, karşılıklı konuş
mayınız. Size de sez vermedim Sayın Uğur. 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — 
İkaz ediniz, uyarınız. 
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BÂŞ'iIAN — Komisyon adına raporun dışı
na çıkmayın, diye de ikaz ettim. (0. H. P. sı
ralarından «Avukatlığın?, yapıyor» sesleri) 

Gayurunuz. 

13 NUMARALI SORUŞTURMA HAZIR
LIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YİĞİT KÖKER 
(Devamla) — Netice olarak muhterem arka
daşlarım, Ziraat Bankasınca bankanın genel
gelerine ve Bankalar Kanununun kredi açmıya 
yetkili mercileri gösteren 44 ncü maddesine 
uygun olarak ve her türlü teminat alınmak su
retiyle emsali firmalıara uygun bir şekilde kre
di açıldığı ve.{kredi açılışında hiçbir usulsüzlü
ğün bulunmadığı; 

2. Bu kredinin açılman anında bankanın 
ticari kredilere nrnkasıses plasmanlarında ser
best kısımların mevcudolması muvacehesinde 
bv. yönden de bir mâni bulunmadığı; 

3. Kredinin a*?1! teminatını müşteri senet
leri vs bankanın 1956 yılından beri olorlse kre
dili müşterisi bulunan Terakki Kolektif Sirka
tinin fceşjkil ettiği ve bu aslî mahiyetteki temi
nat dışında okul artaa ve binaların ÜDerinde 1 
nci dereceden başlıyarak 4 ncü dereceye kadar 
vs serbest dereceden istifade kaydı ile ipotek 
tesis olunduğu; 

4. Banka tarafından bu şekilde adedleri 
20 ye varan firmaya da 10 milyon ve daha 
fazlr, meblâğ ifade eden kredi açıldığı, 

Tesbit olunmuştur. 

. Kredinin kullandırılmasından zaman zaman 
limit tecavüzleri olmuşa da, vâdesi gelen senet 
bedellerinin ödenmesi ile işlemler normale dön
dürülmüştür. Limit üzerinde kredi kullandırı
lan ilk firma, Özel. Yükbellş Firması değildir. 
Banka kayıtlarında bunun çeşitli misalleri var-
dii". Karşılıksız çek işlemleri, kredi açan Yeni
şehir şubesi dışındaki 2 şube tarafından yapıl
mışsa da muamelât, firmadan yapılan nakit tah
silatı ile derhal normale döndürülmüştür. 

Bu hale nazaran, raporumuzda da arz ve iza
ha çalışıldığı, veçhile, T. C. Ziraat Bankasınca 
Özel Yükseliş Firmasına açılmış bulunan kredi
lerin ağılısında kanunlarımızın bırakınız suç 
saydığı, onlara aykırı en ufak bir husus, tea
müllere dahi aykırı olan en ufak bir nokta bu
lunmamakladır. Kredilerin kullandırüışında şu-
bo yetkililerinin şahsî mesuliyetleri altında, her 

— 0<i ~£— 



T. B. M. M. B : 1 16 . 12 . 1970 O : 1 

bankanın har müşterisine yaptığı cinsten bâzı 
limit tecavüzleri olmuş ve kısa, saikanda gideril
miştir. 

Keza, provizyon alınmadan yapılan ödeme
lerde bir risk tehassul etmediğinden, bu mua
meleleri de hoş karşılamak durumundayız. 

Bu itibarla, gerek kredi tahsisi, gerekse kul
landırmada kanunlarımızın suç saydığı her han
gi bir husus bulunmadığını tekraren ifadede 
fayda mülâhaza ettiğimi beyanla, önergede di
ğer bir ağırlık noktası teşkil eden arsa bahsin3 
geçmek üşüyorum. 

Başbakan hakkında vazifesini jkötüye kır 
lanmaiktan dolayı Meclis Soruşturması açılması 
dileğini havi önergenin 3 ncü maddesinde yer 
alan TCDD na ait Ankara Gar mahallinin De- | 
mirellere el altından 702 bin lira bedel ile satıl
dığı iddiasına gelince: 

Komisyonumuzca gerek resmî kayıtlar üze
rinde yapılan tetkikat ve gereldse alâkalı me
murlardan (alınan izahat sonunda satılan yerin 
TCDD na ait Ankara Gar mahallî olmadığı ve 
keza satılan arsa üzerinde mevcut bir ts/sls ol
madığı gibi, ileride bir tesis inşaasmın da 
düşünülmediği, daha açık bir ifade ile, arsa 
parçasının şekli itılibariıyle hiçbir saureıtlbe inçaaOa 
müsaidolmadığı ve arsa parçasının Ankara 
imar İdare Heyetinin 1957 yılında beynelmilel 
bir müsabaka sonunda yapılan Ankara nâzım 
plânına göre hazırlanan imar tadilâtı sonunda 
TCDD nın yola giden bir parça arsasına ka.si
lik ada arasındaki yolun kaldırılması sonunda 
meydana çıkan şuyuulu ve dar bir şerid halin
de uzanan bir arsa parçacı olduğa tesbit edil
miş .tİl'. 

Çok değerli arkadaşlarım, elimde bulunan 
61 050 sayılı plân tadilâtı"da kırmızı ile "boyan
mış olan arsa parçası (Hatip üzerinde krokiler 
bulunan paftayı göstererek) meşhur TCDD dan 
sa'malınan arsadır. (A. P. sıralarından giiliü-
miGİJîr, «e'nM, boyumu da söyle» sesLeıri; C. H. P. 
sıralarından «2 000 metrekare olduğunu da söy
le, işe yaramaz mı?» sesleri.)... Söyliyeceğim, 
söyliyeceğim, onu da söyliyeceğim.... 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, tarafsız bir sözcü değil, bir ta
raflı gibi hareket ediyor. 

BAŞKAN'— Efendim, Komisyona, önerge 
ssahibi devamlı ola?ak bir tarafı müdafaa ettiği 

ithamını yaparken aynı hassasiyeti gösterdiniz 
m*. Sayın Uğur? Komisyon kendisini savunma
sın mı? 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — 
O halde tarafsız olsun, efendim. (C. H. P. sı
ralarından «önergeyi savunuyor» sesleri) 

BAŞKAN — Önergeyi savunmuyor, Komis
yonu savunuyor efendim. 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — 
Tarafsız hareket etsin. 

BAŞKAN — Herkese göre tarafsızlık anla
yışı çok değişiyor, efendim. 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — 
Edası, uslübu, objektif tutumu, lütfen... 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi komis
yona o kadar çok ithamda bulundu ki, zaman 
zamanı* ben de müdahale ettim. 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — 
Bizim Komisyonumuz, hepimizin komisyonu
dur. 

13 NUMARALI SORUŞTURMA HAZIRLHC 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YİĞİT KÖKER (De
vamla) — TCDD nın yola giden bir parça ar
sasına karşılık ada arasındaki yolun kaldırılma
sı sonunda meydana çıkan şuyuulu ve dar bir 
şerit halinde uzanan bir arsa parçası olduğu 
ts-sbit edilmiştir. 

Keza, Ali Demirel'e satılan arsa parçasının 
Adsız, Alisuavi ve Atelyeler sojkakları ve de
miryolu hattı arasında kalan sahada boyu 186 
metre, diğer kenarları 2 ve 20 metre olan ya
muk şekilde bir yer olduğu elimizde mevcut 
61 050 sayılı tadilât; plânından tesbit olun
muştur. 

Sayın üyelere dağıtılmış bulunan raporu
muzun 32 nei sayfasında C. H. P. ne mensup 3 
sayın üyenin açıkça ifade ettikleri gibi, imar 
plânında gerek Ali Demirel ve gerekse TCDD 
nın rızası olmadan yapılan bir tadilât sonun
da Belediyenin Sağlık Bakanlığı 'kavşağını Tan-
doğan kavşağına bağlamak üzere geçirmeyi dü
şündüğü yol sebebiyle istimlâk edeceği arazi 
14 800 metrekareden 12 873 metrekareye düş
müş, yani belediyenin ödiyeoeği istimlâk bede
lini Ali Demirel ödemiş bulunmaktadır. (C. H. 
P. sıralarından «Allah, Allah» sesleri) Ben söy
lemiyorum, Halk Partili Komisyon üyesi muh
terem arkadaşlarım söylüyor. (A. P. sırala
rından gülüşmeler ve alkışlar.) 
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Arsaların şûyulandırma muamelesi o za
manki Ankara Belediye Başkanı Sayın Halil 
Sezai Erkut'un riyaset ettiği bir toplantı so
nunda özel Kanununa göre vazife gören An
kara imar İdare Heyeti tarafından alman bir 
karar üzerine gerçekleşmiştir. Karar, Sayın 
Erkut'un da iştiraki ile ve ittifakla alınmış
tır. Bu yüzden de Sayın Halil Sezai Erkut, Ka
nunun kendisine tanıdığı bir haftalık süreli 
itiraz baikkını iısltıimıal etoımiştir. (A. P. sıra
larından «Hangi partiden bu Başkan?» sesleri) 
Kanunlarımıza göre, hukukî bir tasarruf mu
cibince, yahut müşterek mülkün devamlı bir 
maksada tahsis edilmiş olması hasebiyle şü
yuu idame mükellefiyeti olmadıkça hissedar
lardan her biri taksim istiyebilir ve müşterek 
mülkiyet aynen taksim ile nihayet bulacağı gibi, 
bedeli hissedarlar arasında tevzi olunmak üze
re pazarlık veya müzayede sureti ile satımı ile 
hissedarlardan biri veya birkaçı tarafından di
ğerlerine ait hisselerin iktisabı ile de nihayet 
bulur, hükmü mevcuttur. 

Yani,, şuyuun izale edilmemesi için hisse
darlar arasında bir hukukî tasarruf yoksa 
veya şuyulu gayrimenkulun tamamı devam
lı bir maksada tahsis olunmamış ise hissedar
lar her an taksim talebinde bulunabilirler. 

Bu hükme göre, TCDD nın şayian mutasar
rıfı bulunduğu bu arsayı satmaması gibi bir du
rumu kabul etmeye imkân yoktur. Rızaen sa
tış mümkün olmadığı takdirde şuyuun izalesi 
için adlî mercie müracaat yolunu da kanunları
mız açık bırakmıştır. 

Bu itıilb&rla, «Arsa Demiryollarının saltâ  
programında yoktur» veya «istemese idi sat
mazdı, baskı ile satmıştır», gibi iddiaların vâ-
ridolmıyacağı gayet vazıh bir şekilde ortada
dır. 

Ayrıca, arsa satışı ile ilgili tetkikatımız so
nunda arsa satışının Ali Demıirel'in bütün tek
liflerinin reddi sureti ile ve münhasıran TCDD 
Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulunun ileri 
sürdüğü şartlara uygun bir şekilde gerçekleş
miş olmasıdır. Nitekim, o zaman TCDD Genel 
Müdürü bulunan Sayın Sakarya Milletvekili 
Vedat Önsal arkadaşımız.. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletve
kili) — Yalan söylüyorsun. 

13 NUMARALI SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YİĞİT KÖKER (De
vamla) — Geçen yıl bu kürsüden Ulaştırma Ba
kanlığı bütçesi münasebetiyle yaptığı konuş
mada: (Sayın Bakan «Arsanın satışında her 
hangi bir yolsuzluk yoktur. Bunun aksine be
yanda bulunan eski Devlet Demiryolları Ge
nel Müdürünü de Sayın Başbakan mahkemeye 
vermiştir. Buv da adetâ bunun delilidir.» de
mek istediler. Ben 10 Şubat tarihinde bu arsa 
satışı ile ilgili olarak gazetelerde çıkan haber 
üzerine bir beyanat vermiştim. Bu beyanatım
da, arsanın satışında bir usulsüzlük olmadığını, 
Sayın Bakanın biraz önce ifade ettikleri gibi 
beyan etmiştim. Ama şunu da ifade etmiştim; 
bu mevzuda devamlı tazyikler olmuştur,, arsa 
ucuza satınaknmak istenmiştir, faizsiz taksit
lerle satınalınmak istenmiştir. Ben buna mu
kavemet etmişimdir ve onun neticesinde de Sa- f 
yın Başbakanla aramız açılmıştır, demiştim. 
Sayın Bakan benim dediklerimi burada teyi-
dediyorlar. Arsanın satışında bir usulsüzlük 
yoktur. Hattâ diğer muamelelere nazaran bu 
arsa satışı üzerinde daha titizlikle davranü-
mıştır, diyorlar. Ben de bunu ifade ettim.) de
miştir. 

Sayım önsalın bu beyaınıliarında temas et
tikleri ve yine kendi ifadelerine nazaran arsa 
satışında asla müessir olmıyan baskı iddiaları 
kaza merciinin tetkikinde bulunduğu cihetle, 
bu mevzuda her hangi bir beyanda bulunmı-
yaioağım. Aaııca'k, Sayın önsal, artsa sa'bışında 
her hangi bri usulsüzlük olmadığını ve diğer 
muamelelere nazaran üzerinde büyük bir has
sasiyet gösterdiğini kabul etmektedirler. Arsa 
satışında mesuliyet taşıyan en salahiyetli bir 
zatın bu ifadesini nazara almamak mümkün 
değildir. Gerçi alıcının takdir olunan bedele 
bilâhara bâzı resmî itirazları olmuştur. Fakat 
bütün bu itirazların da reddedildiği bir ger
çektir. Bütün bu izahlardan sonra arsa satı
şından dolayı Sayın Başbakana atfedilebilecek 
her hangi bir nüfuz suiistimalinin mevcudiye
tini değil kabul etmek, düşünmek dahi hatalı 
olur kanısındayız. 

Ayrıca, önergedeki iddiaların dışında olma
sına rağmen lüzumlu gördüğüm birkaç nojktaya 
daha temas ederek arsa mevzuunu bitirmek is
tiyorum. 



T. B. M. M. B : 1 
Rapora muhalefet şerhinde bir iddia mev

cut. Bahse konu ve Ali Demirci'm sahihi 'bu
lunduğu arsanın tamamı daha önce başka şahıs
lara ait iken, - biraz önce bu iddiayı Sayın An-
gın'da ileri ^sürdüler - burada bir çocuk bahçe
si mevcuttu ve Şoförüier Yapı Kooperatifinıilıı 
imar durumu verilmesi talebi is'af edilmediği 
halde, arsa Ali Demirel'e intikal edince tadilât 
yapılmıştır, şeklindeki mütalâayı hiçbir surette 
kabule şayan görmeye imkân yoktur. Şöyle ki; 
bir defa mevzuun önerge ile alâkası yoktur. 
Saniyen, imar planındaki tadilât, demin de arz 
ettiğim şekilde, beynilmilel bir konkur sonunda 
hazırlanan ve 1957 yılında yürürlüğe giren An
kara Şehri Nâzım İmar Plânına uygun tadilât 
plânı ile gerçekleştirilmişitir ve bu değişiklikle 
ilgili olarak Ali Demirel'in bir talebi yoktur. 
Keza, tadilâtın yapıldığı sırada Ankara Beledi
ye Başkanı ve imar idare Heyeti Reisi anamu-
halefet partisine mensup Sayın Halil Sezai Er-
kut'tur. Kaldı ki, Şoförler Yapı Kooperatifinin 
talebi de, tadilât plânı hazırlanmakta olduğu 
gerekçesiyle is'af olunmamıştır. 

Diğer bir nokta da, arsanın 14 ay evvel 
Ali Demirel'e satış fiyatı ile, 14 ay sonra Zi
raat Bankası Yenişehir Şubesine ipoteği sıra
sında takdir olunan değeri arasında meydana 
geldiği iddia olunan farktır. Devlet Demir
yollarının sattığı aîteanın vasıflarını maruzatım 
sırasında defaatla arza çalıştım. Tejk başına 
hiçbir değer ifade etmiyen bir arsa parçasının 
üzerine tesis yapılabilecek bir hale getirilmesi 
halinde ve Türkiye'deki harekstli emlâk alım -
satım piyasası da nazara alındığı takdirde, sa
det dışı olan bu mütalâanın da cevabını bul
mak güç olmıyacaktır. Hele, sekiz, on kata 
müsaadeli bir arsa ile muayyen maksada tah
sis edilmiş, mevkileri farklı iki arsayı muka
yese etmeyi de mümlkün görmediğimi bilhassa 
ifade etmek isterim. Bütün bu mevhum hesap
lara dayanarak bir neticeye varmanın, hele 
Devlet Demiryollarına şu kadar lira zararlıdır 
şeklinde bir neticeye gitmenin imkânsızlığını 
sayın üyelerin takdir buyuracaklarını ümidet-
melkteyim. 

Bu mevzuda netice olaralk şunu söylemek 
istiyorum: Raporumuzda da gayet açıjk ve se
çik şekilde ifade olunduğu veçhile, Devlet De
miryollarına ait 2 010 metrekarelik arsa par-
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ı çasmın satışında kanuni mecburiyet vardı. Ni

tekim, bu mecburiyetin idraki içinde bulunan 
idare tamamen kendi yönetim organlarının ka
rarlarına uygun bir şekilde ve kanunlara uy
gun olarak arsa satışını gerçekleştirmişlerdir. 

Şimdi, önergede iddia edilen bir başka nok
taya geçiyorum. Önergenin 4 ncü maddesinde, 
mevzuubahis gazetenin 11 Şubat 1970 tarihli 
birinci sayfasında «Dört yıl önce 262 lira vergi 
veren Demirerierin bugünkü servetleri 87 mil
yon lira» başlıklı yazıda, Başbakan Demire! ai
lesinin kurdukları ve halen iştirakçi bulun
dukları şirketlerin listesini ve sermayesini ya
yınlamış ve bu kazançların ve ticari güçlenmenin 
Başbakan Süleyman Demirel'in 'Başbakanlık 
makamından yararlanarak yapıldığı iddia olun
muştur. Yine, şimdi biraz önce sayın önerge 
sahibi 262 liranın önergelerine bir sehiv netice
sinde alındığını, hakikatin 28 bin lira olduğu
nu ifade ettiler. Bu haberi yaymlıyan gaze
te elimdedir, gazeteye daimî isurette atıf ya
pılmıştır. «Dört yıl önce 262 lira vergi veren 
Demirel'lerin bugünkü serveti 87 milyon li
ra» başlıklı gazete buradadır. 

Yine raporumuzda ifads olunduğu veçhile 
dört yıl önce 262 lira vergi ödendiği iddiası hi
lafı hakikattir. Dönt yıl önce Başbakanın iki 
kardeşinin ödedikleri vergi yakûmı 53 845 lira
dır. 1969 yılında ödedikleri ise 156 370 liradır. 
İddianın asıl ve esastan yoksun olduğunu, uma
rım ki, deminki mukayesemiz ortaya koymuş 
bulunmaktadır. 

Kaldı ki, ödenen vergi hiçbir zaman servet 
için bir kriter olamaz. Misal olarak arz ediyo-

j runı. Bilfarz 100 milyon lira serveti bulunan 
I bir şahıs, bütün servetini tahvil ve hiise sene-
| dine bağlamıştır. Bu yüzden belki de hiç ver-
| gi ödemiyecektir. Keza yatırım yapmakta ve 
i tesis halinde bulunan bir büyük ve milyonluk 
! işletme bir kuruş vergi, ödemiyeceği halde, o 
ı o işletmenin yarısı, hattâ dörtte biri değerinde 
' bir varlığa sahip diğer bir işletme belki on bin

ler, belki de yüz binlerce lira vergi verecek-
j tir. 
! Bütün bu izahlardan sonra varmak istedi

ğim sonuç şudur: Gkusete yayını esas alınarak 
önergeye aktarılan dört yıl önce 262 lira vergi 
ödendiği iddiası yanlıştır, hilafı hakikattir. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankasından açılan 

krediyle ilgili iddialara gelince: Komisyonu
muzun dar mânada bir hazırlık soruşturması 
yaptığı, incelemelerinin sathî olduğu şeklindeki 
iddiaların ve Komisyonun ilk Başkanı ve ona 
iltihak eden bâzı üyelerin «Sınai Kalkınma 
Banlkası bir özel teşebbüstür. Belki de sorula
rımıza cevap alamayız, bu husustaki araştır
mayı en sona bırakalım.» şeklindeki mütalâala
rına rağmen, komisyonumuzca vaki davet üze
rine Ankara'ya gelerek Komüsyona izahatta bu
lunan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel 
Müdür Yardımcısından resmî belgelere istinaden 
alman bilgiye göre, büyük hissesi îş Bankasına 
ve sermayesinin tamamı özel sektöre aidolan 
banka, kuruluş gayesi özel teşebbüse ait sana
yiin tevkii, modernizasyonu ve yeni teşebbüs
lerin dış piyasalardan temin zorunda bulun
duğu malzeme ve makinaları temin için uzun 
vadeli kredi vermek, sermaye piyasasının ge
lişimini çabuklaştırmak ve münhasıran proje 
finanse etmektir. Banka tarafından aşslacak 
200 bin doların üstündeki kredilerin kalkınma 
p1 ânına ve yıllık uygulama programlarına uy
gun bulunması şarttır. 

Raporumuzda da belirildiği üzsre, müra
caatçıların menfi bir netice üzerine mutazarrır 
olmamalarını teminen kurulan mahdut serma
yeli küçük bir anonim şirketle ilk müracaat 
yapılmış ve Sınai Kalkınma Bankasının Yöne
tim Kurulunca talebin müspet mü-alâa olunma
sı üzerine de kararda istenilen miktarda bir kre
dinin ancak asgari 18 milyon lira (sermayeli bir 
anonim şirket kurulduğu veya sermaye bu mik
tara yükseltildiği takdirde kredinin verilece
ğini öngören hükme göre şirket •sennayesi 20 
milyon Türk liraama çıkartılmıştır. Kredinin 
kullandırılmasında nihai merci olan Avrupa Ya
tının Bankasının projeyi müspet mütalâa etme
si sonunda da 20 milyon Türk lirası sermaye ile 
kurulan ORMA Anonim Şirketi ile ikraz söz
leşmesi imzalanmış tır. Aynı yıl hadka altı 
firmanın talepleri de uygun mütalâa olunarak 
kendilerine 467 bin ilâ 5 milyon dolar adabın
da değişen meblâğlar ifade eden ve oem'an 15 
milyon dolarlık ikraz anlaşması im^laıınn^ır. 

Birazönce de ifade eltiğim gibi, Sınai Kal
kınma Bankası münhasıran projeleri kredikn-
dirmekte olduğundan yarım kalmış proje kredi-
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lendirilmesi gibi bir husus yoktur. Keza, Av
rupa Yatırım Bankasınca da yarım kalmış pro
jeler için bugüne kadar hiçbir kredi verilmemiş 
ve kullandırılmamıştır. Avrupa Yatırım Ban
kası Türkiye için yıllık bir global kredi limiti 
ayırmakta, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
da bu limit dâhilinde kalmak kaydı ile usulü
ne göre tahsisler yapmaktadır. Yıllık tahsifeler 
sınırlı müddet zarfında kullanılmadığı takdir
de Avrupa Yatırım Bankasınca iptal olun
duğundan, Türkiye'nin açılan krediden mah
rum' kalmaması için projelerin tamamlanma
sından sonra artan bakiyeler ve çeşitli ne
denlerle o yıl zarfında reailze 'edilmesine imkân 
görülmiyen proje karşılıkları hazır projeler için 
kullanılmaktadır. Creciken projeler de mütaa-
kıp devrede kredilendirilmek suretiyle hiçbir 
aksaklığa meydan verilmeden kredi sisteminin 
yürütülmesine çalışılmaktadır. ORMA Şirke-
•tine de aynı usul tatbik olunarak iptali mev-
zuubahis kredilerden bir tahsis yapılmıştır, 
Yetkili banka temsilcisinin verdiği izahata göre 
ve hanka tarafından gönderilen müsp:1: evrakın 
tstklki sonunda ORMA Şirketine açılan kredi
nin açılışında usule aykırı her hangi bir husus 
tesbit olunmamıştır. 

Çok değerli arkadaşlarım, sizleri yormadan 
hâdiseleri ve resmî kayıtları tam bir vazife şuu
ru ve objektif sadakatiyle ıttılaınıza sunmaya 
çalıştım. Bütün bu izahlardan sonra Başba-
kaır/n, bir gaaslbede yapılan yayın meısneıt 
alınmak .sureciyle, vazifesini, Devlet ve memuri-
y?A nüfuzunu kendisine ve yakınlarına men-
faa, temin etmek suretiyle kötüye kullandığı 
şeklinde kendisine bir isnatta bulunmaya mer'i 
kanunlarımız ve mevcut mevzuat karşısında im
kân bulunmadığı kanaatimizi tekrarlamak isti
yorum. 

Komisyon olarak yaptığımız cldiî tetkikat 
sonunda ve toplanan delillere göre, Sayın Baş
bakanın hâdiselere tesirini gösterecek en ufak 
"bir delil ve hattâ karineye tesadüf olunmadığı 
gibi, aksine bütün kamu kuruluşlarına yayın
lanan tamimlerûyie «Kanunsuz, usulsüz muame
le yapılmaması, muamelelerin yürütülmesinde 
şu veya bu şahsın nüfuz, tavassut ve il'imasa, 
haksızlık doğurucu tesirlere yer verilmemesi; 
hsr ne şekilde ohuna olsun isim kullıonma ve 
intisap iddiası ile vâki müracaatlar hiçbir şe-
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kilde haksız, imtiyazla muamelelere sebebolma-
malı ve bu gibi teşebbüsler asla iyi karşılan-
mamalıdır.» şeklindeki acık emirleri ile de ka
nun, nizam ve kararlara aykırı hiçbir tutu
mun icranın başı olan Başbakan tarafından 
tasvip görmediği hakikati ortada bulunmakta
dır 

Hele, 1981 Anayasası ile teminat altına alın
mış bulunan bütün hak ve hürriyetlerin en ge
niş bir sakilde kulanıldığı memleketimizde 
Anayasamızın «Kanunsuz emir» kenar başlığı
nı taşıyan 123 nci maddesindeki; «Kamu hiz
metlerinde her hangi bir sıfat ve suretle ça
lışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yö
netmelik, tüzük, kanun veya Anaydia hüküm
lerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu ay
kırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü 
emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yeni
lerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri ye
rine getiren sorumlu olmaz. 

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle 
yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorum
luluktan kurtulamaz.» Hükmü muvacehesin-
de önergede kanunsuz oldukları iddia olunan 
birtakım muameleyi Başbakanın emriyle veya 
nüfuzunu kullanarak yaptırabileceğini düşün
mek kanaatimizce hatalı olur. 

Kaldı ki, önergede usulsüz ve kanunsuz ola
rak tavisif olunan muamelelerin Başbakanın 
kardeşlerine mahsus bir muamele olmadığı ve 
soruşturmaya jkonu tenkil eden her çeşit mua
melenin ayrı ve başka muameleler olarak başka 
şahıs ve firmalara da uygulanan normal mua
meleler olduğu yapılan tetkikat sonunda bütün 
açıklığıyla sübuta ermiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, arsa muamelesinin ifasında birinci 
derecede sorumluluk deruhte eden eski TCDD 
Genel Müdürü Sakarya Milletvekili Sayın Ön-
sal'ın bu kürsüden vaki beyanına ilâveden 
TCDD Yol Dairesi Başkanı İbrahim Çubukçu'-
nun tetkikat sırasında ve Komisyon huzurunda 
«Ars?, satışı mevsuımda bana hiçbir baskı ya
pılmadı» şeklindeki beyanıyla T. 0. Ziraat Ban
kası Yenişehir Şubesi Müdiresi Berrin Tezok'un 
b'raz önce zabıtlardan okuduğum ve hâdiselere 
ışık tutan beyanları ve nihayet Ziraat Banka
sı Ticari Krediler Müdürü Özdemir Alaçam'ın, 
«Bu firma ile aynı şartları haiz başka firmaya 
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da aynı kredi mutlaka açılırdı» şeklindeki hiç
bir tefsire mahal olmıyaeak kadar açık ve sa
mimi beyanları da keza Komisyonumuzca tesbit 
olunmuştur. 

lVetice olarak, Komisyonumuzca yapılan 
telkikata, toplanan delillere ve mesul sanıklar
dan alınan bilginin ışığı altında Başbakana at
fedilebilecek memuriyet ve mevki nüfuzunu 
kötüye kullandığı ve vazifesini suistimal ettiği
ne karine ve delil teşkil edecek bir hususa ras-
! anmadığından, önergede ileri sürülen iddiala
rın ciddiyetten mahrum ve kavli mücerrette 
kaldığı cihetle Sayın Başbakan Süleyman Demi-
rsl hakkında Meclis Soruşturması açılmasına 
lüzum ve mahal bulunmadığı ekseriyet görüşü
müzü tekrar yüksek "takdirlerinize sunuyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar ve «bravo» sesleri) 

Çok değerli arkadaşlarım, Komisyon ola
rak bundan sonraki müzakerelerin cereyanı 
sırasında ileri sürülecek hrr türlü iddiaları kar
şılamak ve bizden öğrenilmesi ve sorulması is
tenilen hususlar bulunur ise bunlara da arzı 
cevap etmeye amade bulunduğumu Yüce Heye
tinize arz eder derin saygılarımı sunarım. Te
şekkür ederim efendim. (A. P. sıralarından al
kışlar ve «bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim edi
yorum efendim. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Barbakan hakkında Meclis soruşturması 

açılmasına dair önergeyle 13 numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu üzerinde ya
pılacak görüşmede konuşmacıların İçtüzüğün 
85 nci maddesine göre lehinde, aleyhinde ve 
hakkında münavebe ile konuşulmasının karara 
bağlanmasını arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Senatörü Uşak Milletvekili 
Cemalettin İrikaya Orhan Dengiz 

EMÎN PAKSÜT (Ankara. Milletvekili) — 
Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Önerge hakkında mı Sayın 
Paksü'fc? 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkan, saat 23,00 oldu, 24 tane konuş
macı var. Biras evvel ifade buyurduğunuz 
lehte ve aleyhte yapılacak konuşmalar devam 
edecek ise, hiç değilse Reis olarak ara verilme
sinin teminini sağlayınız. 
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BAŞKAN — Efendim, evvelâ bu önergeyi I 
muameleye koyalım, elbetteki söz alan arka
daşlara lehte, aleyhte, haikkında görüşeceklerini 
soracağım, tesbit edeceğim ve anlaşılıyor, 
Umumi Heyette de bir onbeş dakika ara ver
me temayülü var; Reis olarak da bir onbeş 
dakika ara vereceğim. 

Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmayenler... Önerge 
kabul edilmiştir, görüşmeler önerge gereğince 
lehte, aleyhte, hakkında veya alışılmış tâbirle 
üzerinde olarak sıra ile cereyan edecektir. 

Şimdi söz alan arkadaşlarımıza, Sayın üye
lere sıra ile soruyorum. 

Sayın Orhan Okay? 
ORHAN OKAY (Konya Milletvekili) — Ko

misyon raporunun aleyhinde ve muhalefet şer
hini izah yönünden aleyhinde. 

BAŞKAN — Rapor aleyhinde. Efendim, 
şimdi muhalefet şerhinin izah falan değil; ne 
konuşacaksanız onun takdiri size ait. 

ORHAN OKAY (Konya Milletvekili) — 
Aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Cüceoğlu? 
İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara Milletve

kili) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Turgut Artaç. 
TURGUT ARTAÇ (Karîs Milletvekili) — 

Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Nejat Sarlıcalı. 
NEJAT SARLICALI (C. S. ^lıkesir Üyesi) 

— Aleyhinde. I 
BAŞKAN — Sayın Vahit Bozatlı. 
VAHÎT BOZATLI (Sivas Milletvekili) — 

Üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Emin Paksüt. 
EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 

Hakkında. 
BAŞKAN — Sayın Orhan Cemal Fersoy. 
ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul Millet

vekili) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Mazhar Arıkan. 
MAZHAR ARIKAN (içel Milletvekili) — 

Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Şeref Lâç. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul 

Milletvekili) — Leh'inde... 
BAŞKAN — Lehinde. I 
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ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul 
Milletvekili) — Üzerinde. 

BAŞKAN — Üzerinde mi? Peki efendim; 
her iki halde de üçüncüsünüz efendim. 

Sayın Refet Rendeci. Yok, efendim. 
Sayın Orhan Tuğrul. 
ORHAN TUĞRUL (C. S. Bilecik Üyesi) — 

üzerinde. 
BAŞKAN — Orhan Kürümoğlu. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (C. S. Bitlis Üye

si) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Nuri Demirel. 
NURİ DEMİREL (C. S. Balıkesir Üyesi) — 

Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu. 
SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 

Milletvekili) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaftan. 
MUSTAFA KAFTAN (Malatya Milletvekili) 

— Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve

kili) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Cumhuriyet Senatosu Ta

biî Üyesi) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Özgüneş («Yok» 

sesleri) 
Sayın Mucip Ataklı. 
MUCİP ATAKLI (Cumhuriyet Senatosu Ta

biî üyesi) — Aleyhte 
BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Cumhuriyet Sena

tosu istanbul Üyesi) — Lehinde 
BAŞKAN — Sayın Esat Kemal Aybar. (A. 

I', sıralarından «Lehte» sesleri) 
Kendilerinin beyan buyurması lâzım. Yok, 

efendim. 
Sayın Mehmet Ali Aybar. 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul Milletve

kili) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu. 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak Millet

vekili) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon Milletvekili) 

— Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Pırıltı. 
MEHMET PIRILTI (Cumhuriyet Senatosu 

Antalya Üyesi) — Aleyhte. 
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BAŞKAN — Saym Mustafa Kemal Yılmaz 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara Mil

letvekili) — üzerinde. 
BAŞKAN — Şimdi efendim, söz sırası lehte, 

aleyhte» üzerinde olarak cereyan edeceğine gö
re ilk lehte söz istiyen Sayın Orhan Cemal Fer-
soy'a, ondan sonra ilk aleyhte söz istiyen Sa
yın Orhan Okay'a ikinci sırayı ye ilk üzerinde 
söz istiyen Sayın Vahit Bozatlı'ya söz verece
ğim. Sonra Sayın Mazhar Ankan lehte dördün
cü sırada, Sayın ibrahim Cüceoğlu beşinci sı
rada aleyhte, Sayın Emin Paksüt üzerinde 
ve bundan sonraki sırayı da yine tanzim eder 
arz ederim efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili) — 
Aleyhte konuşulması lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi konuşmaların 
sınırlanması hakkında bir önerge var. (C. H. 
P. sıralarından bağırışına ve gülüşmeler) Fa
kat çok kısa tutmuş. Arkadaşımdan konuşma
ların başında mümkünse bu önergeyi geri al
masını rica edeyim. Sayın Zeki Adıyaman geri 
alıyor mu efendim?. 

MEHMET ZEKİ ADIYAMAN (Adıyaman 
Milletvekili) — Alıyorum. 

BAŞKAN — G-eri almıştır efendim. Birinci 
söz sırası Sayın Orhan Cemal Fersoy'da efen-
dim. 

AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili) — 
ilk olarak aleyhte konuşulması lâzımdır efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim içtüzüğün 85 nci mad
desini lütfen okuyunuz, sonra bana itiraz edi
niz. Lehinde, aleyhinde, hakkında diye bu sı
rayı koymuş; tatbikat böyle olmuştur, itiraz 
etmeden önce bir kere daha tetkik buyurun, 
Ben şu kararı dâhi almadan okudum. 

ORHAN CEMAL FERSOY (istanbul Mil
letvekili) — Sayın Başkan,, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri muhterem ar
kadaşlarım; 

Büyük ehemmiyetinin idraki içerisinde ve 
doğrudan doğruya bir Millet Meclisi üyesi sı-
fatiyle, grupun veya her hangi bir şahsın te
siri altında kalmaksızın vicdani vazifemizi 
yapmaktayız. (C. H. P. sıralarından gülüşme
ler) Beyefendi, zatiâliniz benim vicdanım mı
sınız? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar) Üç buçuk saat süre ile eğri doğru bir-
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takım şeyler dinledik. Bir ay süre ile de ba
sında, surda, burda, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin Başkanına sataşıldı duruldu. Büyük 
bir sükûnet ile, büyük bir nezaket ile, büyük 
bir terbiye ile tahammül gösterildi. Hiç olmaz
sa bunun takdiri içerisinde bu fikirlerinizin 
karşısında olanların da mevcudiyetini lütfen 
dip kabul buyurun efendim. 

Biz bu gibi neşriyata, bu gibi radyo ya
yınlarına süngülerin gölgesi altında alışmış 
insanlarız, pervamız da yoktur arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Fersoy, lütfen rapora 
girin efendim. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Giriyoruz Reis Beyefendi müsaade buyurun. 
Yani... 

ORHAN VURAL (Orfdu MiUetv«ikiM) — Di
ğerlerini de anlat. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
— İyi, iyi onları da anlatırız. 

ORHAN VURAL (Ordu Milletvekili) — 
Bunlar ucuz kahramanlık. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Kahramanlık değil, vazife yaptık. 

Şimdi şu kürsü masuniyetini Reis Beyefen
di daimî surette söyliyecek; «Bu şekilde bir 
konuşma usulümüz var mı» diye. Ben de bili
yorum, yoktur. Değerli arkadaşlarım da bi
lirler, yoktur. Ama, kendilerinin fikirlerinden 
başkası karşı fikri söylediği zaman tahammül 
göstermezler. Bu, asgari nezaket kaidesine ay
landır bir kere; bırakın usulü nizamı. (C. H. 
P. sıralarından «Sadede gir» sesleri) Sadette
yiz zaten ya. Hani, bu şekilde sataşmalar da 
beni fikrimden,, fikir teselsülümden şaşırttıra
cak olsa neyse. Ben bunlara da aldırış etmem. 

Şimdi, meselenin önemi kanaatimce şu nok
tada toplanmaktadır:. Burada müzakere ve mü
nakaşa edilen Sayın Süleyman Demirel'in 
suiistimali, kardeşlerinin şu veya bu şekilde 
hareket etmiş olmaları olayı değildir. Aslında 
burada söz konusu olan (Devlet adamı anlayışı 
vakarına sahibolanlara hitabediyorum) Türki
ye Cumhuriyeti Başbakanlarının istikbali ve 
mazide kalan hatıralardır. O itibarla mahsus 
bir hassasiyetimiz vardır. O itibarladır ki, size 
biraz kendi tarihimizden değil, 1868 tarihine 
doğru Amerika'nın tarihinden Andrew Johnson 
olayından bahsedeyim. Bu çok arzu ettiğimiz 
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ve cümleten sahibi olduğumuza inandığım «Fa- , 
zilet mücadelesi» adlı bir kitapta yazılıdır', j 
Kennedy yazmıştır. Size uzun hikâyesini anla
tacak değilim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara Mil
letvekili) — Okuduk, okuduk. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) - j 
Okuduysan bilmiyenlere anlatıyorum, sen ken- I 
din dışarı çık. (Gülüşmeler) i 

Amerika Cumhurbaşkanı, bildiğiniz ve ye- j 
rinden konuşma itiyadında olan arkadaşımın I 
da çok iyi idrak ettiği gibi, icranın başıdır. Ha- j 
sınılan tarafından makamından zorla indirilme I 
teşebbüsüne mâruz kalmıştır. Hakkında türlü • 
iftiralarla; 11 - 12 maddelik iftiralarla soruş- ' 
turma açılmak istenilmiştir. Radikalist Ciını- i 
huriyetçiler amansız bir şekilde kendisine sal- i' 
dıımışlardıv. Bir grup insan da Cumhuriyetin ! 
istikbalini düşünme idraki içinde kendisiyle [ 
başka mevzularda amansız bir şekilde mücade- ! 
leııin sahibi oldukları halde oy verme gününde ; 
Amerikan Senatosunun manzarası şudur: Me- j 
sele bir tek kişinin oyu üzerinde durmaktadır, j 
Bu oy sahibi de Kaıısas Senatörü Mr. Rose'dir. } 
(C. H. P. saralarından «yaşa» sesleri) Ben bun- \ 
larr, alışkınım, siz aldırış etmeyin, I 

C. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE- \ 
KİLİ — Başkan, sadede gelsin. Cevap vermeyi j 
bıraksın. J. 

ORHAK CEMAL FERSOY (Devamla)— j 
Bilirim, çok iyi bilirim, kendilerini Adresi doğ- \ 
ru yanlış çok mektuplar gönderdiler (C. H. P. ! 
sıralarından, «sadet» sesleri) I 

i 
BAŞKAN — Efendim lütfen, Sayın Fersoy j 

buyurun. I 
ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — j 

Oy verme gününde Cumhurbaşkanının amansız | 
hasmı olarak tanınan Rose, 1 000 - 1 5G0 imzalı ı 
seçmenlerinin tehditlerine mâruz kalır. Aynen j 
bugün olduğu gibi basının ağır töhmetleri Cum-
b: ırbaşkamnm üzsrine yağdırılmaktadır. Bu ara
dı1, senatörler de tehdidedilmektedir. Şantaj ya
pılmaktadır. Rose, oy verme sırasında.. (C. H. 
P. sıralarından «Burası mektep mi?» sesi) Mek
tep, biraz öğren. 

Oy verme sırasında locaları, balkonları dol
du1: an huşur? c i içerisinde oyunu."*"1. Cumhurbaş
kanının sorumsuzluğu, suçsuzluğu lehinde ol

duğunu beyan ettiği anda «Amerika Cumhur
başkanlarının istikbali, Cumhuriyeti temel il
keleri tam bir teminat altına alınmıştu*. Bunun 
için reyimi böyle verdim» diyor. 

Şimdi bendeniz de.. (C. H. P. sıralarından 
«vatan kurtaran aslan» sesi) Vatanın halaska
ra ihtiyacı yok, vatan kurtulmuştum. 

BAŞKAN — Sayın Fersoy hepsine oevap 
vermeyin. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Ame erendim... 

BAŞKAN — Ama ben onlara mâni oluyo
rum. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Şimdi Reis Beyefendi, zatıalînizdeıı istirham 
edeyim, arkadaşlarım da bizim gösterdiğimiz 
nezaketi göstermek lûtfunda bulunsunlar. 

Şimdi Cumhuriyet hükümetlerinin başba
kanla rını lekelemek suretiyle kin, iftira ve tez
vir ile makamlarından uzaklaştırma teşebbüsle
rinin karşısında duracaik en büyük müessese, iş
te burası T. B. M. M. dir.. 

Şimdi bu kısa girişten sonra zati mesele 
üjarinde arkadaşlarımın baktığı zaviyeden de
ğil, değişik bir yönden bakmak itofciyorum. Ge
rek takrir sahibi, gerekse Komisyon maddi 
vaikıalsrı olduğu gibi ortaya koydular. Ben 
bunların oluş tarzım, gerek önerge sahi
binin anlattığı tarzda olsun, gerek vesika ve 
bölgelere müstenidolarak Komisyonun anlattığı 
tar :la olsun, hukukî mânada ve hukukî zemin
de değerlendirmesini müsaade ederseniz yap-
m?.l: İstiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önerge sahipleri bü
tün izahlarından sonra, bir gazetede yayınlanan 
töhmetleri teikrarladıktan (sonra hukukî zeminde 
ne talebetmektedirler? Bizim için, oyunu kul-
İpnacak nrretvekilleri için önemli olan nokta 
burasıdır. Müteveffa Esatoğ'u ile Angın ar
kadaşımızın önergesinin son bölümünde... 

MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu 
Milletvekili) — Müteveffa değil, merhum. (Gü
lüşmeler) 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
«Üskürû mevtâküm bilhayır.» İnanırız. Nazik 
ve veciz önergelerinde diyorlar ki, «Devlet ve 
memuriyet nüfuzunu bu suretle kendisine ya da 
yakınlarına çıkar sağlamak için kullanması bir 
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vazife suiistimalidir ve kanunlarımıza göre suç 
teşkil etmektedir.» Birleşik İçtüzüğün malûm 
hükmüne göre madde tâyini lâzımdır. Türlk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesini de naklettik
leri olayların teorim hükmü olarak, cezalandır
ma hükmü olarak beyan etmiş oluyorlar. De
vam ediyorlar; «Bu sebeple Başbakan Süleyman 
Demire! açıkça yakınlarına menfaat temin et
mek suretiyle vazlfebini kötüye kulanmış ol
duğundan hakkında Anayasan-n 90 ncı maddesi 
mucibince Meclis soruşturması aç lmas-:» isteni
liyor. Şimdi bizim için üzerinde durulacak olan 
nokta budur. Bu Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesinde Süleyman Demireli her olayda 
teker teker aramamız lâzım. 

Yine hukukçu arkadaşlarım bilirler, suça 
mezvu bir meselenin tahlilinde evvelâ maddi 
vakıalar, mesele-i' maddiye ortaya konur ve 
sonradan da bu mesele-i maddiyede hukukî hü
küm aranır. Hukukî mesele çözüme götürülür. 

Ş.mdi bendeniz yüksek huzurlarımızda mev
zuu tersine almak suretiyle meseleyi hukukiye-
den maddi meseleye oğru gilmik, yani bir prob
lem çözümü tarzında hareket etmek üstıyorum. 
Ben hem önerge sahiplerini, hem Sayın An-
gın'm tafsil ettiği, 3,5 saat devam eden maddi 
vakıaları, bir an için, olduğu gibi kabul edi
yorum. Buna mukabil Komisyonun müdellel 
tetkikatmı da vâlna olarak kabul ediyorum. 
Ama şu Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
si nedir? Bu madde üzerinde zaman zaman mü
nakaşa yapılır, bu «Kırkambar maddedir, her 
istediğinizi bunun içine sokabilirsiniz» filân de
nir. Öyle mi, değil mi; her istediğimizi bu mad
denin içine sokabilir miyiz, sokamaz mıy z? 
240 ncı maddenin ben yalnız bir fıkrasını oku
yorum: «Kanunda yazılı hallerden başka her 
ne suretle olursa olsun vazifmini suiistimal 
eden memur...» derecesine göre şu kadardan şu 
kadar?, «cezalandırılır.» 

Şimdi buradaki meselemizde önemli nokta 
şu: Süleyman Demirel'in memuriyetinde -Türk 
Ceza Kanununun tatbikatında memur olduğun
da şek, şüphe yolk - kötüye kullanman ne ola
caktır? Mühim olan bu. Kötüye kullanılan ne 
olacaktır? Hukukun aradığı nokta bu. Bizim 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını soruşturma
ya, mahkemeye vermeden önce bizim mütekad-

dim kararımız şart ve aslolduğuna göre, şu 
hukukî durumu bir çözümlememiz lâzım. Bu
nu böyle bırakamayız. Bir sürü beyanlar, lâf
lar arasında bir kimseyi hukukî zeminine oturt
turmadan «güle güle git, sonra tekrar gelirsin» 
denmez, bu lâubaliliktir. (A. P. sıralarından 
«foraıvo» sssleri) 

Kötüye kullanılacak olan şey memurun ken
disine tevdi edilmiş olan vazifedir. Kanunla 
tâyin edilmiş muayyen olan vazifedir. Bizim 
müşterek Içtüğümüzde öyle yazmıyor mu? O da 
öyle yazıyor. Diyor ki; «Vazifei memuriyeti 
şümulüne giren veya siyasi sorumluluğu tah-
tmda bulunup da aynı zamanda cezai sorumlu
luk olan hallerde soruşturma açılır.» Şimdi bun
da, doktrinde münakaşalı bir taraf yok. Hem 
kazai doktrin, hem ilmî doktrin aynı noktada 
toplanmış. Bir memuru vazifei memuriyeti dışa
rısında her hangi bir konuda tecrim ettiğiniz 
takdirde, töhmetlendirdiğiniz takdirde 240 ncı 
maddeye gidemezsiniz. Türk Ceza Kanununu 
açarsınız içerisinde onun fiiline ilişkin unsur
ları tesbit edilmiş hangi suçu bulursanız ondan 
dolayı töhmetlendirirsiniz. 

Vazifeye bağlı, vaz feden doğan selâhiyetin 
suiistimali lâzımdır. Mesele boşlukta bırakı
lamaz Burada polemik için, gaze'eleri tatmin 
için, arkadaşlarımızı tatmin için, radyoya ye
ter bilgiyi vermek için, konuşursunuz, Hür
riyet rejimi o kadar geniştir ki, bunların 
hepsi yayınlanır. 

Hattâ Sayın Angın arkadaşım bir ara dedi 
ki; «Sayın BembeFin kardeşleri basın toplan
tısı yaptı, Anadolu Ajansının Genel Müdürü 
orada bulundu, bunu tevzi etti.» Bu olabilir." 
Yalnız kendileri endişe etmesinler, Anadolu 
Ajansı kendi beyanlarını da aynen yayınlaya
cak, TRT de yayınlayacak... 

ORHAN VURAL (Ordu Milletvekili) — 
Ama Umum Müdür gelmiyecek. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Yayınlayacak, merak etmesinler. Sizin başka 
imtiyazınız var, o imtiyazmı istimal edecek
ler merak etmeyin. 

Şimdi burada isnadedilen suçun maddi un
suru memurun görevi sebebiyle kendisine tanı
nan kudret ve yetki hudutlarını aşmas'na iliş
kin fiil ve hareketler suç unsurunu teşkil et-
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mektedir. Maddi vakıaları dinledik. Size Türk 
Yargıtay hukukunun kazai içtihatlarının, hep
sinin şu söylediğim unsurlar üzerinde ittifak 
ettiğini ayraca arz etmek isterim. Bunlardan 
4 ncü Ceza Dairesinin, Türk Ceza Kanununun 
ısdar edildiği tarihten, kabul edildiği tarihten 
en yajkın güne kadar içtihatları aynı noktada 
ilstikrar bulmuştur, değişik bir yön yok. Mu
hakkak kendisine tevdi edilmiş bir vazife ola
cak, memur o vazifesini suiistimal etmiş bulu
nacak. O itibarla meselenin o yönünü şurada 
bıraktıktan sonra, bize nakledilen fiillerde Baş
bakan Sayın Süleyman Demire! memuren var 
mıdır? Onu bir araştıralım. Vazife! memuri
yeti şümulünde, vazifei memuriyetine dâhil bir 
hal mi cereyan etmiştir? Kardeşleri gitmiş
ler Ziraat Bankası şubesine müracaat etmek su
retiyle kredi talebinde bulunmuşlar.. (Gürültü
ler) Bu kredi mekanizmasının nasıl işlediğini. 

TALÂT ORHON (İzmir Milletvekili) — 
Hep bilirsiniz.. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Terbiyeni takın Beyefendi. 

TALÂT ORHON (İzmir Milletvekili) — 
Asıl sen terbiyeni takın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz biraz faz
la müdahale ediyordunuz. 3 ncü defadır mü
dahale ediyorsunuz. 3 ncü defa tesbit. ediyo
rum sizi. 

TALÂT ORHON (İzmir Milletvekili) — 
Hayır 3 ncü defadır değil. Lütfen İçtüzük hü
kümlerine göre siz muamele yapın. 

BAŞKAN — Efendim, bu kürsüde 3,5 saat 
konuşan önerge sahibi konuşurken, vicdanınıza 
hiitabederek söylüyorum, bu kadar müdahale 
olmuş mudur? («Olmadı» sesleri) Olmadı, olan
ları derhal önledim. Şimdi de rioa ediyorum 
müdahale etmeyin, kürsüde konuşulan konuşu
lur ve ben size bir defa söz vermedim. Şu an
daki haliniz dahi Tüzüğe aykırı, şu andaki sö
zünüz.. 

TALÂT ORHON (îzmir Milletvekili) — 
Beyefendi, müsaade buyurun, ona da müdaha
leler olmuştur. Yalnız kürsüde konuşan adam 
«terbiyesiz» diyemez. Sözünü geri alsın. Siz 
Başkanlığı tarafsız olarak yapmak taahhüdü
nü düne |kadar yakın bir zaman içinde yaptı
nız. (Gürültüler) .% 

BAŞKAN — Efendim, siz söz almadınız, söz 
almadan konuşuyorsunuz. Konuşmaya hakkı
nız yok. 91 nci maddeyi okuyun, söz almadan 
konuşmaya hakkınız yok. (Gürültüler) 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Müsaade buyurun efendim, müşkülât yarat
mak; istemiyorum, özür dilerim efendim. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bir hukukî mese
leyi tahlil etmeye gayret ediyorum. Şimdi her 
vatandaşın müracaat ettiği usul ve yoldan bir 
kredi talebi müracaatı olmuş. Bu muayyen or
ganlardan geçiyor, bir kişiye başvurulmuyor, 
istihbaratı yapılıyor, İdare Meclisi var, kendi 
(statüsü içerisinde hükme bağlanıyor. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti Başkanının Ziraat Ban
kası üzerinde vazifesi dolayısiyle bir hüküm ve 
tasarruf yetkisi yok. Kredilerin şöyle veya 
böyle verilmesi üzerinde bir yetkisi söz konusu 
değil. Vazifei memuriyetin şümulü orada 
Umum Müdür ve İdare Meclisinde bitiyor ve 
bâzı ahvalde Ticaret Bakanında bağlanıyor. 

Şimdi arkadaşlarımız fanatik mevzularda ba
zen hassasiyet gösterirler. Meselâ Ziraat Ban
kacının kuruluş gayesi 1 nci maddesine göre 
zirai, kredileri teşvijk, şunu şöyle tevzi etmek, 
böyle etmektir... Bu işin 1 nci fıkrası, altında 
ikinci fıkrası var: «Her türlü banka muamele
leri yapmak.» 21 nci maddenin, arkadaşlar ge
lirler, 2 fıkrasını alır, ortaya koyarlar. Halbu
ki bu 21 nci madde 14 fıkradan meydana gel
miştir. Bu 14 fıkranın 6 fıkrası ticari kredi
lerin nasıl tevzi edileceğine dairdir. Yani Zi
raat Bankası ısanki hassaten ve münhasıran Sa
yın Başbakanın kardeşlerine ticari kredi vermiş, 
ondan sonra ötesini kapatmış gibi göstermekte 
bir fayda yok ki.. Bu gerçek dışı. Bunun ger
çek dışı olduğunu bile bile «Rapora muhalefet 
ediyorum» diye kanunun yan maddesini ısöyle-
yip, yan maddesini söylememek meseleyi hal
letmek değildir. Bunun tarafsızlıkla da ilgisi 
yok 

Arsa satışı... Başbakanın hüküm ve tasarru
fu altında olan bir müessese mi orası? Ulaştır
ma Bakanı var, Devlet Demiryollan bir teşek-

r »kül... 
ORHAN BİRGÎT (Ankara Milletvekili) — 

Hareket Şefi var. 
ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — Za-

tıâliniz varsınız tabiatiyle. 
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BAŞKAN — Sayın Birgit, çok rica ederim, 

her cümlenin arkasına hemen bir şey eklemeye 
ihtiyaç yok efendim. Müzakere usulünde yok bu. 

ORHAN OEMAL FERSOY (Devamla) — 
Şimdi burada gelip bir arkadaş harita gösteri
yor. Milletvekilleri olarak dikkati cazip bir 
manzara içerisindeyiz. Bir arkadaş geliyor, ha
rita gösteriyor. «Şu gördüğünüz siyah bölge 
işte satılan arsadır» diyor. Şimdi bunu böyle 
göstermenin mânası yok ki... Komisyon da tet-
kilkatmm sonucunu getiriyor, «Hayır, arsa öy
le değil, ince bir çizgi halindedir» diyor. 

Bir polâmik yapmak istiyorsanız eli yüzü 
düzgün bir şey olsun yani... Biri gelip başkasını 
gösterecek, Öbürü gelip başkasını gösterecek... 
O zaman beyanlarınız kendiliğinden - zaten hu
kukî değeri az, yani hukukî değer addetmeye 
imkân yok - kendiliğinden itibardan düşüyor. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Kredi mekanizmasının nasıl işlediği hakkın
da bendeniz de sağa, sola sordum, Ikitapları da 
karıştırdım, ufak bir etüt yaptım/ 

Burada bütün mesele «Kredi şöyle alındı, 
böyle verildi» Bunu bir inceliydim. 

Evvelâ kredide banker muamelesi yapılır
ken müşterinin müracaat şekline itina ediliyor. 
Müşteri - Umum müdüre de gidebilir, bu da ay
rı bir şey değil - Umum müdüre gidersiniz «Ben 
bir iş yapacağım, şu kredi meselesinde aşağıda 
hangi şubede acaba müsait durum vardır?» der
siniz. Bu şubece ayrıca mucibi muahaze bir hal 
olur. Halbuki müşterinin müracaat şekli kredi 
talebinde öncelik alan bir hal, Hâdisemizde müş
teri normal olarak banka şubesine başvurmuş. 
Banka Müdiresi hanımefendi de beyan ediyor, 
«Böyle müşterileri bekliyorduk, teşvik ettim, 
kendileri ile beraber gitti, gördüm» (Alikışlar) 
«îyi bir müşterimizdiniz, şu kadar mevduatınız 
vardı, size şu şekilde muameleyi yaparım» di
yor. Müracaat normal. 

Müşterinin ticari hüviyetini komisyon oku
du. Belirli bir ticari hüviyete sahip. Talebin 
Umum Müdürlüğe intikal ediş şekli nizami ce
reyan etmiş. Açılan kredi hakkında karar alan 
makam ve heyetlerin yetki hudutları... Yetkiler 
hududunda kararlar verilmiş... Şimdi bunları 
sıralıyorum; bunları sıralarken siz bana lütfen 
240 ncı madde muvacehesinde bunlann içinden 
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Başbakanı bulup çıkarın da ona göre bir hüiküm 
verelim. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Ters müda
faa ediyorsunuz, 240 ncı maddeyi kendinize gö
re yorumluyorsunuü. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Bankanın likidite durumu nazarı itibara alına
cak, kredinin kullanılış maksadı incelenecek, 
teminat bakımından durumu incelenecek, seyya-
liyet bakımından durumu göz önünde bulundu
rulacak, randıman meselesi göz önünda bulun
durulacak... Bir bankerin, bir banka muamelesi 
yapan bir müdürün bunlardan başka göz önün
de bulunduracağı kaide yok. Kendi kanununa 
göre meseleyi değerlendiriyor, ona göre kredi 
açıyor. Burada şu kadar zamandır bu mesele 
kamu oyuna spekülatif bir şekilde sürüldü dur
du. Bırakalım Sayın Başbakanı bir tarafa, bir 
suçluluk hali vardı da Cumhuriyet savcıları ve 
saire neden harekete geçmedi? Niçin ona dik
kat etmiyoruz? (A. P. sıralarından alkışlar) 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletve
kili) — Suçluluk var. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Suçluluk var ise, vazife suiistimali var ise, baş
vurulan mercilerden tahkikat ve taîMbat başlar. 
Bütün Cumhuriyet savcıları, adlî mekanizma 
kanunlara bigâne, yalnız önerge sahibi ve sure
ti haktan görünen muhalefet mensupları mı hak 
sahibi oluyorlar? (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri alkışlar.) 

Şimdi, Avrupa Yatırımlar Bankasından alı
nan kredi meselesi... 

Avrupa Yatırımlar Bankasından bir kredi
nin alındığını ne inkâr eden var, ne de başka 
türlü anlatan var. Yalnız, şimdi burada yine 
Sayın Başbakanı arayalım. Yine arayalım. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası evvelâ özel 
bir teşebbüs. Türkiye Sınai Kalkınma Banka
sı bir yatırım kredisi açabilmek için neler ya
pıyor? iktisadi, malî ve ilmî bakımdan mesele
yi evvelâ etüt ediyor, üç tane ayrı heyet etüt 
ediyor, 1968 den beri Devlet Plânlama da pro
jeyi tetkik ediyor; Ahmet,, Mehmet Bey değil. 
BIT proje memleket için yararlı mı, değil mi, 
plânm hedeflerine uygun mu değil mi?. Bir de 
Avrupa Yatırımlar Bankasında açılmış kredi 
fonu var. Bunu tevzi eden müessese Türkiye Sı
nai Kalkınma Bankası, ama âmiri itası Avrupa 
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Yatırımlar Bankası.. Beyler insaf edin, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin Başbakanı Avrupa 
Yatırımlar Bankasının tasvibine, âmiri italığı-
na iktiran eden bir meseleye müdahalede bu
lunarak 240 ncı maddenin şümulünde vazifei 
memuriyetini suiistimal eden suçlu oluyor. (A. 
F. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Niçin 
meseleleri insaf ile, izan ile, anlayışla, birbiri
mizi anlıyarak tefsirden tevakki etmek sure
tiyle kalp kırıcı, gönül kırıcı, alay edici halle
re döküyoruz? 

Şimdi bu meselede deniyor ki: «Efendim, 
madem ki bir şey yok, o halde - bu da sureti 
haktan görülerek ortaya atılan mütalâa - o hal
de acın soruşturmayı. Sayın Başbakan soruştur
maya tabi olsun».. Beyler, bu laubali bir teklif
tir, bu lâubaliliktir.. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) Türkiye Başbakanının durumu, Tür
kiye Başbakanının haysiyeti çocuk oyuncağı 
değilılh', Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanı
dır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Canımızın istediği gibi oynaşamayız bu 
mevzularda. 

Şimdi arsa meselesinde; zamanında yetkili 
bulunan genel müdür «Usulusüzlük yoktur» di-
yoj, «Birtakım tazyikler oldu» diyor. Nasıl taz
yik olnm§? «Burası şuyuulandırılmış bir arazi
dir, izabi şüyuu dâvası açarım» dıaamş. Açar.. 
Yani bir insanın kanuni bir hakkını istimal ede
ceğini beyan etmesi tehdit mi oluyor? Sonra 
bunun Başbakanla irtibatı nereden kurulacak? 

•illiyet rabıtası meselesine Komisyon da te
mas etmiş. Binim kanunumuzda, hukukumuzda 
«İlliyet rabıtası» doktriner bir şekilde konmuş 
orsaya değildir. Blzikn kanıınııımıuz&a «Objeıktıllf 
mesuliyet» nazariyesi vardır. Hâdisenin oluşu
na bakacağız, o hâdiseyi elimize alacağız, Türk 
Ceza Kanununda objektif kriterlere göre ye
rini bulacağız; o zaman bir adama suçlu veya 
suçsuz diyeceğiz. 

O itil arla bendeniz bakın maddi vakıaların 
tahlilinde, «18/24 bilmem kaç tarihinde 89 nu
maralı harita ile su olmuş, bilmem nerede bu 
olmuş», bunun üzerinde durmuyorum. Bu, ka
rar durumunda olan milletvekillerini belki hi
kâye bakımından ilgilendirir', ama hukuki mes; 
net bakımından, daimî surette bizi bağîıyan 
töhmettir. Töhmetin Türk Ceza Kanunundaki 
yerine bakacağız, ondan sonra onu vazifeyi sui-

I istimal durumunda bulursak, merak etmeyin 
sislerden önce biz adalet nâmına hareket eder 
o adamı adalete teslim ederiz. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 
Bendeniz diğer meraklı ve marifetli arka

daşlarım gibi sözü uzatacak değilim. Şunu sa
mimiyetle arz edeyim; isa'dan 3 bin sene önce 
kurulmuş bulunan iran'ın Persepolis şehrinin gi
riş kapısında şunlar yazılıdır: (C. H. P. sırala
rından müdahaleler) 

Yani benim hızımı keseceksiniz de ne ola
cak? 

Orada şunlar yazılıdır arkadaşlar: «Allahım, 
;:a şehri vebadan, her türlü felâketlerden ve bil
hassa iftiradan hıfzu muhafaza eyle!» (A. P. 
sıralarından «Bravo»seslerî alkışlar) 

FAZIL aüLEÇ (Adara jVÜGIotvekiOıi) — Hır
sızlıktan. 

ORHAN CEMAL FEilSOY (Devamla) — 
Şimdi değerli muhalefet mınsubu arkadaşla
rıma ayrıca bir hitapta bulunuyorum, kendini-
52 yapılmışını arzu etmediğinizi başkasına yap
mayınız arkadaşlar. 

ORHAN VURAL (Ordu Milletvekili) — Sa
yın Başkan, hatip hitabını Heyeti Umumiyeye 
yapar, içtüzük sarih. 

BAŞKAN — Efendim, Umumi Heyete hita-
bediyor, şahsa hitabetmiyor M, 

Sayın arkadaşım, bu kürsüden hitabın bir 
çahsa değil, Umumi Heyete yapılması doğru, 
a.na şu grupa da hitaplar olmuştur, «Adalet 
Partisi Grupuna mensup arkadaşlarımdan rica 
ediyorum» denmiştir, «muhalefet partisi grup
larından rica ediyorum» diye hitaplar olmuştur. 
Şahsa hitap menedilmiştir. 

ORHAN VURAL (Ordu Milletvekili) — İt
ham edilmiştir Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Hayır efeaudim. 
OEHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 

Nerede itham ettim canım? Bırakın şimdi Allah 
r şlana. İtham filân yok, kimseyi itham etmi
yorum. 

Şimdi tekrar ediyorum; cümle Meclisin say
gı değer mensuplarına, arkadaşlarımın kabul 
etmek istemediği beyanı Yüce Meclisimizin ka
bul edeceğine inanarak diyorum ki; kendinize 
yapılmasını istemediğiniz muameleyi başkasına 

I reva görmeyiniz. 
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Değerli arkadaşlarım, Komisyon sözcüsü ga
yet güzel beyanlarda bulundular, meseleleri tah
lil ettiler. Komisyon raporu İçtüzüğün emretti
ği hükmün de ötesine çıkmak suretiyle geniş 
bir titizlikle tertip ve tanzim edilmiştir. Bu 
olayda vicdan rahatlığı ile ifade ediyorum; 
Süleyman Demirel'in sorumluluğu... 

LEBİT YURDOĞLU (İstanbul Milletvekili) 
— Vicdan rahatlığı ile buna rey veremezsiniz 
beyefendi. 

ORHAN OEMAL FERSOY (Devamla) — 
Beyefendi, benim, vicdanım değilsin ki, ne ko
nuşuyorsunuz canım. Evet, zatıâliniz gibi vic
danım olsa söker atarım, yani «vicdansızım» de
rim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

LEBİT YURDOĞLU (İstanbul Milletvekili) 
— Vicdanı atarsın cüzdanı atmazsın. 19 milyon 
krediyi atabilir misin? 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısının 1 nci Birleşiminin 2 nci 
oturumunu açıyorum. 

Söz sırası Sayın Orhan Okay'da, aleyhte 
efendim. Buyurun. 

ORHAN OKAY (Konya Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin saym üyeleri; 

Günaydın Gazetesinin seri halindeki bâzı 
yayınları üzerine merhum Nevşehir Milletve
kili Salâhattin Hakkı Esatoğlu ile Çorum Mil
letvekili Saym Cahit Angm'ın birlikte verdik
leri önerge ile, Başbakan Süleyman Demirel'in 
kardeşleri Hacı Ali Demirel ve Şevket Demi
rel'in resmî bankalardan aldıkları kredilerde 

ORHAN GEMAL FERSOY (Devamla) — 
Şimdi bendenizin bir milletvekili olarak reyim; 
Sayın Süleyman Demirel'in sorumsuz olduğu 
noktasındadır. Reyimi bu yolda kullanacağım. 

Saygılar sunarım, (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, söz; aleyhte Sayın 
Orhan Okay'dadır. Eğer kendileri .«araverme» 
den sonra konuşmaya rıza gösterirlerse 20 daki
ka ara vereceğim efendim. («Devam edelim» 
sesleri) 

Efendim, müsaade buyurun kendilerini bir 
dinliyeyim. 

ORHAN OKAY (Konya Milletvekili) — 
Efendim, 20 dakika da biter. Siz nasıl uygun 
görürseniz. 

BAŞKAN — Peki; 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 23,50 

-*_ 

ve Devlet Demiryollarından satınalman arsa 
konusunda görevini kötüye kullanmadı sebebi 
ile hakkında Türk Ceza Kanununun 240 nci 
maddesi uyarınca soruşturma açılması, x\naya-
sanm 90 nci maddesine dayanılarak istenilmiş 
ve bu önerge üzerinde Birleşik içtüzük hükmü
ne göre, 13 Numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu kurulmuştur. Bu Komisyon faaliyeti 
sonucunda Sayın Başbakan hakkındaki tah
kikat Komisyonun kurulması kanısına izah ede
ceğim sebeplerle vardım ve mezkûr Komisyon 
kararma da muhalif kaldım; bu Komisyonun 
üyesi sıfatı ile. 

Şöyle ki: 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 00,15 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı, 

KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa Milletvekili), Memduh Ekşi (Ordu Milletvekili) 
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1. Soruşturma Haızınilik Komisyonunun te
şekkülü anından itibaren hakkında tahkikat 
yapılan şahsın siyasi baskısına mâruz kalmış» 
A. P. li Komisyon üyeleri bu ağır baskı kar
şısında taraflı ve peşin hükümlü olarak faali
yet göstermişlerdir. Komisyondaki üye oran
lan Anayasa ve İçtüzük hükümlerine, bugüne 
kadar olagelen Meclis teamülüne aykırı, olarak 
değerlendirilmiş ve bu suretle Komisyon Ana
yasaya aykırı bir kuruluş haline getirilmiş
tir. 

2. Sanayi Kalkınma Bankasında himayeli 
kredi muamelesi ile ilgili işlem, Başbakanlığa 
bağlı Devlet Plânlama Müsteşarlığından emsa
line nazaran bir füze hızı ile geçmiştir. Devlet 
Demiryollarındalri muamele usulsüz ve taraf
gir işlem ile müfettiş raporlariyle, keza Ziraat 
Bankasındaki usulsüz ve yolsuz muameleler, 
iki ayda tanzim olunan kontrolör raporlariy
le takdire değer şekilde tesbit edilmiştir. An
cak bu raporlar Başbakanlığa bağlı Yüksek 
Denetleme Kuruluna tevdi edilerek, bu kurul 
mütalâaları ile birlikte büyük bir rapor halin
de Başbakanlığa intikal ettirildiğinde, raporlar 
ve mütalâalara göre gereği yapılması icabeder-
kcn, bu heyetteki üyelerin vazife yerleri değiş
tirilmiş ve bâzılarının emekliye ayrılmalarına 
dair muamelelere tevessül olunmuştur. 

3. Sayın Başbakan zaman zaman yaptığı ta
mimlerle iltimas ve intisaplar sureti ile menfaat 
teminlerine mahal verilmemesini ve bu hare
ketlere karşı müteyakkız olunmasını Devlete 
bağlı müesseselerden isterken,, bu tamimler 
12 . 7 . 1967 yılındaki tamimden sonra dur
muş, ancak iki yıl sonra 14 . 11 . 1969 yılında 
son bir tamim daha yapılmıştır. G-arip bir te
sadüftür ki, Sanayi Bankasındaki hususi mua
mele ve himaye, resmî bankaların Demirel kar
deşler ve aile şirketlerinin yaptığı usul ve mev
zuata aykırı olarak açılan krediler, Devlet De
miryollarındaki arsaların satışındaki usulsüz
lük ve kayırmalar hep bu tamimlerin durduğu 
sükût devresine rastgelmiştir. 

4. Sayın Başbakanın muhterem refikaları
nın 27 Kasım 1969 tarihli Hayat Mecmuasında 
çıkan ve bugüne kadar da tekzibedilmiyen be
yanları, Başbakanın kardeşleri ile olan ilgisini 
açıkça ortaya çıkarmaktadır. Beyanat şöyledir: 
«Vaktiyle aile bağlan çok güzel kurulmuş» de

dikten sonra, «Bizim ailede bir ayrılık bahis 
konusu değildir; para ve mal herkesindir» de
miş ve aile kavramında da açıklama yaparak 
hem kocasının ve hem de kendisinin ailesinin 
anlaşılması gerektiğini belirtmiştir. 

Şu hale göre Sayın Başbakanın süratle ar
tan kardeşlerinin maddi varlığından haberdar 
olmaması mümjkün değildir. 

Ayrıca, bu hususta eski Gümrük ve Tekel 
Bakanı İbrahim Tekin tarafından kardeşleriy
le ilgi olarak ikaz edildiği iddia olunmuş ve 
basma intikal etmiştir. Hele Komisyonca ceibe-
flüeıı tapu. kayıtlarından bâzılanndaM hisse du
rumu -buraya dikkat edin- Sayın Bayan 
Damirerin sözlerine hak verdirtmektedir. 

bu yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ya
pılması, Yüksek Murakabe Heyetinin mütalâa-
lan ve ikazlariyle buna mıesnedolan raporlara 
rağmen bu yöndeki uzun yıllar süren ısrar, ilgi
lilere ancak yüksek bir himayenin vereceği cü
ret ve casaretle mümkün olması gerekir. İzah 
edilen sebeplerle, olaylarla Sayın Başbakan 
arasında illiyet rabıtası kurmak mümkündür. 
Soruşturma aşılmasının gerekli olup olmadığına 
da> inceleme yapmakla görevli ve tahkikat yet-
kJsl içtüzük ile sınırlı olan bir komisyonun üye
lerinde soruşturma açılmasına lüzum olup ol
madığına yeftecek kanaatin olması kâfidir. Olay
larla Başbkan arasındaki mânevi unsur, kasıt 
unsuru mevcudiyetini tetkik için delil toplı-
yacak ve inceleme yapacak olan Tahkikat Ko
misyonudur. 

13 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu üyesi sıfaiı üe; önerge ile ilgili olarak 
eelıbedikn ref-mî kayıtlara, evralklann asıllariy-
lo fotokopileri ve bu hususta bilgilerine baş
vurulan yetkililerin verdikleri, Komisyon za-
fc'tlarma geçen, teybe alman beyanları muva
cehesinde tahkikatın sonucusun tam ve doğru 
olarak alınabilmesi için bir Meclis Tahkikat 
Konöyonu kurulmasının zaruretine inanıyo
rum. 

Sayın Baıbalkan ise, sık sık Meclis kürsü
sünden «Kim ne biliyorsa, söylesin» demekte
dir. Ben de ilgili Komisyon üyesi olarak tah
kikat sırasında tesbit ettiklerimizi müsaade
nizle izah edeceğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Komisyon 
için yapılan seçim sonunda Komisyonun terek-
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küp tarzı Adalet Partisi tarafından beğenil-
memiştir. Çalışmasına güçlük çıkartılmış ve bu 
hal Komisyon çalışmalarına da intikal ettirile
rek tarafsız çalışması, isabetli sonuca ulaşması 
devamh şekilde önlenerek istenilen sonuç da 
alınmıştır. 

tik teşekkülde A. P. li üyelerden Sayın Yi
ğit Köker bu Komisyonun sureti teşekkülünün 
îçtüzük hükümlerine aykırı olduğunu iddia et
miş vs bu hususta Meclis Başfkanlığma mü
racaat ekmiştir. Ancak bilâhara bu talebini geri 
almış ve komisyon da çalışmalarına başlamış
tır. Yapılan görev taksimi sonunda Sayın İhsan 
Gürsan Komisyon Başkanlığına seçilmiştir. İlk 
toplantıya ikatılmıyan bâzı A. P. li, üyeler sık 
sık usul müzakerelerine yol açmış ve tekriri 
müzakere taleplerinde bulunmuşlardır. 

Sayın Başbakan da, Meclis Başkanlığı yo-
liyle Komisyona gönderilen yazılı beyanında, 
Günaydın Gazetesi mesulleri aleyhine tahkik 
konusu ile ilgili hususlarda tazminat ve neşren 
hakaret dâvaları açtığını, bu dâvalar sonucuna 
kadar soruşturmanın ertelenmesinin de Anaya
sanın 132 nci maddesi hükmü olduğunu beyan 
etmiştir. Bu talep üç A. P. li üyenin muhalefe
tine rağmen reddedilerek Komisyon soruştur
maya devam etmiştir. Ancak, bası A. P. li üye
lerin taraflı hareketi ve uzun sürdürülen usul 
müzakereleri ile ilk 1 aylık süre doldurulmuş 
ve tahkikatın esası ile pek az ilgilenmek imkânı 
olmuştur. 

Komisyon gerekli incelemenin bitirilebilmesi 
için bir tezkere yazarak, Meclis Başkanlığından 
bir aylık süre talebinde bulunmuştur. Bu talep
ten sonra, Komisyonun üç A, P. li sayın üyesin-
ce, bir önerge ile, Anayasanın 132 nci madde
sine göre Mecliste hu konuda soruşturma yapı-
lamıyacağı ileri sürülmüştür. Her ne sebeple ise, 
evvelâ gündeme mehil talebi alınması gereîıir-
ken, gündeme Başkanlıkça bu hususun müzake
resi alınmış ve bu önerge Anayasa ve usul hü
kümlerine aykırı olarak A. P. nin çoğunluk oy-
lariyîe kabul edilmiştir ve Meclise niyabeten 
faaliyet icra eden Komisyonumuz da faaliyeti
ni durdurmuştur. 

Bu karar aleyhine Anayasa Mahkemesine 
başvurulmuştur. İlk bir aylık süre içinde bitaraf 
ve dürüst bir çalışma yapan Komisyon Başkanı 
baskılara mâruz kaldığından bahsile, gazetelere fl 
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beyanat vererek, Komisyon başkanlığından ve 
üyeliğinden istifa etmiştir. Bu sırada Anayasa 
Mahkemesi Meclisin bu kararını iptal etmiştir. 
Böylece Komisyonun faaliyetine devam zorun
luluğu ortaya çıkınca, Anayasanın 90 nci mad
desine aykırı olarak A. P. Grupunda bu konu
da görüşme açılmıştır ve Sayın Başbakan soruş
turmanın süratle sonuçlandırılması hususunda 
konuşmuştur. Sayın İhsan Gürsan'dan boşalan 
üyeliğe Sayın Naci Çerezci'nin seçilmesi ile bir
likte, faaliyet süresi 1 ay daha uzatılan Komis
yonda, Başkanın seçimi sırasında oylar Sayın 
Salâhattin Cizrelioğlu ile diğer aday Sayın Na
ci Çerezci arasında müsavi olarak taksim edil
miştir. Bu sırada tarafsız çalışan Sayın Salâ
hattin Cizrelioğlu Komisyona seçilmek ve Baş
kanlığa adaylığını koymak gibi tabiî hakları se
bebiyle kesin ihraç talebi ile A, P. Yüksek Di
siplin Kuruluna sevk edilmiş olup, bunun üzeri
ne Sayın Cizrelioğlu yapılan siyasi baskıları 
izah ederek Senato Heyeti Umumiyesinde yap
tığı konuşma ile gerek A. P. den, gerekse Ko
misyon üyeliğinden istifa etmiştir. Böylece bu 
hu<ms Senato zabıtlarına geçmiştir. 

Bu arada tarafımızdan Meclis Başkanlığına 
verilen ve A. P deki ihraç ve istifalar sebebiyle 
bu grupta meydana gelen eksilmeler nedeni 
nazara alınarak Komisyondaki temsil oranının 
yeniden hesaplanmasına dair olan talep ise ters 
yorumlanmış ve Meclisteki temsil oranının "mil
letvekili sayısına göre hesaplanması gerekirken, 
Mecliste grupları olan partilerin gruplarındaki 
milletvekili sayılarına göre hesaplanarak, yıl
lardır süregelen Meclisteki usul ve teamül terk 
edilerek, A, P. üye sayısı azaltılacağı yerde ar
tırılmış ve üye sayısı da 10 a çıkarılarak Ko
misyon son şeklini almıştır. Yeniden yapılan 
seçimlerle Komisyondaki noksan üyelikler ta
mamlanmıştır. Kısa bir süre sonra da, henüz 
tahkikat tamamlanmadan. Komisyon muhalefe
timize rağmen çalışmalarını sona erdirmiştir. 

Muhalefet sebeplerimiz şunlardır: 
Çalışmaların bitimine karşı : 
1. Komisyon alman karar ile Günaydın 

Gazetesinden delillerini sormuş, mezkûr gazete 
idarecilerine bu konuda mehil vermiştir. Bu sü
re içinde gazete idaresinden gelen tel Başkan
ca Komisyona tevdi edilmiyerek, mehil içinde 
d-sîil gösterilmediğinden bahisle, delil göster-
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mekfcen meşkûr gazete idaresi vazgeçmiş sayıl
mıştır. Bahis mevzuu tel yazısı Komisyon Baş
kanı Saym Naci Çerezci tarafından rapor tan
ziminden ve nihai oylamadan sonra Komisyon 
üyelerine gösterilmiş ve dosyaya konmuştur. 

2. Maliye Bakanlığına yazılan önemli bir 
müzekkerenin cevabı ise beklenmemiş, bu ka
yıtta Komisyonca karar ittihazından sonra ge
lerek dosyaya konmuştur. 

Netice şöyle izah olunabilir: 

1. istenmiyen üyelerin seçilmesi karşısında 
Komisyon çalışmaları önlenmiştir. 

2. Anayasa ve içtüzük ihlâlleri ile çalışma
ya mâni olunmuştur. 

3. Sayın İhsan Gürsan ve Sayın Selâhattin 
Cizrelioğlu parti baskısı ile Komisyondan ve 
partiden uzaklaştırılmış, bu hareketler komis
yondaki aynı partiden olan diğer milletvekille
ri üzerinde etkili olmuştur. 

4. Komisyondaki üye oranları Anayasa ve 
içtüzüğe aykırı olması sebebiyle, Komisyon 
Anayasaya aykırı bir kuruluş haline getirilmiş
tir. 

Arsa meselesi : 

rının şayian1 mutasarrıf olduğu 2 010 metrekare 
arsadır. Bu ada, imar plânına göre yüksek in
şaat bölgesi olarak kabul edilmiştir. Bunun 
için de Ankara Şoförler Derneğine bu yerler 
için inşaat ruhsatı verilmemiştir. Arsa Salih 
San'da iken, tarafından bu yerle ilgili saha üze
rindeki çocuk bahçesini kaldırmak için plân ta
dili teklifi kabul edilmemiştir. Bilâhara Salih 
Sarı'm sahibi olduğu bu yerlerin % 85 hissesine 
Hacı Ali Demirel ortak olduktan sonra, vâki 
müracaatlar müsbet sonuçlanmıştır. Diğer par
sellere de okul inşaatı ruhsatı verildiği gibi, yol
ların ve çocuk bahçesinin kaldırılması talebi 
kabul edilmiş, 9 . 6 . 1967 tarihli karar ile bu 
yer yüksek inşaat bölgesi olmaktan çıkartıla
rak özel okul sahası haline gelmiştir. Evvelce 
3 765 ve 3 766 adaların birleşmesi ile teşekkül 
eden 3 767 numaralı adanın 3 numaralı parseli, 
Ali Demirel'in 7 300 metrekare ve Devlet De
miryollarının 2 010 metrekare olmak üzere his
seli olarak şuyulandırılmıştır. 3 . 1 . 1968 tari
hinde Ali Demirel Devlet Demiryollarına müra
caat ile - Demin bir arkadaşım müracaat et
mediğini söyledi, müracaatı belgelerle sabittir -
imar ile özel okul sahası olarak kabul olunan bu 
adadaki şayian sahip olduğu 2 010 metrekare 
arsanın kendisine satılmasını istemiştir. Evvel
ce Devlet Demiryollarından aldığı karar ile ar
sa satışlariyle ilgili satış bedeli tesbiti için gere
ken ekspertiz tetkikatmı Emlâk Kredi Banka
sı ile Emniyet Sandığına yaptırırken, bu işte 
Yalnız Emlâk Kredi Bankasına müracaat ile de
ğer takdir ettirilmiştir. Banka arsanın tümü
ne 3 milyon 250 bin lira değer takdir etmiş, 
1 036 lira ekspertis ücreti ile beraber arsanın 
metrekaresi 350 lira değere varmıştır. Böylece 
Devlet Demiryollarına ait arsanın şayi hisse be
deli 702 686 lira tutmuştur. Ali Demirel bu be
deli de fahiş görerek, mezkûr arsanın 1 metreka
resine 200 lira ücret teklif etmiş ve iki sene tak
sitle ödeme talebinde bulunmuştur. Bedel indi
rimi. talebi reddedilmiş ise de, taksit talebi ka
bul olunmuştur. Taksit şekli; 102 686 lirası pe
şin, birinci yıl 200 bin, ikinci yıl ise 400 bin 
lira olmak üzere ödeme taksitlendirilmişfir, 
Böylece Hacı Ali Demirel, mülkiyetine geçen 
arsa için Ziraat Bankasınca verilecek kredi yö
nünden yine Emlâk Kredi Bankasından eksper
tiz tetkikatı yapılmasını istemiştir. 

10 Şubat 1970 günlü Günaydın Gazetesinde 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait 
Ankara Gar mahallindeki arsaların el altından 
702 bin liraya Demireriere satıldığı yazılmış
tır ve eski Genel Müdür Vedat Önsal bu yüz
den tazyik gördüğünü beyan etmiş, bu husus 
basına intikal etmiştir. Bu husus yetkililerce 
Komisyon önünde izahat verilirken beyan edil
miş, teybe de alınmıştır. Ancak 'birinci dö
nem Komisyon çalışmalarında bununla ilgili 
evraklar üzerinde görülen derkenarı havi dilek
çeye iğne ile raptedilmiş kâğıt kaybedilmiş 
ve ikinci dönem çalışmada ilgili memur bu hu
sustaki beyandan rücu ile derkenar olarak Hacı 
Ali Demirel tarafından verilen dilekçeye iğne 
ile raptedilen yazının bulunmadığını beyan et
miş ve maalesef dilekçede, bu yazının iğnelen
diği kısımda, iğne yaralarından başka bir şey 
kalmadığı hayretle görülmüştür. Bu husus Ko
misyonda müzakere edilmiş, Komisyon zabıtla
rına geçmiş ve banta alınmıştır. 

Bahsi geçen yer, 61 050 sayılı plân ile tev
hitten sonra 7377 numarayı almış olan adanm 
3 numaralı parselindeki TC Devlet Demiryolla- [ 
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Bir ay geçmeden yapılan ikinci incelemede 

aynı arsanın metrekaresine 600 lira kıymet tak
dir edilmiştir ve böylece aynı yer hakkındaki 
kıymet farkı 503 314 lira olmuştur. Bu tetkika-
tın Demireller lehine yapıldığı ve Hazinenin 
bu fark Ikadar zarara girdiği açık ve seçiktir. 
Bu parsel 3 767 nolu adanın 3 ncü parselidir. 
Aynı adanın 2 nci parselinde ise Devlet Demir
yollarının yaptırdığı ekspertiz tetkikatmda met
rekareye 1 500 lira değer tesbit edilmiştir. Bu 
emsal değer üzerinden Âli Demirel'e satış ya
pılmış olsa idi 2 312 314 lira Hazine zarar et
mezdi. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Burada bir hususu arz edeceğim: Az evvel 
Sayın Yiğit Köker'in göstermiş olduğu harita
daki nisbetler şuyulanmadan evveldir. Şuyu-
landıktan sonra bütün hisseler tümü üzerinde 
şayi hisse nisbetinde olmuştur. O sizin gördüğü
nüz incecik kırmızı çizgi ise, bu memlekete, bu 
fakir millete 2 312 314 liraya malolmuştur. Ha
cı Ali Demirel'in talebi ile imar plânında ya
pılan değişiklikle arsanın satış fiyatı da 1 500 
liradan metrekaresi 350 liraya düşmüştür. Za
manında Devlet Demiryollarının 61 050 nolu 
plân tadiline itiraz etmemesi, Hazineyi Demir
ci'ler lehine büyük zarara sokmuştur. Böylece 
plânda Ali Demirel'in talebi üzerine yapılan 
değişme ile : 

1. — Yolların iptali ile ada bütünleşmiş ve 
Demireller yönünden adanın değeri artarken, 
şayi hissesi az olan Devlet Demiryollarına ait 
arsanın rayiç değeri düşmüştür. 

2. Nâzım plândaki çocuk bahçesinin iptali 
ile Demirel lere ait adanın kıymeti büyümek 
suretiyle bir kat daha artmıştır. 

3. Ali Demirel, böylece 102 686 lira ödemek 
suretiyle taksitle aldığı bu arsayı Ziraat Ban
kasına alış bedelinden daha çok yüksek bir be
delle ipotek ederek kredi tezyidinde kullanmak 
suretiyle menfaat sağlamıştır. 

4. Mütemadiyen zarar eden Devlet Demir
yolları 600 000 lirayı takside bağlıyarak kul
lanmak imkânını kaybetmiştir. 

Yüksek Denetleme Kurulu, Başbakanlığa 
takdim ettiği 20 . 10 . 1969 tarihli raporunda 
taksitle satışı tenkidetnıiş ve gayrimenkullere 
değer takdirleri konusunda bâzı ikazlarda bu
lunmuş ve aynı raporda kurul, en yüksek satışın, 

gelirinin ancak açık artırma ile sağlanabileceği 
gerçeğine de işaret etmiştir. 

Arsa meselesini böylece kısaca anlattıktan 
sonra, Sanayi Kalkınma Bankasındaki kredi 
mevzuuna geliyorum. 

Önergede Avrupa Yatırım Bankasının ya
rım kalmış projeler için açtığı 2,5 milyon dolar
lık kredinin 1 200 000 dolansın Başbakan De
mirel ailesine verildiği iddiası da yer almakta
dır. Bu kredinin Türkiye'deki tahsis işlerini 
Sanayi Kalkınma Bankası yaptığından, soruştur
mada, bu bankadan getirilen belgeler, yetkili
lerden alman izahatlarla yapılmıştır. Soruştur
ma sonucu Sanayi Kalkınma Bankasınca Or-
ma Şirketine 1 200 000 dolarlık tahsis yapıl
mış olup, inceleme tarihine kadar 400 bin do
larlık kısmının ithal edilen malzeme ile fiilen 
kullanılmış olduğu meydana çıkmıştır. 

Terakki Kollektif Şirketi 1 . 1 . 1969 da Ban
kaya bir proje tevdi ederek müracaat etmiş ve 
banka da 8 . 8 . 1968 tarihinde, kredinin kulla
nılmaya başlandığı tarihten 2 yıl sonra tedi
yeye başlamak üzere % 9 faiz ile 10 yıl vadeli 
tahsis yapmıştır. Banka krediyi proje finans
manı şeklinde olmayıp, yıllık global tahsisler 
şeklinde yapmaktadır. Bu tahsisler yapılırken 
ve 2,5 milyon doların tümü, bankaya daha 
evvel, verilmiş ve tetkikatı tamamlanmış proje
lere tevzi edilmişken, bu tarihte -. kayıtlara 
göre - Terakki Kollektif Şirketinin de müra
caatı yoktu? Müracaatla 1 200 000 doların tah
sisi istenince, bu miktara tekabül eden diğer 
bâzı projeler bir tarafa itilmek suretiyle, bu 
gibi muamelelerde görülmemiş bir süratle bu 
şirkete tahsis yapılmıştır. 

Bir calibi dikkat tarafı da, tahsisten sonra 
ilgili bankanın ancak anonim şirketlere yardım 
yapabileceği meydana çıkınca, Terakki Kolektif 
Şirketinin de dâhil bulunduğu.Orman Mahsul
leri Entegre Sanayii Türk Ticari A. Ş. (Orma)-
nın müracaatını ilgili banka salık vermiştir ve 
Terakki Kollektif Şirketi de yapılan tahsisi 
Ornıaya maletmiştir. Demireller aile şirketlerin
den olan Terakki Kollektif Şirketi de dâhil ol
mak üzere, şirketn büyük hissesi Demir ellere 
aittir. Bu işlem yapıldığında Orma'nm kuru
luş sermayesi 500 bin lira olup, ödenmiş ser
mayesi 125 bin liradır. Yapılan tahsis ise, bu
günkü değeri ile 13 milyon lirayı bulmaktadır, 
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yapıldığı tarihteki resmî kura göre değeri ise 
11 milyon liradır. 

Şimdi, burada, benzeri şirketlere yapılan 
kredi tahsis miktarları ve kredilerle şirketlerin 
sermayeleri arasındaki nisbetlere nazaran çok 
yüksek bir kredi tahsisi yapıldığı açıktır ve 
böylece Demirel biraderlerin büyük hissesine 
sahiboldukları Orma'ya yapılan istisnai mua
mele de,ortadadır. Ayrıca bu şirket, % 70 güm
rük muafiyetinden ve beş yıllık gümrük taksit-
lendirmesinden de faydalandırılmıştır. Ancak 
mezkûr şirketin 125 bin liralık ödenmiş serma
yesi varken, Komisyonun faaliyette bulunduğu 
bir' süre içinde, 4 . 7 . 1970 günü, tahsisten son
ra sermaye 20 milyon liraya iblâğ olmuştur. 

Bankalardan alman krediler, özellikle Zi
raat Bankası, Salih San, Ankara Şoförler Der
neği Yapı Kooperatifinden satmaldığı parsellere 
ait borcu vâdesinde ödiyemeyince, Güven Si
gorta bu alacağını tahsil için icraya başvur
muş, mezkûr arsalar icraca satışa çıkarılmıştır. 
Mustar duruma düşen Salih San, bu arsalar üze
rinde inşa edilmiş ve kendi işlettiği özel Yük
seliş Koleji Mühendislik ve Mimarlık Özel Yük
sek Okulu müessesesine ilkin % 50 nisbetinde, 
Ali Demirel'i anlaşarak ortak etmiş ve bilâ-
hara.bu ortaklık Ali Demirel için % 85, Saliü 
San için % 15 değişmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Okay, sizin de konuşma
nız yazılı olması dolayısi ile bir müddet tâyin 
edebilir misiniz? 

ORHAN OKAY (Devamla) — Efendim, 15 
dakika içinde bitiririm. 

BAŞKAN — Haltâıp konuşma;3inını 15 dakika 
daha devaım edeieeğM beyan eitmıektodir. Komıuış-
masına devam etmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

ORHAN OKAY (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendim. 

Ancak Ali Demirerdn ortaklığından sonra 
Güven Sigorta icra takibini durdurarak alaca
ğını üç yıllık vâde ile taksitlendirmiştir. 

Ziraat Bankasına bu tarihten sonra, 
10 . 6 , 1967 de kredi için müracat yapılmıştır. 
Bu firma, önce Ziraat Bankası Yen'şehir Şube
sinde açılan bir tediyat hesabından kasa ihti
yaçlarını yürütmektedir, tik kredi, bu tarihte, 
2568 ada 2, 3, 12, 13 parseller Güven Sigorta-
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smdan sonra 2 nci derecede 2 400 000 lira ipo
tek değeri ile ipotek edilerek 1 milyon lira 
borçlu cari hesap, 1 milyon lira senet karşılığı 
avans olmak üzere 2 milyon lira olarak açılmış
tır. Ancak kredi limitini aşarak 4 milyondan 
fazla bir 'krediyi ilgili şirkete {kullandırmıştır. 
Yani, banka depasmıan yapmıştır. Buna sebep 
de, bu dönemde Özel Yükseliş Kolejinin talebe 
velilerinden aldığı senetlerden çok, yine bir aile 
şirketi olan ANTER in milyonları aşan yüklü 
senetLerin avansa alınmasıdır. 14 . 8 . 1968 tari
hinde tanzmı edilen kontrol raporunda ise, şu
benin Genel Müdürlük emirlerine aykırı ola
rak ticari kredilerde depasman yaptığı ve bun
dan kaçınılması gerektiği belirtilmiş ve Özel 
Yükeliş Kolejinin, Mayıs 1968 de depasmanını 
1 132 116 lira iken 2 . 9 . 1963 de 2 077 096 li
raya ulaştığı rapor edilmiştir ve alınan taah
hüt de 3 milyon lirayı aşmıştır. 

Yenişehir Şube Müdürünün ifadesinde ka
bul ettiği gibi, firmayı kredi limitine döndür
mek mümkün olmamıştır. Bunun üzerine bu 
firmanın Türk Maarifine olağanüstü yararlar 
sağlayıp, büyük hizmetler yaptığı mülâhazası 
ile, şubenin teklifi üzerine ipotek, arsalardaki, 
2 nci dereceden 3 ncü dereceye yükseltilmiş, 14 
numaralı parsel de 1 nci dereceden ipotek alına
rak kredi 4 milyon liraya çıkartılmış ve böyle
ce depasman, kredi tezyidi suretiyle Ikısa bir 
süre giderilmiştir. 

Depasman yine devam etmiş ve tekrar kul
landırılan kredi 8 milyon liraya yaklaşmıştır. 
Bu arada verilen raporlarla, ilgili murakıplar-
ca yetkili makamlar da ikaza devam olunmuş
tur. ilgililer bankaya ödeme yapmamış olma
sına rağmen 13 . 12 . 1968 tarihinde tanzim edi
len 982193 sayılı tahsil fişi ile 2 515 651 lira 
tahsilat gösterilmiş ve bilâhara, aynı gün kesi
len 771448 sayılı tediye fişi ile karşılanmış ve 
böylece şeklî muamelelerle de depasmıanlar gi
derilmiştir. Bu yapılan muamelelerin mevzuat 
ve talimatlara aykırı olduğu ise raporda kontro-
lörleroe belirtilmiştir. Yine ikaz ve raporla
ra rağmen Devlet Demiryollarından alman sa
hanın imar plânında özel okul sahası olarak 
tefriki de nazara alınarak, talebe adedinin ço
ğalması ve Özel Yükseliş Kolejinin memleket 
millî eğitimine büyük katkısı bulunduğu gerek
çesi ile Yenişehir Şubesince yapılan teklif dze-
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rin© alman kararla da, ipotekli gayrimenkul-
ler üzerindeki ipotek derecesi 4 ncü sıraya yük
seltilerek ipotek değerleri 8 400 000 liraya çı
kartılmıştır ve kredi böyleoe 11 milyon liraya 
tezyidolunmuştur. 

Bu şekilde depasman tezyidi kredi artırıl
ması suretiyle giderilmek istenmiştir. Kısa bir 
süre sonra 4 milyon liralık bir kredi de, ORMA 
Şirketi için, Sanayi Kalkınma Bankasına temi
nat mektubu olarak 'kullanılmıştır. 

Okulla ve maarifle ilgili olarak açılan bu 
krediden Orman Mahsulleri Entegre Ticaret 
Anonim Şirketi olan Orma'nın istifadesi ve 
sebeplerini anlamak mümkün değildir. 

Son kayıtlara göre 16 . 1 . 1970 tarihinde 
Ziraat Bankası Yenişehir şubesindeki kredi 
17 milyon liraya yükselmiştir. Bu tarihte tet-
kikatımız bittiğine göre, bundan sonra kredi 
depasrnan ve miktarların ne dereceye kadar 
yükseldiğini ise ancak Demirel biraderlerle, 
Yenişehir şubesinin Müdiresi hanımefendi bil
mektedir. Halen Özel Yükseliş Koleji adına Zi
raat Bankası Yenişehir Şubesinde 641/750 nu
maralı ticari mevduat hesabı açılmıştır. Bu he
sap için gereken teminat alınmamıştır. Depas-
manların gizlenmesi yönünde bu hesapdan fay
dalanılmaktadır. Bu husus muhalefet şerhinde 
gayst açık bir şekilde izah olunmuştur. 

Ziraat Bankası ile ilgili kredideki işlemler
le ilgili hususları şöylece toplamak mümkün
dür:. 

1. Provizyon alınmadan, yani araştırma 
yapılmadan çek kabul olunmuştur. 

2. Başka şubelerden provizyon istendiğin
de,, hesapta para olmadığı halde, hakikate ay
kırı beyanlarla ödeme yapılmasına imkân ve
rilmiştir. Usun süre ödeme yapan diğer şube
lerden Yenişehir Şubesine gelen hesabı cari 
mektupları defterlere işlenmemiştir. Bu mik
tar 13 . 9 . 1968 ils 17 . 12 . 1988 tarihleri ara
sında bankalardan gelen 27 mektupla cem'an 
3 740 500 liradır. Bu hususta kontrol aynen 
şöyle demektedir. 

«Şube, böyle bir durum karşısında, proviz
yonsuz ödemelere ait hesabı cari mektuplarını 
işleme almadan iade etmesi gerekirken, bu he
sabı cariyi iade değil bilâkis maksatlı olarak 
usu!?, süre elde tuttuğu görülmüştür». 

Bu hususta şube müdürüne sorulan sual üze
rine durumu şu şekilde izah etmiştir: «Hesabı 
cari listeleri çelik dolaba konulduğunda, kötü 
bir tesadüf sonucu olarak, dolabın çelik göv
desi ile çekmece arasına düştüğünden o günler
de hesaba intikal ettirilememiş bilâhara karşı 
şubelerden asılların aranmasında bulunmuş
tur» demiştir. 

27 aded cari hesapla ilgili belgeyi kasanın 
çelik gövdesi ile çekmece arasına attıran ve bu 
işle ilgili memurların elini bu boşluğa çeken 
cazibenin nedeni anlaşılamamıştır. 

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğün İsparta 
Şubesine gönderilen (Sayın Köker burada ise 
dinlesinler, onun okuduğunun bu da tersi) 402 
sayılı yazıda aynen şöyle der: «Yenişehir An
kara Şubemizin 641/750 sayılı vadesiz ticari 
mevduat hesabına yıl sonu bakiyesi 2 086 Ura 
93 kuruş olduğu halde, şubenizce provizyon alın
madan söz konusu hesaba zimmet yapılmak üze
re 31 . 12 . 1969 tarih 1992 sayılı tediye mek
tubu ile 1,5 milyon lira gibi önemli bir para
nın maledilmiş olduğu mezkûr şube kontro
lörünün 25 .3 . 1970 tarih ve 6 sayılı raporun
dan anlaşılmıştır. Firma, şubenizde kredili 
müşteri olmadığına göre, provizyon alınmak
sızın neye istinaden bu şekilde işlem yapılmış 
olduğu» hususunda acele bilgi istenmiştir. An
cak önerge verilerek soruşturma başladık
tan sonra bu türlü işlemlerin yapılması, 8.5.1970 
tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce 
şubelere tamim yapılmıştır. 

3. Bu da göstermiştir ki, tevdi edilen çek
lerle, hesapta para olmadan ödemeler yapılmış
tı :\ Bu fiiller Bankalar Kanununun 44 ncü mad
desine, Ziraat Bankasının Muhasebe Talimatı
na tamamen aykırıdır. Bu depasmanlar ve tev
diat hesabında mukavels dışı ödenen paralar 
i e? ara meclisinin yetkisini aşmakta ve yine Ban
kalar Kanunun 63 nci maddesine göre taki
batı gerektirmektedir. Keza, kreduıin açılışı 
da Ziraat Bankasının kuruluşundaki gayeye ve 
ilgili kanun maddesine ters olmaktadır. 

Çv. 'la gösterir ki, - illiyet rabıtası soran 
arkadaşlar dinlesinler - nizamname, kanun, 
kontrol ve murakabe dinlemeden üç yıl bu 
muamelelere cüret ve cesaretle devam eden 
ilgililer haklımda hiçbir işleme tevessül edil
memesi, özel Yükseliş Kolejine Türkiye'de baş
ka bir emsali olımyacak surette özel muame-
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le yapılması ise,, faydalananların «Demire!» 
soyadını taşımalariyle mümkündür ve böyle
ce, Ziraat Bankası eliyle Saym Başbakanın 
kardeşlerini zengin etme yoluna gidilmiştir. 

Vakıflar Bankasındaki hususlara gelince; 
durum şudur: 

13 . 5 . 1967 de açık hesap şeklinde Demi
rci'm kardeşlerine açılan kredi, kısa süre için
de 600 bin liraya yükseltilmiştir ve bu kredi 
tezyidinde de, Sayın Başbakanın kardeşlerinin 
yine başka bir aile şirketi olan Anter Şirketinin 
kefaleti alınmıştır. Başka kefil bulamamışlar 
gibi hep birbirlerine kefildirler. 

Anter Şirketine de az faizli 400 bin liralık 
ayrı bir teminatsız kredi açılmıştır ve bu kre
dilerin açılışında, bankanın usul sistemlerine 
aykırı olarak gayrimenkul teminatları alın
mamıştır. 

Özel Yükseliş Koleji için ikinci kez tezyid-
olunan kredi 1 600 GÖ0 liradır. Son defa, an
cak Devlet Demiryollarından alınan arsalardan 
iki parsel ve üçüncü dereceden ipotek yapıl
mak suretiyle 2,5 milyon lira borçlu cari he
sap, 1,5 milyon lira senet avansiyle 4 milyon 
lira kredi açılmıştır ve bu, bankadan,, «Demi
re!» soyadı ile en yüksek krediyi almaya ye
terli olmuştur. 

Böylece, Emlâk Kredi Bankasiyle Türk Ti
caret Bankası ve. diğer özel bankalarla birlik
te Demirel'lere ve ortaklarına aidolan büyük 
kısmı ile aile şirketi durumunda bulunan Te
rakki Kollektif, Anter, Orma ve Özel Yükseliş 
kolejleri için sağlanan kredilerin tümü 50 mil
yon liraya yakındır. 

Xlikandan beri izah edildiği gibi, belgeler
le tesbit edilmiştir ki; Günaydın Gazetesindeki 
neşriyatla, ona dayanarak önerge verfen iki sa
yın milletvekilinin iddiaları hayal mahsulü ol
mayıp, tamamen hakikatlere uymaktadır. 

Bu durumda Sayın Başbakanın, kendisini zan 
ve töhmetten kurtarması,, için; durumu daha 
geniş yetki ve salâhiyetlerle inceliyecek bir 
Tahkikat Komisyonunun kurulması zaruretine 
inanarak, Komisyondaki Â, P. li. üyelerin ek
seriyetiyle alınan bu kararlarına muhalif kal
mış bir üyesiyim. 

Ben diyorum ki; Devlet Demiryollarından 
alman arsalarda yolsuzluk vardır. Sınai Kal
kınma Bankasının tercihli ve himayekâr faaü-
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yetleri ortadadır. Ziraat Bankası, kanun ve 
talimat hudutlarını aşarak Demirel kardeşle
ri zengin etmek yolunu tutmuştur. Sayın De-
rnirel, bu durumun meydana çıkmaması için 
Komisyona baskıda bulunmuştur. Başbakanlı
ğı devrinde servetleri milyonları aşan kardeş
lerinin bu durumunu bilmediğini söylemesi gü
lünç olur. Devlet Demiryollarından alınan ar
saların, muhtelif bankalardan sağlanan 50 mil
yon kredinin hesabını vermek Demirel'e düşer. 
Basın ve efkârı umumiye de bunu beklemekte
dir. Ancak bu, bir Tahkikat Komisyonu kur
makla mümkündür'. Karşılıklı iddialar daha 
geniş delil ve incelemelerle ve huzurunuzda an
cak bir komisyon kurulmakla gelir. Bunu siz
ler de arzu etmektesiniz. Eğer oylarınız rapo
run kabulü yönünde olursa, Sayın Başbakan 
hesap vermekten kaçmış olacaktır; bunun ise 
vebali büyük olacak, vicdanlarınıza azap vere
cektir. 

Konuşmama son verirken, Heyetinizi saygı 
ile selâmlarım, (C.H. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Vahit Bozatlı; üzerinde 
efendim, buyurun. 

VAHİT BOZATLI (Sivas Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; 

İki arkadaşın vermiş bulunduğu önerge ile 
huzurunuza getirilmiş olan Soruşturma Hazır
lık Komisyonunun siyasi ve edebi yönünden 
çok hukukî yönü üzerinde durmak arzusunda
yım. 

Bütün üye arkadaşların ve Komisyonun bu 
konuda zannediyorum ittifak ettikleri bir hu
sus var. İttifak etmemiz gereken husus şudur: 

Türkiye'nin şartlarını en iyi bilecek mevki
de olan insanlarız, Türkiye'de kredinin arz ve 
talep ilişkilerini en iyi bilen kimseleriz. Türki
ye'de hiçbir bankanın «İllâ gel benden kredi 
al», demiyeceğini, muhalifi muvafığı, hepimiz 
kesinlikle biliyoruz. Bu itibarla; rakamlariyle 
basında açıklanmış, hattâ kredi alan saym va
tandaşın ikrariyle sabit olmuş 19,5 milyon lira
yı üç dört senelik bir teşebbüse, bir Ikuruluşa, 
resmî bankaların vermiş olması kanımca üzerin
de en küçük bir tereddüt olmaksızın, bir yol
suzluktu!', bir usulsüzlüktür. 
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Evvelâ bu konuda, Türkiye'nin kredi kapa
sitesini bilen insanlar olarak ittifak etmemiz ge
rekir. Ama, «Bu usulsüzlüğü kim yaptı, bu usul
süzlüğün icra ile ilişkisi veya bu usulsüzlük za
manında Hükümet Başkanı olan kimse ile, bu 
usulsüzlüğün, bu yolsuzluğun ilişkisi nedir?» 
bu konu üzerinde ayrıca tartışalım. 

Yine, Ankara'daki arsa fiyatlarını hepimiz 
çok iyi biliyoruz. Hiçbirimiz dünyanın öbür yü
zünden veya Aydan iki gün evvel Ankara'ya 
gelmiş kimseler değiliz. Ankara'da arsa fiyat
larının, istasyona bitişik bir yerde 350 lira et-
miyeceğini, belki bunun on misli edeceğini çok 
iyi biliyoruz. Abesle iştigal etmiyelim. Bir defa, 
bunun da bir yolsuzluk olduğunu kesinlikle, 
lütfen vicdanlarımıza müracaat ederek kabul 
edelim. Bunda da ittifak edelim. 

Bu yolsuzluğun sebebi ne? Yine ,bu yolsuz
luğun icranın başı ile veyahut Sayın Başbakan
la ilişiği ne? Bunu da tartışabiliriz. Ayrr"ayrı 
görüşlere sahibolabiliı iz; Ona hürmet ediyorum, 
ama Devlet Demiryollarının bitişiğinde bulunan 
ve bir bilirkişi tetkikatı yapılmaksızın, yüzöl
çümü 2 010 metrekare olan ve her halde birkaç 
parsele ayrılması mümkün olan bir arsanın, 
hiçbir ihaleye tabi tutulmaksızın, tarafsız hiç
bir bilirkişi tetkikatı yaptırılarak kıymet takdi
rine gidilmeksizin, birkaç milyonun, asgari iki 
üç milyonun üzerinde bir değer taşıyacağı hu
susunda zannediyorum mutlaka ittifak etmemiz 
gerekir. Aklımızın emrettiği bir sonuçtur bu. 

BAHRÎ KARAKEÇİLİ (Urfa Milletvekili) 
— Şûyulu olan bir arsa ihaleye tabi tutulmaz 
beyefendi. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Şimdi bir 
arkadaşım, «İhaleye verilir, verilmez» sorusunu 
bana tevcih ettiler. Müsaade ederseniz daha 
sonra söyliyeceğim bu fikrimi, şimdi şimdi söy-
liyeyim: 

Değerli arkadaşlarım, bir defa, yine ittifak 
etmemiz gereken bir nokta var, o da şudur: 

İdare zaman ,zaman bâzı takdir haklarına 
sahiptir. Çeşitli yönetim kurulları bu takdir 
haklarını şu şekilde veya bu şekilde kullanabi
lirler. Takdir hakkı demek mesuliyetsizlik de
mek değildir. Takdir halkkı demek lâyüsellik 
demek değildir. İdarenin tek bir görevi vardır; 
Devlet Demiryollarının tek bir görevi vardır: 
Devlet Demiryollarının hukukunu, menfaatini 

korumak... Eğer menfaatini korumak bir ihale 
yapmayı gerektiriyor ise, onu yapmaya mecbu
ruz. 

Verilen fiyat gösteriyor ki, o tarihte yetkili 
olan kimseler hangi sebeple olursa olsun, idare
nin hukukunu korumamışlardır, idareyi fahiş 
bir zarara sokmuşlardır. 

Sevgili arkadaşlarım, şuyuun izalesi gereki
yor ise -hukukçu arkadaşlarım da hattâ ol-
nııyan arkadaşlarım da çok iyi bilirler - onun 
bir yolu vardır. Şuyuun izalesi dâva yolu ile 
pekâlâ yapılabilir. İhale suretiyle satış yapıla
bilir ve gayrimenkul de lâyık olduğu fiyatı 
bulur. O takdirde burada bu konuda hiçbirimi
zin bir şey söylemeye hakkı kalmaz. 

Yolsuzlukların mevcudiyeti konusunda bir 
defa ittifak edelim; ondan sonra fail var mı 
yok mu, bu faili tâyin hususunda Yüce Heyeti
nize düşen bir görev var mı, yok mu konusuna 
gelelim. 

Bir defa, yolsuzluklar sabit. Türkiye'nin 
gerçeklerini hilen insanlar olarak bunların bker 
yolsuzluk olduğunu kesinlikle kabul etmemiz 
gerekiyor, vicdanımız bunu biz emrediyor. 

Bu yolsuzluğu yapan kimseler Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin Başbakanının yakınları. 
Sayın Başbakanın, gerek Başbakanlığından ön
ce, gerelkse Başbakanlığından sonra çeşitli ticari 
işler sebebiyle, bu yolsuzluğu yapanlarla ak
rabalığının dışında yakın ilişkileri vardır. Bu 
yakın akrabalık, başllbaşma bir şüpheyi davet 
eden olay. Her akrabalık illâ bir ortaklığı, il
lâ bir yakınlığı, illâ bir bilgiyi tazammun et
mez. Böyle bir iddiamız yok, ama bir bilginin 
mevcudiyetini kesinlikle ortaya koyan olaylar 
var. 

Bunlardan bir tanesi, Sayın Başbakanın eşi
nin, arkadaşlarım ifade ettiler, bir beraberliğin 
kesinlikle mevcudolduğunu, bir ayırımın olma
dığını; mallarının, paralarının müşterek ol
duğunu ; Demirel ailesinde öteden beri böyle ol
duğunu ifade ettikleri malumlarınızdır. Bunu 
ayrıca, Sayın Başbakanın aile hayatını anla
tan hâtıralarımdan da anlamış bulunuyoruz. 

SABRI KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Her gazetenin her yazdığına inanacak mı
yız? 

AHMET ÇAKMAK (Bolu Milletvekili) — 
Hani üzerinde konuşacaktın?.. 
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VAHÎT BOZATLI (Devamla) — îsin verin, 
sonucuna gelince zannediyorum mutabık kala
cağım... 

Sayın Başbakan kendi savunmalarında, dilk-
kat buyurursanız bâzı noktalara değiniyor, ki 
bunu bir hukukçu gözüyle dikkatten kaçırma
mak lâzım, diyor ki savunmalarında: «Benim 
bu olaylarla maddî bir ilişkim yoktur.» «Bunun 
isbatına delâlet eden bir delil gösterilmiyor» di
yor. Ayrıca, «Bir emir vermedim» diyor, 
«emir versem bile, hukukun şu şu kuralları 
var; kanunsun emrin icra edilmemesi gerekir» 
diyorlar. 

Şimdi, Sayın Başbakanın bu savunmasından 
şu neticeyi çıkarıyorum, yahut daha doğrusu çı
karmak gerekir: «Ortada bir yolsuzluk yok
tur» diyemiyorlar. «Yapılan işlerde bir usul
süzlük yoktur» diyemiyorlar; «Benim verdi
ğim bir emir yoktur; yapılan bu işlerle benim 
bir irtibatım yoktur; bu irtibatı müdellel hale 
getiren vesikalar yoktur» diyorlar. Bu iddia, 
bu savunma gösteriyor ki; yapılan şeylerin yol
suzluk seviyesinde olduğu konusunda Sayın 
Başbakanın da bir şüphesi, bir kanaati mevcut. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

SABRÎ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
—- O senin mantığın. 

VAHÎT BOZATLI (Devamla) — Şimdi 
başka bir şey, dalha söylliyeyim de. banini man
tığımın doğru olduğunu söz de kabul nim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (C. Senatosu İstan
bul Üyesi) — Üzeru'nde konuşmak için mz al
mıştınız. 

BAŞKAN — Saym öztürkçir% ibir üç", d̂ lfa 
gözle işaret ettim, ikaz ediyorum, r:>a ediyo
rum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNS (0. Sanatçın İstan
bul Üyesi) — iSaym 'Balkan, üzerinde konuş
sun. 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyiniz, 
Efendim, söz sırasında yanlısınız, gslir, burada 
konuşursunuz, lütfen rica ediyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (C. Senatosu istan
bul üyesi) — Üzerinde konuşmuyor. 

BAŞKAN — Hakkınız yok efendim. Yeri
nizden jkonuşmaya hiç hakikiniz yok. 

Herkestsn rica ediyorum, oturduğunuz 
yerden müdahale etmeyiniz. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Şimdi 
bakm, arkadaşlar; bir hukukçu olarak, hattâ 
aküı selim ısahilbi insanlar olarak dikkatinize 
arz ediyorum : 

14 Mayıs 1969 tarihinde arsa satışı yapılı
yor. önerge sahibi arkadaşlarımızın uzun 
uzun izah ve bahsettikleri ve Ibaisında çıkan 
arsa .satışı 14 Mayıs 1969 tarihinde yapılıyor. 
Sayın Başbakan, savunmasında ve biraz ev-' 

vel de Komisyon |öözcüsü arkadaşımız bir ta-
mimdr?n bahsettiler. Tamimin tardhi 14 Kasım 
1969 dur. Bunun mânası şu: Mayıs ayın
da yapılmış çeşitli yolsuzluklar, öyle zanıne-
diiiyor ki, 'Sayın Başbakanı da rahatsız etmiş. 
Kulağına kadar gelmiş olacak ki, bundan 
3 - 4 ,ay ısonra bir trrnim çıkarmak mecbu
riye tini ihiftsetmişlerdir. Nitekıim, tamimin 
metnini okuyun, dikkat edersieniz, yalnız isim 
eksik. Olayı o kadar (belirli şekilde ifade eden 
bir tamim muhtevası var. 

«Her ne şelkMe olursa olsun isim kullan
ma...» Balkın, tamimdeki muhtevaya bakın. 
«... isim kullanma ve intisap iddiasiyle vâki 
müracatların hiçbir surette halâsız, imtiyazlı 
muamelelere sebebolmaması...» Arsa satışını mü-
taakıp içı'karılan tamim. Bu, birtakım yol
suzlukların mevcudiyetine muttali olan insan
ların, yahut yetkililerin, vazifelilerin düşü
neceği İbir tamimdir. Bu, bir rabıtanın, bir 
illıiyetin, bir bilgimin dslilidir. '(A. P. sırala-
r ndan gürültüler.) 

Şimdi değerli arkadaşlarım, buna da bir 
kenara bırakıyorum, başka bir konuya geliyo
rum : 

Sayın Başbakan bu yolsuzlukların mevcu
diyetine (Şubat 1969 tarihinde verilmiş olan 
bu önerge ile muttali oldular; Şubat 1969 da 
önerge verildi. Basında konu enine boyuna 
izah edildi, yapılan yolsuzluk izah edildi. 
Şimdi, (bsm sormak istiyorun:, saym sorumlu 
Hükümet Başkanından sormak istiyorum, o ta
rihten bu yan?M basında, kamuoyunda bu 
kadar yer ifgal eden bu yolsuzluk konusunda 
ne /gibi ibir işlem yapılmıştır? Hllç mi, bir so
rumlu bulunamamıştır? Arkadaşlarımız size 
izah ediyorlar; en basi'fci arkadaşlar, en ba
siti, billhanıa daha birkaç ay evvel çıkardı
ğımız çeşitli kanunlar lîelbcfoiyle yatınmiann 
gayrimenkullere aikmasını önlemsk için çeşitli 
tedbirlere tevessül elen bir Hükümet milyon-
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lan ısadece gayrimenkul yatırımı için kredi 
olarak verirse, bu bir yolsuzluk değil midir?1 

Bu konuda bir Hükümsün Şulbat 1909 da 
muttali olduğu bir yolsuzluk üzerine veyahut 
bdr iddia üzerine bir şeyler yapması, birtakım 
taJhkikatlar, birtakım hareketler yapması ya
hut birtakım araştırmalar yapıp birtakım ted
birler alması gerekmez mi? Bunun mânası 
şudur, ıbunun sonucu şudur, arkadaşlar; bun
dan gücenmeyin, bunlair normal, mantiki ola
rak çıkarılan sonuçlar. Bunlan araştırmaya 
mecbursunuz, burada bir karar vereceksiniz. 

Arkadaşlanmız raporun sonunda, «Hiçbir 
emare» hattâ «... karine bulunamamış tırfe di-
yor, ona niye gücenındyor&unuz? Benim bu an-
lattıklanm karineden ileri geçen dalil mahi
yetindeki olaylardır. 

MESUT (HüLKi ÖNTO (Çanakkale Mil
letvekili) — Ne iıse izah et; b, size göre öyle. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlar, Sayın (Komisyon Sözcüsü, bu konu
daki İçtüzüğün 14 ncü maddelsirım 6 ncı fık
rasında 17 nci maddeye bir atıf yapıldığın
dan, «17 nci maddedeki yetkiler dâhilinde kal
mak suretiyle tahkikat yaptık» buyurdular. 
Dikkat edilirse, belki arkadaşlar okumak fır
satını, bulamazlar, 17 nci! maddenin 2 nci fık
rasın?! atıf yapılıyor. 2 noi fıkra ise, şahit 
dinleme veya buna benzer diğer delilleri top
lama görevini vermiyor, yalnız Hükümet kuv
vetlerinden yararlanma yetkisini ve dilediği 
vesikalan alma yetkisini tanıyor. 

Şimdi, İçtüzüğün bu maddesinin arkadaç-
lanmız tarafından bu şekilde anlaşıldığı, bu 
şekilde uygulandığı ve hattâ bunu biraz zor
lamak suretiyle bâzı şahitlerin ifadesinin alın
dığı da beyan edilmektedir. 

Şimdi, Sayın Başbakanımız savunmasında 
buyuruyorlar ve güzel söylüyorlar, «Bir olay, 
bir yolsuzluk olayı olmuş olabilir veya suç sa
yılan bir vaka, bir olay var, ama benim bunun
la ilgim ne, ilgime taallûk eden hiçbir delil 
yoktur.» diyorlar. 

'•" Şimdi bu savunmayı esas alırsak, biraz ev
vel okuduğum Tüzüğün bu maddesine göre, bir 
Başbakanın yetki suiistimali, vazife suiistimali 
suçunda, eğer o Başbakan yazılı bir emir ver
miş ise, ancak bu yazılı emriyle bu 17 nci mad
denin 2 nci fıkrasında bahsedilen vesikaları 

toplama yetkimiz olduğu için, yalnız o vesika
larla Başbakanın suçunu sabit hale getireceğiz. 
Onun dışında hiçbir yetkimiz olmuyor. Yani 
Başbakan şayet telefonla emir vermişse, şayet 
her hangi bir banka müdürüne şifahen ricada 
bulunmuşsa, Komisyonun sözcüsü arkadaşım 
şahit ifadesi almadığına göre, telefonla alınan 
bu gibi talimatlan tesbit etme yoluna gitmedi
ğine göre, tahkikatı bu yönde genişletmediğine 
göre bu suçla Sayııi Başbakanın illiyetini, irti
batını tesbite imkân yoktur. Şu Tüzüğün bu şe
kilde uygulanması, kanaatimce bu suç işlenmiş 
olsa dahi orjaya çıkarmaya, müdellel hale ge
tirmeye imkân olamaz. 

Bu konuda netice olarak şuraya gelmek isti
yorum: Komisyon; vazifesini tam yapmış, de
lilleri tam toplamış değildir. Komisyonun bura
daki görevi, hazırlık soruşturması yapmaktır. 
Halen bu kabîl soruşturmalann tabi olacağı usul 
genel ceza usulü olan Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanunudur. Onun dışında uygulanacak hiç
bir usul yoktur. Arkadaşlarımızın Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununu uyguladıklarına ve 
onun hükümlerine uyduklarına dair en küçük 
bir beyanlannı duymadık. Halbuki bu kanuna 
uymak mecburiyetindeler. Bu kanunun 153 ncü 
maddesinde ise aynen şöyle denilmektedir: 
(153 ncü madde hazırlık tahkikatına ait yetki
leri saptıyor) «Madde 153. Cumhuriyet Müd
deiumumisi, ihbar veya her hangi bir surette 
bir suçun işlendiği zehabını verecek bir hale...» 

«Zehap» Bakın arkadaşlar; delil, karine de
ğil, - sadece «zehab» ı kâfi görüyor. 

«Bir suçun işlendiği zehabını verecek bir ha
le muttali olur olmaz, hukuku âmme dâvasını 
açmaya mahal olup olmadığına karar vermek 
üzere hemen işin hakikatini «dikkatinizi çeke
rim» «işin hakikatini araştırmaya mecburdur.» 

Sayın Komisyonun Heyeti Umumiyenize da
ğıttığı, arz ettiğim raporun gerekçesini eni ko
nu tetkik ettim. Gerekçede Sayın Başbakanın 
savunma sadedinde ileri sürdüğü delillerin dı
şında hiçbir delil araştınlmamıştır. Yani, kanu
nun bu emri ile işin hakikati araştırılmamıştır. 
Tek bir şey arastınlmış; «Sayın Başbakanın 
ileri sürdüğü savunmalan, nasıl bâzı vesikalara 
dayandırabiliriz, onu nasıl bir nevi tevsik ede
biliriz?» Komisyonun görev tarzı bu olmuştur. 
Bu itibarla Komisyonun görevini tamamlama-
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dığı, tam yapmadığı, tarafsız kalmadığı kanısın
dayız. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa Milletvekili) 
.— Sen de Günaydının dediğinden başka bir şey 
söylemiyorsun. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Sayın ar
kadaşlar, Komisyon, sanki illâ bir şaibeyi - ku
sura bakmayın tâbirimi hoş görün - hakikati 
bulmadan ört - bas etmek görevini üzerine almış 
gibi yetki tecavüzünde de bulunmuştur. Şimdi 
bunu arz edeceğim. 

Biraz evvel bahsettiğim »Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 254 ncü maddesi kesinlikle 
delil takdir etme yetkisini hâkimlere vermiştir. 
Hâkimlerin dışında hazırlık tahkikatı yapan Ko
misyonunuzun - ki, halen Komisyonun fonksi
yonu budur, hazırlık soruşturması yapmakta
dır - tek bir delili eleştirmek, takdir etmek yet
kisi yoktur, olduğu ibi mevcut delillerle sonuca 
varmak mecburiyetindedir. 

Benim kanım şudur ki, biraz evvel kısaca 
bahs^ettiğim, hattâ müsaade ederseniz ilâve et
mek suretiyle tekrar edeyim; meselâ bunlardan 
birisi, raporda geçiyor, Vedat önsal adındaki 
Genel Müdürün beyanı, «Ben bir tazyike mâruz 
kaldım.» diyor. 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ—Nerede? 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Burada, 
raporun muhtevasında geçiyor, arkadaşlar. Ve
dat önsal, «Bu tazyike mâruz kaldım, ama va
zifemi tam olarak yaptım, bana tazyik yapıldı, 
dinlemedim.» diyor. 

Şimdi dikkat buyurun, böyle bir söz, böyle 
bir delil ortada iken, bir şahit «Ben bir tazyike 
mâruz kaldım» derse, bunu kamu oyuna açıklar
sa hangi komisyon, hangi yetki ile bu şahidin 
beyanını reddetmek, onu eleştirmek, onu tak
dir etmek yetkisini kendisinde görür? Buna yet
kimiz yoktur, arkadaşlar. Madem ki, bir taz
yik mevcuttur, bir delil mevcuttur, bir şaha
det, bir beyanat mevcuttur, «bir tazyik yapıldı» 
diye, bunu aynen kurulacak komisyona intikal 
ettirmeye mecburuz. Orası, gerekirse Yüce Di-
.van delilleri tartışacak «Bütün görgü şahitle
rine rağmen ben Sayın Başbakanın bu işle il
gisi olmadığına karar verdim» diyecek, o saman 
onu şaibeden kurtaracak veya aksini söyliye-
cek. Aksini söylediği takdirde de, Türkiye'de 

adaletin her şeya hâkim olduğunu, bir Başbaka
nın dahi suç işlediği takdirde cezasını göreceği
ni iftiharla söylemek fırsatını bize verecek. 

Bir fahiş hatanın içindeyiz; delilleri müna
kaşa etmek bizim hakkımız değil, bir illiyetin 
olup olmadığını tartışmak, Sayın Başbakanın 
eşinin beyanlarını reddetmek bizim hakkımız de
ğil, kendileri bir ortaklığın, bir beraberliğin 
mevcudiyetini söylemişlerdir. Bunu ne kasıtla 
söyledi, ne maksatla söyledi, bunlar arasındaki 
mübayeneti telif etmek, takdir hakkı olan yar
gıya aittir, hâkime aittir. Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu kendisini böyle bir takdirin içerisi
ne ittiği takdirde, size kesinlikle söylüyorum ar
kadaşlar, hiçbir Başbakan bundan böyle de ço
ğunluk, hele bilhassa böyle gözünü yumup oy 
verme yoluna gittiği takdirde, lâyık olduğu... 
(A. P. sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar, «Sözünü geri al, sözünü açıkla» ses
leri.) 

BAŞKAN — Sayın hatip, Millet Meclisinde 
kimse gözünü yumup... 

YAŞAR BİR (Sakarya Milletvekili) — Bir 
sen namuslusun, öyle mi? Sözünü geri al. (A. 
P. sıralarından gürültüler, «Sözünü geri alsın» 
sesleri.) 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Rahatsız 
olmayın. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, tavzih et
tireceğim efendim. 

Sayın hatip... 
SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon Milletve

kili) — Sen kimin hesabına konuşuyorsun? 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Güven. 
YAŞAR BİR (Sakarya Milletvekili) — Bir 

sen namuslusun, öyle mi? 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Efendim, 

ne dediniz? 
BAŞKAN — Sayın Bir, Sayın Bozath, Sayın 

Hatip, lütfen bir dakika efendim. (A. P. sırala
rından gürültüler.) 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Sözün sa
hibi benim, onu değerlendirmek, tefsir etmek 
hakkı da bana aittir. Benim söylemediğim sö
zü de bana mal edemezsiniz. (A. P. sıraların
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Hatip... • 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Merak edi

yorsanız, ne söylemek istediğimi tekrar edebi-
liv, açıklarım. 
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BAŞKAN — Sayın hatip sizden rica ediyo
rum, «Gözünü yumup rey vermek» tâbirinden 
ne kasdettiğinizi tavzih ediniz. 

VAHÎT BOZATLI (Devamla) — Tamam... 
YAŞAR BİR (Sakarya Milletvekili) — Sö

zünü geri alsın. 
BAŞKAN — Veya sözünüzü geri alın. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Sözümü 

açıklamak fırsatını.... 
YAŞAR BİR (Sakarya Milletvekili) — Geri 

al, geri al... 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Müsaade 

edin açıklıyayım. 
YAŞAR BİR (Sakarya Milletvekili) — Geri 

al, geri al!.. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Geri almam 

gerekirse alırım. 
Hele, hele o Başbakanın Grupu, hele o Baş

bakanın Grupu... 
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 

Bu iş Grup işi değil. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Müsaade 

edin, Grup işi, olmadığını biliyorum, (A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Cumhuriyet Senato
su İstanbul üyesi) — Kesin sözünü!.. 

BAŞKAN — Efendim, müdahaleleri kesi
niz; ben hatibe müdahale edip vazifemi yaptım; 
diğer taraftan iki defa da ikaz ettim, «üzerinde» 
diye, ama devamlı müdahale etmeyin lütfen. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Arkadaş
lar, ben bugün için konuşmuyorum, sözlerim 
Türkiye'nin geleceği için, dikkat buyurun. (A. 
P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen daha fasla 
tahriklere de sebebiyet vermeyin, ne demek is
tediğinizi tavzih edin. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Telâşa mahal yok... 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Neye telâş 
içindesiniz? (A. P. sıralarından gürültüler.) Say
gılı olsanız iyi olur. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Sen saygılı olacaksın. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon Milletve
kili) — Sen kimin hesabına konuşuyorsun ora
da? 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Dinlemesi
ni... 

BAŞKAN — Sayın Güven, ben müdahale et
tim. O halde bırakınız lütfen, sükûnet bulunuz. 
Müdahaleler durmuyor ki, hatip konuşamıyor. 
Bütün Meclise söylediğine göre, her halde aynı 
hassasiyeti her taraf gösterecek. Bu rey verili
yor. Lehte reyin veya aleyhte reyin gözün yu
mulup verileceğini söylemedi ki, bütün reylerin 
gözü yumup verileceğini söyledi. O halde tav
zih etmesi lâzım. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Arkadaş
lar, benim sözlerimi dinleseniz, pekâlâ benim gi
bi anlıyacaksmız ama, nedense dinlemeye ta
hammül etmek istemiyen arkadaşlarım çıkabi
lir. 

Şayet, bu gibi Soruşturma Hazırlık Komis
yonlarında biz delilleri münakaşa edecek, onla
rı tartışacak ve onları takdir etme yetkisini bu 
komisyonlarda görecek olursak, ne bugün, ne 
de bizden sonra gelecek Parlâmentolarda bir 
Başbakan aleyhinde, hele o Başbakanı tutan mu
ayyen bir grup var ise, onlar da bu Başbakan 
lehinde oy kullanma lüzumunu duyar ve oyları
nı mutlaka delilleri takdir şeklinde bir rapor 
hazırlıyan komisyonlarla beraber olursa, hiçbir 
Başbakanı veya hiçbir Bakanı Türkiye/de bun
dan sonra sorumlu tutmaya, işlediği suçun ceza-
siyle, cezasını görmesi için Yüce Divana şevke 
imkân olamaz. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun Millet
vekili) — Bütün bu konuştukların Günaydın 
Gazetesi için mi? Bir sonuca bağla. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Günaydın 
meselesi değil bu. Bunu sen anlamazsın, bu iş 
prensip meselesi.,. 

BAŞKAN — Efendim lütfen, müdahaleler 
yeni cevapları icabettiriyor, onlara cevap ver
mek yeni müdahaleleri icabettiriyor. Siz lütfen 
konuşmanıza devam edin efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlar, sözlerimi burada bitiriyorum. 

Bizim arzumuz, ne olursa olsun, bir Hükümet 
Başkanının, bir Başbakanın şaibeden uzak kal
masıdır. Her türlü şaibeden uzak kalmadığı tak
dirde bir Başbakan, bunu bilesiniz, bunu bilesi
niz o memleket özlediği buzura hiçbir zaman 
kavuşamaz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) Bir Hükümet Başkanı, şaibe al
tında kaldığı müddetçe, o memlekette özlenen 
huzur, özlenen asayiş hiçbir zaman kurulamaz. 
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Bunun ifadesi şudur : «Balık baştan kokar» 
sözü vardır.' Bu, halk için kötü bir örnek olur, 
bu, o ülkede hukukun hâkimiyetinin henüz te
sis edilemediği anlamına gelir. 

Bu itibarla, biz Sayın Başbakanın her türlü 
şaibeden uşak görev yapmasını temin için Yü-
C3 Divandan, Soruşturma Kornişonundan ka
çan bir yola girmemesi ve hattâ kendi arsula-
riyle gelip, «Adalet huzuruna çıkmak, Soruştur
ma Komisyonunun kurulmasma karar vermek, 
benim yüzde yüz haklılığıma güvencimin bir 
ifadesidir ve benim için bir tenıiae çıkma, her 
türlü şaibeyi reddetme vesilesi olacaktır, ben 
böyle bir talepteyim.» demesi memlekete büyük 
faydalar getirecektir. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Bu oyuna bir getirebilseniz. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Sisim ka
naatimiz budur. 

Saygılarımı sunarım. (O. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Mazhar Arıkan sırasını 
vermiştir, Sayın Abdurrahman Şeref Lâç, leh
te. Buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul 
Milletvekili) — Muhterem Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin muhterem âzası.. (O. 
H. P. sıralarından «Üyeleri» sesleri.) 

Cumhuriyet Halk Partili iki milletvekili Ca
hit Angın ile müteveffa Salâhattin Hakkı Esat-
oğlu'nım müştereken hazırlayıp Türkiye Bü- • 
yük Millet Meclisine verdikleri 13 Şubat 1970 
tarihli önerge ile Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti Başbakanı Sayın Demirel'in açıkça, açık
ça (O. H. P. sıralarından «Bravo, yaşa» sesleri.) 
yakınlarına menfaat temin ettiğini,, bu suret
le vazifesini kötüye kullanmış bulunduğunu 
iddia ederek, hakkında Anayasanın 90 ncı mad
desi mucibince Meclis Soruşturması açılması
nı istemişlerdi. 

Bunun üzerine, Büyük Millet Meclisinin ka
rarı ile kurulan 13 Numaralı Hazırlık Soruştur
ma Komisyonu, yaptığı tahkikat neticesinde, 
Sayın Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
Meclis Soruşturması açılmasına lüzum ve ma
hal bulunmadığına karar vermiş, bu kararı ih
tiva eden mazbatasını, raporunu 31 . 7 . 1970 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle- | 
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i şik Toplantısı Başkanlığına tevdi etmiş, bu ra
porun birer sureti de Yüksek Başkanlıkça Yü
ce Meclisin muhterem azasına tevcih edilmiş
tik, 

Muhterem parlömanterler, ekseriyetle itti
haz edilen işbu Hazırlık Komisyonu kararını 
ben inceledim. Ben, gerek iddia sahiplerinin, 
mücerret Günaydın Gazetisinin neşriyatını 
mesnet ittihaz eden, başkaca hiçbir delil gös-
termiyen iddialarını, gerek Hazırlık Soruştur
ma Kurulunun bu iddiaları cerh eden kararın
daki tafsilâtını ve gerekse karara muhalif ka
lan Güven Partili ve Cumhuriyet Halk Partili 
Komisyon üyelerinin muhalefet şerhlerini bu
rada tafsilen tekrar etmek istemiyorum. 

Çünkü, Komisyon kararını hepinim gördü
nüz ve okudunuz, burada da okundu. 

Ayrıca, benden evvel konuşan muhterem 
parlömanterler, bu hususları, yani raporun 
muhtevasını kendi noktai nazarlarına göre, 
kendi kanaatlerine göre izah ettiler. Bu ka
naatlere hürmet ediyorum ve hürmet etmeye 
mecburuz. Yüce Mecliste müzakereler ancak bu 
karşılıklı hürmet içerinde cereyan edebilir; 
gürültülerle, bağırmakla, insanların fikirlerine 
kaba kuvvetle karşı koymakla netice alın
maz ve Yüce Meclisin haysiyeti rencide edil
miş olur. Ben istirham ediyorum muhterem ar
kadaşlarım, sakin olunuz, ben kızmıyacağım, ya
vaş konuşalım, birbirimizi dinliyeilm ve bu 
Yüce Meclisin şanına, şerefine lâyık bir neti
ceye varalım. 

, ...... .. . . ^—-.j^n 
Muhterem arkadaşlarım, icabettiği takdir

de iddiaları, Komisyon raporundaki lehte ve 
alyhteki mütalâaları yine kısaca ele alacağım, 
tafsilâtına girişmiyeceğim, arz ettiğim gibi taf-
silen müzakeresi yapılmıştır. 

Benim üzerinde durmak istediğim asıl mü
him. mesele şudur: iddialarda dermeyan edil
diği gibi, Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad-
slne göre veyahut ceza Kanununun maddesi 
zikredilmemek suretiyle iddia edilmiş ol
masına rağmen, Türk Ceza Kanununun 209 ve 
210 ncu maddelerinde zikredilen suç veya suç
lar Sayın Başbakana kabili isnat mıdır? Değimli
dir? Varsa, böyle bir suç işlenmişse, yani, iddia
lara göre kanuni, hukukî ve cezai bir mesuliyet 

varsa Hazırlık Komisyonunun raporu reddedilsin, 
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soruşturma açılmasına karar verilsin, icabı ya
pılsın ; ama, yoksa, iddia kavli mücerretde ka
lıyorsa, elbetteki Yüce Meclis mesnetsiz ve 
delilsiz, mücerret iddialara dayanarak soruş
turma açılması için haksız, kanunsuz bir ka
rara varamıyacaktır, varması doğru değildir. 

Çünkü, bu Büyük Meclisten kanunsuz bir 
karar beklemek, bunun için evvelâ Komisyon 
raporundaki neticelerden keyfe mayeşa is
tidlallerde bulunmak mümkün değildir. 

Şimudi, Komisyon raporundaki neticelere kı
saca bir göz atalım: 

Önergede ileri sürülmüş bulunan, bu sebeple 
hazırlık tahkikatına mevzu 'teşkil eden, Başıba-
ıkan'm yakınlarına veya Başjbakan'ın yakınla
rının meiîlfaattlannda, yani; 

1. Temin ettikleri iş kredilerde, 

2. Aldıkları dış kredilerde, 

3. Satınaldıkları Devlet Demiryolları ar
sasında, ödedikleri vergilerde biıgayriihakkın, 
yani haksızlık, hak sahibi olmamak unsuru gö
rülmüş müdür Komisyonca ve muhalefet şer
hini veren kıymetli parlömanterlerce? Çünkü 
benden evvel konuşan kıymetli hatip, C. H. P.'li 
arkadaşımız Soruşturma Hazırlık , Komisyonu
nun delilleri trf.ıdire yetkisi olmadığını, olma
dığı halde delilleri takdir ettiğini, bu sebeple 
hatalı durumda olduğunu ileri isürdü. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Evvelâ, delil var mıdır, delil bulunmuş mu

dur ki, bu Komisyon o delilleri takdir etmsş ve
ya etmemiş olsun?.. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Haıia etmiyelim, hâdiseler orta
dadır. Eğer delil bulunmuş olsaydı, gene arka
daşımın dediği gilbi değildir mesele, Ceza Mu-
hakemeLeri Usulü (Kanununa göre, hazırlık tah
kikatım yapan müessese delilleri gösterir, «Bun
lar suç unsurunu ihtiva etmektedir» der, dere
cesini miktarını alâkalı mahkemenin takdirine 
terk eder; ama delilsiz bir lüzumu muhakeme 
kararı verdiği takdirde, yine 'Ceza Muhakeme
leri Uculii Kanununa göre o kararın o makama 
iadesi ve haiîıji delile müsteniden, r^çin tecziye 
istediğinin gösterilmesini bildirmesi ihtar 
edilir. 

Şimdi orUda delil yok, Komisyon, «Delil bu
lamadım» diyor; hattâ haltta o kadar «Bula
madım» diyor ki; «önerge sahiplerinden delil 

istedim, delil Günaydın Gazetesinde, dediler» 
diyor raporunda. «O neşretti, biz önergeyi tan
zim ettik, deM Günaydın Gazetesinden isteyin, 
dediler; Günaydın'a müracaat ettik» diyorlar 
raporda. «Acele telgrafla sorduk, cevap' ver
medi.» 

Burada konuştu muhterem arkadaşlarımız, 
hangisi hangi delili verdiğini, nasıl verdiğini 
söyledi mi? Ortada delil var mıdır ki, ibu Ha
zırlık Komisyonu delili takdir etmiş veya et
memiş olsun? Bir defa bunun üzerinde ehem
miyetle (durmak lâzımdır. 

Muhterem muhalefette de, muvafakat par
t i n d e de laymetli hüku'kçu arkadaşlarımız var
dır. Büyük bir meselenin üzerinde fikir yürü
tüyoruz, meclisleri aylardır meşgul ediyoruz. 
Eğer bir harb ilânı mevzuubahsolsa, Türkiye 
Devleti tehlikeye 'mâruz balsa, tahmin etmiyo
rum M, bu kadar ehemmiyetle (bu Meclis'in He
yeti ünıumiyesi İttifakla üzerinde durabilsin; 
bâzı mâniler çıkar, ama bu mesele üzerindeki 
ittifak şayanı dikkattir ve ben şayanı 'şükran 
addediyorum, şayanı şükran addediyorum, ama.. 
(ö. H. P. sıralarından gürültüler). 

Muhterem arkadaşlarım, meseleleri bu ka
dar ehemmiyetle tetkik ederken mutlaka süku
netle ve itminanı kalple, kimseye iftira etme
den, kimseye hakaret ötmeden, hakdan ve ada
letten ayrılmamak şartiyle karara '/armalıyız. 
Yüce Meclisin muhterem üyeleri ancak bu va-
•öîflariyle Türk tarihine bu mühim hâdiseyi 
kaydedebilirler. Aksi takdirde İbizim için çok 
kötü neticeler hâsıl olur. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel Milletvekili) — 
S'z tarihi vr^iifenizi yapıyorsunuz. 

ABDUREAHMAN ŞEREF LAÇ (Devamla) 
— Üzmeyin kendinizi, cevap vermeyeceğim. 
Ben sizleri kırmak istemiyorum, siz de ıbeni 
kırmayın. Meclisin mehalbettini, haysiyetini, şe
refini müştereken koruyalım, ricaim bu. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — Sana anı düştü Meclisin şerefini koru
mak? Sen kendini teşhir ediyorsun. 

A3DURRAHMAN ŞEREE LAÇ (Devamla) 
— Şimudi muhterem arkadaşlarım, raporda de
lil, unsur gösterilmiş midir, bulunmuş mudur? 
Yoktur. 

Ayrıca, Barbakan Süleyman Demirel, kar
deşlerine temin edilen menfaatlerde; 



T. B. M. M. B : I 16 . 12 . 1970 O : 2 

1. Memuriyetine ait vazifesini, 
2. Sıfatını suiistimal etmiş midir? Yani, 

yakınlarının temin ettiği menfaatlerde Başba
kan'in vazifesinin veya sıfaltının suiistimali un
suru görülmüş müdür? Niçin muhterem arka
daşlarım 'bu kadar konumlunuzda - 'bilhassa mu
halefetten- bu unsurların mevcudiyetini ileri 
sürmediniz ceza hulkuku bakımından? Hukuk 
Devleti, hukuk parlâmentosu ancak hukuka. 
dayanır, lâfa değil. 

Arkadaşlarım, Sayın Başbakanın yakınları
nın temin ettiği menfaatlerde Başbakanın vazi
fesinin veya sıfatının suiistimal edildiğine dair 
suç unsurunu Komisyon görmemiştir ve rapo
runda yoktur; muhalefet şerhlerinde de yok
tur. 

ORHAN OKAY (Konya Milletvekili) — An
lama kabiliyetin yoksa biz ne yapalım? 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Ne olduğunu biraz aşağıda söyliyeceğim. 

iç kredilerde Başbakanın kardeşlerinin Tür
kiye Ziraat Bankası, Emlâk Kredi ve Vakıflar 
bankalarından aldıkları ticari kredilerde bi
gayrihakkm unsuru mevcudolmadığı, bu ban
kaların sağlam teminat karşılığı ikrazda bu
lundukları etraflıca izah edilmiştir. Bu ban
kalar istisnai olarak yalnız Başbakanın kardeş
lerine kredi veya menfaat temin etmiş değiller, 
başka muameleleri ve başkaca diğer müşterile
riyle kendi aralarında idare meclislerinin ida
re müdürlerinin, idarelerinin sağlam gördük
leri müşterileri arasında birçok muameleler ce
reyan etmiştir, eder. 

Banka idaresi bir müşterisine açtığı kredide 
bir hata, bir eksik muamele yaptı ise, bu, müş
terinin hak sahibi olmadığı mânasına gelmez. 
Nitekim, kıymetli bir hatip Yenişehir Şubesin
de bâzı usulî hatalar olduğunu, (o hatip, öner
ge sahibi Cahit Angın'dır) ama kısa bir müd
det sonra bu hatanın, depasmanın düzeltildiği
ni söylemiştir. Hata olmuş olabilir, ama «Hak 
sahibi değildir, alamazdı hu parayı» demek 
başkadır, «Bigayrihakkm menfaat temin etmiş» 
demek başkadır, «Banka hata işlemiş» demek 
başkadır. Bankanın hatası varsa kendisine ait
tir, hakkı ortadan kaldırmaz, hak zail olmaz 
hata ile. 

Muhterem parlömanterler, vaktinde bor
cunu ödemiyen, hattâ iflâs eden müşteriler yok 

mudur? Bunlar kredi aldıkları zaman haklı 
idiler de sonradan hadis olan ticari müşkilât 
ve diğer faktörler dolayısiyle servetlerini kay
bedip, iflâs edince bankaya olan borçlarını ödi-
yemedikleri için, bunların vaktiyle bankadan 
kredi almakta hak sahibi olmadıklarını iddia 
edebilir misiniz? Olsa olsa ve varsa hileli iflâs
tan bahsedilir ki bu ayrı bir hukukî ve kanunî 

- meseledir; o da varsa. Bunların kardeşleri ve
ya 'bahaları, bilfarz Başbakan idiyse, vazifesini 
veya sıfatını kötüye kullanmış mı olur? Böyle 
bir iddia yapılabilir mi? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Kaldı ki kredi mua
melelerinin cereyan ve icrası sırasında bir mua
melenin bankaca eksik yapılması, yukarda da 
arz ettiğim gibi, hak sahibi olmadığı için kre
diyi bigayrihakkm aldığının da delili sayıla
maz. Sonradan iflâs edince, onun Başbakan 
olan babasına, «Gel sen, nüfuzunu vaktiyle kul
landın, oğluna menfaat temin ettin, şimdi bu pa
rayı öde...» Ya ödiyemezse, ya oğlunu mira
sından mahrum etmişse ne olacak? (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Muhterem 
arkadaşlar, bu yola gidilemez, bu bir haksızlık 
olur. O adamı durup dururken ithama kalk
mak hem kul, hem Allah nazarında hem gü
nahtır, hem ayıptır; olamaz. 

Bir noktaya daha temas edeyim kısaca. 
Muhterem arkadaşlarım, 
Başbakanın kardeşleri kredi almış; alaMLir. 

Başbakan da alabilir. «Başbafcan ticaret yapa
maz» diye menedici bir kanunî müeyyide var 
mıdır? Yoktur... 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — 
Zor alır. zor alır, aşiret değil hurası. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂC (Devamla) 
— Kardeşleri krediyi alabilir, şirkette Başha-
kan da ortak olabilir. 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — 
Olamaz, olamaz. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Yani Başbakan oldu diye... 

ORHAN ÎBİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
Nasıl alabilir?.. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (De
vamla) — Hukukatn. konuşuyorum. 

ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
Sen kim, hukuk kim ıSen (MarMa Sadettin 

| Bilgiç'in elini ;öpüyordun... Sen îhukukçu ideğil-
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sin, sen faziletli de değilsin. Seni İstanbul Ka
rasundan da tanırım. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Ssiym Birgit.. 
Sayın Birgit... Hakaret ediyorsunuz, Sayın 
Birgit... 

ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
Bana bak Abdurrahman Şeref.. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit din-
lemjemelkte devam ederseniz ihtar vereceğim. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Hukukçu Sosyalist Orhan nasıl hukukun 
karşısına çıkıyor, herkes duyuyor. 

'ORHAN BİRGİT (Ankara Milletve'Mld) — 
Bana bak Abdurrahman Şeref... 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Hukukan cevap ver hukukan, siz ıbir hu
kukçusunuz. 

BAŞKAN — Sayın Birgit... Sayın Hatip, 
siz bir şahısa hitabetmeyiniz. Sayın Birgit siz 
de söz almadan konuşmayın. 

ORHAN BİRGİT (Ankara MilatVe'kili) — 
Ben ısöyldyeceğim. Albdurrahman Şeref... 

BAŞKAN — Sayın Birgit, söz vermedim-
M, efendim. 

ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
Ben söyliyeceğim Sayın Başkam. 

BAŞKAN — Söyliyemlezsiniz efendim, ısöy-
liyemezsiniz. 

ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
Ben söyliyeceğim... 

BAŞKAN — Hayır efendim, söyliyemezsi-
niz. 

ORHAN BİRGİT (Aşikara Milletvekili) — 
Abdurrahman Şeref, Millet JVbclisi Kütüp
hanesindeki mecmuada kendi hakkında ns ya
zıyor söyliyejbilir misin?.. Hukuk talebesi! Ab
durrahman Efendi... (Gürültüler.) 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Efendim, dış kredi meselesi ışu. 

BAŞKAN — İçtüzüğe göre söz almadan 
konuşmanız dahi ihukuk dışı hareket Sayın 
Birgit. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Avrupa Yatırım Bankasının açtığı kredi
den 1,5 milyon dolarlık kısmının Başbakanın 
kardeşlerinin almasında da haklı olmamak 
unsuru raporda görülmemiştir, Her vatandaş 
gibi Başbakanın kardeşlerinin de DU krediden 
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haklı olarak istifade etikleri anlaşılmıştır. Bu 
hakkın istimalini de, onlara, Avrupa Yatı
rım Bankası mukavele ile temin etmiştir. Bu 
muamele münhasıran Demirelin kardeşlerinin 
ORMA Şirketine yapılmış değildir. Aynı 
yıl içinde diğer altı firmaya, ' muhtelif mik
tarlarda olmak üzere, en azı 467 000 dolar, 
en çoğu 5 000 000 dolar bir firmaya, ikraz 
edilmiştir. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul Milletveki
li) — Hoca sen belediyede çalıştın, bu imar 
meselelerini iyi bilirsin. 

ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
Bir de rumlarm vekâletinden bahset. 

BAŞKAN — (Sayın Bingit, Sayın Birgit rica 
ederim efendim, istirham ediyorum, hakkınız 
yok efendim, hakkınız yok.., 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (De
vamla) — Bu parayı almakta hak sahibidirler 
de, ORMA Şirketi, Barbakanın kardeşlerinin 
ortak olduğu şirket olduğu için mi hak 
saihilbi değildir? Bu iddia kanuni mesnetten, 
hukukî mesnetten mahrumdur. Bu iddia mücer
ret iddia olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çatısının altına gelemez -arkadaşlarım; delilsiz 
gelemez. 

Devlet Demiryolları larsası - kısaca arz edi
yorum, konuştular, anlatıldı, Foiliyoruz - İmar 
Kanununa göre şüyulandırılan ve heyeti umu-
miyesi 25 410 mg olan ariıa. Bu arsanın 23 400 
metrekaresi Ali Demirere aittir. Efendim, Şo
förler Cemiyeti vaktiyle, sahibiymiş, imar du
rumu alamamış, sonra satmış, ondan sonra baş
kası imar durumu vermiş.. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul Milletve
kili) — Sen belediyede çalıştın, onu iyi bilir
sin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, t>ek 
elimle yok ki, müdahale olmasın. Nasıl 
idare edeceğiz bu müzakereyi? 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul Milletve
kili) — Ne yapalım?.. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (De
vamla) — Daha çok kıvranacaksınız hukuk 
karşısında. 

BAŞKAN — Efendim, «Ne yapalım» diyen
lere cevap veriyorum; oturup dinliyeceksiniz. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (De
vamla) — Hukukun karşısına zorbalıkla çıkık 
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maz, Burada ıbu kadar saıniin var, görüyor 
skû, «Hukuka deyince naml 'sıkışıyorsunuz? 

Şimdi, .arkadaşlarım; süyulandırma şu de
mektir : Belediye Kanununa göre, imar Ka
nununa ive imar nimıılarma şöre iki komgu c..r-
sadaıı 'biri münferiden 'g'ayrikabi'M. istifade 
olursa, bunun... 

FJŞREF D'SMNÇAY (İs^aulbul Milletve
kili) — Koca gu ilâmları anlat. 

'BAŞKAN — Sisden rica ediyorum, efen
dim, Ibir .saym tiyeyo ricadan 'başka hanimi va
sıtayı kullanabilirim? Sizden son defa rica 
ediyorum. Tekrarı halinde de i'htara 'müracaat 
edeceğim. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Be-
vaTîîlf,) — Kabili: ifj'iifai:' komşusuna, kanunen 
eatrı zaruridir. Kanım banu (harman. eder, 
aki .r-:r,::a da birleşir, L3onr?j ' der ki : «Aranızda, 
anladın, îıaü^iriz münasip ıgörüvoriianız, -ara
nızda, ama, umumun, aramda değ-l, ilklnk'n 
arasımda müzayede yapın, isterseniz ikiniz otu
run başbaşa verim, isterseniz mahkemeye gidin 
şûyııım izalesini yapın, ikinizden birinin olacak
tır.» 

Çünkü, tek başına biri kullanılmıyor. 
Şimdi, Devlet Demiryollarının arsası bura

da gösterildi. Bir arkadaşımız koskoca birşey 
değil, şerit halinde, bir tarafı iki metre, bir ta
rafı 8 metre, derinliği 20 »metre. Müstakil ola
rak bir inşaatın yapılmasına müsait değil, bir 
yol fazlası kalmış Devlet Demiryollarına. Onun 
yanında büyük arsa var, kanun icbar ©diyor. 
Belediye Reisi Kalk Partili Sezai Beydi, daha 
evvel .İmar müdürü müstakilmiş; Bunlar lâf, 
imar müdürü belediye reisinin emrindedir. He
le dinlemesin, olur mu öyle şey? (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) Gürültü yok, dinleyin, 
sabırlı olun. Sabırlı olmak iyi şeydir, zordur. 
iddiayı ileri sür. alksi sabit olsun^ tahammül 
güç ama mecbursunuz parlömanterler. 

Binaenaleyh, Devlet Demiryollarının arsası 
müstakillen satılmaz, metrekaresi bir liraya 
alınmaz, kalır öyle. Devlet Demiryolları Devlet 
müessesesidir, malını kıymetlendirmeye mec
burdur. Adama sorarlar, derler ki, «Niye kıy
metlendirmedin? Kanun emrediyor, «Birleşti
receksin» diyor, birleştiriyorlar. Açın mahke
meye bir dâva, dâva edin, deyin ki; bu kanun
suzdur, belediye yapmıştır bunu... Başbakanın 
ve kardeşlerinin ne alâkası var? 

Kalkıyor, Ali Demire! belediyeye, Devlet 
Demiryollarına müracaat ediyor, diyor ki; 

«Malımız harman oldu, kanun bunu yaptı, alır 
mısın satar mısın?» Devlet Demiryolları niye 
alır? Almaz ki, ne yapacak? Kanunen arsa 
ticareti yapamaz. Bâzı bankalar da yapamaz, 
yalnız Devlet değil. Satmaya mecbur. «Mahke
meye gideyim mi?» diyor; Devlet Demiryolla
rı diyor ki; «Gitme.» 

KEMAL ÖNDER (izmir Milletvekili) — 
Kanunsuz... 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
—J İs'tö Sayın Vedat unsal içinizde, beyanları 
var; bana inanmıyorsanız ona sorun. 

HASAN KORKMAZDAN (Deniıald Millet
vekili) — Sana bir şeyler oluyor. 

BAŞKAN — Sayın önder, siz idarecisiniz, 
lütfedin. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Diyor ki; «Kıymet koydurayım, mahkemeye 
gitmeye lüzum yok. Aramızda anlaşalım.» Kıy
met konuyor ve satılıyor .Efendim, kıymet az 
konmuş da, iki ekspertiz yapılacakmış da, ya
pılmayacakmış da şu bu falan falan... Umum mü
dürün beyanı var; «Satışta usulsüzlük yoktur, 
kanunidir, doğrudur alma, Başbakan daha ucu
za almak için baskı yaptı dinlemedim, kanun 
emrini yerine getirdim.» diyor. 

Evvelâ; 
1. — Umum müdürün beyanıyla kanunun 

emri yerine gelmiş; kanunsuzluk yok. 
2. — «Tazyik yaptı, dinlemedim.» Onun da 

hesabı mahkemede görülecek, o ayrı. Demek ki, 
usulsüzlük yok. 

Deımiirerin kardeşlerinin ödediği vergilere , 
gelince.... 

Sayın önerge sahipleri Ali Demirel'in 1965 
senesinde 226 lira vergi ödediğini, sonra 45 mil
yona kısa bir zamanda sahibolduğunu ileri sü
rüyor. Verginin azlığı veya çokluğu, servetin 
miktarına ve tezayüdüne nasıl, ne zaman ve ni
çin müessir olur? Bunu izah kolaydır. Bir arka
daşımız bunu yavaşça, kısaca anlatmıştı. 

Arkadaşlar; mühim olan nokta şudur; Gü
naydın Gazetesi bu vergilerden bahsederken der 
ki; «Hesap uzmanlarına hususi mahiyette tetM-
kat yaptırdık, Ali Demirel 1965 senesinde 226 
lira vergi ödemiştir.» önerge sahipleri de bunu 
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aynen alırlar. Delilleri budur. Soruşturma Ko
misyonunun heyeti merak etnûş, o hesap uz
manlarını bulmuş. Hakikaten onların hesap uz
manları, bir de Maliye hesap uzmanları bir eser 
neşretmişler: «1965 senesinde ödenen vergiler.» 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu o eseri bul
muş Ali Demirel 1965 senesinde 226 lira vergi 
ödemiştir, ama hangi Ali Demirel? Çubuk'taki 
Bakkal Ali Demirel. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Ve bu delil Günaydın Gazete
sinin ve önerge sahiplerinin delili, işte takdir 
edilmiyen delil bu. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gelelim Başbakana izafe edilmek istenen su

ça. 
önerge sahipleri, önergelerinde, arz ettiğimiz 

gibi münhasıran Günaydın Gazetesinin neşri
yatına dayanarak şu iddiada bulunmuşlardır : 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya Mil
letvekili) — Ne yazıyormuş Günaydın Gazetesi? 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, lütfen, hakkı
nız yok sual sormaya... 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
«ıSayın Başbakan Demirel'in Başbakan olduk
t a sonra makam ve m'evlkiinin sağladığı imkân
larla bankalara ve Devlet dairelerine baskı yap
mak suretiyle ailesine mensup yakınlarını kısa 
süre içinde zenginleştirdiği bu yayınlarla (yani, 
Günaydın yayınlarıyla) anlaşılmaktadır.» diyor 
önerge sahipleri. 

Devam ediyorlar: «Devlet ve memuriyet nü
fuzunun bu suretle kendisine ya da yakınla
rına çıkar sağlamak için («yakınlarına» değil 
aynen okuyorum, öyle yazmışlar raporda) kul
lanılması bir vazife suiistimalidir ve kanun
larımıza göre suç teşkil etmektedir. Türk Ce
za Kanunu madde 240». 

Maddesini de gösteriyor Sayın Başbakan 
aleyhine, soruşturma açılsın ve Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesinin tatbiki temin edilsin 
diye. 

Devam ediyor: «Bu sebepls, Başbakan De
mirel açıkça yakınlarına menfaat temin et
mek maksadiyle vazifesini kötüye kullanmış 
olduğundan, hakkında Anayasanın 90 ncı mad
desi mucibince Meclis Soruşturması açılması
nı saygı ilo arz ve rica ederiz. Salâhattin Hak
kı. Esatoğlu - Cahit Angın.» 
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Delil: Günaydın Gazetesinin neşriyatı. Baş

ka bir delil yok. 
Başbakan Demirel ise; Türkiye Büyük Mil

le i Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına bu 
önerge clolayısiyle verdiği 2 Nisan 1970 tarihli 
o25 sayılı dilekçesinde; «Hakkımdaki isnatların, 
benim, Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sinde yazılı suçu işlediğimi gösterir en ufak 
bii' emaıeyi dâhi ihtiva etmekten uzak iftira
lar olması karşısında, bu isnatlar hakkmdai 
scrdedebileceğim tek mütalâa, isnat sahipleri
ni ispata davet etmekten ibarettir.» demiş. 

Filhakika, Sayın Başbakan isnatların men-
tamı teşkil eden Günaydın Gazetesi aleyhine 
hukuk ve ceza mahkemelerinde dâva açmış
tır ve davalı gazeteye ispat hakkını tanımış
tır. İstanbul ve Ankara savcılıklarınca Gü
naydın Gazetesi aleyhine 24 ve 25 Mart 1970 
tarihlerinde açılan kamu dâvalarında, 9 ay
dan beri isnadı, yapan gazetenin sanık mesulle
ri isnatlarını ispat zımnında on ufak bir delil 
ikime ütmemişler. Bu bal bir tarafa, aleyhleri
ne Sayın Başbakanın Ankara 5 nci Asliye Hu
kuk Mahkemesi nezdinde ikâme eylemiş bu
lunduğu 970 e 105 sayılı hukuk dâvasına ver
dikleri ssasi cevapta ışöyle demişlerdir: «Neş
riyatta davacıya (yani Başbakana) açık veya 
üstü örtülü bir şekilde kardeşleri lehine nüfu
zunu kullandığı ifadede ima edilmemiştir. Da
vacıya bu itham Meclisten gelmiştir». Yani, 
O. H. P. milletvekilleri Salâhattin Hakkı Esat
oğlu ile Cahit Angın'dan. Onlar da gidiyor öner
ge veriyorlar, o da diyor, «Onlar itham etti.» 
Paslaşma.. 

«Fİ'sim böyle bir yazımız .yoktur, itham 
bizim dışımızdadır.» Günaydın Gazetesinin ver
diği cevap. 

Muhterem, arkadaşlarım; bir nokta üzerin
de durmak istiyorum. Muhterem arkadaşları
mı?, buraya geliyorlar, delilsiz, mesnetsiz, mü
cerret, Günaydın Gazetesinin isnatları.. Ken
dilerinden eklenen hiçbir şey yok. «Gelsin,, Sa
yın. Başbakan şurada kabul etsin soruşturma
yı. Niçin hesap vermekten kaçıyor?» Kim de
miş hesap vermekten kaçıyor?., isnat yapıl
dığı gün Sayın Demirel mahkemenin karşısı
na çıktı; «Hesap vermeye amadeyim, buyurun 
ispat edin » dedi. Hesaba oturmuş,. (C. H. P. 
sıralarından gülüşmeler) Ne zannediyorsunuz?.. 
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Sizin delilsiz, mesnetsiz.. Muhterem beyefen
diler, muhalefetteki arkadaşlarım; hepinizi it
ham etmiyorum, Önerge sahiplerini itham edi
yorum, delilsiz olmaz.. (Sağ sıralardan gürül
tüler, «yuh» sesleri) Neye, neye bu gürültü?.. 
Siz koskoca Başbakanı itham edersiniz, bana 
oradan lâf atarsınız haklı olursunuz da, ben 
sizi itham edersem haksız olurum.. Olmaz böy
le şey.. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım. Başbakan 
hesaba oturmuştur, mahkemenin karşısındadır. 
isnadı yapanların ispat haîda vardır, gelsin 
ispat etsin. Orada, ceza mahkemesinde usul şöy
ledir: Hakaret dâvası açmıştır, - hukukçu ar
kadaşlarımız çok iyi bilir - hakaret dâvasında 
maznun eğer haksız ise, iftirası sabit olursa 
mahkûm olur ve mahkûm olmaması için, «de
lil ikâme edeceğim» dediği zaman.. (C. H. P. 
sıralarından; «Başbakan o hakkı tanıyor mu?..» 
sesi) Başbakan ister tanısın, ister tanımasın, 
o tanımıştır, Anayasa ispat hakkını vermiştir 
maznuna. Memurun vazifesinden dolayı kendi
sine isnatta bulunduğu için,, Başbakan tanıma-
sa bile maznun isbat hakkına maliktir, ispat 
edecektir, edemezse mahkûm olur. Ederse ve 
bu arada da karşılıklı bir dâva açarsa, hattâ 
dâva açmaya lüzum yok, karşı taraf mahkûm 
olur. Neden kaçmış Başbakan hesaptan?.. Her 
türlü hesabın karşısına oturmuş mahkemede, 
âdil Türk hâkiminin karşısına' oturmuş. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler) 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
Kaçıyor ya! 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ' (Devamla) 
— Ne zannediyorsunuz? Ya!. Maisal yok, bağır
makla olmaz, hukukçular bağırmaz. Bakın, gö
rüyorum hüfeukçu arkadaşlarımızı, Orhan Bir-
git müstesna hiçbir tanıcisinden ses çıkmıyor. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
'Semi bir hukukçu alarak ayıplıyoruz, ayıplıyo
ruz. 

BAŞKAN — 'Sayın özgüner, çok itiyad ha
line gdtiirdiniz müdahale ötmeyi, itiyad haline 

getirdiniz. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekilli) — 
Hatibin Umumi Heyete hitabetmesi lâzımıgel-
mez mi? 

BAŞKAN — Efendim hatibe söylüyoruJm, 
Umumi Heyete hitabedeceğini ikaz ettim, ama 

I isiz müdahalenizle ne Reisi, ne de hatibi dinli
yorsunuz. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletve
kili) — Efendim, sözleriyle hukukçulara ha
karet ediyor. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
I —Muhterem arkadaşlarım, ben hakaret etmem. 

Ben kanun adamıyım, kanunlarla konuşurum, 
hakaret edenler düşümsün. 

0. H. P. li iki milletvekilinin, : Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesinin 'Başbakan hak
kında tatbik edilmesi taleplerini ve bu madde
ye göre suç unsurunu şöyle 'bıiır araştıralım 
ve gözden geçirelim. 

240 ncı madde der ki: «Kamunda yazılı hal
lerden başka, her ne surette olursa olsun va
zifesini .suiistimal edem memur 'cezalandırılır.» 

Kamuma göre suçun 'mahiyeti medir?. 
Mııhtsrem arkadaşlarım, ceza hukuku pro

fesörü Faruk Erem, «Ceaa Hukuku» isimli ese
rinde şöyle der: «240 mcı. maddedeki bu hü
küm 'tamamlayıcı hükümlierdendir. Her ne su-
reile olursa olsum vazifemim 'suiistimalinin suç 
sayılmasını bağdaştırmakta güçlük varsa da, 
kanun vaizimin «Kamunisuz ,suç olmaz» kaidesin
den faraıgait edebileceği düşümüleaniyeceğine 
göre, her halde 240 mcı maddenin kamumi ısınır
ları mevcudolmak lâzımgelir.» 

Filhakika bu. muhterem 'profesörü tereddü
de ve tefsirle sevkedem saik, 240 ncı maddede 
mevcut kısmî vuzuhsuzluktur. Çünkü bizim 
ceza mıeıvzuatımıaa umumî mânada memurum 
vajzifeisini suiilstimal suçu, evvelâ mülga 1274 
Urihli Ceza Kamumıımum 102 mci maddesine 1330 
tarihimde bir ilâve yapılmak suretiyle girmiş, 
sonra bugün meriyette bulumam - aldığımız ak
tarma kanundur. - 1 'Mart 1926 tarihli ve 765 
•sayılı Türk Ceza Kanumuimuzun 228 mci mad
desine, 'mehazında vazifeyi suiistimal umumî 
şekilde keyfi muamele olarak tesis edilmiş ol
duğu içim aynı şekilde bizde de hükme bağ
lanmış; keyfî muamele suçu. Alâkası yok iddi
alarla. Mehazdan oraya bu şekilde aktarılmış 
ve ayrıca müstıakillsn 240 ncı madde tesis edil
miştir. Yani, ortada sanki mükerrer ve iğlâka 
yol açan iki kanun maddesi var gibi görünmek
tedir. Tereddüt bumdan ileri gelmiştir ama, ge-

I ne de 240 mcı madde, suçum maddi unsurunun 
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tetkiki ile sarahate kavuşuyor, bunda tereddüt 
yoktur. 

Suçun maddî unsuru nedir? 
Memuriyet vazifesini suiistimal suçunun vü

cut bulaibilmesi için, fiilin vazife halinde işlen
miş olması ve memurun vazifesi ile alâkalı bu
lunması şarttır. Yani işlenen vazifenin kötüye 
kullanılıp kullanılmadığı aranacaktır, memurun 
sıfatı değil, 'bu maddoda. 

Ceaa Hukuku proıe!3ÖrİD:rüiii.'̂ d..n kıymelli 
bir otorite olan Nurullah Kunter bu ciheti şöy
le anlatır, mahkeme içtihatları, vazifeyi suiisti
mal bahsinde: «Bir fiilin suiistimal sayılabilme-
si, memurun vazife halinde bu fiili işlemesiyle 
mümkündür.» Nurullah Kunter devam ediyor: 
«Diğer taraftan fiilin vazife ile alâkası şart
tır. Vazifeyi suiistimal suçunda kanun koyucu 
sadece vazifenin suiistimalini derpiş etmiş, me
muriyet sıfatının suiistimalini maddenin hük
mü dışında tutmuştur.» 

Şimdi gelelim Büyük Millet Meclisi Birleşik 
İçtüzüğünün 12 nci maddesine, hukukçu arka
daşlarımız bunu da bilirler. 

«Üçüncü kısım : Meclis soruşturması ve Yü
ce Divana sevk. Meclis soruşturması açılması 
için önerge. Madde 12. — Görevde bulunan ve
ya görevlinden ayrılmış olan Başbakan veya bir 
Bakanlar Kurulu üyesi hakkında Meclis soruş
turması açılması isteminin bir veya birkaç Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesi tarafından ya
pılması takdirinde, bu konudaki önergede, Baş
bakan veya ilgili Bakanlar Kurulu üyesi tara
fından, Bakanlar Kurulunun genel siyasetinden 
veya bakanlıkların görevleriyle ilgili işlerden 
dolayı cezai sorumluluğu gerektiren fiillerin gö
rev sırasında işlendiğinden bahsolunmak gerek
lidir. 

«önergede, hangi fiilin hangi kanun ve ni
zama aykırı olduğunu, maddesini de zikretmek 
ve gerekçede göstermek suretiyle belirtmek zo
runludur.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şayanı şük
randır; Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı
ları İçtüzüğü, ceza kanunlarına ve ceza doktrin
lerine muvazi şekilde tanzim edilmiştir, hatasız
dır. Görüyoruz ki, cezai maddelerin unsurları 
ne ise, Meclis bu tüzükleri tanzim ©derken bun
lara dikkat etmiş, her partiden kıymetli hukuk
çular bunu tanzimde müessir rol oynamışlar ve 

iyi bir içtüzük husule gelmiştir. Ama ne yazık 
ki, önerge sahipleri »sadece önergelerinin arka
na; «Ceza Kanununun 240 ncı maddesi» demiş
ler, gerekçelerinde hangi sebeplerle 240 ncı mad
denin tatbiki lâzımgeleceğini içtüzüğe muva
fık şekilde dahi göstermemişlerdir. Şimdi bun
dan da anlaşılıyor ki, Başbakanın aleyhine bir 
önerge verilince, vazifesini suiistimal iddiasiy-
le verilince; hangi vazifeyi nerede, nasıl icra 
ederken suiistimal ettiğinin zikri şarttır. Açık; 
önergenin böyle olması lâzım. Bu, Büyük Mil
let Meclisinin müşterek içtüzüğünün hükmü
dür. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bizim Birleşik 
Toplantı İçtüzüğümüz bu şartı ararsa soruştur
ma kurulu bu önergeyi kanunen makbul ve 
muteber sayar mı? Yalnız buna göre bu öner
genin oylanması hatalıdır. Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin kendi Birleşik Toplantı tüzük
lerine göre kendilerine gelen kanunsuz bir öner
geyi mücerret; «Başbakan gelsin hesap ver
sin.» iddiasiyle oylaması ve hattâ Başbakanın 
böyle delilsiz ve mesnetsiz bir önerge ile hak
kında soruşturma açılmasını tasvibetmesi bu 
Yüce Meclisin şerefine, şanına yakışmaz. (Sağ 
sıralardan gürültüler, «Yuh» sesleri) Kanun
suz... Kanunsuz olmak istiyor musunuz, devam 
edin.. Devam edin, kanunsuzluktur, tescil ©di
yorum arkadaşlar.. (C. H. P. sıralarından şid
detli gürültüler.) Devam edin, kanunsuzluğu
nuzu tescil ediyoruz. Siz her zaman iddia eder
siniz: «Anayasayı çiğniyorsunuz.» Büyük Mil
let Meclisinin üyesi Anayasayı çiğnemez, kanu
nu çiğniyorsunuz. 

Muhterem parlömanterler, Birleşik Toplan
tı içtüzüğü hükümlerine ve Ceza Kanununun 
sarih ahkâmına göre, Günaydın Gazetesinde 
binnetice önerge sahiplerince ileri sürülen, Baş
bakanın kardeşlerinin: 

1. — Aldıkları iç kredilerde, 

2. — Dış kredilerde, 

Satınaldıkları demiryolları arsasında Başba
kanın memuriyet vazifesi veya vazife alâkası 
mevcut mudur? Kim tesbit etti? Yok böyle şey. 
Başbakanın memuriyet vazifesini ifa fiilinden 
bu muameleler doğmuş mudur? Yok böyle şey. 
Mücerret, Başbakanın, «Başbakanlık» sıfatı, 
kardeşlerinin böyle bir muamele yapması karşı-
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smda suçu tekevvün ettirir mi? Ettirmez. (C. 
H. P. sıralarından ^Ettirir» sesleri) 

Arsa satışı, Devlet Demiryollarının mesul 
memurlarının hak doğuran muamelelerinden 
ibaretıtir. Bu muamele onların vazife ifası sıra
sında doğmuş ve tekevvün etmiştir. Bu muame
lelerde vazifeyi suiistimali varsa, onlara racidir. 
Binaenaleyh önerge sahiplerinin talebine göre 
Sayın Başbakana raci bir mesuliyet mevzuulbah-
solamaz. Bu arsa satışından da, iç kredilerden 
ve dış kredilerden olduğu gibi 240 ncı madde 
muvacehesinde bir takibat icrası mümkün değil
dir ki> soruşturma açılaibilsin. 

önerge sahipleri, önergelerinde ,Başbakanm 
makam ve mevkiinin sağladığı imkânlarla ban
kalara ve Devlet dairelerine baskı yapmak su
retiyle, 

3. — Kendisine ve yakınlarına çıkar sağla
mak için, 

4. — Devlet memuriyet ve nüfuzunu kullan
mıştır, 

Şeklinde iddiada bulunmuşlar ve bunu bir 
vazife suiistimali saymışlardır, böyle demişler
dir. 

Şimdi, şu iddialar muvacehesinde 240 ndi 
maddedeki unsurlar yok. 

Bir de Ceza Kanununun 209 ve 210 ncu mad
delerine bakalım. 209 ncu madde der ki: «Me
murlardan her kim memuriyet sıfatını veya me
muriyetine ait vazifeyi suiistimal suretiyle 
(Çünkü burada Başbakanın sıfatından da bah
sediyorlar, baskı yapmasından da bahsediyor
lar) kendisine veya bir başkasına bigayrihakkın 
para itasına veya sair menfaatler temin veya 
va'dine bir kimseyi icbar ve ikna ederse veya 
memur, kanunen alınması lâzımgelen bir şeyi 
diğerinin hatasından bilistifade almış bulunursa 
cezalandırılır.» 

Bu hükümler Türk Ceza Kanununun ikinci 
kitabının üçüncü babında, ikinci faslında yer 
almıştır. Devlet aleyhine işlenen cürümlerin ba
şında gelir; daha doğrusu irtikâp olarak tavsif 
edilmiştir. 

önerge sahipleri önergelerindeki iddialarla 
Başbakanın 240 ncı maddeden ziyade 209 ncu 
maddedeki irtikâp suçunu mu işlediğini iddia 
etmek istemişlerdir ki, «Makam ve mevkiinin 
sağladığı imkânlarla bankalara ve Devlet daire
lerine baskı yapmak suretiyle kendisine veya-
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hut yakınlarına çıkar sağlamak için Devlet me
muriyet ve nüfuzunu kullanmıştır, bu bir vazi
fe suiistimalidir» demişlerdir? Bu takdirde 209 
ve 210 ncu maddedeki suç unsurlarını tefrik 
etmek icabeder. 

Muhterem parlömanterler, evvelâ şurasını 
kaydedelim, irtikâp suçu Türk Ceza Kanunun
da müstakil bir suç olarak ele alınmıştır. Çok 
esaslı ve mühim unsurları ihtiva etmektedir. 
Halbuki Avrupa ceza kanunlarının birçoğunda 
bu suç rüşvet veya zimmet suçu içinde mütalâa 
edilmiştir. Türk Ceza Kanununda memuriyet 
vazifesini mutlak surette suiistimal, yukarda 
izah ettiğim şekilde 240 ncı maddede yer aldığı 
halde, 209 ve 210 ncu maddedeki memuriyet va
zifesini veya sıfatını suiistimal suçu irtikâp ola
rak ayrı bir fasıl teşkil etmektedir. Şu halde 
irtikâpla esaslı vasıf, memuriyet vazifesi, me
muriyet sıfatı müşterektir. Suçun tekevvünü 
için ikisinden birinin veyahut her ikisinin suiis
timali şarttır. Şu halde evvelâ şunu bilmek lâ
zımdır: Vazife ve sıfat nasıl suiistimal edilir? 
Daha doğrusu, vazife ve yetki nasıl kullanılmış 
olmalıdır ki, suiistimal edilmiş sayılabilsin? 

Avrupa ceza hukuku otoritelerine göre, me
selâ «Antıolizi» der ki, suiistimal edilen yetkinin 
memuriyet vazifesi ile bir alâkası yoksa suç ir
tikâp değildir. Asıl olan suçu işliyenin memur 
ve yetkili olması, her türlü memuriyet vazife
sini ifa etmekte bulunması değildir. Asıl olan 
şudur : İrtikâp suçunu işlemek için memurun 
buna müteallik bir memuriyet vazifesi icra et
mesidir. O fiile mütealliktir. Kanuna, nizama 
zıt bir emir vermesi veya uygun bir emir ver
mesi de mümkündür, fakat gayrimeşru bir 
maksadı istihsal için emir vermesi şarttır. İşte 
bu emir bir vazife icrasından neşet edecektir 
ve bu sebeple vazife suiistimal edilmiş olacak
tır. 

önerge sahipleri, «Sayın Başbakan yakınla
rına menfaat temini için Devlet memuriyetini 
kullanmıştır, bu bir vazife suiistimalidir» de
diklerine göre, hangi kanuna uygun veya zıt 
olarak bankalara veya Devlet Demiryollarına, 
kardeşlerine bir menfaat temini için bir vazife 
icra etmiş, yazılı veya sözlü bir emir vermiş
tir? Bunun delili nedir, nerededir? 

Delil şöyle dursun, ortada bu şekilde bir 
iddia da yoktur. 13 Numaralı Komisyonun ilk 
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başkanı izmir Milletvekili Sayın ihsan Gür-
san'ın muharrir Cüneyt Arcayüreık'e verdiği ve 
Hürriyet Gazetesinde intişar eden beyanatı 
hepinizin malûmudur. Der ki; «Komisyonca 
yapılan, tetkikat sırasında, hiçbir yerde Başba
kanın bu yolda bir vazife icra etmiş ve her 
hangi bir emir vermiş bulunduğuna raslanma-
dığını bildiririm.» 

Şu halde, suçun ilk unsuru dahi mevcut 
değildir; yani, ortada memuriyet vazifesini 
suiistimal bahis mevzuu olamaz. 

Memuriyet sıfatını suiistimale gelince : 
Bu unsurdaki, bu, «Vazife icrası» mevzuu-

baJhsolamıyacağı için mücerret memuriyet sıfa
tının suiistimali icaibeder. Ama nasıl? Bu sıfatta 
suçun tekevvünü için, suçun, maddede yer almış 
bulunan ve esaslı unsurlarından olan icbar ve ik-
nam mutlaka beraber mütalâa edilerek aran
ması şarttır. Bunu da italyan Ceza Hukuku 
otoritesi «Karletti Pobuçetenale» aynen beyan 
eder. Yani Sayın Başbakan, Başbakanlık sıfa
tını kullanmak suretiyle bankaları ve Devlet 
Demiryolları idaresini icbar ve ikna etmek su
retiyle kardeşlerine haksız menfaat temin et
miş olacaktır.. 

icbar ve iknaın dellilleri nerede? icbar ko
lay iş değildir. Hürriyetlerin bol bol mevcu-
dolduğu, hattâ her türlü tasallutun mubah sa
yıldığı bugünkü devirde, babaların anaların 
evlâdını haklı yola, mektebe devamla, üniversi
teye devama icbar edemediği bir hengâmede 
pek çok düşmanı bulunan bir Başbakan kendi
sine veya kardeşlerine haksız menfaat temini 
zımmında kimi, nasıl ve nerede icbar edebilir? 
Nerede en basit delil? (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)! 

Kaldı ki, ister maddi, ister mânevi olsun, 
unsur olabilmek için icbar çok kuvvetle tecelli 
etmelidir ki, kabul edilebilsin. Bu ciheti Tem
yiz Mahkemesi Beşinci Ceza Dairesi 5.4.1958 
tarihli 550/2210 sayılı kararında şöylece hük
me bağlamıştır : 

«Yağmada olduğu gibi irtikâpta da icbarın 
muayyen bir şiddete ulaşmış olması icabeder. 
Kullanılan cebrin-icbar derecesinde olup olma
dığını araştırmak lâzımdır.» 

Yine Ceza Dairesi bu hususta 23 . 1 . 1953 
tarihli 6770/411 sayılı Kararında şöyle der: 

«Eğer mağdurun isteneni yapmamak için 
cebrin etkisinden kolaylıkla kurtulmak imkânı 
varsa, bu unsur tahakkuk etmiş olmaz. Mağdu
run havfı ciddiye uğradığının sabit olması lâ
zımdır. Sayın Vedat Önsal gibi havfı ciddiye 
uğramamış, yapmamış; öyle diyor; «kabul et
medim.» 

îknaya gelince: 
Bu da öyle zannedildiği Ikadar basit değildir. 

Türk hukuk otoriteleri, «Basit tavsiyeler ikna 
değildir; ikna, ikbal mahiyetini haizdir» de
mektedir. Yine Profesör Faruk Eren, «Bu se
beple ikna teriminin maddede aldatarak ikna 
etme anlamında olduğunu kabul etmek lâzım
dır» demektedir. 

Şimdi soruyorum, Başbakan kardeşlerine 
veya kendisine haksız olarak kredi ve arsa te
mini için kimi, nasıl aldatarak ikna etmiş lir? 
Var mı bunun delili? Yok, Öyle ise suç? da yok. 
Neyi araştıracaksınız muhterem arkadaşlarım? 
Olmıyan suçu mu? Önerge sahiplerinin Başba
kanın Devlet dairelerine ve bankalara baskı 
yaptığı, yani icbar fiilinde bulunduğu yolunda
ki iddiaları subuta varmış mıdır? Delil ikame 
edilmemiştir, kavli mücerrete kalmıştır. Böyle 
mesnetsiz isnatlar kabili izah olamaz, bu büyük 
çatıya sığmaz. 

Madde delki diğer mühim bir unsur da hak
sızlıktır. Yani menfaatin bigayrihakkin temin 
edilmiş olmasıdır. 

Bankalardan temin edilen kredilerde, satma-
İman Devlet Demiryolları arsasında haksızlık 
mevcut değildir. Bankalarda kanuna göre kar
şılıklıdır; borçtur, zimmete geçirilmemiştir. Ar
sa satmalmmıştır. Ama önerge sahipleri demek
tedirler ki; «Başbakan memuriyet nüfuzunu 
suiistimal ederek bunları kardeşlerine temin 
etmiştir. Şayet kardeşleri Başbakan olmasaydı 
Demireller bu kredileri temin edemezler, arsa
yı satınalamazlardı, haksız menfaat temin et
mek unsuru böylece vücuda gelmiştir» Yani 
«Başbakan memuriyet nüfuzunu suiistimal et
miştir» diyorlar. 

Nüfuz ticareti, nüfuz suiistimali... 
Evvelâ şunu kaydedelim: Başbakanın nüfu

zunu suiistimal etmiş olduğu yolunda en ufak 
bir delil olmadığı, gibi, başkaları tarafından 
Başbakanlık hakkındaki nüfuzun suiistimal 
edilmemesi için Başbakan, (Raporda da izah 
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edildiği gibi) Başbakan olunca tedbir almıştır. 
Buna rağmen farzımuhal böyle bir şey olsa 
nüfuzun suiistimali irtikâp suçunu vücuda ge
tirmez. 

İtalyan Ceza otoritesi «Manzini» şöyle der: 
«Memuriyet sıfatının suiistimali, vazifenin sui
istimali deyimleri dışında, memuriyet nüfuzu
nun suiistimali kavramı da düşünülebilir, fakat 
bu kavramın memuriyet sıfatı ile eş anlamda 
olduğunu kabul etmek mümkün değildir.» 

Kaldı ki, nüfuz, her insanda, sıfatı ve me
muriyeti ne olursa olsun derecesine göre bizatihi 
mevcuttur ve insanın tabiî hakkıdır. Sahibi is
tesin istemesin hakkıdır. Bilhassa pariömanter-
lerde nüfuz millî irade ile verilmiş bir kudret
tir. Bunu kimse inkâr edemez. Sahibi istemese 
bile bu nüfuz kendi kendisini kullandırır. Millî 
irade parlömanteri seçmiştir, ona bir kuvvet 
vermiştir, nüfuz vermiştir. İcabında bir baka
nın yanma gider, bir bakanlığa gider ,bir va
tandaşın şikâyetini tetkik eder ve sorar, «Niçin 
yapılmadı bu? Der. îşte o nüfuz orada kulla
nıldığı zaman ,niçin yapılmadı dendiği zaman 
işlemiştir ve o nüfuz o işi, nüfuzun kuvvet de
recesine göre yaptırır, seçmeni, vatandaşı da o 
parlömantere teşekkür eder gider. Bu suiisti
mal midir? Bu, o parlömanterin hakkıdır. Eğer 
haksız kullandıysa, bigayrihakkin menfaat te
min ettiyse lehine kullandığı kimseye, işte suç 
oradadır; yoksa mücerret parlömanterin millî 
irade ile haiz olduğu nüfuzu kullanması suç de
ğildir. Haberi olmadan da parlömanterin nüfu
zu kendi kendine işler, vâkidir ,olur, haberiniz 
olmadan gider sizin milletvekilliğinizden bahse
der, daire müdürü ayağa kalkar ve işini görür 
vatandaşın. Çok vâki olmuştur hepinize, kızmış-
sınızdır benim ismimi niye veriyorsun diye. 

ÎBRAHÎM KAYAHAN NAÎBOĞLÜ (Gire
sun Milletvekili) — Yapmasın daire müdürü. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Efendim bu nüfuz işler, bu parlömanterlerin 
nüfuzudur, yeter ki kötüye kullanılmasın, dâva 
budur. Siz nüfuzlu insanlarsınız ve size millî 
irade vermiştir bu nüfuzu. Sizde var da Başba
kanda niye olmasın? Hoşunuza gidiyor, «sizde 
var» dediğim zaman, «Başbakanda var» dedi
ğim zaman düşünüyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım; arz ettiğim gibi ka
nunun himaye etmediği, bu nüfuz hakkının sui-

ısdmaküir. Başbakanın haiz olduğu nüfuzu kar-
uti§XGiiiie Xiitaii.u.cou ıtıuul bi/mtı*. ı^ıü Jh.UbU.ye 
üaiituiuigı yoaunaa aeni ııereaeY unerge saıııp-
İerimn aavu. mücerrette kaıan baiiKiaıara, uev-
ıe& uau. elenme 'uasKi yapnuaK lacuaıarı suç unsu
ru için elbette kâtı değildir. Bu hususta en 
uıaK mikyasta bir denl yoktur, boyıe suç 
olmaz, isnatların gayri ciaoî, en basit şekilde, 
en ulak bir delilden umurum oıduğu, soruştur
ma Hazırdık Komisyonunun raporu iıe sabit ol
muştur. Bu cihet o kadar vuzuha kavuşmuştur 
ki, raporda muhalif jkalan ' Güven Partili ve 
Cumhuriyet Halk Partili Komisyon üyeleri dahi 
munaıeiieû semlerinde isnatların haianık tahki-
Kauntta saoıt oıaugunu iddia edememişler, bılâ-
KiS Başuakanı itham eaeDiiecek deııım mevcut 
olmadığını Kaouıe mecbur kaldıklarını ifade et
mişlerdir, burada da ifade etmişlerdir. Mese
lâ Soruşturma Hazırlık Komisyonunun raporu
na muhalif kalan Gumhuriyet Halk Partili mil
letvekili üyeleri Sayın Onay, Sayın Sarlıca-
lı, Sayın Tanyeli muhalefet şerhlerinde şöyle 
demişlerdir: 

«Yukardan beri yapıla gelen açıklamalar
dan Sayın Başbakanın kardeşlerinin Devlet 
eliyle ve usulsüz, kanunsuz olarak ve tama-
miyle usulsüz ve kanunsuz olarak zengin edildi
ği kolaylıkla anlaşılmaktadır. Türkiye Cumhu
riyetinin Başbakanlığı makamına gelmiş bir za
tın himayelerinin delilini bırakacak derecede 
basiretsiz olacağı düşünülemez. Ancak bu Ka
nunsuz hare'ketlerin yüksek bir himaye olma
dan yapılabileceğini düşünmeye de imkân yok
tur.» 

«Delil yok» diyorlar, açık beyan; «Hiçbir de
lil bulamadık, ama Başbakan delil bırakır 
mı?..» 

E, sen delil bulmadan Başbakanı nasıl 
ithamedersin? Nerede bu? Kolay mı "bu? 
(C. H. P. sıralarından «Va mı?» sesleri) Va 
mı ya, ne zannettin?.. (Gülüşmeler) 

Bu ilişkinin kati delillerle tesbiti içtüzüğe 
göre şahit dinlemek, ekseriyeti ekspertiz yap
tırmak yetkilerinden yoksun Hazırlık Komisyo
nundan ziyade, bu salâhiyetlerle mücehhez So
ruşturma Komisyonunun görevi olduğu bedihi-
dir. 

«Delil yok» diyor Sayın C. H. P. li Komis
yon üyeleri, «Bulamadık». Bu Komisyonun sa-
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lâhiyeti yok, şahit dinliyemiyor, delil yok. E, 
diyorsunuz ki, «Başbakan basiretsiz mi, delil 
bırakır mı?. Nereden bulacaksın delil? «Şa
hit dinliyeceğiz bulacağız, konuşturacağız bir
kaç kişiyi, kurun bir yeni komisyon...» Olmaz 
arkadaşlar, böyle iddia olmaz; delilsiz kanunun 
karşısına çıkamazsın, hele Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin karşısına çıkıp bu koca 
Meclisi kanunsuz, delilsiz, savsata ile ikna ede
mezsin. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Esasen Soruşturma Hazırlık Komisyonunun, 
içtüzüğe göre, soruşturma açılmasının gerekli 
olup olmadığına dair görevi ve yetkileri sınırlı
dır. Bu itibarla neticeye geliyorlar. Kati de
lillerden ziyade olayların seyrine göre soruştur
ma açılmasına lüzum olup olmadığına yetecek 
kanaatin üyelerde belirmiş olması kâfidir. Ko
misyon bu noktadan bir jüri mahiyetindedir. 
Jüride ise kanaat belirdi, ekseriyet üyede, jüri
de kanaat belirdi,.suç yok... Bu noktadan kurul
du; tamam, daha ne istiyorsunuz?.. Bitti. Ken
di ikrarınla yakalandın: «Bu nedenlerle soruş
turma açılmasına lüzum olduğu kanısına var
dığımızdan Komisyonun ekseriyet kararına mu
halif kaldığımızı beyan ederiz.» Delil? «işte 
delili, işte ikame edeceğiz, işte budur, işte şu
dur.» Yok, hiçbir delil yok. «E, şahit bulu
ruz, getiririz belki.» Belkiyle adalet olmaz, 
belkiyle tahkikat olmaz, belkiyle Büyük Millet 
Meclisinden karar istihsal edilmez. 

NURİ ÇELlK YAZICIOĞLU (Çankırı Mil
letvekili) — Ne man tik, ne mantık... 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— işine gelmezse böyledir. 

Sayın Güven Partili Komisyon üyesi Meh
met Pırıltı'nm muhalefet şerhine gelince: 

Sayın Pırıltı da isnatları sabit görmüş de
ğildir. isnatların mevcudiyetine o kadar inan
mamıştır ki, kendisi işbu Soruşturma Hazır
lık Komisyonunda en çok faaliyet göstermiş ol
masına rağmen, Başbakanın mesuliyetini mu
cip bir hali göremediği için âdeta hayrette kal
mış. Bizzat kendisinin Komisyon çalışmaların
daki ciddiyetini unutmuş ve Komisyonun gay
ri ciddî çalıştığını zannederek şöyle demiştir: 
«Başbakanın yakınlariyle ilgili yolsuz, haksız 
ve kayırma mahiyetinde beliren çeşitli muame-
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i leleri dolayısiyle Başbakanın cezai sorumlulu
ğunun olduğuna da olmadığına da ancak ciddî 
bir tahkik sonunda karar verilebilir.» 

Komisyon ciddî, kendisi de ciddî. «Hayır 
ciddî değil, daha ciddî» diyor. «Var mı yok mu 
beli değil ama bir daha bir daha kurulsun.» 
Bunun için muhalif kalmış, ama Komisyon ça
lışmalarının ortaya koyduğu Başbakanın so
rumsuzluğuna, dili varıp da, «işte meydanda, 
tahkik ettik, ortaya koyduk, suç yok.» diyeme
miştir. 

Muhterem parlömanterler sözlerimi bitiriyo
rum. 

Tafsilen arz ve izah ettiğim gibi, ortada Baş
bakana memuriyet vazifesini, sıfatını veya nü
fuzunu suiistimal ettiği iddiasiyle kabili isnat 
bir suç mevcut değildir. Yüce Heyetinizin içinde 
pak çok, her partiden pek çok kıymetli hukukçu 
porlömanterler var. Müzakere mevzuumuzu teş
kil eden Komisyon raporunda yer almış bulu
nan önergedeki suç iddialarının hukukî mahi
yetini benden daha çok iyi tetkik ve tahlile ta
bi tutmuş bulunan pek çok kıymetli arkadaşım, 
kanunlara, kanunların koyduğu kıstslara ve 
kalıplara girmiyen ve sığmıyan bu mesnetsiz is
nat ve iddialara iltifat edemezler. Çünkü, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri siz kıymetli 
porlömanterler, hakkın ve adaletin müdafiisi-
niz. Hak ve adalet için kanun koyan ve vaz'e-
dcn sizsiniz. Siz kanunsuz bir karar nasıl ve
rebilirsiniz? Veremezsiniz; çünkü suç unsuru 
yok, isnat delilden mahrum. Mücerret, «Başve
kil gitsin, kim gelirse gelsin de, sevk edelim» 
iddiasiyle, aleyhinde yeniden bir komisyon ku
rup soruşturma açılmasını istemek adaletle ka
bili telif değildir. 

Arkadaşlarım; arz ettim, Başbakan hesap 
vermekten kaçmış değil ki. Gitmiş mahkemede 
inkâr edemezsiniz isbat hakkını vermiş bekli
yor, «Gel isbat et» diyor. Hesaptan kaçmış de
ğil. Bu yol demokratik yol değildir, bu yol 
her ne pahasına olursa olsun bir Başbakan ye
me yoludur, siz bunu yapamazsınız. Başbakanın 
kellesini isteme yolunu gömdük, çok acı günler 
geçirdik, Başbakan kaybettik ikinci bir Başba
kanı sizin elinizle kaybetmek istemiyoruz. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bu 
yoldan vazgeçin. (A. P. sıralarından «Bravo» 
seıleri, sürekli alkışlar.) Kanunsuz yola gitme-

I yin, gidemezsiniz. 
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Rica ediyorum, adaletinizi gösterin, parlö-
manter olarak hakkın, adaletin koruyucusu, ka
nun vâzıı, denetleyici, hakları arayıcı, ama ka
nunla arayıcı pralömanterler olarak adalet yo
lunda yürüyün. Başka türlü yapamazsınız, ya
parsanız mesul olursunuz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Cüceoğlu, aleyh
te efendim. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara Milletveki
li) — Sayın Başkan, sayın senatörler ve sayın 
milletvekilleri; 

Başbakan Demirel hakkında Meclis soruştur
ması açılması istemine konu teşkil eden olayla 
ilgili görüşlerime geçmeden ence, Meclis soruş
turması nedir, bu soruşturma nasıl bir işleme ta
bidir, bu soruşturma işleminde görevli komis
yonların yapacakları işler nelerdir, bunları Ana
yasamız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtü
züğü açılarından bir kere daha hatırlamakta 
fayda vardır. Çünkü, benden önce görüşen ve 
hukukçu olduğunu söyliyen arkadaşımın izah
larından anladım ki, bu konu henüz gereği gibi 
aydınlığa çıkarılmamıştır. 

Anayasamıza göre Meclis soruşturması, de
netim haklarından birini teşkil eder. Başbakan 
veya Bakanlar hakkında görevlerinden dolayı 
bir cezai denetim seklidir, isnadedilen olaym 
durum ve niteliğine göre soruşturma Yüce Di
vana kadar uzanır. O halde Yüce Mecliste ya
pılan iş, yapılan soruşturma bir adlî araştırma
ya, adlî araştırma da suç ve suçluluğun ortaya 
çıkmasına yol açmaktan, imkân sağlamaktan 
ibaret olacaktır. Türkiye Büyük Millet Mecli
sindeki soruşturma istemi, bu istemin görüşül
mesi, bu istemin adlî bir tahkikatı gerektirecek 
nitelikte olup olmadığının araştırılması çeşitli 
safhalardan geçmektedir. 

Birinci safha; görüşme yapmaksızın bir So
ruşturma Hazırlık Komisyonu seçimidir. Bu 
komisyonun çalışma süresi ve yetkileri sınırlan
dırılmıştır, 30 gün içinde hazırlık çalışmalarını 
tamamlamak durumundadır. Gerekçesi belirtil
mek şartiyle ve çok zorunlu bulunan hallerde, 
yine Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile bu 
süre 30 gün daha uzatılabilmektedir, fakat bu 
sürenin ötesine geçmek mümkün değildir ve esa
sen sürenin- daha fazla uzatılmasına da, komis-
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yonun yapacağı görev yönünden lüzum dahi 
yoktur. Çünkü, bu komisyon suçlu aramak, suç
luyu bulup ortaya çıkarmak görevinden cok, bir 
adîî kovuşturmanın gerekli olup olmadığım araş
tıracak olan esas Soruşturma Komisyonunun 
kurulmasını gerektirecek olan olayları tesbit, 
bu olayların derinliğine araştırılmasına, bu olay
larda görevi kötüye kullanmanın gerçekten vâ-
ri dolup okıaıhğımn araştırılmasına lüzum olup 
olmadığım tesbit etmekten ibarettir. Bu bakım
dan süresi ve yetkileri sınırlandırılmıştır. Çün
kü, bu komisyonun raporu sadece Meclis soruş-
turması isteminin dikkate alınıp alınmaması 
bıkkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunun bir kanaat sahibi olması için hazır
lanmaktadır. Bu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 15 nci mad
desinde de açıkça görülmektedir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bu raporu görüşecek, soruş
turma isteminin dikkate .alınmasının lüzumuna 
kanaat getirirse, işte o zaman esas Soruşturma 
Komisyonunu seçecektir. 

Soruşturma Komisyonu; yetkileri, çalışma 
şekli, görev alanları bakımından Hazırlık Ko
misyonundan daha üstündür. Bu Komisyon, 
Hazırlık Komisyonunun yetki ve görevine ilâ
veten, gerekli gördüğü hallerde kendisinin veya 
alt komisyonlarının, Başkentin dışında başka 
yerlerde çalışmasına, oralara gitmesine karar 
verebilecektir, her hangi bir kişiyi tanık veya 
bilirkişi sıfatı ile dlnliyebilecektir. Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun tanıklarla, bilirkişi
lerle, zabıt ve arama ile ilgili olarak adlî merci
lere verdiği, hürriyetleri kısıtlayıcı yetkilerin 
kul lam İm asını, gerekçesini bildirmek şartiyle 
görevli adlî mercilerden istiyebilecek, bunun ge
reklerini yapabilecektir. 

Arkadaşlarım, görülüyor ki, Meclis soruştur
ması işleminde en önemli görev, adlî kovuştur
manın açılmasına lüzum, olup olmadığının tesbi-
tinde en büyük görev ve yük Soruşturma Ko
misyonuna düşmektedir. 

Sayın senatör ve milletvekilleri; 

Bütün bu bilinen, bilinmesi gereken hususla
rı. Meclis soruşturmasının hukukî prosedürünü 
izah ederek sizleri beni dinlemek lütfunda bı
rakmamın nedeni, Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun çoğunluk kararını sağlayan sayın üye-
lerindeki soruşturmanın hazırlık safhasında ya-
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pılması gereken işlerle serdedilmesi gereken hu
susla ilgili yanlış görüşlerini belirtmek içindir. 
Muhalefet şerhi veren dört. sayın üyenin, muha
lefet şerhlerinde haklı olarak bu duruma değin
meleri bu noktadan ileri gelmektedir. 

Sayın üyeler, 
Şimdi bir de Türk kamu oyunu bir yıldan 

beri, Yüce Meclisimizi uzun bir süreden beri iş
gal eden, Başbakanın görevini kötüye kullandı
ğı, böylece ailesini, kardeşlerini çok hızlı bir 
gelişme çizgisi içinde milyonlara sahip kıldığı 
konusuna ve bunu belirleyen olaya gelelim. 

Nedir söylenenler, nedir yazılıp, çizilenler? 
Bütün dünyada dördüncü kuvvet olarak nitele
nen babında bir gazete, Günaydın Gazetesi, 8 Şu
bat 1970 günkü sayısında bir iddia ortaya atı
yor, diyor ki: «Başbakan Süleyman Demirel ai
lesine üç yıl içinde 20 900 000 liralık çeşitli res
mî bankalardan kredi açılmıştır, aile bu kredi
leri alıp kullanmıştır.» 

Yine aynı. gazete diyor ki: «Bu ailenin bir 
şirketine dış kredilerden 1 200 000 dolarlık bir 
kredi daha sağlanmıştır.» 

Bu kredinin de bugünkü kur üzerinden Türk 
parası olarak karşılığı 13 milyon liradır. 

Yine aynı gazete diyor ki: «Bu aileye, Dev
let Demiryollarına ait bir arsa çok düşük fiyat
la, taksitle ve ehven şartlarla satılmıştır.» 

Bu yazılar üzerine Millet Meclisimizin değer
li üyelerinden Nevşehir Milletvekili rahmetli Se-
lâhattin Hakla. Esatoğlu ile Çorum Milletvekili 
Sayın Cahit Angın arkadaşlarımız, Başbakan 
hakkında bir Meclis soruşturması istemi ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına baş 
vurmuşlardır. Bu, onların en tabiî haklarıdır. 
Ulus temsilcisi olma niteliğinden doğan bu tabiî 
halkanın kullandıkları ve soruşturma istemini 
Meclise aksettirdikleri için rahmetli Esatoğlu'-
nu rahmetle anmayı, Angın'a teşekkürlerimi 
sunmayı görev sayıyorum. 

Şimdi, arkadaşlar mesele şudur : Sayın Baş
bakanın kardeşleri, bankalardan, belirtilen kre
diyi almışlar mıdır, almamışlar mıdır? Sayın 
Başbakanın kardeşleri, Devlet Demiryollarının 
arsasını ucuz bir fiyatla, taksitle, ehven şartlar
la satmalmışlar mıdır, almamışlar mıdır? 

Bunları inkâr etmek mümkün değildir. Bun
ları Sayın Başbakanın kardeşi, kereste kralı, 
Şevket Demirel dahi, yaptığı basın toplantısm-
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da itiraf etmek zorunda kalmıştır : «Evet, biz 
kredi aldık, ama aldığımız kredi 26 milyon de
ğil, sadece 19 milyon liradır.» demiştir. 

Türkiye gibi, kredi imkânlarının milyonlar
ca çiftçi ailesinden büyük bir kıskançlıkla esir
gendiği bir ülkede herhalde Sayın Başbakanın 
kardeşleri tarafından ikraz edilen 19 milyon li
ralık bir kredi, masum, günahsız bir kredi ol
mamak gerekir. 

Sonra, Komisyon çalışmaları başlıyor, rapor 
önümüze geliyor, raporla birlikte görüyor ve 
okuyoruz ki, gerçekten Sayın Başbakanın kar
deşlerine 1967 yılı ortalarında Devlet bankala
rından açılan kredi 2 250 000 liradır; devam 
ediyor ve görüyoruz ki, bu krediler 1970 yılı 
başlarında 24 milyon lirayı bulmuştur. Buna 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası aracılığı ile 
alınan ve bugünkü resmî kur üzerinden hesap
lanan 18 milyon liralık dış krediyi de eklerse
niz, Sayın Başbakanın kardeşlerine, ailesine, 
silo şirketlerine, özel okullarına Başbakanlık 
görevi sırasında sadece resmî banka ve yollar
dan sağlanan kredilerin toplamı 42 milyon lira
ya. bulmaktadır. 

Ben hesap ettim, belki siz değerli arkadaş
larım bu zahmete katla nmamıssmızdır diye bil
gilerinize sunacağım; Başbakanın kardeşlerine 
1967 yılı ortalarında verilen, sağlanan kredileri 
100 kabul ederseniz, bu krediler 1970 yılı baş
larında 1 866 olmuştur. 19 misline yakın bir 
avtış... Türk ulusu olarak büyük umutlar bağ
ladığımız Kalkınma Plânımızla, Sayın Başba
kan Demirel, kendi yönetiminde kalkınma hızı
nı plânda öngörülen yüzde 7 lik hıza ulaştıra-
mazken, Demirci'm kardeşleri, Başbakan De
mirdin hizmet döneminde böylesine korkunç, 
astronomik denecek ölçüde bir gelişme, palaz
lanmadan da öte bir semirme ve sömürme ölçü
süne ulaşabiliyorlar, ödedikleri vergiler; So
ruşturma Hazırlık Komisyonu raporunda oku
yor ve görüyoruz ki, ödedilkeri vergilerdeki ar
tış, astronomik semirme ve sömürme çizgisinin 
çok gerilerinde kalmaktadır. 1965 te ödedikle
ri vergi, elimizdeki rapora göre 53 845 liradır. 
Dört yıl sonra verdikleri vergi ise sadece 
15G 370 lir acıktır. Bunu da hesabettik, arz ede
lim : Vergide 1965 te ödeneni 100 kabul edersek, 
1969 daki vergi ancak 290 olabilmiştir. 

Bir yanda kredi ve servet edinme alanında 
iki yılda 100 den 1 866 ya ulaşma, fırlama; bir 
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yanda vergi ödemede beş yılda 100 flen 290 a 
çıkma... Bu ne büyük çelişmedir. Servet, astro
nomik şekilde artacak, krediler artacak, ama 
vergi adeta yerinde sayacak. Böyle şey olur 
mu? 

Değerli üyeler, rapordaki muhalefet şerhle
rinde dikkat çeken bölümlere kısa kısa temasta 
fayda var. 

Sayın Başbakanın kardeşi, özel okul kralı 
Hacı Ali Demirel, Devlet Demiryollarından bir 
arsa satmalmak istiyor. Görüşmeler, konuşma
lar, gelip gitmeler, nâzım plânda, şehir imar plâ
nında değişmeler, 702 000 liraya arsayı satmal
ına, ödeme şeklini takside bağlama suretiyle ar
sa metrekaresi 350 liradan satılıyor. Sonradan 
Emlâk Kredi Bankasından kredi artırımı için 
ek teminat sadedinde Ziraat Bankasının isteği 
ile aynı yerde yapılan ekspertizde arsanın met
rekaresinin 600 lira olduğu tesbit ediliyor. Za
man geçiyor, Devlet Demiryollarının 2 numara
lı parseldeki hissesinin satınalınma isteği üze
rine çıkan dedikoduları dikkate alarak yaptırı
lan ekspertizde ise, arsanın metrekaresine 1 500 
lira kıymet biçiliyor. Bütün bunlara ilâveten, o 
zaman Devlet Demiryollarının Genel Müdürlü
ğünü yapan zat da, «Bana bu konuda, bu arsa 
alım satımında tazyik yapıldı.» demektedir. 

Şimdi, insaf ile düşünelim; her türlü kayır
ma ve haksız itham düşüncelerini bir yana ite
rek vicdanlarımızla karar verelim; bu konu hak
kında kovuşturma, soruşturma açılmasını ge
rektirecek bir kanaate bizleri şevk eder mi, et
mez mi?. Eder, arkadaşlar, eder... 

Burada şimdiden kimseyi suçlamıyorum. Bu
nun zamanı ve yeri bugün değildir. Meseleyi saf 
hukukî yönü ile ele alıyorum. Eğer, ulus tem
silciliğinin gereğini yapacaksak, sadece bu konu 
için bile bir Meclis soruşturması açmamız gere
kir. 

Gelelim, banka kredilerine : 

Yalan değil, bu krediler de alınmış, kulla
nılmış, hâlâ da alınmakta ve kullanılmaktadır 
Krediler alınırken ne olmuş? Raporda var, mu
halefet şerhlerinde var. Bakıyorsunuz, banka 
hesabında çekebileceği krediden sadece 5 085 li
ra kalmış, ama Başbakanın kardeşi, öz<*l okullar 
kralı 200 000 lira çekmiş. Bakıyorsunuz, oan-
ka hesabında sadece 294 lira var, yine aynı zat 
450 000 lira çekmiş ve bakıyorsunuz, sonunda 

22 . 10 . 1968 tarihinde hesapta 420 410 lira 
matlup, çekilen para 11 milyon. 

Dahası var. Bu muameleden kısa bir süre 
önce aynı zat hesabında 603 590 lira borçlu gö
rünürken 200 000 lira çekebilmiş. Bu ne bi
çim iş, ne bitmez tükenmez korkunç bir iştiha-
dır? 

Sayın arkadaşlarım, nerede bu bolluk, nere
de bu bonkörlük ve cömertlik? Devlet banka
sından kar dağından kar bağışlar gibi, «Yağma 
Hasan'in böreği» misali nerede bu ölçüsüzlük, 
bu hesapsızlık, bu usulsüzlük, yok mu bunun 
hesabını sormak? Türkiye'nin başında bulunan, 
Hükümetin başında bulunan bir zatın, bu Mec
lisin bir üyesinin bu derece ağır suçlamalar al
tında ülkeyi yönetmesine sanırım ki, hiçbir vic
dan sahibinin gönlü razı olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, sizin yirmi da
kikalık vaktiniz doldu, isterseniz bitimine ka
dar devamınızı oya arz edeyim. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU Devamla) — Rica 
edeyim efendim. 

BAŞKAN — bayın Cüceoğlu'nun, yazılı ko
kuşması bitinceye kadar görüşmesinin devamı 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Cüceoğlu, devam ediniz. 
İBRAHİM CÜCEOĞLU (Devamla) — Teşek

kür ederim arkadaşlar. 

Soruşturma açılır, suçluluğunu belirleyen 
belgeler elde edilince, Yüce Divana verilir, iş bi
ter. Ya «kabahati, suçu tesbit edilmemiştir» ka
naatine varılırsa yine iş biter ve Başbakan te
mize çıkar. 

iş, bu bonkörlükle de bitmiyor arkadaşlarım. 
Yine rapordan ve muhalefet şerhlerinden oku
yor ve öğreniyoruz ki; bütün bu usulsüz muame
lelerden dolayı banka kontrolörleri, Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri verdikle
ri raporlarda ilgililerin dikkatlerini çekmişler, 
«Bu usulsüzlüklere son verilmesini, bunların ya
pılmaması gerektiğini» söylemişlerdir. Bunlar 
da fayda vermemiş, üstelik rapor veren Yüksek 
Denetleme Kurulu üyeleri azledilmiştir. 

Raporda çoğunluk kararını sağlıyan üyele
rin bir görüşü var. Diyorlar ki; «Böyle başka 
muamelelere de bankalarda rastlanmıştır, olur 
böyle şeyler, bunlar olağan sayılmak gerekir.» 
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Olur mu, kötü misal hiç emsal olur mu arka
daşlarım? Bu; bir kredi alımındaki usulsüzlü
ğün, kayırmaya yol açan işlemlerin hukukî sa
yılmasına, örtbas edilmesine ceva^ verir mi? Ne
rede görülmüştür böyle mantık, böyle hukuk 
anlayışı? 

Sayın senatör ve sayın milletvekilleri; şimdi 
sözlerimi bağlamak istiyorum. 

Biz burada siyasi bir tartışmanın, karşılıklı 
itham çekişmesinin içinde değiliz. Salt hukuk 
anlayışı içinde, Anayasa ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğü hükümleri içinde bir 
görev yapıyorum. Ben raporu baştan sonuna ka
dar okuduktan, muhalefet şerhlerini inceledik
ten ve 'burada yapılan konuşmaları dinledikten 
sonra; şu kanaate vardım ki, Sayın Başbakan 
hakkında Meclis soruşturması açılması istemi, 
haklı bir istemdir. Bu istemin dikkat© alınarak 
bir soruşturma kurulu seçilip görevlendirilmesi 
lâzımdır. Bu, hangi yönden alınırsa almışın 
vicdanların ilham ettiği, vicdanların emrettiği, 
Anayasa, İçtüzük ve Meclis kurallarının ilham 
ettiği bir hakikattir, bir kanaattir. Bu kanaat
le ben, Sayın Başbakan 'hakkında Meclis so-
ruştunması açılması yolunda oy kullanacağım. 

Sayın arkadaşlar; makamlar, dünya nimet
leri gelip geçicidir. Aslolan bu mevkilerin ter-
kedildiği gün, ondan sonra milletin kalbinde 
ve gönlünde taht kurabilmektir, onun sevgilisi 
haline gelebilmektir. Bunca söylentinin, bunca 
iflüflî çıkar dedikodu haberlerinin; yurdun en 
ücra köşesinden, Başkentin en mutena salon
larına kadar her gün söylenir, yazılır, çizilir ol
ması ne Başbakana, ne O'nun işgal ettiği mev
kie, ne O'nun mensubolduğu partiye, ne Büyük 
Meclisimize şeref kazandırır. Lütfen yargı de
netimi yolunu kapamıyabm. Bunu yapmazsa
nız, bu yolu kapatırsanız korumak istediğinizi, 
büsbütün perişan hale getireceksiniz. 

Arkadaşlarım, insanlar kendilerini parmak 
hesabiyle temize çıkarabilirler, bu mümkündür. 
Mühim olan; insanın, vicdanında kendini temi
ze çıkaralbilmesidir ve en kötüsü, bir insanın 
kendisini vicdanında malhkûm etmesidir. Bu 
düşünceler içerisinde Türkiye Başbakanı böy
lesine her gün gazete sütunlarında, kamuoyun
da suiistimal haberleriyle boy gösterirken, ina
nınız hicap duymaktayım, inanınız ülke adına, 

Türk Devleti adına, Türk ulusu adına, Büyük 
Meclis adına hicap duymaktayım. Bırakımız, 
suçlu ise cezasını görsün; bırakınız, Türkiye'
nin Başbakanı, Başbakanlık makamında oturan 
kişiler artık bundan böyle suçlanır olmaktan 
kurtulsunlar, bırakınız temizse ve mümkünse 
yargı organları önünde hesabını versin, temize 
çıksın. 

Size, beni sükûnetle dinlediğiniz için teşek
kürlerimi ve saygılarımı sunarım, sağolun ar
kadaşlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Emin Paksüt, üzerinde 
buyurunuz, efendim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Değerli arkadaşlarım; bu ana kadar yapılmış 
olan konuşmaların içinde, bilhassa hukuk açı
sından mütalâa beyan, eden arkadaşlarımız, as
lında bu Parlâmentonun evvelce 'tartıştığı, ka
rara bağladığı, yanlış olarak karara bağladığı 
hususunun en üst kurulca, Anayasa Mahkeme-
sinıce halledildiği konuyu tekrar dile getirme-
selerdi, hukuk adına ciddî hatalı mütalâalar 
ileri sürmeselerdi, mâruzâtımı sadece görüş
mekte olduğumuz rapora hasredecektim. Ama, 
konuşan arkadaşlarımdan, son konuşan arka
daşlarımdan bâzıları, yine Sayın Başbakanın 
ithamlardan kaçıp kaçmadığı noktasına bahsi 
getirerek; «Başbakan hesaptan kaçmıyor, mah
kemeye gitti; haydi isbat ediniz dedi, hesaba 
davet etti» diyor. 

Değeri arkadaşlarım, hatırlayacaksınız; ta
lihsiz olduğuna inandığımı bir telkin neticesi, 
daha doğrusu bir telkin neticesi olduğunu tah
min ettiğim tarzda, Sayın Başbakan bu işin 
başında 132 nci maddeye göre «Parlâmento bu 
işi inceliyemez» tarzında bir ters istikamet tut
mamış olsaydı.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir Milletve
kili) — O geçti gitti birader. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz, o geçip giden meselenin üzerine dönüp 
gelip, bugün hâlâ; «efendim isbat hakkı tanı
yarak mahkemeye gitti» denmeseydi, meseleyi 
çok daha basit bir noktaya getirmek mümkün
dü. Onun için, evvelâ sizinle ben, olayı hukuk 
açısından kesinliğe kavuşturmaya mecburuz. 
Nedir mesele, yani Anayasa bakımından durum 
ne? 
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Yine bâzı arkadaşlarım; sanki Sayın Süley
man Denmrel şu anda TüıJüiye Cumnuriyetmnı 
Başbakanı değildir, Başbakanlıktan düşmüş, 
Yüce Divan önüne çıkmış ve o arkadaşlarımı
za da; kendisini Yüce Divan önünde savun
ma görevi düşmüş gibi beyanda bulundular. 
Böyle vakalar olsa bile, illiyet rabıtası şu nok
tadan kurulmuyor. 240 ncı maddedeki unsur
lar bakımından şahsî sorumluluğu intacedeoek 
noktaya gelinemez gibi, birtakım hukuk otori
telerinden de iktibaslar yaparak veya yorum
lar yaparak; konuyu, Başbakanın bir yargı or
ganı önünde savunması imişcesine mütalâa ileri 
sürüyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; biz şimdi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin üyeleri olarak, Cum
huriyet Senatosu üyeleri olanak, milletvekilleri 
olarak ne yapıyoruz, hangi safhadayız? Bu 
konuşmalar bir noktada bitecek. Birleşik Top
lantı içtüzüğünün açık hükmüne göre savun
ma haikkınm bir icabı olarak Sayın Başbakan 
son sözü söyliyecek. Son söz kendisinin, ko
nuşacak ve sonra biz bir karar vereceğiz. Bi
zim vereceğimiz karar ne olabilir? Bizim vere
ceğimiz karar iki türlü olabilir. Bütün bu tar
tışmalardan sonra bâzılarımızın pek övdüğü, 
bâzılarımızın çok yerdiği Soruşturma Hazırlıjk 
Komisyonu raporuna «evet» veya «hayır» diye
ceğiz. Bizim rolümüz bu, şu andaki vazifemiz 
bundan ibaret. 

13 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun raporuna «hayır» dersek ne olabilir?.. 
«Hayır» dedik, raporu kabul etmedik.. Arka
daşlar ne olacağı belli. Rapor1, Komisyon üye
lerinin çoğunluk oyuyla alınmış olan rapor, 
«soruşturma açılmasına mahal olmadığı» tarzın
da olduğu için; «hayır, soruşturma açılsın» de
miş olacağız. Soruşturma açılsın, ne yapılsın 
yani?. Tahkikat yapılsın, adını koyalım haki
kat araştırılsın. Yani, telâşlanacak tarafı yok. 

Espri olsun diye söylemiyorum, şu «haki
kat» bahsinde eski şairlerimizin birisinin bir 
sözü var: «Haklıyı, haksızı im'an ile tefrik ede
lim. Dur telâş etme efendim; şunu tahkik ede
lim.» demiş. Yani nedir mesele, şu Türk umu
mi efkârını ilgilendiren birtakım meseleler, 
söylenen, yazılan, ileri sürülen meseleler, şu 
kürsüde dile getirilen meseleler, o tarafıyla, 
bu tarafıyla çekiştirilen meseleler?. 

Tekrar ediyorum; Başbakanı Yüce Divan 
önüne götürmek için değil, Başbakanı Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine veya bir 
başka maddesine göre mahkûm etmek için de 
değil, ama şu söylenen meseleleri, gerçeği anla
mak için, hakikati bulup çıkarmak için ve
rilecek olan karar nasıl oluyor da bir insanı, 
bir partiyi, bir parti genel başkanını, bir Hü
kümeti «kurtarmak» veya «yıkmak» tarzında 
yorumlanıyor? Nasıl oluyor da «böyle konuşan-
larm bir kısmı ısureti haktan görünerek böyle 
söylüyor?» denebiliyor. Hakikati arayacajk mı-
yi£, aramıyacak mıyız? Daha doğrusu aran
ması gereken hakikat var mı, yok mu? Yani, 
araştırılması icabeden nokta var mı, yok mu? 
(A. P. sıralarından «Arandı» sesleri) Ters İka
ları verdik, durun bakalım «Arandı» diyen
le-. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi aksi kararı 
verse, yani «soruşturma açılmasına yer yoktur, 
mahal yoktur» diye, çoğunluk oylariyle Ikabul 
edilmiş 13 numaralı Komisyon raporunu 'kabul 
etse ne olacak?. «Efendim, hiçbir şey olma
dığı meydana çıktı» diyebilecels miyiz? Nasıl 
diyebileceksiniz? Tahkikat yapmadınız jki.. Ya
pılan tahkikat değil, komisyon, Tahkikat Ko
misyonu değil. Türk Anayasasına göre tahki
kat yapılmış değil. (A. P. sıralarından «Ama 
usûl bu» sesleri) 

Arkadaşlar, ortalıkta yapılmış tahkikat yok. 
Berrak olalım, açıkça berralk olalım. 

Şimdi müsaade buyurun, Türk Anayasanının 
90 ncı maddesini hasırlıyan insanlardan biri 
olarak, Kurucu Meclis zabıtlarında göreceği
niz üzere, kısmen bu maddenin sözcülüğünü yap
mış insan olarak, hayatının 8 10 senesini tef
tiş ve tahkik işlerine harcamış, teftiş ve tetkik 
kurulu başkanlığı yapmış insan olarak maru
zatım. var. Lütfen dinleyin, yine elbette tak
dim, vicdanlarınızla başbaşa kalarak, sizin ola-
cal:. Ama, evvelâ meseleyi öğrenelim. 

Değerli arkadaşlarım; Türk Anayasanının 
09 ncı maddesi, tabiî İçtüzük yapılmamış oldu
ğu bir zamanda ve içtüzükle kayıtsız olarak, 
bir soruşturma istemi halinde, bunun nerede 
karara bağlanacağını ifade ediyor. «Bu karar 
Birleşik Toplantıda verilir» diyor. Soruşturma 
açılması gerekli görülürse, «Her iki Meclisten 
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eşit sayıda üyeyle bir komisyon kurulur ve so
nuç da yine Birleşik Toplantıda karara bağla
nır.» diyor. 

Meclisler, bu arada Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Anayasanın 85 nci maddesine göre, 
içtüzüklerine göre çalıştıkları için, biz de Bir
leşik Toplantı İçtüzüğünü yaptığımız zaman 
demişiz ki: 90 ncı maddeye göre soruşturma 
istemlerinde Parlâmentoyu çok işgal etmemek 
için, tamamen gayriciddî yersiz bâzı iddialar 
karşısında komisyonlar teşkili cihetine gitme
mek için bir ihzari safhadan geçelim de, mese
lelerin bir tahkike değer yeri var mı, yok mu? 
bakılsın, bir süzgeçten geçsin. Eğer, tahkike de
ğer bir taraf varsa tahkikat cihetine, tahkikat 
Komisyonu kurulması cihetine gidilsin. Yok, 
tamamen gayriciddî, tamamen gayri varit bir 
husus ise, o zaman da tahkikat Komisyonu teş
kilinden sarfınazar edilsin. 

Bizim, Türkiye Büyük Millet Meclisi ola
rak, teşkil etmiş olduğumuz ve çalışmaları çe
şitli sebeplerle bir hayli gecikmiş, olan 13 Nu
maralı muhterem Komisyonumuz, bir Tahkikat 
Komisyonu değildir, bir Soruşturma Hazırlık 
Komisyonudur. Lütfen bunu bilelim ele, «Ko
misyon raporunu kabul ettik, bakm hiçbir şey 
kalmadığı anlaşıldı» diyebilmek için, bu ger
çeği teshit edelim de ondan sonra karar vere
lim. 

E.. kabul ettik, Başbakanın 240 a göre mah
kûmiyetimi mi tescil ettik? Hayır. Bâzı arka
daşlarım bunu yadırgadılar, dediler ki: «Bâzı 
muhalefet şerhlerinde raslandı, suçluluğun de
lillerini bulamamış». Ne zannedildi ya.. Bir insa
nın suçluluğuna karar vermek, kesin delille
ri bulmadan, kimin hakkı olur? Başbakanın, bir 
bakanın Yüce Divana sevk edildiği andaki 
durumunda dâhi, hukukî vaziyeti sanık ol
muştur, maznundur. Yüce Divan mahkûm eder, 
Yüce Divan beraet ettirir. 

Bu memlekette, birtakım meseleler uğruna 
Yüce Divana giden ve sonra, zamanı geldiğin
de çok itibarla memlekette Başbakan olan in
sanlar, faziletli insanlar vardır. Demek ki, 
Yüce Divana gitmek dâhi, bir insanı sanıldığı 
kadar ürkütecek bir durum değildir;, icabetti-
ğl zaman oraya da gidilir, gideni vardır. Te
menni ettiğim için söylemiyorum, ama sorunun 
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aydınlanmasına ihtiyaç olup olmadığmı da be
raberce mütalâa edelim, incelenmesi gereken 
var mı, yok mu? Ben, size biraz sonra hangi 
noktalardan dolayı soruşturmayı gerektiren 
cihetler bulunduğunu arz edeceğim. Ama, ev
velâ şu hukukî incelik kısmını bitirelim. 

üzülecek olan bir nokta şudur : Sayın Baş
bakana kim telkin etmiştir bilmem, ama 132 
nci madde ile «Ben dâva açtım. Çıksın Günay
dın Gazetesi sorumluları, ne biliyorlarsa ispat 
etsinler, Hodri meydan..» tarzında meydan 
okuyuş hatalı olmuştur. Çünkü, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin denetim hakkı hiçbir ma
kama devredilemez, tefviz edilemez ki, Günay
dın Gazetesi sorumlu idarecilerine devredilmiş 
olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisinin denet
leme yetkisi inkâr edilemez ki. Denetleme yet
kilerinden en mühiminin, bir bu soruşturma 
meselesi olacağım da kabul etmiyen arkada
şım yoktur sanıyorum. Anayasanın 88 nci mad
desini gez önüne getirin, Anayasanın 90 ncı 
maddesini göz önüne getirin ve nihayet, demin 
D vs ettiğim gibi, Anayasanın 5 nci maddesini 
düşünün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
yetkisi hiçbir suretle, hiçbir makama, hiçbir 
kişiye devredilemez. 

E.. Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
aidolan bir yetkiyi, «Sayın Başbakan tazminat 
dâvası açtı» diye veyahut şikâyet ettiği «haka
ret dâvası» açtı diye Günaydın Gazetesi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine izafeten yapsın... 
Böyle birşey düşünülemez, bu bîr. 

SADIK TEKİN MÜFTOOĞLU (Zongul
dak) — öyle düşünen yok ki ,zaten. 

E'MİN PAKSÜT (Devamla) ı— Dmünü-
lemes. O halde «Başbakan, gazete idarecileri
nin önünde hesap veriyor, ispata davet etti» 
lâfı yanlış bir lâftır, ters bir müdafaadır, ef
kârı umumiyeyi karıştırıcudır, Başbakanın du
rumunu zorlaştırıcıdır. Bundan vazgeçelim, 
çünkü böyle birşey mümkün değildir. 

Şimdi, açık seçik olaraik birşeyi görelim. 
Başbakan hesap veriyor, nerede? Mahkemede, 
Asliye Mahkemesinde, yahut öeza Mahkeme
sinde, Basın Mahkemesinde. 

Arkadaşlar, insaf ediniz, vaktiyle de söyle
dim. Mahkeme Başbakanı muhakeme etmiyor 'ki, 
eninde sonunda «efendim işte mahkeme bu işi 
bitirir, mesele de kalmaz» denebilsin. Halledil-
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raıiş olan bu meselelere muhterem komisyonu
muzun raporunda dönülmeseydi, «cereyan et
mekte olan dâvalar sebebiyle mütalâa arz et
miyoruz» deyip, tek taraflı mütalâalar serd 
edilmemiş olsaydı, bu hatalı yola dönülmesey
di, Anayasanın 132 nci maddesinden yersiz ola
rak bir daha bu kürsüde bahsedilmeseydi bun
lara dönmiyecektim. 

Değerli arkadaşlarım; o zaman da söyle
dim, Güven Partisi Grupu adına Anayasa Mah
kemesine gönderdiğimiz iptal dilekçesinde de 
yazdık, açıkça yazdık, kâhin gibi yazdık. Ke
haneti yok, Perşembenin gelişi Çarşambadan 
belli. 

Dedim ki: «Siz neden bahsediyorsunuz. Gü
naydın Gazetesi diyebilir ki: (Ben birtakım 
maddi vakıalar yazdım, benim Başbakana ha
karetle hiçbir ilişiğim yok. Ben sadece birta
kım istihbarat kaynaklarından aldığımı, ba
sın hürriyetine dayanarak, vakıa olarak nak
lettim. Benim yaptığım bu. Başbakan 240 a 
göre suiistimal yaptı demedim ki. Nereden çı
kartıyorsunuz) der» Ben bunu vaktiyle, bu 
kürsüde söyledim, Güven Partisi Grupu adına 
verdiğimiz dâva dilekçesinde de bunu söyledik. 

Şimdi, hakikaten gazetenin avukatı da, ken
di takdirine göre, böyle yaptı. Ne yapalım böy
le yaptıysa? Avukat, kendi vazifesini yapıyor. 
Avukat, müvekkillerini, bir hakaret dâvasında 
mahkum olmaktan kurtarmayı kendisinin tabiî 
vazifesi sayıyor, vazifesini yapıyor. Onun, o 
vazifesini yapması Millet Meclisi olarak, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi olarak bizim vazife
mizi yapmamızı engeller mi arkadaşlar? Avu
kat vazifesini yapacak, biz vazifemizi yapaca
ğız. Şimdi... 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — İd
dia basma dayanıyor. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Ha.. Nereye 
davamlıyor, nereye dayanılmıyor? Asıl oraya 
gelelim. 

Şimdi, bu dâva Büyük Meclisi meşgul eden 
mesele bir önergedir arkadaşlarım. Bunun mu
halefete mensup milletvekilleri tarafından ve
rilmiş olması, raporda itina ile belirtilmiş, mu
halefete mensup iki milletvekili... 

Muhalefete mensup milletvekillerini şahsan 
dost olarak tanırsınız, sevmezsiniz, rahmetle 
anarsınız, minnetle anar, teşekkür edersiniz, 

dostunuzdur, eski dostunuzdur, sizin partiniz-
dendir, değildir.. Bırakın onu, Parlâmentonun 
iki üyesi denetleme hakkını kullanmış, önerge 
vermiş, önergesinde, bir günlük gazetede ya
yınlanmış olan, soruşturmasına göre, beklediği 
süre içinde inandırıcı şekilde tekzibedilmemiş 
olduğu için sıhhatine inandığı birtakım vakıa
ları... Asıl işin garibi, yalnız o inanmamış, şim
di burada inanmıyan da kalmamış, buna ko
misyonumuz da inanıyor. Çünkü, komisyonu
muza diyor ki: 19 milyon, 17 milyon, o da ina
nıyor. Maddi vakıa kısmına inanmıyan kalma
dı. «Evet, demiryolunun arsası satıldı» diyor, 
komisyon «evet öyle» diyor. Şimdi, maddi va
kıa kısmına inanmıyan kalmadı. 

Binaenaleyh, o maddi vakıaları alıyor ve 
huzurunuza getiriyor. Huzurunuza getirilen bu 
önerge, İçtüzük gereğince, Birleşik Toplantı 
içtüzüğüne göre bir muameleye tabi oluyor. 
Gayet tabiî birşey. Ha.. Orada, «Bu haraket 
240 a uyar» demiş. 

Şimdi arkadaşlar; buraya geldiğimiz za
man, izin verirseniz - soruşturma bakımından 
birinci safhayı teşkil eder ister istemez. BelM 
de sonuncu safhayı teşkil eder - Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu çalışmalarında neye bakıl
mak, neye bakılmamak lâzımgeldiğini bir dü
şünelim. 

Ortada bir iddia var. İddiayı tekrar özetli-
yeyim. Efendim, Başbakan Süleyman Demirel'-
in kardeşleri, yakınları son 3 yıl içinde, yani 
1967 İR 1970 villan içinde Devlet bankaların
dan - bankası ilgilendirmez - büyük ölçüde kre
di almışlardır. Miktar zikrediliyor, tarih zikre
diliyor, sıralanıyor.. Birinci iddia. 

ikinci iddia : Efendim, Türkive'ye dışarı
dan, Yatırımlar Bankasından gelen bir yardım 
var. Miktarı 1 200 000 dolar, Türk parasıyla 
ifadesi, tabiî develüasvondan önce 16 milyon. 
Yani, bu kadar, bu ölçüde bir dış yardımdan, 
bunlara aidolan bir şirket faydalanmıştır.. . 

üi? başka iddia. Demiryollarına aıiıt bir arsa 
ucuz fiyatla el altından yani, açık artırmayla 
değil, el altından satılmıştır. 

Ei33 sonra? Bu sevaıt, kardeşlerimin Başba
kan oldukları devirde servetlerini büyük öl
çüde arttırmışlardır, rakamı veriyor, 87 milyon 
falan, Vergiyi de, doğrusunu iısfcsrseniz, küçük 
rakmalar, bu servetle müitenasibolımyan rakam-
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lar söylüyor, 26 000, 30 000 falan gibi rakam
lar. Başlangıç olarak «1965 te böyle idi, 1966 da 
söyle idi» falan diyor. Yani, büyük değil. Tabiî 
burada kardeşlerin Gıelir Vergisi balhis mevzuu 
ise, kardeşlerin Gelir Vergisinin toplanmasın
da isaJbetisizlilk olduğu meydanda, hem savun
mada, hem iddiada. Gelir Vergisi, herkesin ken
di kendine ödiyedeği bir vergidir. Yani, bura
da cem edilecek şey değil kardeşlerin vergisi. 

Bu iddialar ortaya atılıyor. 
Şıllmdi arkadaşlar, bizim işimiz nıe olmak lâ-

zîmıge-ıiyor? önerge, maiddi Vakıa olarak bun
lara dayanıyor. Canım, bunlar varit mi değil 
mi? Şimdi n'eler varit, neler değil? Bu
rada hukukçu olan çok arkadaşım var, hukuk
tan da çok bahsedildi. Bir taneislinden de ben 
bahsedeyim. 

Bir usul kaidesi, usulün bir 238 nci maddesi 
vardır; umumen bilinen şeyler, mâruf ve meş
hur 'olan şeyler ile ikrar edilen şeyler delil is
temez. Yani, herkesin bildiği, mâruf olan şey
ler... Hukuk usulünde var bu. Meselâ,. «Efen
dim, durun bakalım, Sayın Süleyman Demire!'in 
kardeşi var mı, yok mu araştıralım» demeye 
mahal yok. Var kardeşi. Allah bağışlasın kar
deşleri var. 

Şimdi kardeşleri ticaretle uğraşıyor mu? 
FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 

— Hukukla alâkası ne? Sen demagoji yapıyor
sun. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Konuşma eh
liyetinizi, lütfen söz sırasını kaçırmayarak, kür
süde ilbraz odin. 

BAŞKAN — Sayın Azmdıoğlu, rica ederim. 
EMİN PAKSÜT (Devamla) — Bu sözleriniz 

kimlseye yaranma neticesini sağlatmaz. (0. H. P. 
sıralarından gülüşmeler). 

Şimdi değerli arkadaşlarım, demek ki, ma
lûm olan kısım üzerinde duracak değiliz. Yani 
malûm olan şeyleri aramayacağız. Meselâ, Zi
raat Banka!?! denilen Bankanın Devlet Bankası 
olduğunu biliyoruz, «Ziraat Bankası acaba Dev
let Bankası mıdır, değil midir» diye sormaya 
lüzum var mı? Yok. 

Ziraat Bankasına sorduk, siz bu zevata 67 
senesinden bu yana birtakım krediler verdiniz 
mi? E, söylüyorlar; verdik. UsuUü verdik, usul
süz verdik, o sonraki'iş. Miktarı ne kadar? Şu 
kadar. 17 milyon verilmiş. Var mı bu bizim ra

porumuzda? Var. 11 milyonu nakit, 6 milyonu 
mektup karşılığı olmak üzere 17 milyon Ziraat 
Bankasından alınmıştır. Var mı? Var. Basın 
toplantısında ikrar, edilmiş mi ilgililer tara
fından? Evet, var. Var delmek ki var bu. 

Fe'ki, (1 200 000) liralık, yahut (1 180 000) 
liralık bir dış yardım (dolar dolar sesleri) 
ev s t dolar, liralık değil, (1 180 000) yahut 
(1 200 000) dolar dış yardım tahsisi var mı, yok 
mu? Var. 

Demiryollarına ait bir arsanın, bırakın şöy
le olmuş, böyle gitmişi falan, yani (702 000) 
liraya satıldığı var mı? Var efendim. Bu da 
var. (A. P. sıralarından «suç var mı» sesleri) 
Müsaade ıbuyurun, «suç var mı» diye benden 
siz soruyorsunuz tamam, ben de size soracağım, 
<-suç var mı» diyeceğim biraz sonra size. Şimdi 
bu da var. 

Demirelin biraderlerinin ticari faaliyette 
ve bu işleri yapan insanların servetlerinde sa
hiden iddia edildiği gibi, yani 87 milyona va
ran bir durum var mı? Haa, bakın işte bu belli 
değil. Bu, külliyem uydurma mı? 13 numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporunun 
•bize anlatabildiği şey iki yerde, bu servete ait 
iki rakam geçmektedir; birisi 25 milyon ban
kaya karşı gösterilme, ikincisi 45 milyon. Yer
lerini de söyliyeyim yanlışlık olmasın. 11 nci 
sayfada alttan 7 nci satırda bu rakam 25 mil
yon olarak ifade edilmiş, 12 nci sayfada yu
kardan 17 nci satırda 45 388 000. Yani, 87 000 
rakamı yok ortalıkta alma, 25 milyon, 45 mil
yon gilM böyle birtakımı rakamlar var. 

Bu rakamlar vansa var. Sana ne, bizim ne, 
yahut yazana ne? 

SALİH AYGÜN (Amasya Milletvekili) — 
Başlbakana ne? 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Evvelâ Baş
vekile talbijî. Bize ne ise, Başvekile de taJbiatiyle 
en azından o. 

Evvelâ şunlar var mı, yok mu? Bunlar mad
di vakıa olarak var. Var olunca arkadaşlar, böy
lesine var olan şeylere, bu yayından dolayı hi
lafı hakikat diyemezsiniz, bundan dolayı diye
mezsiniz. 

A. P. SIRALARINDAİN BİR ÜYE — Başba
kanı bağlar mı, Başbakanla ne ilgisi var? Bu
rası olmadı. 
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EMİN PAKSÜT (Devamla) — Durun, BaŞ- I 
bakanı hiç bağlamadık daha, Başbakanla alâ
kası yok. (A. P. sıralarından müdahaleler) 

Efendim, müsaade buyurun, meseleniın o ol
duğuna geleceğiz. Kalkıp da ben Başbakanı bu
rada tecrim edersem, «Şu dakikada Başbakan 
240 a gtöre suçludur.» dersem, «Emin Paksüt, 
sende vi'cdan yok mu, niye slöylüyorsun» diye 
o zaman sor. Ama, «Başbakan masumdur» di
yene ben soruyorum; sen neye nazaran söylüyor
sun, dur bakalım. O zaman bilmukabele ben sa
na onu saracağım, «sen neye nazaran yoktur» I 
diyorsun, ben de sana onu soracağım. (Muha
lefet sıralarından alkışlar) Kendisine soracağım, I 
nasıl olsa son söz kendisinin, söyliyecek. Ne- I 
ye nazaran masum lolduğunu slöyl:<jyecek. Çünkü, I 
Sayın Başbakan daima bir plâtformdan bahse
der, işte plâtform burası. Şimdi konuşuyoruz, 
son ısöz kenıdisinâı, hakkıdır, savunma durumun- I 
dadır, zarar yok, ben nasıl insaf ile konuşuyor
sam, o da makulât dahilinde cevap verecek. 
Mesele değil. Onun için, soruyu taşırmadan, hu- I 
dudu içinde kalalını. Demek kâ, maddi vakıalar 
var arkadaşlar. Bu maddi vakıaları inkâr ede- I 
meyiz. 

Bu maddi vakıaların acaba Başbakanın kar- I 
deşj olmakla bağlantısı var mı? Yani en azın
dan olabilir mi? Vallahi, ben bunun için tered
düdü olan arkadaşlarıma Sayın Demirel'i işha-
dedeceğfoı. Bunu, Demirel varit görüyor, Baş
bakan olarak kendisi mümkündür diyor, hem 
de çok ciddiyetle, «mümkündür» diyor. Çünkü, 
kendisi Başbakan olduktan kısa bir süre son
ra yaptığı, yapmak lüzumunu duyduğu bir ta
mim ile diyor ki, birtakım şahıslara intisap yolu 
:V e birtakım haksız, bJrtakım keyfî, birtakım 
mânası davrıaınıjşlar olabilir. Haberiniz ola, 
dikkat edin, bunlar olmasın. Söyllüyor bunu. 
Bu, kendisini tatmin etmiyor, yetmiyor, bir sü
re sonra bj/ rahatsızlık duymuiş olacak ki, ya
hut bir endişe duymuş olacak ki», bırakın karides
lerini, Başbakan sılfaltüyle duymuş efendim, 
Türkiye'nin Başbakanı sıf atiyle duymuş bu en
dişeyi veya duyurmuşlar... 

A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Maddi 
deliliniz var mı? 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim, dMeldJğiniiz zaman olduğunu 
göreceksiniz. | 
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Diyor ki, şahıslara intisap haksız neticeler 
yaraıtimaımalıdır. 

Arkadaşlar, Başbakan abesle mi iştigal edi
yor? Başlbakan, amiyane tabiriyle kendisiı birta
kım şeyler çalacak da minareye kılıf mı hazırlı
yor? Ben tenzih ederim. Çünkü, bunun delilini 
'bulmadığım müddetçe böyle bir ağır ithamda 
bulunamam. Başbakan her halde bir hizmet yap
mak isti/ör. Böyle düşünün. Başbakan, «Miina-
reyi çaldı da kılıf hazırlıyor» olamaz. Başbakan 
ciddiyetle Türkiye rde birtakım (müesseselerde, 
birtakım insanların tavassutu ile, birtakım insan-
laıra intisapla, biritakım insanların iısmimden fay
dalanarak haksız menfaatler sağlanabilir, «ol
masın bu» diye tamim yapıyor, başka izahı var 
mı bunun? Var mı başka izalhı? 

O halde şimdi, Sayım Başbakanın yapmış ol
duğu bu tamimler muvacehesinde Türkiye'de 
birtakım - demim Laç arkadaşımız Muhterem 
Heyetinize bitalbederken, «hepinizin nüfuzu var
dır, tajbiatiyie Başbakanın da vardır.» dedi. Şüp
he mi var? Hepimizin nüfuzu, milletten aldığı
mız emanet sebebiyle veya şâhıslarımızdan do
ğan bic nüfuzumuz var tee elbette Sayın Başjba-
kanda da asgari o ölçüde, taşıdığı sıfat itibariy
le, hattâ biraz daha fazlası vardır, ne var bun
da? 

Demek Başlbakanm nüfuzu da var. Birtakım 
şahıslara mensubiyet, birtakım haksız netice
ler istihsalime yararlı ise, yanyabiliyorsa ihtimal 
olarak, illâ, «yaradı» demiyorum, yarayabiliyor 
ise Başbakanın kardeşlerimin de, Saym Başba
kanın kardeşi olmaktan doğam, onun soyadı
nı taşımaktan doğan, onun çevresiyle irtibatı 
olmaktan doğan birtakım farklı, imtiyazlı mu
amelelerden yararlanması ihtimali var mı, yok 
mu? îhtimal... Müsaade buyurun da var, ihti
mal olarak var. «Yararlanmadı» diyebilirsiniz 
sonra efendim, ama evvelâ ihtimal olarak var 
mı, yok mu? Şimdi ihtimal olarak «var mı yok 
mu» diye soruyorum; var. Demek ki ihtimal 
olarak var. 

Şimdi ben size başka bir şey söyliyece-
s-im. Bu Parlâmentonun hepimiz gibi bir şe
refli mensubu, dün filân partide, bugün bir 
müstakil saldalyede oturan, Türkiye'nin en bü-
vük işletme müessesesinin başında, bir süre 
ıraıım müdür olarak çalışmış bir sayın arka
daşımız var. Efendim garez.. Belki garez, bel-
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ki iftira., insan, hatası olur,, yanılır insan. if
tira nedir? iftira, yalan olduğunu bile bile bir
takım suçları bir kimseye yüklemedir. Lügat 
manası bu, hukuk mânası da bu. Yalan oldu
ğunu bile bile yüklemek. Bu, belki böyledir. 

Şimdi arkadaşlar, bunun böyle mi olduğu
nu, değil mi olduğunu bu zatı isticvabetmeden, 
dinlemeden... 

TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Tahkikat yapmadan.. 

EMtN PAKSÜT (Devamla) — ...Tahkikat 
yapmadan, biriniz kesin bir şey söyliyebilir mi
siniz? (Muhalefet sıralarından alkışlar) Komis
yona soruyorum, kendisini şahidolarak dinle
miş midir, dinlemeye muktedir midir? Sayın 
Komisyonun sayın sözcüsü, konuşmalarının bir 
(Safhasında, hattâ başında «Biz hattâ yetkimizi 
tecavüz ederek genişliğine tahkikat yaptık» de
di. Ben bunu varit görmüyorum. Çünkü, bir 
komisyonun yetkisi Hazırlık Komisyonunun 
yetkisi, komisyon beni teyidedecektir, siz de te-
yidedeceksiniz, İçtüzükten geliyor, içtüzüğün 
14 ncü maddesi bu yetkiyi sınırlamış. Bu yet
ki, 17 noi maddenin 2 nci fıkrasındaki yetki
den ibaret. 3 ncü fıkra yok, 4 ncü fıkra yok, 
5 nci fıkra yok; şahit dinliyebilir misiniz? Din
lediniz mi? Hayır. Bilirkişi tetkikatı yaptır
dınız mı? Hayır. Ya ne yaptınız? Vallahi biz, 
işte şu adı çok geçen şube vardı, Ziraat 
Bankasının şubesi, işte o şubenin Sayın Müdi-
resini dinledik. Yani, bize izahat veriyor. 

Arkadaşlar, yani mantıkla alay eder gibi 
bir duruma düşürmeyelim kendimizi. Eğer bu 
iş tahkik edilirse, belki de kanunsuz kredi 
verme meselesinde bir numaralı sorumlu olan 
bir banka müdiresinin beyanını lehine delil gibi 
göstermeye imkân var mı? Bunu insan mantığı 
kabul eder mi? (Muhalefet sıralarından alkış
lar) Yani, bu, hukukla alay etmek değildir de 
nedir arkadaşlar? Olur mu böyle şey? 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Bildiğiniz bir şey var mı? 

EMtN PAKSÜT (Devamla) — Ha... Bildi
ğiniz bir şey var mı, yok mu değil mi? Bildiği
niz bir şey var mı yolk munun ortaya konacağı 
yer, kim ne biliyorsa koyun denilen yer... (A. 
P. sıralarından «o kürsüdür» sesleri) Hayır, 
Tahkikat Komisyonudur. Bu kürsü polemikleri 

değil, bu kürsü, herkesin mütalâasını söylemek, 
dikkat edin, ben sadece ithamsız, maddi vaka
ları konuşuyorum ve yalan savunma namı al
tında, aslında Başbakanı müşkül duruma düşü
ren sözler lehindeki konuşmacılardan çok daha 
yararlı beyanda bulunuyorum, değerlendirme
sini bilir iseniz. Bilirseniz. (A. P. sıralarından 
«Allah razı olsun» sesleri) Şimdi, müsaade bu
yurun da bu raporun vardığı neticeyi... 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop Milletvekili) 
— Başbakanla illiyet rabıtası var mı? 

BAŞKAN — Beyefendi lütfen. 
EMİN PAKSÜT (Devamla) — Bir olayın 

Sayın Başbakanla irtibatı ne ola? Bâzı arkadaş
larımız, meselâ dediler ki, Demiryollarıyla Baş
bakanın alâkası ne olabilir? Veyahut Ziraat Ban
kasıyla Başbakanın alâkası ne olabilir? Çok 
basit, söyliyeyim; olabilir, - olmuştur demiyo
rum - olabilir. Çünkü, Sayın Başbakan icranın 
Başıdır. T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürü
nün tâyininde Sayın Başbakanın rolü vardır. 
işten çektirilmesinde rolü vardır, naklinde rolü 
vardır, isterse. Onun rolü olunca ona bağlı ola
rak, kaderleri ona bağlı olan insanların da ro
lü vardır. 

Müsaade buyurun da sizin içine girdiğiniz 
rejim bir Bakanın veya Başbakanın hattâ Cum
hurbaşkanının suç işlemesini ihtimal dâhilinde 
görerek düzenlenmiş bir hukuk düzenidir. Eğer 
bir Bakanın veya Başbakanın hiçbir zaman suç 
işlemiyeceği gibi bir noktadan hareket edilsey
di, Anayasanın 90 nci maddesi yazılmazdı; 
Cumhurbaşkanının «hiyaneti vataniyeden yar
gılanması» diye bir müessese düşünülmezdi, is
tisnasız her insan hata edebilir. Hukuk düzeni, 
sorumluluk düzenidir, adına «mesuliyet mevkii» 
diyoruz, iktidarda bulunmak, mesul mev
kide bulunmak, diyoruz. Ne demek «mesul 
mevkide bulunmak» arkadaşlar? Mesuliyet 
kelimesinin «kendisine sual sorulabilir olmak* 
olduğunu; sual kelimesiyle mesuliyetin bağlan
tılı olduğunu bilirsiniz. Sual sorulunca da cevap 
verilecek. Demek ki, bir takım mevkilerde bulu
nan insanlara, bir takım haller zuhur ederse so
rarlar. 

Ha... Şimdi Başbakana sorulmuş. Ama Baş
bakana bir soruşturma kurulu teşkil edilerek 
sorulmamış. Hepinizi bağ-hyan içtüzüğün 14 ncü 
maddesi gereğince, bu soruşturma önergesi ka-
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bul edildiği zaman, otomatik şekilde komisyon 
kurulduğu zaman, Genel Kurulunuzun tesbit 
edeceği süre içinde, işte 15 günlük süre içinde, 
yazılı savunma değil - bâzı arkadaşlar yanlış 
söylediler - «yazılı görüşünü bildir» demişler. 
Sayın Başbakan da yazılı görüşünü bildirmiş. 

Bu yazılı görüş maalesef bâzı komisyon üye
lerini etkilemiştir; bâzı arkşadaşlarımızı da et
kilediği zaman zaman görülmüştür, înşaallah 
bundan sonra etkilemez. Ama bu görüş etkile
miştir. Bu görüş, hattâ komisyon raporunu yer 
yer etkilemiştir. Bu görüşte bu cevapta Sayın 
Başbakan vahim şekilde hataya düşürülmüştür. 

Sayın Başbakanın kendisinin, direkt branşı 
olmıyan hukukun tartışılabilir kısımlarına, bu 
kadar yanlış olarak girebileceğini sanmıyorum 
ben; ama itilmiştir. «Bu yoldan savunulur» di
ye telkin yapılmıştır, «isabet olur» diye söylen
miş olmalıdır ki, Sayın Başbakan - bana göre 
kuvvetli bir mantığı olan insandır - kuvvetli 
mantığa rağmen, bu kadar çelişki, bu kadar ga
rip duruma kendisini getirmiştir. 

Şimdi bakın... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İs

parta Milletvekili) — Hiç alâkası yok. 
EMİN PAKSÜT (Devamla) — «Alâkası 

yok» diyen arkadaşımız kim ise... Ha... Çok iyi... 
Sayın Başbakan bana pas veriyor; biraz sonra 
söyliyeceği şeyi söyleyince, tabiî ben de biraz 
şey söyliyeceğim şimdi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İs
parta Milletvekili) — Biraz sonra alâkası olma
dığını söyliyeceğim. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) •— Tabiî o za
man, Sayın Başbakanın buna ait olan, hatalı 
gördüğüm noktalarını düzelteyim. Fakat ben 
Başbakanın son sözü kullanırken, polemik he
vesine kapılmayıp, mantığın emrettiği istikâ
mette, bunun düzeltilmesi yolunda yardımcı 
olmasını temenni edeyim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Onu da bana bırak. (A. 
P. sıralarından gürültüler, «Demagoji yapıyor
sun» sesleri) 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Temenni be
nim, temenni benim.. 

Arkadaşlar, şimdi Sayın Başbakan, Komis
yon raporunun başında yazılı olduğu üzere, 
2 Nisan 1970 Perşembe tarihini taşıyan bir 
yazı ile görüş bildirmiştir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir Milletve-
kili) — Bu hassasiyeti zamanında göstersey-
din, daha iyi olmaz mı idi? 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Hangisi imiş 
o hassasiyet? Açık söyleyin canım benim gibi. 

BAŞKAN — Sayın Başer, lütfen.. 
EMİN PAKSÜT (Devamla) — Siyasi haya

tımda benim bildiğim, benim açık gösterme
diğim siyasi hayatımın tek bir sahnesi yok. Bil
diğin bir şey varsa sen söyle arkadaşım. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir Milletve
kili) — Onu da sen bilirsin işte.. 

BAŞKAN — Sayın Başer, lütfen sayın hati
be müdahale etmeyiniz. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Şimdi, Sayın 
Başbakan Komisyon raporunda - baskıya göre 
söylüyorum, kolay bulunsun diye - 2 nci say
fanın sonundaki satırda diyor ki; «Önerge sa-
Mpleri, bu isnadı, hakkımda beslediği husu
metin sebepleri kamu oyunca pek iyi bilinen 
bir gazetenin yayınlarına dayanarak yapmak
ta olup..» «isnadı» diyor, «bana husumeti bel
li olan bir gazetenin yayınlarına dayanmakta
dır. Ama, ne kendileri, ne de bu gazete iddiala
rının doğruluğunu ispat edebilecek deliller ile
ri sürmüş değillerdir», diyor. 

Şimdi arkadaşlar, bâzı dâva dilekçeleri ya
sılır: «bilcümle kanuni beyyinat» diye altına 
bir şey konur. Bunun da beyyinatı, bilcümle 
kanuni beyyinat. Çünkü, resmî dairelerin arşiv
leri, kayıtları ve tabiî bir soruşturmaya gi
rilirse şahitler; o şahitlerden bir kısmı kendi
liğinden çıktı. Misal vereyim, ben değilim; 
ama Sayın Başbakanla uzun yıllar teşriki me
sai etmiş hukuk doktoru bir arkadaş, diyor 
ki.. 

MUSTAFA KAPTAN )(Sinop Milletvekili) 
— «Birçoklarınız gibi» diyor. 

KEMAL KAYA (Kars Milletvekili) — Kon-
ken arkadaşınız. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Birçokları 
gibi, evet. Çok doğru, ne var bunda? Evet doğ
ru, birçoklarınız gibi. Biz trişörlük yapmıyo
ruz, yalnız açık kartla oynuyoruz. (Gülüşme
ler) 

Şimdi bu arkadaş diyor ki Sayın Başbaka
nın yanında bakan olarak bulunmuş bir ar
kadaş diyor ki.. 
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HİLMİ BİÇER (Sinop Milletvekili) — O ar
kadaşınıza onu bakan olduğu zaman sorsaydı-
fna,, 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Onu soraca
ğım kendisine sizinle beraber,, izin verin de.. 
izin verin ama, sormak imkânını da verin ba
na.. 

Diyor ki, «Ben bu meseleyi şu tarihte şöyle 
şöyle yaptım.» 

Şimdi Komisyon şahsın kendisine sorsun. 
Çağıramaz. E, siz çağırın sorun. Ne hakkınız 
var? Ben çağırayım; çağıramam. 

Ne olacak peki bu? Eğer, bunu sormak me
kanizmasını işletirseniz, «Gel bakalım arkadaş. 
Herkesin önünde bol keseden böyle böyle söy
lüyordun. Bunu nerede söyledin, nasıl söyle
din,, ne netice aldın, ne yaptın?» diye soralım. 
iftiranın tekrar olunanın yakasına yapışmanın 
yollan var. Ama, müsaade edin, o söyliyecek, 
ben soracağım, ortaklıkta kalacak., işte o za
man - pek kullanmasını sevmiyorum - «şaibe» 
dedikleri durum devam edip gidecek. O söy
liyecek, ben tekzibedemiyeceğinı. O iddia ede
cek, 'ben iddia edeceğim ama, hakikat anlaşı
lacak. 

Şimdi, bu Parlâmentonun halen üyesi olan 
eski bir umum müdür, «Ben baskıya mâruz 
kaldım» diyor, «Usulsüzlük yoktur» diyor. Ben 
de usulsüzlük olduğu tarafını söylüyorum : 
Usulsüzlük vardır. Devlet Demiryolalrının 
eski bir teftiş heyeti reisi sıfatiyle iddia edi
yorum ; Usulsüzlük vardır. Kurum komisyonu
nuzu, ben de size arsa satışındaki usulsüzlüğü 
anlatayım. Ben de usulsüzlüğünü anlatayım. 
Ama... 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 

— Mahkemeye git, mahkemeye... 
EMİN PAKSÜT <IDevamla) — Anlama

dım. 
FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 

— Mahkemede anlat. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu, karşılıklı olma
sın ıef endim, rica ediyorum. 

EMİN PAKSÜT (Devamla)— Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kendi yetkilerini, Türk 
Anayasasından aldığı yetkilerini hiçbir ta
rafa devretmez. (G. P. sıralarından alkışlar) 
Türk Anayasasına göre, Büyük Meclisin sahibol-
duğu bu yetki, gayrikabili devirdir. (0. H. P. 

ve G. P. sıralarından «bravo» sesleri.) Siz, be
ğenmediğiniz ve istemediğimiz insanlar hak
kında ister dâva açarsınız, ister tazminat 
miktarını büyültürsünüz, küçültürsünüz, ister 
sonra sulh olursunuz, o ayrı. Ama, Büyük Mil
let Meclisi, Millet adına hakkını kullanacak
tır arkadaşlarım; kullanması lâzımdır, onu 
söylüyorum. 

Şimdi, bakın kelimeler nasıl birbirinden 
farklı olduğu zaman nasıl farklı neticeler çıkı
yor. Önerge verilmiş. Arkadaşlar, önergede şu 
tâbirler kullanılmış, bunlar biılbirinden farklı 
neticeler yaratır <: «Başbakanlık nüfuzunu kul
lanarak.» Bir yerde böyle geçmiş. Bir yerde, 
«baskı yapmak suretiyle» diye geçmiştir. 

Sayın »Başjbakan bunu almış, o da şu tâ
biri kullanmış : «Müdahalede (bulunmak sure
tiyle.» Ne demektir müdahale? Yani hukuk 
mânası,, lügat mânası nedir? Müdahale - işe 
karışmak, araya girmek, demektir; lügat mâ
nası, hukuk mânası hu demektir. 

Eğer, Başbakan hu işlerin her hangi bir 
safhasında araya girmek imkânına sahi-
bise - veya araya girmiş ise, iddia edildiği gibi, 
o zaman müdahale vardır. Nerede girer? Bâz* 
arkadaşlar söyledi. Beğenmiyebilirsiniz, ben de 
sıhhatına şu anda kaani değilim, ama söy
lendi; Devlet Plânlama ile ilgili, filân... Şim
di Devlet Plânlama Başbakanlığa bağlımı? 
Bağlı... Başbakanın direkt Devlet Plânlamaya 
ıbâzı talimat, emir vermesi veya bilvasıta emir 
vermesi mümkün mü? Elbette... E, niçin o hal
de «Devlet Plânlamanın bir faaliyeti ile Baş
bakanlık arasında (bir illiyet rabıtası olamaz» 
diyorsunuz. «Vardır» demiyorum, «olmuştur» 
demiyorum «Olamaz» nasıl diyorsunuz? 

Ziraat Bankasının idare Meclisi âzalarınxn 
tâyininde Hükümetin alâkası, Başbakanın alâ
kası /var mıdır, yok mudur? Soruyorum size. 
Varsa, sizin bu Bankalar Kanununa göre, 
«uydu - uymadı; kredi verildi - verilmedi», 
dediğiniz acaba havadan mı oldu; yoksa 
'birtakım insanlar marifetiyle mi oldu? 

Siz ne zannediyorsunuz, vazife suiistimalini 
arkadaşlar? Vazife suiistimali hatır için yapı
lır. Vazife suiistimali korku ile yapılır. Va
zife suiistimali menfaat mülâhazası ile yapı
lır; mevkii muhafaza endişesiyle yapılır. Ba-
zan da, birtakım etiketleri muhafaza etmek 
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için yapılır, yapılabilir. O halde «illiyet ra
bıtası vardır, yoktur» lâfını nasıl ederisiniz? 

Şimdi talihsiz, belki tesadüfler zinciri. Ama 
düşünün, o talihsiz tesadüfler zincirini. Ar
kadaşlar belirttiler. Şu okuduğum raporda ve 
muhalefet şerhlerinde benim de gördüğüm 
noktalar var. Bu, çok konuşuldu. Rapor bir 
acayip tâbirle, meselâ 1 200i 000 dolarlık krsdi 
meselesini yazarken, bir kolloktdif şirketten 
bahsediyor. (Bilirsiniz, kollektilf şirketler,, sa
biden mesuliyeti hudutsuz ıOİan, daba çok aile 
şirketleridir. «O, bir pilot anonim şirket kur
du» diyor. 

Arkadaşlar, hukukta «pilot anonim şirket» 
diye birşey yok. Yalnız, birtakım usulsüz mua
meleler bakımından, kanuna aykırı muameleler 
bakımından ihdas edilmiş «pilot {şirket», «naylon 
fatura», «paravan firma» tâbirleri vardır. Ne 
demektir pilot şirket? Bu bir zühul eseri olmak 
lâzımgelr.. Nitekim sözcü, bu kürsüde bu pilot 
lâfından vazgeçti. 

Burada bir tâbir daha var: «Efendim, 
500 000 lira sermaye ile bir pilot şirket kurul
muş» Evet, tescil edilmiş 500 000 liralık serma
ye, Ticaret Kanunu hükümlerine göre 125 000 
lirası ödenmiş, 125 000 lira peşin para vermiş, 
bir anonim şirket kurmuşuz. Şimdi siz kolayca 
tasavvur edebilir misiniz M... Anonim şirketler 
hemen söyliyeyim: Kurucuları Karun olsa, mil
yarder olsa, anonim şirket muamelesinde konan 
sermaye bahis mevzuudur. Bunla*, sermaye ile 
mesul olan şirketlerdir, ödenmiş sermayesi 
125 000 lira olan, 500 000 lira sermayeli bu şir
ket âzami ne alabilir arkadaşlar, alsa alsa ne 
ahr yani? Vallahi işte, «yüzde 100» deniyor, ya
ni kreıdi marjı, yüzde 100, yani 500 000 liraya 
kadar kredi ahr. Ne almış? Ne verilmiş? Hiçbir 
şey verilmemiş, diyeceksiniz, iddiaya göre, bu
nun çok üstünde, ama çok çok üstünde, yani 
o acayip nisbetleri kurmak istemiyorum, ama 
çok üstünde, bu sermaye ile bağlantısı kurula-
mıyacak ölçüde, bir dış kredi tahsisi... Ha son
ra, hiç merak etmeyin efendim; sonra işte o pi
lot şirketimiz, aranan sermaye miktarında vazi
yetini düzeltti. Ne yaptı? 20 milyona çıkardı. 

Arkadaşlar, bu nasıl ticari şirket anlayışı
dır ki, kurucuları evvelâ 500 000 liralık bir şir
ket kurarlar. Muhterem komisyonumuzun üslû
bu ile «pilot» ve sonra birtakım muameleler yü-
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rütürler, işi hallederler. Sonra?.. Çaresizlik için
de, ama şu önergeler filân verildikten sonra; 
önergenin hiçbir faydası olmamışsa belki buna 
faydası olmuştur, önergeler filân verildikten 
sonra bu iş tekemmül eder. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon Milletve
kili) — Kredi alma safhasına geldiği zaman... 

EMİN PAKiSüT (Devamla) — Şimdi mü
saade buyurun; kredi almak safhasında... Şim
di bu, işin normali, bakın müsaade buyurun; 
20 milyonluk şirket kurabilme maddi gücüne 
sahiıbolan insanların evvelâ bir kollektif şirket
le sondaj yapıp, sonra bilmem 500 bin liralık 
anonim şirketle işe girişmelerinde bize bunun, 
normal hissi vermiyen, buruk gelen bir taraf 
var. Yani, var bir taraf. Acaba bunda birşey 
var mı, yok mu?.. Diyorsunuz ki; yok bunda 
birşey, hiçbir şey olamaz. «Var» diyenler var, 
bu büyük farklardan dolayı. Efendim, onların
ki, iftiradır, onlarınki maksatlıdır, onlar bunu 
siyasi istismar için yapıyorlar... Şimdi siyasi 
istismarı filân yok bunun. 

Şu anda Başbakan hakkında güven oylama
sı yapmıyoruz, arkadaşlar. Bu yanlış kanaat
ten de vazgeçsin şu parlâmento. Şu anda Baş
bakan hakkında güven oyllaması filân söz ko
nusu değildir. Hiç böyle değildir. Başbakan 
hakkında güven oylaması filân yapmıyoruz. 
Türk Parlâmentosunun en büyük denetleme 
görevlerinden ve yetkilerinden olan Mr hususu 
karar altınla bağlamanın gerekip gerekmediği
ni tartışıyoruz. O kadar. 

Bâzılarımıza göre, belki önceden tesbit et
tiğimiz kanaate göre «hiçbir şey aramıyalım 
efendim. Bırakalım kendi haline, böylesi iyi
dir» olabilir. Bir kısmımıza göre; gerçekleri 
araştıralım, nereden incelirse oradan kopsun, 
ama doğruyu arıyalım. 

Arıyaflım ama kim anyacak, arkadaşlar? 
Onun da yolunu, tarzını söyliyeyim; bu parlâ
mento anyacak. Nasıl anyacak? Muhalefetin 
inhisannda bir heyet kurarak filân... Öyle de 
değil, içtüzük hükümlerine göre komisyonlar na
sıl kuruluyorsa öyle bir komisyon, tahkikat ko
misyonu kuracağız. Ama tahkikat komisyonu
nuz yetkili olacak, ama talhkikat komisyo
nunuz şahit dinliyebilecek, ama tahkikat komis
yonunuz bilirkişiden faydalanabilecek, bunlan 
meydana çıkaracak. Bunlar meydana çıkanl-
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maksızm; «Ben hesaptan kaçmıyorum, ispat hak
kı tanıyarak adamları mahkemeye verdim» sö
zü ciddiyet taşımaz arkadaşlar. Ciddiyet taşımı-
yan <bu işte. Neden taşımaz? Bakın; Anayasanın 
34 ncü maddesi ispat hakkını tanımış. İspat 
hakkını tanımak, tanımamak kimsenin hakkı 
değil. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir Millet
vekilli) — Biliyorsunuz, kıyamet koptu ispat 
hakkı için. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Kıyamet ko
paranlardan birisi de bendim. Onun için, ispat 
hakkı ancak hakkında dâva açılan insan bakı
mından durumun mütalâasına yarar. Bu bahşe
dilecek, lütfedilecek bir şey değildir. Bunu Ana
yasa vermişıtir. Anayasanın verdiği bir şeyi, kal
kacaksınız kamu oyu önünde; «ben ispat hakkı 
tanıyarak mahkemeye gittim, ispat etsipler 
efendim» diyeceksini'z. Buna mukabil «Parlâ
mentoda soruşturma yapılmaz» diyeceksiniz. İş
te buna, «Parlâmentonun murakabesini engel
lemek» denir. Bu neticeye gelmemek lâzım. Sa
yın Başbakan bu neticeye getirilmiştir benim 
kanaatine göre. Çünkü, Sayın Başbakanın, 
Anayasanın, 132 noi maddesinin 3 ncü fıkrası
nın bu tarzdaki yorumuna, kendi kendine gide
bilmiş olmasını ciddî olarak ihtimal dâhilinde 
görmüyorum. O kadar gömmüyorum ki, o kadar 
inançla söylem&imdir M, bu konuyu, arkadaşlar 
Anayasa Mahkememizin hukuk bakımından bir
birinden farklı görüşleri olmuştur bilirsiniz, 
ama Anayasa Mahkememiz bu konuda oy birli
ğiyle karar vermiştir. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Üç kişi mulhalif esasında. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Bu tarzda, 
«üç kişinin muhalif olduğunu» söylemenizde de 
halâ bir intibaha gelmeyiş görülüyor. Aslında 
bunun faydası yok. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Beyanınız yanlış çünkü. 

EMİN PAKiSÜT (Devamla) — Ben açıklanmış 
olan şeye göre söylüyorum. Açıklanmış olan şe
ye göre söylüyorum; hı̂ bl'i" şey ifade eltmez, hiç
bir şeyi değiştirmez. Bir oy farkı ile dahi olsa 
Anayasa Mahkemesinin kararı olarak muteberi-
yettenblrşey kaybetmez. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Ben de Resmî Gazeteye göre 
söylüyorum. 

EMİN" PAKSÜT (Devamla) — Müsaade bu
yurun. Vazjyet şudur ki; Anayasa Muvacehesin
de tamamiyle sakat bir görüşüm üzerinde ısrar 
edilmiştir. 

Şimdi benzeri bir şekilde «baz eğer şu soruş
turma konuları üzerimde her hangi bir suretle so
ruşturma açılması yoluna gidersek bundan bir ta
kım ağır siyasfı neticeler çıkar» tarzındaki mülâ
haza sanıyorum ki, korunmak istenen neyse; şa-
hıssa şahıs, dâva ise dâva, ona zarar verir. Ben 
Türk Parlâmentosunun bu yanlış yola gitmesini 
istemiyorum, istemiyenlerden birisiyim. 

Onun :î}in Sayın Başbakanım bu kürsüye ge
lip, şurada yapmış o'lduğu iddia ile, şu teklif ve 
mütalâa veçhile, ama bu sefer hukuka uygun 
olarak bir beyanda bulunmasını itiyorum. Ba
kın o mütalâası, elinizdeki matbu raporun 3 ncü 
salhif esinde ,alttan itibaren 10 ncu satır: Başba
kanın bu iddialar karşısındaki ilk sözü - Te
menni ediyorum son siözü de öyle olsun - «Bu is-
naJtlaır hakkında semdedebüleceğim tek mütalâa 
isnat saihipleriniı ispata davet etmekten ibaret
tir.» 

'Sayın Başbakan, bu vaadinize sadık kalınız 
ve ispat edinebilecek vasatı hazırlayınız. 

Hürmetler ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon adına Komisyon Baş
kanı Sayın Çerezci, buyurun efendim. 

13 NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI 
HAZIRLIK KOMİSYONU BAŞKANI M. NA
Cİ ÇEREZCİ (Niğde Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatör ve milletvekilleri. 

Kurulumuzun görev sahası ile ilgili bütün 
hususlar çeşitli hatipler tarafından dile getiril
di, arizamik münakaşa edildi. 

Ben, sayın sözcü arkadaşımın konuşmasın
dan sonra, bâzı hatiplerin belirttikleri tereddüt
leri ve noksanlıkları giderecek cevapları ver
meye çalışacağım ve sonunda bir mâruzâtım 
olacak. 

Evvelâ Sayın Emin Paksüt'ün, şu pilot şir
ket şeklinde, biraz istihza ile bahsettikleri 
mevzua, yeni olduğu için, hemen dokunmajk 
istiyorum. 
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Şimdi önümde, Smai Kalkınma Bankası Ge
nel Müdür Muavininin Komisyonumuzda verdi
ği izahat sırasında tarafımdan tutulmuş not
lar var. 

[Sayın Okay ısoru soruyorlar: «ORMA serma
yesi 500 bin. Kredi 1 200 000 dolar. Fark bü
yük. Nasıl verildi? Teminat nedir?» 

Genel Müdür Muavininin cevabı: «Müracaa
tın neticesi belli değildir. Şirket kurulması 
külfetlidir. Anonim şirket [kurulması zarureti 
vardır. Sonunda sermaye üzerinde mutabık 
kalarak anonim şirket kurulur. 500 binlik 
şirket pilot şirkettir.» 

Yani, tâbir Komisyon Sözcüsünün veya bi
zim değildir. Bu işte en yetkili olması gere
ken Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür 
Muavininin Komisyonumuzun önünde beyan et
tiği tabirdir: «500 binlik şirket, pilot şirkettir. 
15 milyon düşünüldü, bilâhara 18 milyon den
di. Son defa 20 milyona çıkarılmıştır.» 

Efendim, ibu şudur; birçok hatipler bunun 
üzerinde durdular, Çok farklı, sermayesine 
nazaran çok büyük bir kredi alındığına delil 
olarak defalarca söylendi. 

Efendim hikâye şu, bize anlatılan.. Elbet
te Komisyon da kendisine verilen bilgiyi, gör
düğü vesaikin tetkikinden çıkardığı neticeleri 
raporunda belirtti. Yoksa hiçbirimiz kafamız
dan veyahut eski bilgilerimizden bunları otu
rup yazacak durumda değiliz. 

Bu tesis için ORMA, Yonga - Levha ve di
ğer orman mahsulleri için müracaatını yapı
yor. Anonim şirket olması lâzım. Evvelâ 
tabiî hepinizin bildiği bir mevzu; birden bü
yük bir sermayeli şirket kurmak çok külfetli. 
O anda ortağını bulmak hattâ bir meselle. Ev
velâ projenin tetkik edilebilmesi, kabul edilip 
edilmeyeceğinin anlaşılması için müracaat ya
pılıyor. Müracaat, sözcü arkadaşımın da izah 
ettiği gibi, malî, iktisadî ve teknik yönler
den tetkik ediliyor, derecattan geçiyor. Av
rupa Yatırım Bankasına gidiyor ve sonunda Sı
naî Kalkınma Bankası, iş hacmine göre serma
yenin ne kadar olması lâzımgeldiğini tesbit edi
yor. Hattâ müracaatçıların belirttikleri kapasi
teyi rantabl bulmayıp, genişletilmesini veyahut 
daraltılmasını söyliyebiliyor. Muamele bundan 

dolayı olmuştur. Yani, aslında Smai Kalfan-
ma Bankasındaki muamelelerde en ufak bir 
anormallik olmadığını değerli Komisyon üye
lerimizin, gerek partimiz, gerekse diğer partili 
üyelerin önünde arizamik konuşuldu. Kendi
lerine pek çok sualler tevcih edildi. 

Meselâ, bu arada Sayın Tanyeli soruyor: 
«Kredi ORMA jkurulduktan sonra mı, yoksa ev
vel mi kullandırıldı? Kredinin şartları nedir? 
Teminat nedir? Mahsuplar ne şekilde yapılır?» 

Cevap veriliyor: «Vâde 10 yıldır. Kredinin 
verilmesini takibeden iki yıl sonra başlamak 
üzere faiz % 9 dur. Bütün döviz kredilerinde 
olduğu gibi, teminat, kurulacak fabrikanın bi
rinci derecede ipoteğidir. Makinalar fabrika
ya girinceye kadar merhundur. Karar mute
ber olmak üzere 4 milyon lira teminat mektubu 
alınmıştır (demin bahsi geçen). Bütün muame
le banka adına yapılır.» 

Sayın Pırıltı soruyor: «Makinalar geldi mi T 
«Cevap»: Hiçbir makina gelmedi. 400 bin do
larlık siparişin akredidifi açıldı. Yeniden 800 bin 
dolarlık açılacak. Gelmek üzeredir. Hiçbir te
diye yapılmamıştır.» 

Bu arada arkadaşlarımızdan birinin, sade
ce 2 200 000 dolarlık bir kredi olduğu ve bu
nun da 1 200 000 dolarının Orma'ya tahsis edil
diği yolunda beyanları oldu. 

Önümüzdeki şeyden okuyorum: O sene ya
pılan tahsisler şunlar: Karton sanayi 1 300 000 
dolar. AKSA orlon 5 milyon dolar. Çelik Ha
lat 1 500 000 dolar. Nur çimento 2 500 000. Bir
leşik Aydınlık, Tekfen, Filips bin v.s. 

Efendim, bu husus pek yeni olduğu için 
oı adan başladım. Müsaade edilirse diğer ar
kadaşlarımın da bâzı tereddütlerini ve tenMdle-
rini cevaplamaya gayret edeceğim. 

Sayın Cahit Angın, Komisyonumuzun faali
yeti hakkında, raporu hakkında oldukça sert 
kelimelerle beyanda bulundular. Ben o nevi 
kelimeleri kullanmak istemiyorum. Zira, Yüce 
Meclis tarafından seçilmiş Soruşturma Hazır
lık Komisyonu mensubu olarak bitaraf olmaya 
ve sadece objektif olarak bâzı bilgileri sunma
ya gayret ediyorum. Yalnız, bahsettikleri, bi
razda normal sayılamıyacak şekildeki sert ke
limeleri kabul etmiyorum. Hattâ, hakarete va
rabilecek olanlar oldu. Onları da reddediyorum. 
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Efendim, Sayın Angın bu ipotek mevzuun
da, munzam teminat mevzuunda uzun boylu 
durdular. Ben müsaade ederlerse kendilerini 
aydınlatmak istiyorum. 

Evet, umumiyetle bankalar 150 000 liradan 
yukarıya, bâzı şartların dışında, aslî gayri
menkul teminatı alamazlar. Ancak, bankacılık 
tatbikatında - belki kendilerinin meslekleri 
olmadığı için bilmiyorlar - ipotek, hemen her 
bankanın bulabildiği zaman alacağını temin 
edebilmek için başvurduğu bir yoldur. Bunun 
ne faydası vardır? Pratikte faydası vardır. 
Zira, ipotek bulunduğu için devri mümkün ol
maz ve müşterinin durumunun bozulması gibi 
bir talihsizlik halinde kolaylıkla, hiç olmazsa 
haciz yolu ile alacağını teminata bağlıyabi-
lix\ 

Türkiye'de Emlâk Kredi Bankası ve Vakıf
lar Bankası hakkında da; Emlâk Kredi Ban
kası hakkında «biraz fazla almıştır.» Vakıflar 
Bankası hakkında da «Vakıflar Bankasından 
nasıl bu kadar altı milyon liralık aslî temi
nat alabilmiştir?» diye tenkitte bulundular. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası ve Türkiye 
Vakıflar Bankasının kuruluşu hakkındaki ka
nunlar,, bunların sınırsız şekilde gayrimenkul-
leri asli teminat olarak almalarına müsaittir. 
Bu kanuni bir imkândır, biliyorsunuz Türki
ye'de bir de Emniyet Sandığı bu şekilde ijotek 
mukabili ikrazat yapabiliyor. Emlâk Kredi 
Bankası ile Vakıflar Bankası için böyle biı4 

takyit yoktur. 
Tetkik ettiğimiz Yükseliş Firmasının bu

radaki teminatlar;, munzam teminatlardır. Asıl 
teminat, senet avansı hesaplarındaki senetler
dir. Bunlar, zaman zaman «hakiki müşteri se
nedi» olur, zaman zaman da «hatır senedi» 
olur. Bankacılıkta «hatır senetleri» oldukça re
vaçtadır. Bu tatbikattır. Filvaki, «Batıl makü-
sünaleyh olamaz» diye bâr kaide var ama, şu
nu eski bir bankacı olarak belirteyim, bir ta
rihteki teftişimizde büyük bir şehrimizdeki te
davül etmekte olan senetlerin % 85 inin «ha
tır senedi» olduğunu tesbit eylemiş idik. Mev
suktur ve raporu da mevcuttur. 

Bu arada «Sınai kalkınmayı neden tetkik 
mevzuu almışlar da Pamukbankı almamışlar? 
Merkez Bankasının Risk Santralizasyonundan 
sorulsaydı her şey halledilirdi» dedüer. 

Efendim, bunlar Sayın Gürsan'ın Başkanlı
ğı zamanında tertibedilen usule göre yürütül
dü. Benim vazifeye başladığımdan sonra bir 
değişiklik yapılmadı. O zaman alman karar
lara uygun olarak tespit etmişler: Filân mües
sese özeldir oraya bakamayız Güven Sigorta işi, 
takrirde olmadığı için bakılamaz.. Biz sadece 
bunun yürütücüsü olduk. 

Bilhassa önemli bir noktayı işaret etmek 
istiyorum. Komisyon çalışmalarına sık sık ten-
kitkâr ifadelerde bulundular. Buradaki Ko
misyon üyesi Halk Partisine, Güven Partisine 
dâhil arkadaşlarımızı da işhadederek söylü
yorum ki, Komisyon çalışmalarımızda hiçbir 
ciddî ihtilâfımız olmamıştır. Bütün talepler 
birbirimizi ikna. etmek suretiyle yerine geti-
rilmiştn,, ama, değerlendirmede ayrı yollara 
gidilmiştir, o ayrı, 

Şunu demek istiyorum, Komisyonumuzda 
«Efendim şunu niye sormadınız, bunu- niye sor
dunuz» şeklindeki sualler, bize olduğu kadar 
da kendi partili arkadaşlarına racidir. Ken
dileri, diğer üyeler buradadır, rahatlıkla çı
kartabilirler, zabıtlar bantlar mevcuttur. Hiç
bir ihtilâfımız olmamıştır efendim. Zaman za
man A. P. lıi bir arkadalşın talefbimi reddedebil
diğimiz gibi, karşıt olduğu halde Halk Partili 
Tjir arkadaşımızın tahkikatın şekline,. celbedil-
mesi getfcfcen bâzı vesaika ait taleplerini kabul 
etmiçd&dir. 

Sınai Yatırım Bankasından ORMA'ya tah
sis edilen kredi mevzuunda plânlamada asü 
yolsuzluk olduğumdan balhsetltiler. Bunu, ko
misyondaki hiçbir arkadaşımız, şu veya bu par
tiye mensup arkadaşlarımızdan hiçbirisi bahis 
konulsu etmedi. Onun için üzerinde durmak, 
ÖZ8İ birşeyle değil, örtbas etmek falan gibi, 
yani, bize biraz kasıtlı haller ismadettiler. Asla 
bahis mevzuu olmamıştır. 

Bu ORMA lehine Ziraat Bankasından veri
len, Yükselişin kredisinden verilen teminat 
mektubu münasebetiyle Maliye Bakanlığının 
bir yasağından bahseititiller, bu doğrudur. 

Yalnız, yine samyorum öğrenemedikleri bir 
husus var, bu yasak kaiMuılımıştır. Mutattır, 
kredi limitleri olmasa da mevcut kredili bir 
müşterinin limitinden bloke edilmek suretiyle 
bir başka, üçüncü bir şahsa mektup verilebilir. 
Maliye Bakanlığınca bu husustaki yasak kal
dırılmıştır. 
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Efendim, bir n'okta daha, ben de kendileri
ne hatırlatmak istiyorum. Burada Sayın Angı'-
nın pek çok yol güstortiıcd, ışık tutucu «şu niye 
yapılmadı, bu niye sorulmadı» gibi beyanları 
oldu. 

25 . 3 . 1970 de Sayın ihsan G-ürsan'ın imzası 
ile kendilerinden, önerge sahiplerinden sorul
muş, «verdiğiniz önergeniz dışında ve önerge 
muhteviyatına bağlı kalmlak kaydiyle ayrıca 
komisyonumuza bildireceğiniz bilgi ve deliller 
varsa bildirin» dilye. 3 Nisamda verdikleri ce
vapta: Günaydın Gazetesinde yapılan yayınlar 
•esas alınmış ve bilinen hususlar tekrarlanmış. 
Eğer o zaman lûitfetıseler idi bu direktiflerini, 
bu ışık tutucu tavsiyelerini, sanıyorum ki, ge
rek İhsan Gür.mn zamanında, gerekse benim za
manımda her halde faydalanılabilirdi. 

Bir de Ziraat Bankasında ticari kredi plas
manının tamamen dolu olduğu bir zamanda 11 
milyon lira kredi verildiği yolunda uzun boy
lu konuştular ve tariMer vererek bizim raporu
muzun pek iyi izah edilmediğini göstermek is
tediler. 

(Rakamlar ve tarihler şudur efendim 
15 . 11 . 1969 da Ziraat Bankasında ticari kredi 
fazlalığı 52 milyon lira. Kredi, 11 milyon kredi 
vermek değil, kredi zaten 5,5 milyon. 11 milyon 
liraya çılkarltılıyor, yani 5,5 milyon lira kredi 
veriliyor. 21 . 11 . 1969 da oluyor. Yani 5,5 mil
yon lira kredi tecdidedildiği zaman henüz 52 
milyon lira ticari kredi plasman imkânı mev
cut idi. Bahsettiğiniz plânlamanın bir tasarrufu 
sebebiyle ki, büyük düşüklük, 30 . 11 . 1969 da 
olmuştur, yani henüz Ziraat Bankasının bun
dan hajberi olmasına imkân olmıyam bir zaman
da, yeteri kadar ticari kredi plasman imkânı 
varken yapılmılşltır. 

!Sayın Ofeay, komisyonumuzun değerli sek
reteri Sayın Okay bir haksız beyanda bulundu
lar. Ben kendilerine izah etmiştim, burada bu
nu söylemekle bir haksız muamele yapmış oldu
lar sanıyorum. 

Dediler ki, Günaydın'ın telgrafını iş bittik
ten sonra okudular. 

Evet, telgraf dosyada, şimdi çıkarttım. 
Acele - Sayın Naci Çerezci 13 numaralı So

ruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ankara» 

Yukarda devamlı olarak mesai yiapıyorduk, 
komisyon odasında. Meclis postanesinin müh
rü, yahut tevziat yapan memurun imzası «Ev
de kimse yoktur 1 . 8 . 1970» Evet, evde de 
kimse yoktu, yajzm bir tarafa gitmişler idi. 
Telgrafın verildiği tarih 31 . 7 . 1970 ve 17,30 
Meşruhat : «Evde kimse yoktur. 1 . 8 . 1970, 
18,45» 

Ertesi gün telgraf gelmedi, gazetede bir iba
re gördüm. Telgraf var, gönderemeyiz, ancak 
kendimiz getiririz gibi. Ben kendim aradım ve 
o zaman taahhütlü mektupların, telgrafların 
dağıtıldığı yerde buldum. Onun da kaydı: «va
ride 3 . 8 . 1970 saat 10.15.» 

Evet, o zaman komisyonumuzun mesaisi bit
miş ve raporlar tanzim edilmeye başlanmış, bit
mek üzere idi. Sayın Okay'm âdeta bunu, mah
sus göstermemişiz gibi, bir havada söyledikle
rinden dolayı üzüldüm. 

Bir de Devlet Demiryollarında baskı nişane
sini taşıyan evrakın kaybolduğu mevzuu. Bu
nun üzerinde çok durdular, biz de durduk, ya
ni varsa birşey ortaya çıkartalım dedik. Hatır-
lıyacaMar, hattâ onun için özel olarak o mü
dür beyin de bulunduğu bir toplantıda bu 
mevzuu konuştuk. Bant dinledik. Israr ettiler 
«ille var bu» dediler, siz söylediniz, böyle bir 
evrak vardı, diye. Fakat arandı bulunamadı. 
Bant dinlendi, bantta bulamadık. O bakımdan, 
bunu burada tekrar söylemelerinde bilmiyo
rum ne gibi bir maksatları vardı. 

Bir de, Emlâk Kredi Bankasınca yapılan 
ekspertiz sonunda arsa rayiç bedelinin çok dü
şük olduğundan bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, yeri görmüş değk 
lim, ancak o bankanın eski bir mensubu, sene
lerce müfettiş ve müdürlüğünü yapmış bir 
mensubu olarak söylemek isterim M, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasının yaptırdığı ekspertiz
ler, her ne kadar klişe halinde «bankamıza her 
hangi bir külfet tahmil olunmamak üzere» fa
lan gibi bir ibare kullanılır ise de itimat etme
nizi isterim ki, hakikati aksettirir. Ondan baş
ka itimat edilecek başka müessesemiz var mı
dır? 

Sınai Yatırım Bankasındaki süratli tahsis 
de çok süratli olmuyor ve aşağı - yukarı bir 
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sene sürüyor. Onun tam, tarihlerini anlıyama-
dım, niçin öyle söylendi. 

Sayın Bozatlı da «Bâzı hakikatleri kabul 
«delim, kesin olarak, bankalar kimseye gel de
mezler» dediler. 

Bankalar gel derler. İyi müşteri bulurlarsa 
tereddütsüz onları davet ederler. Bugün tüccar
ların bâzıları bankalara gidip kredi isterler, 
fakat birçoklarına da banka müdürleri gidip, 
«Beraiber çalışmaz mısın, size kredi açalım» di
ye teklifte bulunurlar. 

ıSonra Sayın Bozatlı «DDY parselleri bö-
lünseydi de yüksek fiyatla satılsaydı» dediler. 

Bu, mümkün değil, çünkü orada, bilmiyo
rum arkadaşlar izahlarda bulundular mı, bu 
arsanın tamamı dahi inşaata müsait değil. Bu, 
bize açıkça ifade edilmjşitiir. Yani orada DDY 
idaresi istese de bir inşaat yaptıramaz idi. 
Çünkü, oranın imar durumuna göre yüksek 
katlı bir bina yapılması lâzım ve bunun için 
üç bin küsur metrekare ister, bu onu tutmu
yor idi. Yani, böyle bir imkân zaten yok. 

Efendim, şu kısa cevaplardan sonra banka 
muameleleri ile ilgili olarak, niçin yapıldığı 
iddia edilen ve bir kısmının da hakikaten ya
pıldığı tesbit edilen usulsüzlüklerle Sayın Baş
bakan arasında bir irtibat kurulamayacağı yo
lundaki kanaatimize tesir eden bâzı sübjektif 
faktörleri de arz etmek isterim. Yüce Heyeti
nizi belki ikna edebiliriz, biraz faydası olur 
diye. 

Bir kere, dikkat edilmıiş ise, raporumuzda 
vardır, bilâhara izahlarda da bulunuldu; yapı
lan deplasman, karşılıksız çek, provizyonsuz 
ödeme gibi muameleler münhasıran ve münferi
den bu firmaya yapılmış değildir. Sanıyorum 
ki, Sayın parlömanterler arasında bankacılıkla 
iştigal eden ve ticaretle uğraşıp da bankalarla 
muamele yapanlar mevcuttur. Deplasman ve 
diğer muameleler zaman zaman muteber müşte
rilere yapılabilir ve yapümaktadır. Bu, hiçbir 
şekilde de önlenememiştir. Kanuna aykırı oldu
ğu halde «nasıl önlenmez» denecek. 

Yüce Meclise bir hatıra olarak nakletmek is
terim, bugüne kadar Bankalar Kanununa muha
lefetten mahkemeye verilmiş olanlardan mah
kûm olan duyulmamıştır. Belki bilmediğimiz, 
kenarda köşede bir İM tane varsa.. (O. H. P. 
sıralarından «var, var» sesleri) Çok ender. Bu

nu yetkili sayılacak arkadaşlarımız da bilme
mektedirler. Bir kere ayrı bir usule tabidir. 
Müddeiumumilik re'sen takibat yapamaz, Ma
liye Bakanlığının izni lâzımdır. Bu, bankacılı
ğın hassas bir mevzu oluşu, itibarlarının korun
ması zarureti sebebiyle kabul edilmiş bir hü
kümdür. Bugüne kadar özel bankalardan, ken
di şube müdürleri hakkında, takibat yapılma
sını istiyen çıkmamıştır. Resmî bankalardan da 
bugüne kadar, kanunun çıktığından beri, taki
bat yapılması istenen müdür adedi 10 u bulmaz 
ve bunlardan da halen mahkemesi devam eden
lerin dışında mahkûm olan mevcut değildir. 

Bu sebeple, biraz da bankalar kendi itibar
larını korumak, dışarda aleyhlerinde dediko
dular çıkmasını ve dolayısiyle mevduat kayıp
larını önlemek bakımından kolay kolay afişe 
etmezler. 

Diğer bir nokta da bankada esas olan riskin 
mevcudolup olmamasıdır. Risk tahassül etme
dikçe veyahut risk yani, bankanın parasının 
batması ihtimali belirmedikçe, banka genel 
müdürlükleri şubeler hakkında sert tedb^lere 
gitmezler. Bu, her bankada her zaman böyle ol
muştur. Bizim tetkik ettiğimiz mevzuda kredi 
tesbitinde - evvelce de izah edildi - gerek ser
best varlığa nazaran, gerekse usulüne göre ya
pılan muamelelerde bir aksaklık mevcut değil
dir. Alacaklar munzam ve asli teminata bağlan
mıştır. 

Bir noktayı daha bu mevzuda belirtmek is
tiyorum. Devlet bankaları sadece Ziraat Banka
sı, Emlâk ve Kredi Bankası ve Vakıflar Banka
sından ibaret değildir. Etibank ve Sümerbank 
gibi millî bankalar da vardır ve onlar da geniş 
mikyasta ticari kredi muameleleri yapabilmek
tedirler. 

Eğer bir nüfuz kullanma hali bahis konusu 
olsa idi bu bankalardan da 3 - 5 milyon lira al
mak suretiyle Ziraat Bankasındaki depasman-
lar, karşılıksız muameleler £*ibi hallere meydan 
vermemek imkânı doğabilir idi. Buralardan 
her hangi bir şekilde müracaat edilip kredi alın
dığı iddia da edilmemiştir, duyulmamıştır da. 

Emlâk Kredi Bankasında cereyan eden hâdi
se - hâdise demiyeyim - kredi tesbit ve kullan
dırma durumu, bu mevzuda bize en büyük em
niyeti vermiştir. Bir kere demin de arz ettim, 
Emlâk Kredi Bankası inşaata kredi açabilir, 
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mevzuatı müsaittir. Aslî teminat olarak namü
tenahi, 45 milyon liralık gayrimenkulu de ipo
tek olarak alır ve marjını düşerek para verebi
lir. Alınan paraların genellikle okul inşaatına 
sarf edildiği iddia edildiğine göre - Emlâk Ban-
kasıaıın tarihinde de vardır, Maarif Kolej ipin ya
pılmasında geniş krediler açmıştır - eğer, bir 
baskı, bir nüfuz suiistimali bahis konusu olsa 
idi bunun en iyi yapılabileceği banka Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası olurdu. Halbuki orada 
görüyoruz ki, şubenin teklif ettiği 3 milyonluk 
kredi, Umum Müdürlükçe 1,5 milyona indiril
miş ve bunun da sadece - gerekli ipotek zama
nında verilemediği için - 375 bin lirası kullan
dırılmıştır. 

C. H. P. SIRALARINDAN BÎR MİLLET
VEKİLİ — Oradan koparamamışlardır. 

13 NUMARALI MECLİS SORUŞTURMA
SI HAZIRLIK KOMİSYONU BAŞKANI NA
Cİ ÇEREZCİ (Devamla) — Değerli senatör ve 
milletvekili arkadaşlarım; Komisyonumuzun gö
revinin kazai mahiyette bulunduğu nazara alı
narak, şu veya bu istikametteki siyasi amaçla
ra'alet edüemiyeceği düşüncesi, çalışmalarımız
da ve sonuçların tesbitinde rehber olmuştur. Yü
ce Meclise niyabeten yaptığımız hazırlık soruş
turması sonunda sunduğumuz rapor objektif 
bir tesbit ve değerlendirme sonucu ve vicdani 
kanaatlerin muhassalasıdır. 

Şu anda, yine aynı ölçülere sadık kalarak 
Yüce Heyetinize henüz iki gün evvel öğrenebil
diğim bir hususu açıklıyacağım. 

Raporumuzun 12 nci sayfasında, (c) fıkra
sının sonunda; «Son kredi tezyidinden sonra 
borçlu hesaplarda ay sonlan itibariyle depas-
mana sebebiyet verilmediği tesbit olunmuştur.» 
ibaresi vardır. Yükseliş Firmasının borç bakiye
lerini gösteren karton ve föylerin tetkiki neti
cesi yapılan bu tesbitin maalesef hakikati akset
tirmediği, muhtemelen diğer bâzı firma hesap
ları ile yapılan virmanlar ve muhasebe oyunla-
riyle o tarihteki, takriben 3 milyon liralık de-
pasmanm gizlenmiş olduğu ve Kasım ayında 
bu meblâğın 5 milyon lirayı geçtiği bilgime ulaş
tırılmış bulunmaktadır, 

Banka yetkililerinin şu davranışı ile Sayın 
Başbakan arasında doğrudan bir irtibat kurmak 
mümkün görülemez ise de, Kurulumuzun sami
miyetle varmış bulunduğu kanaatlerin müsteni-

dat ve sıhhati üzerine gölge düşürücü mahiyet
te oluşuna işaret ediyorum. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 

Yüce Meclisin bilgi ve takdirlerine arz eder 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Efendim, bir kifayet önergesi 
gelmiştir, okutuyorum. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
13 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo

nu raporu üzerinde yeteri kadar görüşme cere
yan etmiştir. 

Birleşik Toplantı içtüzüğünün 15 nci mad
desi gereğince hakkında soruşturma istenen Baş
bakanın son söz hakla mahfuz tutulmak üzere 
yeterlik önergesinin oya sunulmasını arz ve ta-
lebederiz. 

Eskişehir Senatörü Çankırı Milletvekili 
Ömer Ucuzal Arif Tosyalıoğlu 

Sinop Milletvekili 
Hilmi Biçer 

BAŞKAN — Kifayet öneregesini, önergede 
yazılı şart içerisinde, oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kifayet ka
bul edilmiştir. 

Son söz hakkı Sayın Başbakanındır, buyu
run Sayın Başbakan. (.A P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 14 saate 
yakın bir süreden beri devam etmekte olan mü
zakereler dolayısiyle huzurunuza geldim. Huzu
runuzu , sabahın bu saatinde, mümkün olduğu 
kadar, kısa işgal etmeye çalışacağım. (C. H. P. 
ve A. P. sıralarından karşılıklı anlaşılamıyan 
müdahaleler ve gürültüler.) 

Basın hürriyetini, iftiranın aleti olarak kul
lanmakta bulunan bir gazetenin kamu oyunca 
malûm sebeplerle açmış bulunduğu kampanyayı 
mütaakip, bundan 10 ay kadar önce yani, geçen 
Şubat ayının 27 sinde Cumhuriyet Halk Partisi
ne mensup iki milletvekili Anayasanın 90 nci 
maddesine dayanarak Meclis Soruşturması açıl
masını istemişlerdir. O tarihten bu yana çeşitli 
safahat arz eden bu mesele bugün huzurunuzda 
müzakere ve münakaşa edilmektedir. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonu; Komisyon 
Sözcüsü tarafından izah edilen, çalışmalarını ve 
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kararını bir raporla tesbit etmiştir. Rapor T. B. 
M. M. nin sayın üyelerine dağıtılarak tetkik. 
lerinize arz olunmuştur. 

Bir gazetenin iddialarını ve ithamlarını mes
net alarak hazırlanan önetfge ve bunun üzerine 
Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen Komis
yon tarafından yapılan tahkikat, önergenin he
defi olan isnadın yani, Başbakanlık makamının 
tarafımdan nüfuz suiistimali için kullanıldığı 
iddiasının ciddiyetle uzaktan ve yakından bir 
alâkası olmadığını göstermiştir. 

Böyle bir iddiayı doğrulayacak bir delilin 
mevcudolmadığı, rapora muhalefet şerhi veren 
üyeler tarafından da kabul ve ifade olunmakta
dır. 

Konuşmamın burasında Sayın Paksüt'ün 
maddi delillerden bahsetmesi üzerinde duraca
ğım, maddi vakıalardan bahsetmesi üzerinde 
duracağım. 

Evvelâ, Anayasanın 90 ncı maddesine göre 
soruşturmaya muhatabolan benim. Bu itibarla, 
iddia da nüfuz suiistimalidir; yani nüfuzumun, 
Başbakanlık Makamı nüfuzumun kötüye kulla
nıldığıdır. Binaenaleyh, aranacak maddi vakıa
ların bu iddiayı doğrulayacak şekilde olması lâ
zımdır. Bunun dışındaki maddi vakıalar, aslın
da Anayasanın 90 ncı maddesine göre hedef alı
nan soruşturmanın dışında mütalâa edilmek ge
rekir. Yani, soruşturma, nüfuz suiistimali oldu
ğuna göre, benim nüfusumu suiistimal edip et
mediğime dair maddi vakıalar ortaya konması 
lâzımdır. 

Yine konuşmamın burasında Sayın Faksüt'-
ün bir beyanına cevap vermek istiyorum. O da 
123 nci maddeye göre soruşturmanın engellen
diği, başka istikametlere kaydırılmak istendiği 
şeklindeki mütalâalardır. Bunlar T. B. M. M. 
inde uzunboylu müzakere ve münakaşa edilmiş
tir. Ben bu müzakere ve münakaşalara girmiyo
rum. Yalnız beyan doğru değildir, daha doğru
su beyan tam değildir; hem doğru değildir, hem 
tam değildir. •' 

Evvelâ benim 13 Numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna, T. B. M. M. Başkanlığı ara
cılığı ile göndermiş bulunduğum mektubumda 
«Anayasanın 132 nci maddesine göre soruştur
manın yapılamıyacağı» iddiası mevcut değildir. 
Sadece, Anayasanın 132 nci maddesi muvacehe-
sJnde böyle bir sömışturmanın yapılması halinde, 
«Anayasanın 34, 8, 90 ncı maddeleri ile bera

ber nasıl mütalâa edilebileceği» hatırlatılmakta
dır. Binaenaleyh, burada serd edilmiş bulunan 
iddialara cevaplar verilmekte, daha doğrusu bu 
iddialar hakkında görüşüm serd edilmekte ve 
ondan sonra da bu mektubun sonuna doğru; 
«Bu vesile ile ortaya çıkan bir durumu da ha
tırda tutulması gereken bir hukuk meselesi ola
rak belirtmek isterim.» diye başlıyan; hiçbir şe
kilde Komisyona «böyle bir şey yapamazsınız» 
ve saire gibi bir ifade taşıyan, bir mâna taşıyan 
beyan mevcut değildir. 

Mektup şöyle bitmektedir: «Esasen bir siya
si istismar vesilesi olarak ortaya atıldığı aşikâr 
bulunan bu konuda Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun çalışmaları, gerçeğin bir defa da 
orada ifade edilmesini sağlıyacağından, sırf şah
si plânda beni asla gocundurmaz. Bu noktayı or
taya koyuşunı sadece hukuk Devleti ilkesinin 
uygulanmasında riayeti gereken genel, objektif 
ve gayrişahsi kıstaslara uyulmasını sağlamanın 
şahsi mülâhazaları aşan bir zaruret oluşundadır» 
denilmektedir. 

Niçin buraya işaret edilmiştir? 1961 Anaya
sası tatbikatı başlıyalıdan beri mahkemelere in: 
tikal etmiş bir konuda genel görüşme yapılma
sı, sözlü soru yapılması, kürsülerden beyanda 
bulunulması üzerinde birçok münakaşalar geç
miştir. Meclislerin zabıtları tetkik edildiği tak
dirde, 14 e yakın emsal bulunur. Bunlar bu kür
sülerde ifade edilmiştir. 

1962 senesinde Kulu'da cereyan etmiş bir 
hâdise dolayısiyle o zaman muhalefette bulunan 
A. P. sözcüsüne «Mahkemeye intikal etmiştir, 
buradan beyanatta bulunamazsınız» diyerek ko
nuşma verilmemiştir. Bunlar zabıtlarda mev
cuttur. 

Ayrıca; dikkatinizi çekerim, 7 Ocak 1970, 
14 Ocak 1970 tarihlerinde Cumhuriyet Senatosu, 
Kayseri olayları, istanbul olayları hakkında 
araştırma yapılmasını, «mahkemeye intikal et
tiği» gerekçesi ile, reddetmiştir. 

C. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLET
VEKİLİ — Yanlış olarak reddetmiştir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Yanlış veya doğru, tatbikat bu. Ya
ni, 14 defa Meclislerde tatbikat yapılmıştır, 14 
ünde de böyle hareket edilmiştir. Bu göz önün
de tutularak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
benim için yazılmadığına göre, sadece bir hatır-
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latma yapılmıştır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Binaenaleyh, murakabeden çekinilmiş, mese
le başka istikametlere kaydırılmış ve saire şek
lindeki mütalâaların bir değer taşımıyacağı aşi
kârdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasanın 
132 nci maddesine göre, mahkemeye intikal et
miş dâvalar bitinceye kadar bu işe bakılamıya-
cağına karar vermiş, Anayasa Mahkemesine iti
raz vukubulmuş, Anayasa Mahkemesi bu itira
zı muteber addetmiş, tekrar komisyon çalışma
larına devam etmiştir. Binaenaleyh, burada 
hukukî olmıyan ne var? 

Muhterem üyeler, herkes kendisini, bir şeyi 
yanlış demekte ne kadar haklı addediyorsa, baş
kasını da, doğru demekle veya yanlış demekle o 
kadar haklı addetmelidir. Ama, neticede herkes 
fikrini yine muhafaza eder. Meselenin yürü
mesi mercnnin verdiği kararla mümkün hale ge
lir. 

İkinci bir konuyu da burada hemen açıklığa 
kavuşturayım. 

Sayın üyeler, benim Devlet teşkilâtına yap
tığım tamimler var. Bu tamimlerin sadece bir 
maddesi üzerinde durularak bâzı yanlış müta
lâalar serd olundu. Bu tamimlerden birincisi 
1966 yılının Ocağında yapılmıştır. Yani, bizim 
iktidara gelişimizden hemen hemen bir iki ay 
sonra yapılmıştır. Burada; «resmî makam ve 
mercilere yapılacak her türlü talep ve müraca-
atlerin mevzuat hükümlerine göre neticelendi-
rilmesi, kanunların bütün vatandaşlara eşit ola
rak uygulanmasını emreden Anayasamızın açık 
bir icabıdır.» diye başhyan bu tamim aracılık
tan, hukuka uymıyan birtakım şeylerden sakı-
mlmasını bütün Devlet dairelerine direktif ola
rak veren bir tamimdir. Bu bizim Hükümet 
programımıza koyduğumuz prensiplerin bir ne
ticesidir. 

.'Paha sonra bu tamim, 1906 senesinin Tem
muzunda daha uzun bir tamim olarak tek
rarlanmıştır. 

!Bü uzun tamimin içersinde 10 a yakın mad
de vardır. Maddelerden sadece ıbir tanesi, 
yine herkese eşit muamele yalpılması, kanun
ların, dışına hiçbir şekilde çıkılmaması; diğer
leri, hizmetlerden tutunuz da orman köyleri
ne kadar, 1986 senesinin yazı içersinde ya

pılacak işlerin görülmesine kadar maddeleri 
ihtiva eder. 

Üçüncü tamim 1967 senesinin Temmuzunda, 
ibir ısene sonra yapılmıştır : «Kanunların tat
bikinde ve kamu hizmetlerinin yürütülme'sin-
de her hangi bir iltimas, tavassut ve aracı
lığa yer vermiyen tefriksiz bir tutumun 
idareye hâkim olması lüzumunu dahaı önce 
muhtelif tarihlerde belirtmiştim. Vatandaşla
rın talep ve müracaatlarının idarece karşılan
masında her şeyden önce kanunların imisin 
ve icaplarının gjöz önünde tutulması, muame
lelerin yürütülmesinde şu veya ıbu şahsın nü
fuz, tavassut ve iltimas gibi haksızlık doğu
rucu tesirlerine asla yer verilmemesi, Hü
kümetçe üzerinde en büyük hassasiyetle dur
duğumuz bir hukuk Devleti tutumudur» denil
mektedir. Ve bu tamim devam etmektedir. Sa
dece buna münhasır değildir, başka maddeleri 
de vardır. 

En Son tamim 14 . 11 . 1969 tarihîmde ya
pılmıştır. Yani, geçen sene Kasımın 14 nde ya
pılmıştır. 

iBunun, şu tarihte şu olmuş, ondan sonra 
bu olmuşla;' ibir irtibatı yok. Bakınız bir şeyle 
irtibatı var. Ne ile irtibatı var? 12 Kasım 1969 
tarihinde, 1969 seçimlerinden sonra gelen 
Hükümet güven oyu almış. Bu güven oyunu 
aldıktan iki gün sonra bu tamim yapılmıştır. 
Bu tamim 10 maddeden müteşekkildir. 

Tamim aynen şiöyle başlıyor; «Millet Mec
lisinden güven oyu almış olan Hükümetimiz 
yeni bir çalışma dönemine girerken milletimi
zin teveccühüne lâyık bir hizmet anlayışı için
de programımızda yer alan konuları süratle 
gerçekleştirmek için Hükümet ve idare ola
rak Ibütün gayretlerimizi en verimli şekilde 
değerlendirmek mecburiyetinde bulunuyoruz. 
Her Türk Vatandaşına, kanun önünde mutlak 
eşitlik sağlanması; Devlet kapılarının bütün 
vatandaşlara açık tutulması, israftan, kırtasi
yecilikten, yetkileri kötüye kullanmaktan ka
çınılması...» 

1966 da çıkardığımız tamimin devamıdır : 
«Haksızlığa adaletsizliğe iltimasa hiçbir su
retle yer verilmemesi.» 

IBunlar, muayyen şikâyetlerin üzerine de
ğil, 'bir zilhniyet'i devamlı olarak yaşatmanın 
gayretleri olarak mütalâa edilmelidir. Söyledi 
ğim gibi, sadece bâr maddeden ibaret değil. 
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«Her . şeyden önce, Hükümet programın
da ifade ettiğimiz gilbi; 100 binlerce kamu gö
revlisinin çeşitli teşkilât içinde merkezî ve 
maihallî idarelerde ve kamu müesseselerinde 
yürüttükleri hizmet yurdun her yerinde ve 
ığünün (her saatinde vatandaşlar tarafından de
vamlı iolarak değerlendirilmekte ve en küçük 
bir aksaklık bile bütün Devlet ve Hükümet 
mekanizmasını sorumlu tutan tepkilere sebeb 
olmaktadır. Bu bakımdan birbirine bağlı çok 
çeşitli teşkilâtın vatandaşı en mükemmel şe
kilde hizmet davası etrafında ahenkli ve 
müessir bir çalışma nizamına girmesini za
ruri .görüyoruz»; birinci maddesi. 

İkinci maddesi; «Anayasanın emrettiği dü
zen içerisinde bütün vatandaşlar için eşit mua
meleye esaJhtan tarafsız ve halk hizmetinde 
Ibir idare anlayışı bütün derecedeki kamu gö
revlilerine Ihâkim olmalıdır.» 

Üçüncü maddesi; «Emniyet ve asayişin va
tandaşın temel hak ve hürriyetlerini teminat 
altına alacak bir müessiri y ette sağlanması 
şarttır.» 

4. ncü maddesi, 5 nci maddesi, 10 ncu mad
desi böyle (gidiyor. 

Bir gün, böyle bir tamimden dolayı mua
heze, edileceğimiz aklımızdan geçmezdi. Bu 
tamimi acaba hanlgi maksat için çıkarmı
şız? Tamim buradadır, 10 maddeden müteşek
kildir, okuma - yasma bilen herkes okuduğu 
zaman bunun ne maksatla çıkarıldığını gayet 
kolaylıkla anlar. Bir Hükümet gelmiş, güven 
oyu almış, çalışmasının anaprensiplerini teşki
lâta tamim etmektedir. 

Bu açıklamaları yaptıktan sonra mütalâa
larımı serd etmeye devam ediyorum. 

Sayın üyeler, 13 Numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu, soruşturma müessese-
sinan daha ilk basaımakta aradığı iddiaların 
ciddliyötMn meivcudolup olmadığını tesbit et
miş ve iddiaların ciddiyet ve s^hhattıan maJhrurn 
olduğumu ortaya koymuştur. 

Sayın üyeler, mühteıs suç olmaz, bir iddiayı 
oı'taya atımakla suç teşekikül etmez, itham edi
len kim olunsa olsun, bir hukuk devletinde 
reddi kabil oimryan deliller ortaya konmadık
ça hiç kimseyi suçlu addetmek mümkün değil
dir. Başka bir tâbir ile iddia, ithamı ve isnatlar 
herkes tarafından geçerli addedilecek delillerle 

doğrulanmadıkça, muhatap alınan kişi kim 
olursa olsum, suçlu addolunamaz. Deliller ibraz 
etmek ise iddiayı ortaya atama aittir. Muhatap 
kim olursa olsun, bu kaideler hukuk devleti 
içinde 'değişmez. 

ıGazeite neşriyatı 13 Şubat 1970 tarihinde 
başlamış ve 17 Şubat 1970 tarihine kadar de
vam etmiştir. Anaya Kurban Bayriaımı girmiş, 
ya rai 18 Şubat, yahut 17 Şubat Kurban Bay
ramı. Kurban Bayramı bitmiş, 20 Şubat Pazar, 
20 Şubat PaBaırı takibeden gün 21 Şubat Pazar-
te.ıi, 21 Şubat Pazartesi günü, yani bu neşriyat 
başlayıp da 4 gün devam ettikten, sonra anaya 
baynaim girip, bayram biter bitmez neşriyatı ya
pan gazete tarafımdan malhkemeye verilmiş, Ne 
yapacaktım, ne yapacaktım? ithamlarda bu
lunmuş, itham, isnat, iddialarda bulunmuş.. 
Ne yapacaktım? Yapacağım tek şey gazeteyi 
nıalhkemaye yenmek suretiyle Anayasanın 34 ncü 
maddesinin işlemesini sağlamaktı. 

Meseleleri ters istikametlere çekmek çok 
kolay. Ama, objektif olmak istiyorsanız, ki 
istemiyorsanız olmayın, yapılacak bin şey var
dır; meseleleri olduğu gibi görmek. Kim demiş 
ispat hakkı tanıyarak diye?. Dediğimiz şu: İs
pat hakkının işliyebiılmeöine vabeste, dâva açıl
masına vabeste. Dâvayı ben açtım. Ben açtım 
ki, geıîısin iddialarını ispat etsin iddia sahibi. 

Soruşturma önergesinin verilmesinden altı 
gün önce; ef emdim, bu neşriyat yapılmış da 
susulmuş.. Hayır. Neşriyatın bittiğinin hemen 
akalbimde, hemen akabinde ve ömengenim veril
mesinden altı gün önce tarafımdan dâva açıl
mıştır. 

Gecem 10 ay zarfında gazete bu iddialarını 
ispat edecek ben harici bin delili mahkemeye 
ıtisvdi etmemiş. Çok kene duruşmalara gelmemiş. 
Aradan 4 ay geçtikten sonra da mahkemeye 
tevdi ektiği dilekçesinde - şunu da söyliyeyim 
yazı işleri müdürünü yunt dışına kaçırmış, bu
gün de halen yurt dışındadın - anadan 4 ay geç
tikten sonra da Haziran ayı sonuna doğru «Neş
riyatta davacıya açık veya üstü örtülü bir şe* 
kilde kardeşleri lehine nüfusunu kullandığı 
ifade ve ima edümemigıtir, bizim böyle bir yan
gımız yoktur, neşriyat kendilerime matuf de
ğildim» diyerek «iddiam yoktur ki, ispat ede
yim, delil ortaya koyayım» tavrını takınmış ve 
Anayasanın 34 ncü maddesindeki ispat hakkı 
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mekanizmasının işletilmesine yanaşmamıştır. 
(Arka sıralardan anlaşılmıyan müdahaleler). 

Şimdi bu noktada, önerige ile gazetenin mü
nasebetini tesis edelim. önergenin birinci mad
desi: «îstanbulda yayınlanmakta olan Günay
dın Gazetesinin 8 Şubat 1970 günlü sayısının 
1 nci sayfasında Demirel'lere son üç yıl içinde 
devlet kalfalarından (26 000 000) lira kredi ve
rildi başlığı altında çıkan bir haber yazısında» 
diye başlıyor, «9 Şubat tarihli Günaydın Ga-
'zetoinin şu tarihli» diye devam ediyor. 

Yani, Günaydın Gazetesi mesniet alınıyor, 
iddia Günaydın Gazetesinin iddiasından çıka
rılıyor. Şayet gazete hiçbir şey demek isteme-
rnügse şaka mı yapmış ve şayet Mçjbir şey de
mek istememişse bu önerge neden verilımıijş? 
Neden verilmiş bu önerge? 

Bu önerge şu iddiayı taşıyor: «ıSayın Baş
bakan Dsimirel'in Başbakan olduktan sonra ma
kam ve mevlidinin ©ağladığı imkânlarla banka
larla bankalara ve devlet dairelerine baıskı yap-
ımak sureüiyle ailesine menlsup yakınlarını kısa 
süre içinde zengin ettirdiği bu yayınlardan 
anlaşılmaktadır.» 

Yayını yap ah diyor ki: «Bsnilm davacıya 
açık Veya üstü örtülü bir şekilde kardeşleri le
hine nüfuzunu kullandığını ifade ve ima etti
ğim doğru değildir, etmiyorum» diyor, «benim 
böyle bir iddiam yok» diyor. Mahkemeye ver
diğim adam böyle diyor. (C H. P. sıralarından 
«Beraat etti» sesleri). 

Muhterem üiyeler, huzurunuzda kendimi sa
vunmak için bulunmıyorum. Anayasa'nın 90 ncı 
maddesine göre bir muamele bahiis konusu olun
ca burada Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olar 
rak benim fiil, hareket ye kararımdan doğan 
bir (sorumluluğun baihiıs konusu olması lâzım
dır. Mademki Anayaisa'nm 90 ncı maddesine 
muhatap benim, benim fiilimin, benim hareketi
min, benim kararimın ortaya konması lâzımdır. 
İhtimalat üzerinden de iş göremezsiniz. ihtima
lat üzerinden is görmemek için de soruşturma 
Hazırlık Komisyonu tetkikatını yapmışsınız. 
öyle mi olurdu, böyle mi olurdu, şöyle de ola
bilirdi, böyle, de olabilirdi, diye her ihtimal 
iıçin ayrı bir solüsyon çıkaran neticeye varmak-
tansa, «buyurun bunu tahkik edin, tetkik ©din, 
bunda bir ciddiyet var mı» diye bir komisyona 
meseleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi havale 
etmiş tüzüğüne göre. 

1 Sözü edilen hâdiselerde bilvasıta veya bil
vasıta benim dahlimin bulunması lâzımdır. Ra
porun muhalefet şerhinde ve burada yapılan 
konuşmalarda her şey ve herkes var, sadece 
ben yokum, sadece ben yokum. Herkesin ne 
yaptığı yazılı, benim ne yaptığım, kusurumun 
ne olduğu, ne yapmışım da başkalarına menfa-

I at sağlamışım, bu yok. (A. P. sıralarından 
I «bravo» sesleri, alkışlar) Bu yok. 

Halbuki, Anayasanın 90 ncı maddesine, bi
raz evvel de söylediğim gibi, muihatabolan ben
den gayri şahıslar değil, benim. Anayasanın 
90 ncı maddesi benim dışımdaki şahısları içine 
almaz. 

Sayın üyeler, benim nüfuzumu kötüye kul
landığım iddiaları yalan ve iftiradan ibarettir. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 
Bu görünüşüyle hâdise bir hukuk meselesi ol
maktan ziyade, Anayasanın 90 ncı maddesinin 
murakabe maksadiyle tanıdığı yetkilerin siya
si maksatla kullanılması olarak mütalâa olun
malıdır. Meselenin gerisine gittiğiniz zaman ga
zete neşriyatı, soruşturma önergesi, bunlann 
hepsi bir tertibin, bir siyasi tertibin, bir siyasi 
oyunun icaplarıdır. Yani, soruşturma isteminin 
maksadı, bir nüfuz suiistimalini ortaya çıkar
mak değil, bir nüfuz suiistimali lâfını icadedip, 
ortaya atıp muhatabının siyasi itibarını kır
mak, zihinleri bulandırmak ve böylece muraka
be için kurulmuş bulunan 90 ncı maddeyi siya
si taciz vasıtası yapmaktır. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın üyeler, Türkiye'de herkes suale mu
hatap tutulabilnteüdir. Elbette suç işliyen 
kim olursa olsun cezasını görmelidir. (ıC.H.P. sı
ralarından «görecek» sesleri) Fakat ulu orta, cid
diyetten mahrum, iftira ve tezvirden öteye geç-
miyen itham ve isnatlar ile de şeref ve haysi
yetlere tecavüz olunmasına müsaade olunma
lıdır. Suçun örtbas, edilmemesi ne kadar önem
li ise, şeref ve haysiyetlere tecavüz edilmemesi 
de ve bilhassa suç örtbas ediliyor endişesi ile 
şeref ve haysiyetlere tecavüz edilmesi de aynı 
derecede önemlidir. 

Sayın üyeler, bu şekilde bir iftiraya mâruz 
kaldığımdan dolayı gayet tabu ki, memnun 
olamam. Ancak, şurasını ifade edeyim M, mem
leketimizde kamu hizmeti görüp de iftiraya 

I mâruz kalan, başına dert ıgelen ilk şahıs ben ,de-
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ğilim, son şahıs da ben olmıyacağım. Böyle bir 
durum hâsıl olunca ben derhal Türk Hâkimi hu
zuruna giderek iddia sahiplerini ispata çağırdı
ğım halde, geçen 10 ay zarfında ne mahkeme
lerde, ne Soruşturma Tahkikat Komisyonunda, 
ne başka yerde, ne basında, ne şurada ne bura
da, benim nüfuz kullanarak başkalarını zengin, 
yakınlarımı zengin ettiğim hakkın da kimse bir 
delil ortaya koyamadı, bol bol tezvirat yapıldı. 
(A. P. «ıralarından alkışlar) 

FERİD MELEN (C. S. Van üyesi) — Ko
misyon Başkanının son söylediği sözler ne ola
cak? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bunları bulunduğum görevin mem
leketimiz şartlarında tahammül edilmesi gere
ken bir icabı saydım. 

Sayın üyeler, bir siyasi iktidar, onun başını 
yıpratmak suretiyle zedelemeyi, hırpalamayı is-
tiyenler olabilir. Bunun için adam lekeleme, ka
ralama metotlarına gelinceye kadar, kanaatim
ce daha medeni vasıtalar vardır. Şahsım mev-
zıubahis olunca, muarızlarımızın hangi vasıta
ya müracaat edecekleri umurumda değildir. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Sadece Baş
bakanlık makamının, Devlet işlemesi bacı
mından taşıdığı önem göz önüne alınırsa, yakın 
mazinin tecrübeleri nazarı dikkate alınırsa siya
si iktidarın başını husumet, haset, kin ve ihtiras 
sebepleriyle zedelemeyi göze alanların veya o 
yollara tevessül edenlerin, aynı zamanda mem
leketin ilerisi için birçok şeyi birden zedeledik
lerini insaf ve vicdan sahibi herkes teslim ede
cektir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar) iş görenleri, acaba sonra ne derler, neye 
mâruz bırakırlar, korkusu içine sokmamak la
zımdır. icraat yapanları, sonra bir kulp bulup 
lekelerler, endişesine sokmamak lâzımdır. Bun
dan memleket çok zarar görür, icrayı yürütmek, 
esasen çok zor yürüyen bir idareyi yürütmek im
kânsız hale gelir. 

Sayın üyeler, huzurunuzda 5 yılı aşan bir 
sürede tek başına iktidar ve 1 yılı aşan bir süre 
içinde koalisyon olmak şartiyle 6 yıla yakın za
mandan beri vazife görüyoruz. Mesuliyet deruh-
de ettik. 6 aded bütçe yaptık, sarf ettik. Ve 6 
aded bütçenin tatbikatını yapmış, Türkiye Cum
huriyeti Başbakanı olarak huzurunuzda bulu
nuyorum. Bu süre zarfında açık rejim, demok

rasinin bütün imkân ve vasıtalarından kemali 
ile faydalanarak işlemiştir. Meclislerin muraka
besi, hiçbir devirde olmadığı kadar işlemiştir. 
Geçen 6 sene zarfında 100 ü aşan gensoru öner
gesi «gündeme alınsın mı, alınmasın mı» müna
kaşaları yapılarak görüşülmüştür. Genel görüş
me, araştırma, soruşturma, soru müesseselerinin 
yekûnu bir hayli kabarık olup tümü işlemiştir. 

Bütçe müzakereleri, Meclislerimizin uzun sa
atlerini sarf etmeâi suretiyle enine boyuna ya
pılmıştır. Bu görevde bulunduğum geçen 6 yılın 
bütçeleri yekûnu, takriben 110 milyar lirayı bul
maktadır. Genç demokrasimizin sağlam temel
ler üzerinde yükselmesi, güc kazanması doğru 
geleneklere kavuşması, insan halkları ve hu
kuk devleti ilkelerini mutlak mânada ve de
vamlı olarak hâkim kılınmasını savunduk ve 
savunmaya devam edeceğiz. 

Bana, doğruluk ve ciddiyetten mahrum bâ
zı isnadlarda bulunulmasından hiç gam duy
mam. 100 milyar lirayı aşan bir meblâğı sarf et
miş bir siyasi iktidarın başı olarak huzuru
nuzda bulunuyorum. Ve gayet açıklıkla ifade 
ediyorum: Bana filânca banka filân yere 
kredi vermiş mi, vermemiş mi hesabını sorar
ken, sarfına nezaret ettiğim 100 milyar lira
nın hesabını sorunuz. Onu vereyim. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

ikinci bir şeyi daha ifade etmek istiyo
rum, yakınlarım dedikleriniz de dâhil, her 
hangi bir şahsa menfaat sağladığım iddia
sında olanlar, sadece iftira metotlarına da
yanarak değil, delile dayanarak karşımıza 
gelsinler. Yalnız yakınlarıma değil, gayet açık
lıkla söylüyorum ve bütün dünya âlemi işhad 
ediyorum, yalnız yakınlarıma değil her kimse, 
kimi bulabiliyorsanız. 6 sene zarfında, bu mem
lekette hizmet gördük, «Şu kimseye, nüfuzu
nuzu kullanmak suretiyle menfaat sağlamı
şınız» diye kimse getirin. Bütün dünyaya iş
had ediyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Kendine güveniyorsan kur Komisyo
nu. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sayın üyeler, 14 saat ben sizleri din
ledim. Ben buradayım, siz de buradasınız. 

Üçüncü bir hususu daha söylüyorum bir
takım imalar yapıldı. Benim, 1964 senesi so

nunda bütün ticari işlerim tasfiye edilmiş-
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tir. Ben 1949 senesinden 1960 senesine kadar 
Devlet hizmeti gördüm. Bu hizmet zarfın
da, o günün parası ile,, 6 milyar liranın sarfı
na nezaret ettim. 1960 ta kendi hayatımı ken
dim kaşanmak üzere memleket sathında kendi 
ekmeğimi çıkarmanın yolunu aradım. Asker
lik vazifemi gördükten sonra 1960 - 1964 sü
resince serbest çalıştım. Şimdi şunu söylüyo
rum; Ben 1964 senesinde bütün işlerimi tas
fiye ettim. Varlığım, bundan bir süre önce çı
kan bir gazetede ilân edilmiştir, yekûnunu size 
söyliyeyim, varlığım; menkulü, gayrimenkulu 
tümü ile 500 bin lirayı geçmez. Bunun üstünde 
bir şey bulana, keşfedene bulduğunu verme
ye amadeyim. Bedeli bedavadır. A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Beni bu tarafımdan kimse tutamaz muh
terem üyeler. Bugün de tutamaz, yarın da tu
tamaz. Huzurunuzda, inandığım, dâvada Yüce 
milletime hizmet dâvasında bana reva görülebi
lecek her türlü iftira, isnad ve tertiplerden en 
ufak bir yılgınlık ye bezginlik duymadan yoluma 
devam edeceğimi ifade ederken, hiç kimseden 
bir şey istemediğimi, herkesin elini vicdanına 
koyup karar verileceğine olan itimadımı beyan 
ediyorum. 

Vicdanım huzur içindedir. En ufak buruk
luk duysam huzurunuza gelmem. Kuru bühtan 
ve yakışır yalandan Cenabı Allanın herkesi 
korumasını niyaz ediyor, saygılarımı sunuyo
rum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürek
li. alkışlar) 

BAŞKAM — Muhterem arkadaşlar bu suret
le müzakereler bitmiştir. 

Şimdi, Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esaloğlu ile Çorum Milletvekili Cahit An
gın'in, makam ve memuriyet mevkii ile ilgili 
işlemlerde memuriyet mevkii ve nüfuzunu suiis
timal ettiği ve bu fiilin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiası ile Başba
kan hakkında Anayasanın 90 ncı ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis 
Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 13 
Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu ra
porunu oylarınızla bir karara bağlıyacaksınız. 

Oylama işlemine geçmeden önce Denizli Mil
letvekili Sayın Hasan Korkmazcan bir önerge 

-veriyor «raporun değiL soruşturma isteminin 
nazarı itibara alınıp almmıyacağı hususunun 
oylanması gerekir» diyor. 

Zaten rapor, soruşturmaya lüzum görme
diğine dair bir rapordur. Soruşturmaya lüzum 
görmediğine dair raporu Yüce Heyetiniz ka
bul ederse, soruşturmaya lüzum görülmemiş 
demektir, Komisyon kurulmıyacaktır. Raporu 
Yüce Heyetiniz reddederse soruşturmaya lü
zum görülmüştür ve bir Soruşturma Komisyo
nu, T. B.M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
ilgili maddeleri gereğince seçilecek, vazife ya
pılacaktır. Binaenaleyh, bu önergeye bir mua
mele yapamıyoruz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — Sayın Başkan,, önergemi izah edece
ğim. 

BAŞKAN — Efendim, müzakereler bitmiş, 
kifayet oylanmış... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) —- Efendim, müsaade ederseniz usul hak-
kmd?, konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, 
oturun. 

Bir önerge daha var. 
Sayın Fahri Özdilek ve arkadaşlarının, Mil

lî Birlik Grupu Sayın üyelerinin imzası ile ve
rilen önergede «13 sayılı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Raporunu reddederek Soruşturma 
Komisyonunun kurulmasını saygı ile öneririz» 
denmektedir. 

Biraz önce arz ettim. Komisyon raporu, Yü
ce Heyetinizin reyleri ile kabul veya reddedile
cektir. Bunun haricinde yapılacak bir muame
le yoktur, efendim. 

Bir hususu daha arz edeyim: Sabahleyin 
birleşimi açarken bundan önceki birleşimlerde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplan
tılarında yapılmış muameleleri ve Meclis tatbi
katından 3 veya 4 örnek vererek bir hatırlatma 
yapmıştım. Yaptığımız muamele, şimdiye ka
dar aynen bu olduğu gibi, Birleşik İçtüzüğün 
15 nci maddesi de budur. 15 nci maddeyi 14 
ncü madde ile birlikte okumak lâzım. 

Sayın Hasan Korkmazcan'ın önergesi için 
arz ediyorum; 

14 ncü maddenin 8 nci fıkrası şu; «Komis
yon raporunu verince bu rapor derhal ilgili 
Başbakan, veya Bakanlar Kurulu üyesine ileti-
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lir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
ne dağıtılır. Rapor üyelere dağıtıldıktan 7 
gün sonraki birleşimin gündemine alınır» 

Yaptığımız muamele harfiyen buna uygun. 
Rapor, Soruşturma Hazırlık Komisyonu tara
fından verilmiş. Rapor ilgili Başbakana iletil
miş, sayın üyelere dağıtılmış, 7 gün sonraki 
birleşimin, yani dünkü, Çarşamba günkü Birle
şik Oturum birleşiminin gündemine alınmış. 

Ondan sonra 15 nci madde «- O sırada gö
revli bulunsun veya bulunmasın - ilgili Baş
bakan veya Bakanlar Kurulu üyesinin, önerge
yi verenlerden ilk imza sahibinin veya onun 
göstereceği bir diğer imza sahibinin ve Soruş
turma Hazırlık Komisyonunun da her halde 
dinlenecekleri bir görüşmeden sonra» 

Bu görüşmeyi de yaptık. Kifayetle bitti. 
«Meclis soruşturma isteminin dikkate alınıp 

alınmaması hakkında Genel Kurulca karar ve
rir.» 

Şimdi Sayın Hasan Korkmazcan der ki, G-e-
nel Kurulca karar verilecek olan husus. Mec
lis soruşturma isteminin dikkate alınıp almma-
masıdır. Doğrudur. O önerge, Yüce Meclisin 
malı olmuş, Yüce Meclis Komisyona gönder
miş, Komisyon o önerge üzerinde işlem yap
mış ve demiş ki; Soruşturma açılmasına ma
hal yoktur. 

Şimdi «mahal olmadığı» hakkında, «soruş
turmaya lüzum olmadığına» dair Komisyon 
raporunu tekraren arz ediyorum oylarınıza su
nacağım. Kabul edilirse soruşturmaya lüzum 
olmadığına karar vermiş olacaksınız, kabul 
edilmez reddedilirse soruşturmaya lüzum oldu
ğuna dair karar vermiş olacaksınız. 

Ondan sonra 17, 18 ve 22 nci maddeleri var 
Birleşik İçtüzüğün. Kimler bu Komisyona gi
remez, bu komisyon üyeleri kaç kişidir, grup
lara düşen kontenjan nedir ve gruplar adayı
nı nasıl gösterir? Onların da muamelesi ikmal 
edilir ve Komisyon seçimi yapılır. Yapılacak 
muamele bu. Usule aykırı bir husus yok. 

AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili) — 
Sayın Başkan, buradan bir şey söylemek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili) — 

Raporda muhalefet şerhleri var. Bir de Ko
misyonun ekseriyeti ile alınmış olan karar var. 

Tümü ile hukukî bir müessesedir. Bunu oya 
kayarken kabul ettiğimiz takdirde, muhalefet 
şerhleri kabul edilecek midir? 

BAŞKAN — Efendim, «muhalefet şerhi» 
adı üstünde. Bir Komisyonda, bir Mecliste ek
seriyetle karar verilir. Biraz sonra alacağınız 
karar da ekseriyetle olacak, o karara da mu
halefet eden olacaktır. Muhalefet içinde mü
talâa ederseniz, o kararın adına ne deriz? El-
betteki, Komisyonun raporu» ekseriyetin kara
rına iktiran etmiş olan kısmıdır. 

YAŞAR AK AL (Samsun Milletvekili) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bunun usulle alâkası yok 
efendim. Bu müzakere... 

YAŞAR AKAL (Samsun Milletvekili) — 
Sayın Komisyon Başkanı konuşmasına baş
larken, «kendilerine verilen bilgilerin sıhhatsiz 
olduğunu, şu kadar fazla olduğu halde ken
dilerinden gizlendiğini, bu bakımdan yaptıkları 
tahkikatın salim bir neticeye kendilerini gö
türmediğini» beyan ettiler. Şimdi raporun ne
tice kısmı mualleldir. Neticede Sayın Çerezci 
ve Komisyon bu raporu müspet mi, menfi mi 
olarak söylüyorlar, belli değildir. Belli değil
dir, ortada beyanları vardır. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Akal'ın söy
lediği hususu da muameleye koymak mümkün 
değil. Elimizde bir metin, bir rapor var. Bir 
de şimdi Komisyon Başkanı burada konuşur
ken «sonradan bir haber aldık» dedi ve bir not 
okudu. Bunun katiyetini dahi burada tesbit 
etmek mümkün değil. Biz, mevcut rapor üze
rinde muamele yapacağız efendim. O kadar 
efendim. (O. H. P. sıralarından gürültüler) 

Açık oylama önergeleri var, hepsinde de 
15 den fazla imza var. Açık oylama önerge
lerini... 

KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Söz 
istJyorum Sayın Başkan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
killi) — Sayın Başkan, izahatınız beni tatmin 
etmedi, önerigemi izah etmek için söz istiyorum. 
Yanlış bi* muamele yapıyorsunuz. (A. P. sıra
larından gürültüler, otur yerine.» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, buyurun yerinize otu
run. Size söz vermiyorum. Yanlış muamele yap
mıyorum. Dörtt aded tatbikattı kelipıe kelime not 
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çıkarttım, aynen oradan okuyorum. Zabıtlar 
elimde efendim. 

HASAN KORKMAZDAN (Denizli Milletve
kili') — Mehmet Baydur hakkındaki tatbika/t... 

BAŞKAN — Mehmet Baydur hakkındaki 
tatbikatta T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtü
züğü yok idi. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Mil
letvekili) — Onun için birleşik toplantı İçtüzü
ğünün Iglli maddesinde raporun değil, soruş
turma isteminin oylanacağı yazılı. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Hasan Kork-
mazcan haklı ama, yanlış yeri okuyor. Şayet, 
Tahk'tkat Komisyonu kurulmuş olsa da Yüce 
Divana sevk kararı bahis konusu olsa> orada 
önerge oylanacak. Bugün Hazırlık Soruşturma 
Komisyonunun raporu üzerinde muamele yapı
yoruz. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — Sayın Başkan, ben nereyi okuduğumun 
farkındayım. Söz verdiğin'iz takdirde izahını ya
pacağım. Yanlış muamele yapıyorsunuz. Usuli 
bir hataya meydan vermemek fişin söylüyorum. 
Ben şahsan hata yapabilirim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Korkmazcan, ha
ta yapmıyoruz efendim. Oturun yerinize. Bir de
fa buraya kadar gelmek de bir usul hatası. Ye
rinizden de söyliyebilirdiniz. Buyurun yerijnize 
oturun. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili!) — Söz işitiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu buyurun efen
dim. Yalnız Sayın Feyzioğlu, çok affedersiniz 
daha evvel Sayın Demir de söz almıştı ve ayak
ta bekliyor. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Bir hususu tavzih için 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve-

kfıli) — Sayın Çerezci, Komisyon Başkanı sıfatı 
ile verdikleri izahatın sonlarında, «raporlarını 
tanzim ettikten sonra kendilerine intikal eden 
bâzı bilgilerin yeni depasman olmadığı yolun
da raporda yer alan beyanların yanlışlığını mey
dana çıkardığını veya bâzı hataların bulundu
ğunu, bu hususun raporlarını gölgelediğini» ifa
de etniktir. 

Bu beyanın zabıttan o sırada burada bulun-
mıyan üyelerin öğrenmesi için okunmasını ve 

Sayın Başkanlığın oylamayı rapor üzerinde mi, 
yoksa bu kayıtla beraber mi yapltığımn tasri
hini rica ediyorum. Meseleyi temelinden değiş
tirecek bir beyandır. 

BAŞKAN — Sayın Felyzioğlu, siz çok iyi bi
lirsiniz ki, böyle kayıtlı bir rapor oylayamayız 

, efenditm. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve

kili) — Ben bildiğimi söylerim. 

BAŞKAN — Beyefendi, niçin sinirleniyor
sunuz? Siz söyledimöz, bitirdiniz, benim ne söy-
lyeceğimjı dinlemeden hemen ayağa kalkıyorsu
nuz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Böyle tarizli konuşmayın. 

BAŞKAN — Hayır efendim, tarizli konuş
madım, «Siz çok i'y:i bilirsiniz ki» dedim, ayağa 
kalktınız. O halde, «bilmezsiniz» diyelim, ona 
sinirleniyorsanız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve-
lz:'l) — Beyefendi, tarizli konuşmayın, haksız
sınız. (A. P. sıralarından, «Otur yerine» sesle
ri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, tarizli konuşmuyorum, 
«Siz iyi bilirsiniz ki,» dedim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Sizden sual Sorduk. Ben bildiğimi söy-
leri'm. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, sureti katiye-
de hiçbir maksadım yoktur. Bunu evvelâ belir
teyim. Maksatlı bir insan değilim. «Sijz çok iyi 

I bilirsMz ki,» sözünde de hiçbir maksadım yok
tur. «iSiz çok iyi bilirsiniz ki, şartlı bir oylama 
olmaz,» diyecektim. Ama daha, «iSiz çok iyi bi
lirisiniz ki,» deyince ayağa kalkıyorsunuz. Çok 
sabırsızlanıyorsunuz. Sükûnet bulun önce, son
ra söyleyiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Sayın Başkan, müsaade buyurun, kür
süye gelmeme izin veriûı. Usul hakkırida konu
şacağım. 

BAŞKAN — Bunun usulü falan yok. Bu
nun usulü gayet sarihtir efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Var efendim, usulî hata yapıyorsu
nuz. Görüşümün, usul bakımından kabul edil-
miyeceğini söylüyorsunuz. Usul hakkında söz 

| istiyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, buyurun oturun 
evvelâ. Dalha önce söz istiyenler var. 

Buyurun Saym Demir, yerinizden lütfe
din efendim. (Gürültüler.) 
Efendim, Sayın Demir bir hususu yerinden 

arz edecek. Lütfen gürültüyü kesiniz de söy
leneni anlryalbileyim. (Gürültüler.) 

Efendim, 0. H. P. Grup Başkanvekili ve 
Bolu Milletvekili ıSayın Kemal Demir yerin
den hir şey iğin izin istedi, izin verin de 
anlayayım kendisinin ıbeyanlarını. 

Buyurun ISaym Demir. 

KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — 
Sayın Başkan, bir usulî önerge verilmiştir. Bu 
önerge üzerinde, önerge verildiğinden ibu yana 
tartışma dê vam etmektedir. Öner'ge, oylama
nın şekli ile illgili ve önemsiz değil. Siz, 
önerge üzerinde usulî müzakere açamamak ka
ran aldınız. Bu kararı aldığınız için yerimden 
konuşmak mecburiyetinde kalıyorum. 

Gerçekten bu konu müzakereye alınmalı 
ve bu konu üzerinde lehte ve aleyhte konuş
malar yapılmalıdır. Komisyon Başkanının son 
konuşması, <sizin yapmak istediğiniz oylama 
muamelesini tereddütlerle dolu hale getir
di. Bunun (bir usulî muamele içinde mütalâa 
edilmesi lâzımdır kanaatindeyim. Siz karar 
verdiğiniz takdirde güçlük içinde olduğumuzu 
ifade etmek isterim. 

'BAŞKAN — Efendim, Sayın Demir, Saym 
Hasan Korkmazcan önergesinde bir usul taiv-
siye etmiyor. Sadece, «usul hakkında söz isti
yorum, görüşümü izah edeceğim.» diyor. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — Zatıâlinizin usulüne itiraz ediyorum. 
Bunu izah edeceğim, onun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, 
bir defa daha arz edeyim. 

Şimdi elde fair rapor var. Rapor soruştur
ma komisyonunun kurulmasına, ve soruşturma 
açılmasına lüzum görmüyor. Ben bu raporu 
oylıyacağım. Tekrar ediyorum, raporu oyla
dığım zaman kaimi edilirse, soruşturma açıl
masına lüzum yok. (Gürültüler.) 
Efendim, müsade öbuyurun, niçin sabırsızla

nıyorsunuz? Hepinizi ayrı ayrı dinliyorum. 
Reddedilirse, soruşturma açılmasına lüzum 

olduğuna dair Meclis karar vermiş olacak
tır. 

Bakınız, bu fikrimi teyit için size, sabah
leyin isimlerini okuduğum önergelerin son cüm
lelerini not defterine çıkardım, oradan okuyo
rum. 

Sayın Nermin Neftçi'nin önergesi oylanır
ken : 

« ... Başka söz istiyen var mı?.. 
«BAŞKAN — Efendim, komisyon adına 

her hangi bir açıklamaya lüzum görmüyor mu
sunuz? 

«Görmüyorum. 
— Komisyon raporunu oyunuza sunacağım 

Malûmuâliniz olduğu üzere komisyon soruş
turma açılmasına lüzum görmemektedir. Bi
naenaleyh, raporu kabul ettiğiniz takdirde 
soruşturma açılmasına lüzum olmadığına karar 
vermiş olacaksınız. Reddettiğiniz takdirde, 
soruşturma açılmasına karar vermiş olacaksı
nız. 

Komisyon raporunu oyunuza sunuyorum. 
Komisyon raporunu kabul edenler... Etmiyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

«Soruşturma açılmasına lüzum olmadığına 
'birleşik toplantı tarafından karar verilmiştir. 

«Gündemde başka bir husus olmadığından 
birleşimi kapıyorum.» 

Dört tatbikatın sonu 'bu. itina ile aynı ke
limeleri aldım, kullanıyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Millet
vekili) — Usulünüz hakkında itirazım var, bu
nu izah için müsaade edin konuşmama. 

BAŞKAN — Saym Korkmazcan, buyurun 
bakalım, bütün 'bu izahlarımıza1 rağmen usulün 
neresine itiraz ediyorsunuz Biz de dinleyelim. 

YAŞAR AKAL (Samsun Milletvekili) — 
Sayın Başkan, önerge üzerinde müzakere açıl
dığına göre ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Korkmazcan'm öner
gesi yok. 

YAŞAR AKAL (iSamsun Milletvekili) — 
Var eifendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, usul hakkında 
söz istediğine dair tezkereye yazmış efendim. 

SABRi KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Oya geçmiştiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oya geçmedim. Oya geçsem, 
ben de biliyorum Sayın Keskin. Oya geçme im
kânını bulamadım. 
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Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli Millet

vekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin muhterem üyeleri; 13 sayılı So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun raporunun 
müzakeresine geçilirken, Sayın Başkan, bu 
tatbikatın Türkiye Büyük Millet Meclisinde sık 
sık cereyan etmesi sebebiyle bâzı usulî izahat
ta bulunacaklarını belirttiler, ve birtakım tat
bikattan örnekler vermek, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün bâzı maddelerini oku
mak suretiyle izahlarını bir noktada bağladı
lar. O da, şu anda ısrar etmekte oldukları gibi 
«görüşmelerin sonunda raporun oylanacağı» 
yolundaki kanaatlerinin Yüce Heyetinize söy
lenmesi tarzında cereyan etti. 

Halbuki, Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi, Anayasanın 90 ncı maddesine 
uygun olarak «Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
çalışmaları ve soruşturma önergelerinde hangi 
fiillerin hangi kanun ve nizama aykırı olduğu
nu, maddesini de zikretmek ve gerekçe de gös
termek suretiyle belirtmek zorunludur» gibi, bir 
hüküm taşımaktadır. 

« Şu anda Sayın Başkanın kabul ettikleri 
usule göre bir oylama yapılır; rapor, Yüce He
yetinizin kabulüne veya reddine iktiran etmesi 
sağlanırsa, bu fıkradaki hükme göre bir Tahki
kat Komisyonu çalışması yapılabilmesi imkânı 
kalmıyacaktır. Mevcut rapor, «soruşturma açıl
masına mahal olmadığı» şeklinde bir hükme 
bağlandığına göre, bu rapor reddedildiği tak
dirde, rapor ortadan kalkacaktır. Kurulacak 
olan Soruşturma Komisyonu neyi inceliyecektir? 
Önergede hangi fiillerin, hangi kanun ve nizama 
aykırı olduğunun açıkça belirtilmesi ve hazır
lık tahkikatının da bu maddeler ışığı altında 
görülmesi usul olduğuna göre,, burada raporu 
değil, doğrudan doğruya soruşturma isteminin 
oylaması bahis konusudur. 

Nitekim, İçtüzüğün 15 nci maddesi, daha 
önceki tatbikat ne tarzda cereyan ederse etsin, 
açık bir şekilde «Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun da her halde dinlenecekleri bir görüş
meden sonra, Meclis Soruşturması isteminin 
dikkate alınıp alınmaması hakkında Genel Ku
rulca karar verilir.» demektedir. 

Bu açık hüküm tatbik edilmediği takdirde, 
bir usulî hata doğabilecektir. Nitekim, raporun 

neticesi üzerinde de şu anda bir münakaşa baş
lamış bulunmaktadır. O halde, neticesi, başlan
gıcı karanlık bir hale gelmiş bir raporun oy
lanmasından ziyade, berrak bir karara varabil
mek için, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züğünün 15 nci maddesindeki sarih metne uy
gun olarak, soruşturma isteminin oya vazedil
mesi gerekmektedir. 

Saygılarımı sunarım. 
YAŞAR AK AL (Samsun Milletvekili) — Sa

yın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sizden evvel Sayın Feyzioğlu 

var. Sonra siz. 
YAŞAR AK AL (Samsun Milletvekili) — Sa

yın Başkan, evvelâ sözü ben rica etmiştim. Bir 
yanlışlığa meydan vermiyelim. 

BAŞKAN — Efendim, tezkere ile müracaat 
etmişler. Sizin tezkereniz de ondan sonra geldi. 

YAŞAR AKAL (Samsun Milletvekili) — Bir 
yanlışlığa meydan verilmesin istiyorum. Bir yan
lış anlama olacak. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu bir şeymi bu
yurdunuz? 

TURHAN -FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Sayın Başkan, «sizden önce Feyzioğlu 
var» dediniz de. 

BAŞKAN — Efendim, sizin de var, size de 
söz vereceğim. 

Buyurunuz Sayın Akal, sizinki öbürü ile il
gili. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Sayın Başkan, «sizden önce» diyordu
nuz... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, haklısınız; 
fakat önergeyi okudum; siz İçtüzüğün 85 nci 
maddesi, Başkanlığın tutumu ile ilgili söz iste
mişsiniz. Sayın Yaşar Akal, doğrudan doğruya 
Hasan Korkmazcan'm bahse konu yaptığı hu
susta söz almış. Onun için. "^ 

YAŞAR AKAL (Samsun Milletvekili) — Sa
yın arkadaşlarım, yerimden söz alarak ortaya 
aittığım bir fikri dalha açık olarak iöaih etmek 
istiyorum. 

Komisyonun raporu oylandığı takdirde şöyle 
bir durum ortaya çıkacaktır: Şimdi, Komisyon 
10 kişi, altıya dört. Altısı soruşturma açılması
na lüzum olmadığına karar vermiş, dört tanesi 
de Soruşturma Komisyonunun kurulmasına ka
rar vermiştir. 
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Sayın Naci Çerezci buraya geldiklerinde 
soruşturma açılması için, komisyon kurulması 
için evvelce verdiği karardan caydı ve saraha
ten dedi ki; «Ben aldığım bilgilerde yanıltılmı
şım. Bu komisyondaki bilgiler mualleldir. Bi
naenaleyh, Komisyon Başkanı olarak verdiğim 
karar eski karar değil, değişiktir» Gelir tavzih 
eder. 

Bu takdirde ne oluyor? Bakınız; altıya dört 
olan oy oranı, beşe beş oluyor. Sayın Naci Çe
rezci de Başkan olduğu için, onun oyu kefenin 
bir tarafına konularak komisyon raporu huzu
runuza geldiği şekilden tam anlamı ile değişi
yor ve komisyonun kararı, Soruşturma Komis
yonunun kurulmasına mütedair oluyor. 

Sayın Başkanımız oylamaya, komisyon ra
porunu koyduğunda ben «evet» dersem o tak
dirde komisyonun raporuna uyarak, komisyon 
kurulmasına karar vermiş olacağım. Ne kadar 
ters netice doğuruyor, görüyor musunuz sev
gili arkadaşlarım... 

Simidi söylediğim, şudur : (Şayet komisyon 
raporu oylanacak ise, bu takdirde Sayın Çe-
rezci'nin de iltihak ettiği veçhile, Sayın Başba
kan hakkında Soruşturma Komisyonu kurul
ması hakkında rapor vardır, denecek komisyo
nun raporu oylama durumundadır. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul değil. 

Onun için, şimdi rapor - tekraren söylüyo
rum - tamamen Sayın Başbakan hakkında so
ruşturma komisyonu kurulması yolundadır. Bu 
işlemde bir yanlışlık yapılmasını önlemek için 
Sayın Başkandan söz aldım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, buyurunuz 
efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
ben biraz önce yerimden yaptığım kısa müda
halede «şartlı bir oylama» istemeıdim. Sadece 
oylama konusunda kanaatimce yeni ve olduk
ça güçlük yaratan bir durum doğduğunu ifa
de ettim. 

Sayın Naci Çerezci konuşmalarım yaparken 
bütün arkadaşlarımız burada hazır değillerdi. 
Zabıtlara, konuşmasının en sonunda geçmiş 
bulunan ifadelerine göre «raporun tanzimin
den sonra kendilerine intikal etmiş olan bâzı 
bilgilerin Ziraat Bankası kredileri konusunda 

raporda verdikleri bir hükmü gölgelemiş bu
lunduğunu, bu hususta bir değişiklik müşahe
de ettiklerini ve bundan üzüntü duydukları
nı» yanılmıyorsam, ifade etmişlerdir. 

Konuşmalarının sonunu, Komisyon Başka
nı bu tarzda bağlamış olduklarına, yeni bir 
durumdan, varılan bir hükmü gölgeleyici ma
hiyette bâzı munzam bilgilerin kendilerinden 
gizlenmiş olduğundan ve bunun daha sonra 
ıttılalarma ulaşmış olduğundan bahis buyur
duklarına göre, benim sayın Başkanlıktan ri
cam: Evvelâ bütün milletvekili ve senatörle
rin; Sayın Komisyon Başkanı tarafından ya
pılmış olan bu çok önemli açıklamaya muttali 
olmaları için, birkaç cümleden ibaret olan bu 
tutanak parçasının kürsüden okunmasıdır. 

Şayet buna imkân yok ise, yeteri kadar ol
du inancındayım, ama hiç değilse bu durumun 
ışığı altında hükmü değişmiş olan veya Başka
nın ifadesiyle önemli bir konuda gölgelenmiş 
olan bir raporun oylanması yerine,,bu durum 
muvacehesinde soruşturmaya, tahkikata yani, 
Türkçe tercümesi ile hakikati aramaya, doğru
yu aramaya ihtiyaoolup olmadığı hususunun, 
oya konulmasını rica ediyorum. 

Tahkikat komisyonu kurulmasına lüzum 
var mıdır, yok mudur? «Lüzum vardır» diyen
ler müspet rey versinler, «Yoktur» diyenler 
hayır desinler. Doğruyu aramaya lüzum olup 
olmadığını oylıyalım efendim. Teklifim bu
dur. 

Raporun bu hali ile, bu açıklamadan sonra 
oylanması yerine böyle bir oylama, hem Sayın 
Korkmazcan'm arzusunu karşılıyacaktır, hem 
de bizim tereddüdümüzü ortadan kaldıracaktır. 

Teşekkür ederim. 

13 NUMARALI MECLİS SORUŞTURMA
SI HAZIRLIK KOMİSYONU BAŞKANI MU
ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde Milletvekili) 
— Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çerezci. 
13 NUMARALI MECLİS SORUŞTURMA

SI HAZIRLIK KOMİSYONU BAŞKANI MU
ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde Milletvekili) 
— Saym Başkan, değerli senatör ve milletvekili 
arkadaşlarım; 

Ben konuşmamı bitirirken - bir daha tekrar 
edeyim, çünkü, bâzı arkadaşlarımın tam zapte-
demediği anlaşılıyor - şöyle söylemiştim: «Ko-
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misyonumuzun görevinin kazai mahiyette bu
lunduğu nazara alınarak şu veya bu istikamet
teki siyasi amaçlara alet edilemiyeceği düşün
cesi çalışmalarımızda ve sonuçların tesbitinde 
rehber olmuştur. Yüce Meclise niyabeten yap
tığımız Hazırlık Soruşturması sonunda sundu
ğumuz rapor objektif bir tetkik ve değerlen
dirme sonucu ve vicdani kanaatlerin muhassa-
lasıdır.» 

Burasını dikkatinize sunuyorum; ben bu 
«vicdani kanaat muhassalasından vazgeçtiği
mi» söylemedim. Devam ediyorum. 

«Şu anda yine aynı ölçülere sadık kalarak 
Yüce Heyetinize henüz burada bir gündür, as
lında 2 gün olmuş oluyor, bir günlük müzake
re devam etti. Bir gün evvel öğrenebildiğim 
bir hususu açıklıyacağım. Raporumuzun 12 nci 
sayfasında (c) fıkrasının sonunda (son kredi 
tesisinden sonra borçlu hesaplarda ay sonları 
itibariyle depasmana sebebiyet verilmediği tes-
bit olunmuştur.) ibaresi vardır. Yükseliş fir
masının borç bakiyelerini gösteren karton ve 
föylerin tetkiki neticesi yapılan bu tesbitin ma
alesef hakikati aksettirmediği, muhtemelen di
ğer bâzı firma hesapları ile yapılan virmanlar 
ve muhasebe oyunlariyle o tarihteki takriben 
3 milyon liralık depasmanın gizlenmiş olduğu 
ve Kasım ayında bu meblâğın 5 milyon lirayı 
geçtiği bilgime ulaştırılmış bulunmaktadır. 
(C. H. P. sıralarındın «bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Banka yetkililerinin şu davranışı ile Sayın 
Başbakan arasında doğrudan bir irtibat kur
mak mümkün görülemez ise de, kurulumuzun 
samimiyetle varmış bulunduğu kanaatlerin 
nıüsteniiat ve sıhhati üzerine gölge düşürücü 
mahiyette oluşuna işaret eyliyorum. (C. H. P. 
•sı•.'alarmdan alkışlar «bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Başkanı, bir 
dakika efendim,. Şıimdiki okuduğunuz ve biraz 
evvel de zaptla geçmiş bu beyanlarınızın sonu
cunda; raporunuzun sonunda Başbakan Süley
man Dşmirel hakkında Meclis Soruşturması 
(açılmasına ılüzum ve malhal bulunmadığına, 
keyfiyetin T. B. M. M. Birleşik toplantısı Baş
kanlığına arzına dair kararda bir değişiklik 
var mı? 

MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Devalmla) 
— Onu arz ediyordum. Tekaddüm ettiniz. 

Efendim, bu tesbit olunan hal esasen mev
cut depasmanliarın biraz daha fazlalaşmış 
olmasından ve şube yetkililerinin, hattâ belki 
umum müdürlüğün, belki değil, muhakkak, 
Umum Müdürlüğün de haberi olmadan şube 
yetkililerinin Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun tetkikatından çekinerek, memur haleti 
ruhüyesıi, bir gizlemeye gittiklerini göstermek-
'tödiir. Ama, bu, asıl raporumuzda vardığımız 
«Baişlbakan hakkında soruşturma açılmasına 
mahal olmadığı» yolundaki kanaatime tesir ede
cek mahiyette değildir. (AP. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) 

Ancak, lütfedin, bu, benim şahsi bir davra-
nışımdır. Manevi değerlere verdiğim ve kendi
me karşı duyduğum mesuliyet hissinin tesiri ile 
ortaya çıkarılmış ve buraya geitirilimiş bir hadi
sedir. Esasında bu, raporumuzun sonucuna te
sir edecek mahiyette değildir. Ancak, şubenin 
bu şekilde hareketini; çalışmalarımızdaki, yu
karıda arzeitıtdğıim saımiimiyete gölge düşürecek 
mahiyeıttıe bulduğumu ifade suretiyle, kendimi 
bir vicdan azabından uzak tutmak istedim. 

Aslında rapordaki imzamı geri almış deği
lim. Esasen böyle bir şey olsa onu zikrederdim. 
Rapoırdaki imzamı mahfuz tutuyorum ve ka
naatimi muhafaza ediyoruım efendim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından «bravo» 
(sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Hasan Korkmazcan'ın usul hakkındaki beyan
larına şayet, tekrar tekrar arz ediyorum, komis
yon raporu reddedilir, tahkikat komisyonu ku
rulmasına karar verilir ise elbetteki tahkikat 
komisyonu o önergede istenen hususlarda mu
amele yapacaktır. 

Açık oy istemine dair iki önerge vardır, 
takdim ediyorum efendim. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

13 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu raporunun Millet Meclisi içtüzüğünün 136 
nci maddesi uyarınca açık oya konulmasını ve 
bu aıçık oylamanın 137 nci maddenin ikinci 
bendi uyarınca milletvekiliı ve senatörlerin aya
ğa kalkarak (kabul), (ret), ('Çekimser) şeklin-
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de ifade edilmesi suretiyle intacını arz ve tek
lif ederiz. 

İsparta 
Ali ihsan Balım 

Adıyaman 
AH Avni Turanlı 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

Kütahya 
Fuat Azmioğlu 

Diyarbakır 
Necmettin Gönenlç 

Balıkesir 
Mitihat Çavdaroğlu 

Diyarlbakır 
Behzat Eğitli 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Erzurum 
Fethullah Taşkesenl&oğlu 

Erzurum 
Rıfkı Danışmam 

Ağrı 

Tokat 
Mehmet Kazova 

Burdur 
Ahmet Çiloğlu 

Sürt 
Selahattin Oran 

Maraş 
Atillâ İmamoğlu 

Avni Kavurmacıoğlu 
Kırşenir 

Cevat Eroğlu 
Bursa 

Kasım Önadım 
İsparta 

Mustafa Gülcügil 
Konya 

Baha Müderrisbğlu 
Edime 

Veli Gülkan 
Çanakkale 

Kemal Bağcıoğlu 
İstanbul 

Nevzat 'Güngör Osman Zeki Gümüşoğlu 
Çanakkale Eskişehir 

Mesut Hûlki Öner Mehmet İsmet Anjgı 
Zonguldak 
Fevzi Fırat 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (İs
parta Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şunu bir bitireyim, 
önergeleri okutayım. 

Efendim, önergede imzası olanlardan bura
da olanlar, «(burada» desinler, zapta geçecek. 

Ali İhsan Balım?... Burada. 
Ali Avni Turanlı?.. Burada. 
Ahmet Çiloğlu?.. Burada. 
Ömer Ucuzal?... Burada. 
Selâhaıtrtaû Oran?.. Burada. 
Arif Tosyalıoğlu?.. Burada. 
Suat Avcıoğlu?.. BuraJda. 
Atillâ İmamoğlu?.. Burada. 
Necmettin Gönenç?.. Burada. 
Mithat Çavdaroğlu? 
Cevat Eroğlu? 
Avnj Kavurmacıoğlu?.. Burada. 
Kasım önadım?.. 

Behzaıt EğM?.. Burada. 
Mustafa Gülöügil?.. Burada. 
Hüsamettin Başer?.. Burada. 
Baha Müderrisoğlu?.. Burada. 
Fethulah Taşkesenlioğlu?.. BuraJda. 
Veli Gürkan?.. Burada. 
Rıtfkı Danışman?.. Burada. 
Kemal Bağcıoğlu?.. Burada. 
Nevzat Güngör?.. Burada. 
Osman Gümüışoğlu?. Burada. 
İsmet Angı?.. Burada. 
Bir önerge daha var, takdim ediyorum efen

dim. 

Sayın Başkanlığa 

Başbakan için Meclis Soruşturması istemi
min dikkate alınıp alınmaması hakkında T. B. 
M. M. içtüzüğünün 15 nci maddesi gereğince, 

Yapılacak olan oylamanın açık oylama şek
linde yapılmasını saygılarımızla teklif ederiz. 

İstanbul Bolu 
Necdet Uğur Kemal Demir 

Ankara Konya 
Y. Ziya Yağcı Mustafa Üstündağ 

Ordu Kastamonu 
Orhan Vural Mehmet Seydifbeyoğlu 

Edirne Sivas 
Cevat Sayın Ahmet Durakoğlu 

Kırşehir Trabzon 
Mustafa Aksoy Ahmet Şener 

Burdur Bursa 
Nadir Yavuzkan Sadrettin Çanga 

Denizli İzmir 
İlhan Açıkalın Kemal önder 

Ankara Kars 
Sakıp Hiçerimez Turgut Arftae 

istanbul Manisa 
Eşref Demirçay Veli Bakirli 

Ankara Zonguldak 
tbrahim Oüceoğlu Bülent Ecevit. 

Ankara Uşak 
Şinasi özdenoğlu Âdü Turan 

Manisa İçel 
Muammer Erten Çetin Yılmaz 

BAŞKAN — Önergede imzalan bulunan sa
yın arkadaşlardan burada olanlar, «burada» de
sinler. 

Necdet Uğur?.. Burada. 
Kemal Demir?.. Burada. 
Orhan Vural?.. Burada. 
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Mehmet Seydibeyoğlu?.. Burada. 
CevaJt Sayın?.. Burada. 
Ahmet Durakoğlu?.. Burada. 
Mustafa Aksoy?.. Burada. 
Ahmet Şener?.. Burada. 
SadrettJa Çanga?.. Burada. 
NaJdir Yarvuzkan?,. Buralda. 
Mustafa Üstündağ?.. Burada. 
ilhan Açıkalın?.. Burada. 
Kemal Önder?.. Burada. 
Sakıp Hiçerimez?.. Burada. 
Turgut Artaç?.. Burada. 
Vel Bakirli?.. Burada. 
ibrahim Cüceıoğlu?.. Burada. 
Eşref Derinçay?... Burada. 
Çetin Yılmaz?.. Burada. 
Âdil Turan?.. Burada. 
iki önergede de kâfi miktarda imza sahibi 

- vardır, efenden. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs

parta Milletvekili) — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Saym Başbakan, buyurunuz 
bir arzunuz mu var efendim? Yerinizden bu
yurun efendim. (A. P. sıralarından «Kürsü
den konuşsun» sesleri) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Saym Başkan, kürsüden 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (Alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri. 

Muhatap ben olduğuma göre, son sözün ba
na aidolması müdafaa hakkının icabıdır. 

Usuli münakaşalar içerisinde benim farkına 
varamadığım bâzı konuşmalar benim konuş
mamdan sonra yapılmıştır. Demin Sayın Ko
misyon Başkanının son sözlerini iyi anlıyama-
dım. Anlıyamadığıim için de her hangi bir mü
talâada bulunmak imkânını bulmamıştım. Son
radan, teîkrar biraz evvel yapmış bulunduğu 
açıklamayı ve Sayın Feyzioğlu'nun bu açık
lamayı anlayış tarzını gördüm. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin saym üye
lerinden, bu şartlar altında Soruşturma Tah
kikat Komisyonuna gitmelerini, yani.. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) yani, 

mevcut rapor, Komisyon Başkanının ifadesi 
ile hüviyetini değiştirmiş olduğuna göre (A. P. 
sıralarından gürültüler) Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin sayın üyelerinden Soruşturma Tah
kikat Komisyonu teşkil etmelerini, istedikleri 
şekilde teşkil etmelerini istediği kadar çalış
masını, aradıkları ne varsa meydana çıkar
masını hassaten rica ediyor, saygılarımı su
nuyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
Ve alkışlar)... (C. H/P. sıralarından «oyla» ses
leri) 

BAŞKAN — Başlıyoruz efendim. 

Muhterem arkadaşlar, iki önerge açık oyla
ma istediğinden ve ad okumak suretiyle açık 
oylamanın yapılması talebedildiğinden, ad 
okumak suretiyle oylamaya geçeceğiz. 

Oylamaya nereden başlanacağına dair ad çe
kiyorum : Çorum milletvekili. 

Çorum milletvekillerinden başlıyoruz. 

KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtik, 
Sayın Demir artık söz yok. 

KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — 
Oylama ile ilgili efendim. 

BAŞKAN — Geçtik efendim. Ne istiyorsu
nuz? (Gürültüler).. 

KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — 
Kırmızı oyun, beyaz oyun ne mâna taşıdığını 
izah buyurun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İzah edeceğim, elbet izah ede
ceğim efendim. Yani niçin sabırsızlanıyorsu
nuz. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, müzakereleri selâ
metle bitirdiniz, sükûnetle bitirdiniz, oylama 
işi başladı, lütfedin bunu da sükûnetle bitire
lim. Ad çektik, Çorum milletvekillerinden baş-
lıyacağız. 

Efendim, tekrar arz ediyorum. Elimizdeki 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun raporu 
Tahkikat Komisyonu kurulmasına lüzum olma
dığına dairdir. Bu raporu kabul edenler, ka
bul reyini ifade edenler soruşturma açılmasına 
lüzum görmüyorlar, demektir. Bu rapora ret 
oyu kullananlar Soruşturma Komisyonunun 
açılmasına ve bir Soruşturma Komisyonunun 
kurulmasına lüzum görüyorlar, demektir. Çe-



T. B. M. M. B : 1 16 . 12 . 1970 O : 2 

kinserler, her iki hale de iştirak etmiyorlar, 
demektir, gayet tabiî. 

Efendim, oylamaya Çorum milletvekillerin
den başlıyoruz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE ((İstanbul C. Sena
tosu Üyesi) — Sayın Başkan, önergeleri oyla
maksınız. 

BAŞKAN — Efendim, açık oylama talebe 
bağlıdır, oylamaya lüzum yoktur Sayın Öz-
türkçine. 

Oylamaya 'başlıyoruz efendim. 
(Adlar okunarak ve üyelerin «Ret» veya 

«Kabul» veya «Çekinser» demeleri surettiyle oy
lama yapıldı) (*) 

BAŞKAN — Oylama sonucunu arz ediyo
rum: 

(*) Oylama listesi Tutanağın sonuna eklidir. 

• « • * 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 13 Numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporunun 
açık oylamasına 586 üye katılmış; 309 kabul, 
276 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. 

_ Oylama sonucu, Anayasa, T. B. M. M. Birle
şik Toplantısı içtüzüğünde belli edilen nisabı 
Bağladığından, 13 numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonu raporu kabul edilmiş yani, 
'Meclis Soruşturması açılmasına, Yüce Meclisi
miz lüzum görmemiştir. (A. P. sıralarından 
şiddetli alkışlar) 

Vakit çok geçmiş bulunduğundan ve esasen 
evvelce aldığımız karar, gündemin yalnız bu 
maddesi bitinceye kadar birleşimin devamı hu
susunda olduğu için, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısının Birinci Birleşi
mini kapatıyorum. 

Kapanma saati : (17 . 12 . 1970); 07,30 

• • ' 
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Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu ile Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın makam ve 
memuriyet mevkii ile ilgili işlemlerde, memuriyet mevkii ve nüfuzunu suiistimal ettiği ve bu fiilin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğ u iddiasiyle Başbakan halkkında Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesi 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Üinaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan KKirümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

ve 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporunun oylama sonucu 

Üye sayısı : 633 
Oy verenler : 586 

Kabul ederJıer • 309 
Reddedenler : 276 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 41 
Açık üyelikler : 6 

Cumhuriyet Senatosu 
[Kçibul edenler] 

1 Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

I. Sabri Çağlayanıgil . 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özletin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafk Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim. Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon | 

1 GtMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gulcug.il 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

L Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 

1 0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

IZMIR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı | 
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1 KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t, Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmamoğlu 
A.- Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

1 MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktür t 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

http://Gulcug.il
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Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak7 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. SaMhattin Kılıç 
Ali Cavit Oraâ 
Ahmet TopaloğJu 
Hüsamettin 1181111 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zelki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Aüd Kısam Ulübahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Oğuiz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAE 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

Millet Meclisi 
[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertdeım 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abildin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyfkıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ahmet Dallı 
Barlas Küıntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal1 Bağcı oğlu 
ZeHye Gülsen 

Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demjrer 
Abdurrahman Güler 
Aralan Topçuıbaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı' 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necıinettiin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım^ 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 
FeUhullah Taşkesienli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsımet Angı 
Orhan Oğuz 

ZONGULDAK 
T-ırık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vehap Güvenç 
Tayfur Sökmen 

Seyfi Öztürk 
M. Şemjsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ooak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

ISPAÜTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osman özer 
Akgün SiMvrili 
Ismıail Hakkı Teikinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
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İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Araıç 
Münir Daldal 
Nihad Kürşad 
Şiniasi Osma 
Akın öz'deımir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Aikdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 
Sabrı Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
TaJhsin Yılmaz Öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmöt Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

Kasım Emre 
NEVŞEHİR 

Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinc-ioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Arall 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettim Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahrd Karakeçilii 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Ismaül Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

Cumhuriyet Senatosu 
[Reddedenler] 

Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Salâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

Mukadder Öztekin 
AĞRI 

Salih Türkmen 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 
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DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

TÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden \ 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllü 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 

. ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya1 Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Haım;di Hamaımcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Btrgit 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 

Cemal Yıldırım 
İZMlR 

Nazif Çağatay 
Necip Mirkeîâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

Millet 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim (Saraçoğlu 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
AliŞakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

Meclisi 
[Reddedenler] 

Şinasi özdenoğlu 
Emin Paıksüt 
Osman Soğukpm&r 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalcın 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz (I.) 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BÎLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Âkışık 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Samji Arslan ' 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Haısan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 
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TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

-CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Mehmet îzmen 
Fahri KJoruiürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 

Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayıtuğ 
Sa^et Güldioğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım» 

ERZURUM 
Rasim Ginisli 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin İneioğlu 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
î. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
NurdtltlHi Özdetoıir 



T. B. M. M. B : 1 16 . 12 . 1970 O : 2 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Îlhami Sancar 
Turgut Topaloğlu 
Ne'cdet Uğur 
Reşit Ülker 
Lebi)t Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şüfcrü Akkan 
Burhanıettlin Asutay 
Şeref Balkşuk 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhan 
Kömal önder 
Ali NalM Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydilbeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Vdhbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş. 
Necmettin ErlhaJkan 
Mustafa Kuibilay îmer 
İhsanı Kabadayı 
Necati Kalaycı o ğfltt 
I. Ethem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçımen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstün dağ 

KÜTAHYA 
Ali Erfbek 

MALATYA 
Hakkı Grekçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 

Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 
ibrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocaıkçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Glüley 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepc 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Mehmef Nebil Oktay 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hü evin Abbas 
ismail Hakıa Birler 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 

Millet Meclisi 
[Çehinser] 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 
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Cumhuriyet Senatosu 
[Oya kaülmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
:Suphi Gürsoytrak 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
:§evket Akyürek 

Hidayet Aydmer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

MANİSA 
Ruhi Tuaıakan 

NİĞDE 

Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Hayri Dener 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadla 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım GKilek 
Ragıp Ünıer 
Suad Hayri Ürgüplü 

•?,j 

Millet Meçtin 
[Oya katılmtyanlar] 

ADANA' 
Alpaslan Tiirkeş 

AĞRI 
Kasım Küfretvi 

ANKARA 
Orhan Alp 
Aydın: Yalçın 

ARTVİN 
:Şahit Osman Avcı (B.) 

BALIKESİR 
Cffihat Bilgeflıan 

BURSA 
demai Külâhlı 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 

İSPARTA 
Süleyman D emir el 
(Başbakan) 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Nuri Eroğan 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 

İZMİR 
1 Ali Naili Erdem 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

Cumhuriyet Senatosu 
[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

Millet Meclisi 
[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne '1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

ORDU 
Hamdi Mağden 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

ZONGULDAK 
Cahit KaraJkaş 

Yekûn 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMI 
1 NCİ BİRLEŞİM 

16 . 12 . 1970 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

L — Cumhuriyet Senatosu Taibzon Üyesi 
Ömer Lû'tfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili 
Üzer Ölçmen'in, yakınlarına ve kardeşlerine sağ
lamış olduğu kredilerin temin edilişimde ve yatı
rım indiriminden istifade ettirilmelerinde Beş 
Yı'lblk Kalkınma Plânına aykırı hareket edil
diği ve bu fiilin T. C. Kanununun 240 ncı mad
desi kapsamına girdiği iddiasiyle Başbakan 
hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Mec-
Mıs'i Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması-
-na dair önergesi (9/16) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. _ SEÇİMLER 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesiıum 5 ve 7 nci 
fıkralarının değiştirilmesine dair Tüzük teklifi
ni görüşecek İçtüzük Geçici Karma Komisyo
nuna üye seçimi (2/332) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
ümıer Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili 
Özer Ölçmen'in, yakınlarına ve kardeşlerine 
sağlamış olduğu kredilerin temin edilişinde ve 
yatırım indiriminden istifade ettirilmelerinde 
Beş Yıllık Kallkımmia Plânına aykırı hareket 
edildiği ve bu fiilin T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesi .kapsamına girdiği iddiasiyle Başba
kan hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesini incelemek üzere kurulacak 
iSoruşturma Hazırluk Komisyonuna üye seçimi 
(9/16) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARİSİ VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

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

1. — Eski Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nm, Anayasanın 90 ncı maddesi ve T. B. M. Mec
lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğümün 12, 14 ve 
22 nci maddeleri uyarınca eski Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut ile eski Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat halklarında Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesi ve 1 numaralı So
ruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/1) (S. 
Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1970) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kayseri'de Türkiye Öğretmenler Sendikası Kon
gresinde vâki tecavüzlerde memuriyet mevkii ve 
nüfuzunu suiistimal ettiği iddiasiyle eski İç
işleri Bakanı Faruk Sükan hakkında Anayasa
nın 90 ncı maddesi uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılımasnııa dair önergesi ve 12 numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/12) 
(S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

3. — Zonguldak eski Milletvekili Eıkmel 
Çetiner'in, bir şahsın Tarsus Boya Sanayi İdare 
MıecîM Âzalığına tâyini ve bilâhara Gima İdare 
Meclisi Âzalığına getirilişimde yapılan işlem ve 
tutumları Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desi şümulüne gidiği iddiasiyle, eski Sanayi 
Bakanı Mehmet Turgut, eski Ticaret bakanları 
Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel hak
larında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğümün 12 nci madde
leri gereğince Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 6 numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonu raporu ('9/6) (S. Sayısı : 65 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 



4. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nurv, hileli tarım ilâçlariyle müca
dele konusunda Anayasa ve kanun hükümlerini 
yerine getirmediği iddiasiyle Baş/bakan Sü
leyman Demirel ile Ticaret ve Tarım bakanları 
haklarında Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesi ve 8 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu (9/8) (S. Sayısı : 64 e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1970) 

:5. — Zonguldak esiki Milletvekili Eıkmel 
Çfetiner'in, Ticaret Sicili gazetesi, ithal malları 
fiyat tescil ve tetkik ücretleri, tahsis belgesi 
tasdik harcı ve Ticaret Bakanlığında bâzı per
sonelle ilgili işlemlerden dolayı Başbakan vie Ti
caret eski Bakanı Ahmet Türkel haklarında, 
Anayasanın 90 nci ve T. B. M. Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesi ve 7 numaralı Soruşturana Haızırlık Komis
yonu raporu (9/7) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 5 . 1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş ve 19 arkadaşının, Özel yük
sek okullar ile ilgili işlemlerde, memuriyet mev
kii ve nüfuzunu suiistimal ve ihmal ettiği iddi
asiyle Millî Eğitim eski Bakanı İlhami Ertem 
hakkında Anayasanın 90 nci maddesi uyarınca 
hir Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 11 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/11) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) 

7. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
ıbakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
dade olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan 

(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Meclisi 
S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1970) 

8. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan 
(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Meclisi S. 
'Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1970) 

9. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki 
bâzı bakanlar hakkında evvelce yapılan soruş
turmanın yürütülmesi hakkında Başbakanlık
tan iade olunan dosyalardan sonuçlandırıla-
ımıyan (5) dosya için kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M, Mec
lisi S. Sayısı ; 72) (Dağıtma tarihi : 30.5.1970) 

10. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
'bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan 
(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. B .M. Meclisi S. 
Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1970) 

11. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Corum Milletvekili Cahit Angı'-
nın, makam ve memuriyet mevkii ile ilgili iş
lemlerde, memuriyet mevkii ve nüfuzunu sui
istimal ettiği ve bu fiilin Türk Ceza Kanununun 
240 nci maddesine uyduğu iddiasiyle Başbakan 
hakkında Anayasanın 90 nci ve T. B. M. Mec
lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
desi gereğince Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 13 numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/13) (S. Sayısı : 74) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 12 .1970) 

« M I « • • 



S"*1»*1 : 9 T. B. M. M. S. Sayısı : 

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu ile Çorum Millet
vekili Cahit Angm'ın; makam ve memuriyet mevkii ile ilgili işlemler
de, memuriyet mevkii ve nüfuzunu suiistimal ettiği ve bu fiilin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle Başbakan 
hakkında, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi ve 

13 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu. (9 /13) 

Ankara, 13 Şubat 1970 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

özü : Vazifesini kötüye kullan
maktan dolayı Başbakan Süley
man Demirel hakkında Meclis 
sonıştaması açılması dileğidir. 

1. İstanbul'da yayınlanmakta olan (GÜNAYDIN) Gazetesinin 8 Şubat 1970 günlü sayısının 
['••hinci sayfasında (DemirePleıre ıson üç yıl içinde Devlet bankalarından 26 (milyon lira kredi 
varildi) başlığı altında çıkan bir haber yazısında, 'Başbakan Demirel ailesinin geçtiğimiz üç yıl 
içrrtdfe yedi bankadan ceman yekûn 26 milyon 900 liralık kredi aldığı belirtilmiş bulunmaktadır. 

Gazetenin yazdığına 'göre Başbakan Demirel ailesine verilen kredilerin dökümü şudur : 
a) Ziraat Bankasından, Ankara Yenişehir şubesinden 2 Haziran 1967 tarihinde 35 - 686 sayılı 

1 (metnim. Kurulu karariyle 2-000 000 Tl. 
b) Pamukbanik Ankara şubesinden 1968 yılında 1 000 000 Tl. 
c) Emlâk Kredi Bankası, Ankara şubesinden. 400 000 Tl. 
d) Ziraat Bankası, Yenişehir şubesinden, 12 Kasım 1968 tarihinde 63 - 1443 sayılı yöne

tim kurulu (karariyle 5 500 000 Tl. 
e) Vakıflar Bıankası Yenişehir şubesinden Msrt 1969 tarihinde 3 000 000 Tl. 
f) Ziraat Bankası Yenişehir şubesinden 21 Kasım 1969 tarihinde 64 - 1609 sayılı yönetim 

kurulu karariyle 11 000 000 Tl. 
g) Ziraat Bankası Yenişehir şubesinden 16 Ocak 1970 tarihinde 3 - 44 ısıayılı yönetim kurulu 

karariyle 4 000 000 Tl. 

2; Yine (GÜNAYDIN) Gazetesinin 9 Şubat 1970 .günlü sayısında (Türkiye'ye açılan 22 mil
yonluk dış kredinin yarısını tek başına Demirci'ler aldı) başlığı altında yayınlanan bir haberde: 
A-v*tEpa yatırımlar bankasının yarım kalmış projeler için açtığı 2 milyon 500 bin dolarlık kredi-
ınrtı l milyon 200 bin dolarının Başbakan Demirel ailesine verildiği açıklanmaktadır. 

& Yine (GÜNAYDIN) Gazetesinin 10 Şubat 1970 günlü sayısının bininci sayfasında «Dev
let Demiryollarına ait Ankara gar mıahalli'nin De mir ellere el altından 702 bin liraya taksitle sa
laklığı haberi yayınlanmış, böylece Devlet Demiryollarına ait arsaların değer fiyatından çok az 
fiyatla ve taksitle Başbakan Demirel'ân kardeşine satıldığı vesikalariyle birlikte oırtaya konulmuş
tur 

Eski Devlet Demiryolları Genel Müdürü, ha hm Sakarya Milletvekili Vedat Önsal, bu arsala
ra: Demirertere müsait şartlarla satılmasında, B -ş-bakan Süleyman Demirel'den tazyik gördü
ğünü beyan etmiştir. 



4. Yine (GÜNAYDIN) Gazetesinin 11 (Şubat -970 tarihli nüshasının 'birinci sayfasında, (Dört 
yıl ömıee 262 liıra vergi veren Demircilerin bugünkü serveti 87 milyon lira) başlıklı yazıda, Başba
kan Demirel lailesinin îkurdukları ve haleaı iştirakçi (bulundukları şirketlerin listesini ve ser
mayesini yayınlamış, bu 'kazançlarım, ve ticari güçlenmenin, Başbakan (Süleyman Dömirel'in Baş
bakanlık ımakamınidan yararlanılarak yapıldığını açıklamıştır. 

5. 12 Şubat 1970 tarihli GÜNAYDIN Gazetesinde ise Başbakan 'Süleyman Demirel'in şah
sına ve kardeşlerine ait 'gayrimenkul, ticarethane ve (okulların fotoğrafları yayınlanmış, ayrıca 
Başbakanın Sayın eşine lait eski 'bir beyan gazeteye iktibas edilmiş, hu beyanda ise Sayın Naz
miye DamirePin «Bizim ailede bir «ayrılık bahis (konusu değildir, para ve imal herkesindir.» dediği 
gömülmüştür. 

GÜNAYDIN Gazetesinin altı -gün, arka arkaya vesikalariyle ve fotoğrafiariyle yayınladığı 
bu haberlerden anlaşıldığıma göre Sayın Süleyman Demiırel, Başlbakan 'olduktan sonra, kardeşle
rinle, 'Devlete ait bankalardan, Başbakanlık nüfuzunu kullanarak aşırı derecede krediler sağlamış, 
bununla yetinımiyerek Devlet Demiryollarına ait arsaları değer fiyatımdan az bedelle kardeşlerine 
s-ı tısında rol oynamıştır. 

Gazetede yayınlanan bu haberler delilleriyle tekzip edilmediği gibi, laksi de her hangi bir 
y< .İla 'ortaya (konulmuş değildir. 

Sayın Başbakan DemirePin, Başbakan olduktan sonra, mıakalm, ve mevkiinin sağladığı imkân
larla, Bankalara ve Devlet dairelerine baskı yapmak suretiyle ailesine 'mensup yakınlarını kısa 
süre içinde zenginleştirdiği bu yayımlarla anlaşılmaktadır. 

Devlet ve memuriyet nüfuzunun bu suretle kendisine yada (yakınlara çıkar sağlamak için 
kullanılması 'bir vazife suiistimalidir ve kanunlarımıza göre suç ıteşıkil etmektedir. (T. C. K. mad-
dv : 240) 

ıBu sebeple, Başbakan ıSüleymıan Demirel, açıkça yakınlarına menfaat temin etmelk suretiyle 
vazifesini kötüye kullanmış olduğundan hakkında Anayasanın 90 neı 'maddesi mıucSbince Meclis 
sı ı ışturması açılmasını saygiyle ıarz ve rica ede ': 

Nevşehir Milletvekili Çorum. 'Milletvekili 
Salâhattin Hakkı Esatoğlu Cahit Angın 

T. G. 
Başbakanlık 2 Nisan 1970 Perşembe 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 625 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısı Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü ifadeli, 21 Mart 1970 tarih ve 
9/13-1102-07602 sayılı yazıları. 

28 Şubat 1970 tarih ve 9/13-1192-06503 sayılı yazıları ile daha önce tarafıma tebliğ edilmiş 
bulunan, Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatıoğlu ile Çorum Milletvekili Cahit Angın- ta
raf ınldan 27 Şubat 1970 güıriü Başkanlığınıza verildiği halde, 1'3 Şubat 1970 tarihini taşıyan Mec
lis Soruşturması istemini inceledim. 

Bu önergede, bankalara ve Devlet dairelerine müdahalede bulunmak suretiyle yakınlarıma men
faat, tc.nıin etmekte dahlim olduğu ve böylelikle, Türk Ceza Kanununun 240 neı maddesi kapsa
mına girer tarzda suç işlediğim isnadı yer almaktadır. 

Önerge sahipleri, bu isnadı, hakkılmda beslediği husumetin sebepleri kamu oyunca pek iyi bi
linen bir gazetenin yayınlarına dayanarak yapmakta olup, ne kendileri, ne de hu gazete, iddiaları
nın doğruluğunu isibat edebilecek deliller ileri sürtmüş değillerdir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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Hakkımlda yapılan 'bu isnadın ıbir Meclis soruşturmasına mesnet teşkil edebilmesi için, evvele
mirde, benlim her hangi bir kaimu kuruluşunun her hangi ibir görevlisi nte'zdlinde yakınlarım diye 
a'dı geçenler lehine herhangi bir müdahalede bulundulğum isbat edilmesi gerekir. 

Bu isnadın cildldî bir nitelik taşıyabilmesi, ayrıca, mz konulsu yayınlarda yer alan hususların 
vakıa olarak doğruluğunun delillen'dirilmiş almasına ve doğruluğu isbatlaıidığı takdirde de, bu 
vakıaların kanun nazarında bizatihi suç sayılmasına 'bağlıdır. 

Halbulki, önerge sahipleri, kendilerine diksen bu delillendirme yükümlerini unutarak, delilsiz 
bir isnadı bizatihi delil gi'bi gösterlmek yoluna grimsileridir. Böyle Ibir önlerigeyi ise, ciddi olarak 
nitelendirmenin mümkün olamıyacağı meydandadır. 

Her harigi bir kamu kuruluşuna bana isnade dilen tarzda müdahalede bulunmak, kanunsuz 
emir verlmelk anlamına gelir. Anayasanın 125 nci maddesine göre, aldığı emri kanuna aykırı sa
yan her kaimu görevlisi, bu aykırılığı emri verene bildirir ve ancak, emri veren dmrinde yazliyle 
İsrar ederse emıri yerine getirir; eğer emrin bizatihi konusu suç teşkil ediyorsa, o emir hiçlbir su
retle yerine getirilmez ve yerine getiren islorufmlulukt&n kurtulmaz. 

Şahsıma tevcih edilen Meclis soruşturması önergesinde yer alan isnatların kapsadığı hususlar
da, AnayaJsanm 125 nci maddesinde s!öz konusu yazılı itiraz veya emri yerine getirmekten istinlkâf 
halleri, Başlbalkan. olarak bana karşı vâki o\]ımuş değildir. Zira, böyle bir itiraza veya istinkâfa 
yol açabilmem için, isnatların kapsadığı konularda evvelemirde bir etadr verimiş olmaklığım gere
kirdi ki, taraflımdan bu konularda hiçbir emir verilmiş değildir. 

Aksine, 22 Oeak 1966 tarih ve 27-205/664 sayılı, 5 Temmuz 1966 tarih ve 27/214-5121 sayılı 
ve 12 Temmuz 1967 tarih ve 27-233/934İİ! sayılı genelgelerimde, «kanunların büıtün vatandaşlara 
eşit olarak tatlbdki, muamelelerin yürütülmesinde şu veya bu şalhsın nüfuz, tavassut ve iltimas gi
bi haksızlık: doğurucu tesirlerine asla yer verilmemesi»; 14 Kasım 1969 tarih ve 27-210/1088l6 sayı
lı genelgeyle de «her ne şekilde olunsa olsun isim kullanma ve intisap iddiası ile vâki mlüracaatlla-
rın hiçlbir suretle haksız, imtiyazlı ımuarnelelere sdbdbolmaması ve !bu gibi teşebbüslerin asla iyi 
karşılanmaması» bütün kamu kuruluşlarına tarafıîmdan emrolunımuştur. 

Hukukun genel ilkeleri, idldia sahiplerine iddialarını isbat külfetini yükler. Önerge sahipleri
nin beyanı 'hilâfına, bu isnatlar, bana taallûku olduğu ölçüde, taraflımdan yalanlanlmışitır. Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tutanaklariyleeeşitli basın organlarında ve adliye dosyalarında 
bu yalanlamalar yer almıştır. 

Kendisine isnat vâki olan «kimsenin, isnadın asılsızlığını deilillendirmekıle mükellef sayılması, 
sadece totaliter hulkuk sistemlerinde rastlanan insan halklarına aykırı bir usuldür. Bdr isnatla 
karşılaşan hıer hangi bir (kimsenin bahusus isnrvdm delilsiz loâdluğunnı 'befliirtmtesi fcajFftısında, 
yaptıkları isnaldk dfalillendirtoek, (isnattıa bulunanlara aidoimıaJk i t t laa #fer. Nie aldı gieçteln1 ĝoizıeıtıe, 
ne die onusn isînıatilıaırıniı benffimseımjiş olan önerge sahipleri, bu delilleri ortaya koymuş olmaktan uızaik-
tırlar. isnadı yapan onlar 'olduğunla göırie, sırf husumetle bare)ket eden ımüfterdıler oKmaiktıan kur
tulmak da Ifaendilmne adt bir lilş lOİmailıldtr. 

Hakkımdaki isnatların, benlim Türk Ceza Kanununun 240 nci ımadıdesitnde yazık suçıu ilşiledliği-
mi gösterir en uıfak bıir e)mia,reyd dahi (ihtiva etfmek ton uzlalk iftiralar olması feaırşısımda, hıu, isnatlar 
hakkımda seırd edebileceğim tek ımütalâa, isnat sahiplerini ispata davet etmekten übıaırettir. 

Nitekim, bu isnatlaırı yapan gazete starutalıutları aleyhine, 23 ŞuJbat 1970 tariih ve 97O/10Ö dosya 
niuımiarası ile Ankara Asliye 5 nci Hukuk Mahkeniıesime açtığıım tazminat dâvasına bakıflımialktadır. 
Ayrıca, 2!3 Şubat 1970 ve 2 Mart 1970 Itlarihlli şikâyetnaJmielerim üzıeırine, Ankara Chıımhjuırtiyeıt Sav
cılığınca, ezcümle, 25 Mart 1970 tariih ve Basın Hazırlık Numara 1970/110, Basın Esas Nıuimara 
1970/88 sayılı iddianame ile Ankara Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesine önerlgeJdıe Söz fconusu 
yayınlardan dolayı kıaimu dâvaları da açıjlimış ve Ankara Cumhuriyet Savcalığıımca aynı gaaetennn 
İstanbul nüshasındâki yayınlar dolayıstiyle kaimu dâvası açııllması için dosya İstanbul Cuim.hur.iyet 
Savcılığına 24 Mart 1970 tarih ve Bıasm Haızırlık Nuimara 1970/110 sayılı yazıyla göndeılil-
miiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 

http://Cuim.hur.iyet
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Böylelikle, isnıat sahipleri, iddialarını, raılahkenue huzurunda ispatla davet olunmuşlardır. 
Anayasanın 34 n'oü maddesine göre, dsnait sahipleri ispat hakkına sahiptirler. Bu (kimseler, 

beraet edebilmek için, foendim gerçekten Türk Ceza ıKanumınun 240 nci maddesinde yazılı suçlu şu 
veya bu vesile ile işlemliş olduğumu, bağımsız Türk mahkemesi huzurunda ispaltlaimıalkla yü
kümlü bulunmaktadırlar. 

Bimıa'enaleyh, mahkem.e, karanını verirken, bu isnatlarım doğruluğu. hususunda evvelemirde 
bir ikanaat tesis (etmek mevkiindedir. 

Bu vesile ile ortaya çıkan bir durumu da, ha turda tutulması genelken bir hulkak meselesi oılarıalk 
belirtmek istenim. 

Bir gazetenin yayınlarına dayanıaralk Meclis soruşjturıması açıiimiasını istiyem önergedeki lisaııat 
konulan, tazminat ve ceaa dâvaları şıeklinde ımahkemıenlm inceletmesinle ısunulımuşltur. Bu duruım-
d'a Anayasanın 8, 34, 90 ve 132 noi maddelerinin beraberce mütalâası, hukuk devleti illlkesimıin ica
bı olmak gerekir. 

Anayasamızın 132 raca ımaddesi, «mahkemelerin bağımsızlığı» başlığını taşır. Bu maddenin 
3 ncü fılkrasırida, «Görülmekte olan bir dâva haikikında., yasama meclislerinde yargı yettkisıinin 
kuillanntoası ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya her hangi bir beyanda bulunula
maz.» denmektedir. 

Oysa M, yukarda verdiğim izahattan anlaşılacağı üzere, görülmekte olan dâvalar vardır ve 
bu dâvalann konulan Meclis soruşturması önergesinde de yer .almıştır. 

(Bir Meclis soruşturtması önergesine esas teşkil :eden isnatlar doılayısiyle açılmıış oılup ispat 
hakkının işlediği dâvalara bakan yargı mercilerinde, aynı isnatlar, yaırgı yetkisi kullanılırken 
inceleme konusu 'olacağına göre, bu isnatlar hususunda, yasama mecilklerinde, dâvalar sonuçla
nıncaya kadar, Amayasa'nım 132 nci maddesinin uygulanmasının nasıl yapılabileceği hususunun; 
yani, bağımsız ve tarafsız Türk ımahkemesine siyasi imerci ve heyetlerin tesirde bulunması ihti
mallerini ortadan kaldırarak, onum huzurunda her şeyin İtam serbestlik içinde, bütün açıklığı 
ile konuşulmasını teminata bağlamak maksadiyle sevk edilen bu Anayasa hükmünün sözünün ve 
ruhunun Anayasamın 34 ncü /maddesinin işlediği hallerde de ihlâl edilmemesi ve bu mevzuda her
kes için 'geçerli yeknesak bir tatbikata ulaşılması meselesinin, belirli bir Meclis soruşturmasiyle 
ortaya çıkan şıkka münhasır kalmaması gereken ıgeneil bir mesele olduğu meydandadır. 

lEsasem bir siyasi istismar vesilesi olarak orta} a atıldığı aşikâr bulunan bu konuda, Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun çalışımalan, gerçeğin bir defa da orada ifade odilmesimi sağlayacağından, 
sırf şahsi plânda bemi asla gocumdurtmaz. Bu noktayı ortaya koyuşum, sadece, hukuk Devleti ilke
sinin uygulanımasında riayeti gereken genel, ob]oktif ve gayrişahsi kıstaslara uyulmasını sağla
mamın, şahsi «ıülâhazalan aşan bir zaruret oluşun damdır. 

Gereğinim ifasını saygıiyle rica ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

13 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

13 No. lu 'Soruşturma 3 . 8 . 1970 
Hazırlık Komisyonu 

Esas No. : 9/13 
Karar No. : 10 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Yüksek Başkanlığına 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 4 . 3 . 1970 günlü ve 5 nci birleşiminde okunan Nevşehir 
Milletyelküli Salâhattin Hakkı Esatoğlu ile Çorum Milletvekili Cahit Angın'm görevini kötüye 
kullandığı iddiası ile Başbakan Süleyman Demire! hakkında Anayasanın 90 nci madldeısi uyarın
ca Meclis soruşturması açılmaisma dair 13 . 2 . 1970 tarihli önergelerinde : 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 
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1. istanbul'da yayınlanmakta olan (Günaydın) gazetesinin 8 Şubat 1970 gunllıü sayısının birin
ci sayfasında (Demirci'lere son üç yıl içinde Devlet bankalarından 26 ımilyon lira kredi verildi) 
başlığı altında çıkan bir haber yazısında, Başbakan Demirel ailesinin geçtiğimiz üç yıl içinde ye
di Bankadan ceman yekûn 26 milyon 900 liralık krddi aldığı 'belirtilmiş 'bulunmaktadır. 

Gazetenin yazdığına göre Başlbakan Demirel ailesine verilen kredilerin dökümü şudur : 
a) Ziraat Bankasından, Ankara Yenişehir Şubesinden 2 Haziran 1967 tarihinde 35^686 sayılı 

Yönetim Kurulu karariyle 2 000 000 Tl. 
ib) Pamukbank Ankara Şubesinden 1968 yılında 1 000 000 Tl. 
e) Emlâk Kredi Bankası Ankara Şubesinden 400 000 Tl. 
İd) Ziraat Ban/kası Yenişehir Şuibesinden, 12 Kasım 1968 tarihinde 63-1443 sayılı yönetim ku

rulu karariyle 5 500 000 Tl. 
e) Vakıflar Bankası Yenişehir şubesinden. Mart 1969 tarihinde 3 000 000 Tl. 
f) Ziraat Bankası Yenişehir şubesinden 21 Kasım 1969 tarihinde 64-1609 sayılı yönetim ku

rulu karariyle 11 000 000 TL sı 
g) Ziraat Bankası Yenişehir şubesinden, 16 Ocaik 1970 tarihinde 3-44 sayılı yönetim kurulu 

karariyle 4 000 000 Tl. . 
2. Yine Günaydın Gazetesinin 9 Şu/bat 1970 günlü sayısında (Türkiye'ye açılan 22 milyonluk 

dış kredinin yarısını tek başına DeımirePler aldı) başlığı altında yayınlanan bir haberde : Avrupa 
yatırımlar Bankasının yarım kalmış projeler için açtığı 2 milyon 500 bin dolarlık kredinin 1 mil
yon 200 hin dolarının Başlbakan Demirdi ailesine verildiği açıklanlmaktadır. 

13. Yine (Günaydın) gazetesinin 10 Şubat 1970 günlü sayısının birinci sayfasında (Devlet 
Demiryollarına ait Ankara Gar mahallinin Demirel'lere el altından 702 bin liraya taksitılie satıldığı 
haiberi yayınllanlmış 'böylece Devlet Demiryollarına ait arsaların değer fiyatından çdk az 'fiyatla ve 
taksitle Başlbakan Demirel'in kardeşine satıldığı vesikalariyle birlikte ortaya konul/muştur. 

Eski Devlet Demiryolları Genel Müdürü halen Sakarya Milletvekili Vedat Önsal bu arsaların 
Deimıirel'lere müsait şartlarla satılmasında Başbakan Süleyman DamireBden tazyik gördüğünü be
yan etmiştir. 

4. Yine (Günaydın) gazetesinin 11 Şubat 1970 tarihli nüshasının 1 nci sayfasında, (4 yıl ön
ce 262 iira vergi veren Demirel ilerin bugünkü serveti 87 000 000 lira) başlıMı yazıda Başlbakan 
Demire! ailesinin kurdukları ve halen iştirakçi bulundukları şirketlerin listesini ve sermıayesini 
yayımlamış, bu kazançların ve ticari güclenmenin,Başibakan Süleyman Demirel'in B'aşbakanlıfc ma
kamından yararlanarak yapıldığını açıklamıştır. 

5. 12 Şuhat 1970 tarihli (Günaydın) gazetesinde ise, Başbakan Süleyman Delmirel'in şahsına 
ve kardeşlerine ait gayrimenkul ticarethane veokullarm fotoğrafları yayınlanmış, ayrıca Başba
kanın sayın eşine ait eski bir beyan gazeteye iktibas edilmiş, bu beyanda isıe Sayın Nazmiye De
mirel'in «Bizim ailede bir aynilik bahis konusu değildir para ve mal herkesindir» dediği görül-
m'üştlür. 

(Günaydın) gaizetesinin 6 gün arka arkaya vesikalariyle ve fotoğraflariyle yayınladığı bu ha
berlerden anlaşıldığına göre Sayın Süleyman Demirel, Başlbakan olduktan sonra kardeşlerine, 
Devlete ait bankalardan Başbakanlık nüfuzunu kullanarak aşırı derecede krediler sağlamış, bu
nunla yetinmiyerek Devlet Demiryollarına ait arsaları değer fiyatından az bedelle kardeşlerine 
satışında rol oynamıştır. Gazetede yayınlanan bu haiberler delilleriyle tekzip edilmediği gibi aksi 
de herhangi bir yolla oırtaya konulmuş değildir. 

Sayın Baş/balkan Demirel'in, Başbakan 'olduktan sonra m;akam ve mevkiinin sağladığı imkânlarla, 
b'antealıara ve Devlet dairelerine baskı yapmalk suretiyle lailesöne mensup yalkınüanonı kısa süre için
de zenginleştirdiği bu yayınlarla ianlaşiilimialkitiadır. 

Devlet ve memuriyet nüfuzunun bu suretle kenldisine ya da yakınlarına çılk'aır sağlamak için fcuâ-
lanıillması bdr vazife suiM'imalidir ve kanunlarımıza göre suç teşkil etmektedir. (T. C. K. Madde : 
240) 
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Bu sebeple Baişjbıalkan Süleyman Demine!, açıkça yakınlarına nnenfıaat temin etmıdk suretiyle va
zifesini Iköıtüyîe kfullanimaJş lolduğundan hakkında Anayasanın '90 racı maddesi ımaıdi'binoe Meclis ;So-
rrışjt^ırım'ası açıılmıa^ına saygı ile arz ve riea ederiz. Denilmektedir. • 

Bu önerge lüzenine llmıruilan Komisyonu'mıuz 'meseleyi T. B. M. Meclisi Birleşik Toplanltısı, İç
tüzüğünün 17 nci ımıa^deslinin 2 noi fıjkrasanda îkayıitllı salâhiyetleri, ölçüsü içinde alâkalı dainelende 
ve T. B. M. ıMeclisd binasında yapmış olduğu muhtelif toplantılarda incelemiş ve bu anada 
MJecılis Sonuştunmıası açılması istemine havi önlerg enlin T. B. M. Meclisi Birleşik Toplaıntıısı Başkan
lığına tevdiinden öniee önıer'ge [sahiplerinim de Günaydnı gazetesinden iktibas ettıilklerli havadis 
mahiyeti itübıariyle hakaret tîeşlkil lettiiğinden neşriyattı yapan gazete ımensupları haikkında ceza 
dâvaısa açıldığı cihetle, Anayasanın 132 nci maddesinin «Gönülmelkte olan ibıir 'dâva 'balkkınldia Ya
şatana Mıeclisılenimde yargı yetfcisiniin kullaniılnraHİyle ilgili sonu 'sorulamaz görüşinıe yapılamaz veya 
hıe'r bangi bir beyan(da bıulıunulamlaiz» hükmüne dayanılarak T. B. M. Mıeclisi Birleşik Toplantısımın 
aldığı bir karar üzıerine, Soruştunmıa hazınlığmm ertelenmesi takarrür 'etmiş ise ele Anayasa Mah
kemesince bu kararan iptali sonucunda Komisyonumuz yeniden faaliyete geçmiş ve T. B. M. Mec
lisli Birleşiik Toplantısı Genel Kurulunca çalışıma süresi bir ay teimdilt 'olunmuştun. Bu anada 
grupların üye sayılanında vâki değiişilkliklen selbebiyle Ikoımisyonlardalki Itieımısil onanHanmm 'da de-
ğişmıesıi gerelktiği iddiasiyle mıes'ele yeniden T. B. M. Meclisine götürülmüş ve yapılan1 ımüzalkere 
sonunda Komisıyonuımnzrun üye adddinıin 10 a çıkarılması ve 22 . 7 . T970 (tarihinden itibaren yeni
den 30 gün mehil verilmesi takarrür etmişti]'. 

Yıenıi hesaba göne Komıisyonımmıuzıun üye âdedinin ikmal 'edilmesiyle (mesaiyle devanı iOikınaırafk 
inhıilâl eıtmıiş bulunan Komisyon Başkanlığı ve Sözcülüğüne seçim yıapa'lımı'ştır. 

Komisyona yeni iltihak eden üyelerle eski üyelerin anadan geçen zaimian zarfında zabıt/lana vu
kuf keslhedebilmıelıeri iıçiin gerekli imikân sağlanmış ve eski tetfeikat sırasmlda dosyaya IkonUİalmıalmış 
bulunan ıbâzı resmî beılgeıler ile fotokopileri ilgili mıeneiilenden' eellbolunanajk dosyasına (konulmuş
tur. Aynöa noksan 'kalan T. C. Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi, Devlet Demiryolları, Sanayi kal
kınma Banlkası ve Ankara Belediyesi ile ilgili tetki'katm ilkmaili izımimında ilgili dairelerin yeîtlkilli-
leninlden genelkli 'her türlü izahat alınmış ve lüzulm görülen evrakın ısıunet ve fotokopileri tahki
ka t dosyasına ıkomülmialk ve ayrıca önlergenin isttinadettiği Günaydını gazetesi neşriyatında balhsi 
geçen iddialarla ilgili ellerinde 'mevcut her Itürlıü delilin Komisyonumuza it|evdii hususunda 2,9 'Tem
muz 1970 günü Günaydın gazetesi Ankara ve İstanbul İdare Merkezlerine biner telgraf /çekilerek 
ellerinde mevcut delillerin 2 gün zarfında Komisyonumuza tevdii taleb edilmiş ise de raporun ya
zıldığı ana 'kadar Günaydın gazetesinden her hangi bir cevap almıaımalmış ve bu suretle de so
ruşturma hazırlığı ikmal edilmiş bıulunmâktiadır. 

Devlet Demiryollarına ait Ankara Gar mahallinin Demir el'lere el altından 702 000 liraya tak
sitle satıldığı iddiası : 

Meclis Sonuştunması açılmıasıını istiyen önengede ileni sürülen iddialardan arsa mevzuunda gerek 
ydtfcililenden ve genelkse dosya üzıeninde yapılan tetkikat sonunda hâdisenin aşağıdaki şekilde ce-
neyan 'ettiği tesbit olunmuştur. 

TGDD Yollıaınnıa ait Kadastro 758 ada 46 numaralı parselin hudutları beynelmilel ımüsabaka ne-
»ticesi 19Ö7 yılında ımetniyete ^gir'en ve 1/50OO ımıikyasllı Ankara şeıhni nazımı iman plânı üzıarme işa-
rotlenmiştir. Bu plâna göre: Boı parselin bir kısmı inşaat sabası dâhilinde bir kısmı da Demir
yoluna paralel olarak açılacak 29,5 metre genişliğindeki yolda kalmaktadır. Nazım plânına uy
gun olarak 1965 yılında tanzim olunan 55950 numaralı plânla mezkûr parselin 514 M2 si 7365 
ada 2 numaralı parselde 85 M2 si 7365 ada 3 No. lu parselde şuyulandırılımış 14800 M2 si de yola 
gittiğinden istimlâke tabi 'tutulmuştun. Ekli plânda da işaretlendiği şekilde Devlet Demiryolları 
îU'uzisinden ada dâhilinde kalan kısım 599 M2 din. 

55950 ınumıanalı plânın tanzim tarihinde plân dahilindeki parsellerin mülkiyeti ile Ali Demi-
rcl'in hiçbir ilgisi yoktur. Ali Deımireil bu.aha.ra 1968 senesinde 55950 numaralı plân • dahilindeki 
eski imar 2569 ada 2 --|6 ve '9 - 14 No. lu parselleri şahıslardan 'satınalaırak iktisabeıtımiştir. Ta-
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pulu mülkü olan bu parseller üzerinde özel okul yaptırmak için Ankara Belediyesinden talepte 
bulunmuştur. 21 . 5 . 1968 tarih ve 443 sayılı Ankara İmar İdare Heyetinin karariyle tâdil olunan 
55950 numaralı plân yerine kaim olan 61050 nuınanalı tadilât plânı İmar İskân Bakanlığı Plân
lama ve İmar öenıel Müdürlüğünce de onanmıştır. 

Bu plânda Devlet Demiryollarına ait 758 ada 46 numaralı parselin 1957 tarihinde meriyete 
giren nazım iımjar planındaki ve 1965 yılında meriyete giren 55950 numaralı parselasyon ve tatbi
kat planındaki durumu aynen muhafaza edilmiş her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. 55950 
numaralı plâna göre 7365 - 7366 Ada parsellileri tapuya tescil edilmediğinden 61050 numaralı imar 
plânında 2 'ada arasındaki yolun kaldırılarak tek ada haline getirilmesinden mütevellit bir kısmı 
yola giden 2569 'ada 1 - 15 No. hı parsellerin tamamına tahsis yapılmış, yemi doğan imar parsel
leri saihasiyle tahsis edilen eski imar parselleri arasındaki 2524 M2 fark da Devlet Demiryollarına 
ait Ikadasitro 758 ada 46 parselden şuyulandırılmak suretiyle karşılanmıştır. 

Devlet Demiryolları arazisinden özel okul sahasına fiilen katılan saha 599 M2 olduğu halde 
öl) M2 si 7377 ada 2 parselle 2010 M2 si de önergeye konu teşkili eden 7377 ada 3 numaralı par
selle şuyuulandırılmıştır. Bu duruma göre ada dahilindeki kapanan yollar Devlet Demiryolları 
arazisinden 1957 yılında tanzim olunan plân icabı geçecek yol İmar Kanununun 42 >mci maddesi ge
reğince mübadele edilerek Devlet Deımiryollarına, 1925 M2 fazla yev tahsis edilmiştir. Bu suretle 
hem Belediye 1925 M2 istimlâkten kurtulmuş ve hem de DDY 1925 M2 fazladan şuyua sahibol-
mıuşjfcur. 

Ekli plânda da tesbit 'olunabileceği üzere son tadilâtla DDY na 7377 ada 3 No. lu parselde 
şuyuulandırılarak yapılan 2010 M2 lik 'tahsis bir kenarı 20 (metre, boyu 180 metre diğer bir kenarı 
2 metre genişliğinde ve dar bir şerit şeklinde imar planındaki mevhum yola paralel bir parçayı teş
kil etmektedir. 

61050 sayılı tadilât plânı ile 7377 ada 2 - 6 ve 9-14 sayılı parseller tevhidolunarak bu ada-
n?n münhasıran özel okul yeri olarak tesbiti yapılmıştır. Özel kanuna göre kurulan Ankara İmar 
İdare Heyeti bu kararını kuınıian tabiî Başkanı bulunan o zamanki Ankara Belediye Başlkanı 
llivlil Sezai Erkut'un riyasetinde yapmış olduğu toplantıda ittifakla lalrnıştır. Karara aynen iştirak 
eden Belediye Başkanı Halil Sezai" Erkut bu sebeple kanunen kendisine tanınmış bulunan itiraz hak
kını da istimal etmemiştir. Bu kısa izahattan sonra -gerek Devlet Demiryolları ve gerekse Ali Demi
re]'in rızaları hilâfına yapılan imar tadilâtı sebebiyle şuyuulandırılan 7377 ada 3 parseldeki DDY 
i'-a ait 2010 M2 şuyulu arsa parçasının satış mııam elesdıyle ilgili durum şöyledir : 

Ali Demire! 3 . 9 . 1968 tarihinde DDY Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederek 
Ankara ima.rınoa düzenlenen çapı ilişik yemi plâna göre 25410 M2 arsadan 23 400 M2 sinin ken
diline ait bulunduğunu geri kalan ve Genel Müdürlüğe ait bulunan 2910 M2 arsa için şuyuun izalesi 
bakımından bir anlaşma zemini hazırlamak istediği ve bu maksatla müracaatta bulunduğunu bil
dirmiştir. 

Bu müracaat Genel Müdür Vedat Önsal tarafından 5 . 9. 1968 tarihinde «Tetkiki görüşelim» 
kayddyle ilgili servise havade edilmiştir. 11 . 9 . 1968 talihinde Yol Dairesi Başlkanı imzıaslyle An
kara 2 nıci İşletene Müdürlüğüne 1158-2/16085 sayılı bir mektup yazılarak 9310/2010 m2 si teşek
küle ait bulunan 7377 ada 3 parseldeki arsa hakkında Ali Demirci'm müracaatinin' incelenmesi, 
şuyuulu bulunan ıbiu sahanın teşekkül istimlâk plânına sihbatli şıekıilide işlenerek gönderilımesi 
istenmiştir.. Bu mektubu Yol Dairesi yerine Teiknük Müşavir Tarık Kozukoğiu imzalaımışjfcır. 

İkinci İşletme Müdürlüğü bu me'ktuba verdiği 20 . 9 . 1968 tarih ye 216-1/21817 sayılı cevap 
yazısında- 'İstenilen tetkikıaitm yapıldığını arsanın durumunu ve idareye ait 2 010 im2 lîtk kısım 'üze
rinde heır hangi bir tesisin mıevcudolmıadığını bildirmiş ve durumu tensibe arz etmiştir. 

DDY Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca daha önce müddehaz fbir karar gereğince 7377 ada 
3 panseldekd .arsa için Emlâk Kredi Bankasına kıymet takdiri yaptırmıştır. Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasınca DDY Geme! Müdürlüğüne gönderiden 8 . 10 . 1968 tarih ve 37531 sayılı ve 11.10.1968 
tarih ve 38035 sayılı ıme'ktuplar ve eki Emlâk Kredi Bankası Ankara Şubesi Fen Şefi Baha' Beler 
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imzasını Itaşryan takdir1! kıyımıet raporunlda 9310 metrekare arsanın tamamı iıçıin 3 ımilyon 250 'bin 
Türk lirası kıymet takdir edilmiştir. Bu duruma ıgöre beher metrekare için talkdir lolunan fiyat 
349,08 Tl. sı loılmuştur. Anealk arsanın ttlüıruii naz,ara alınmak suretiyle yapıllan ibu 'takdirin dar 
bir şerit halinde uzanan ve üzerinde ımünferiden her hangi bir inşaat yapılmasına da imkân bulun-
mıyan Devlet Deoniryoıllaırına ait kışımın rayiç bedelini de .teşkili edebileceğini iddia ve kabul etımelk 
kanaatnmızca mümkün değildir. 

Ekspertiz raporu üzerine 'Genel Müdür Vedat öınsal imsazdyle Yönetim Kurulu Başkanlığına 
yazılan yol/1152-2-112/18665 .sayılı ve 23 Ekim 1968 itarihli teklif melktubunda işin o ana ka-
darki seyri hülâsa edıü'miş ve arsanın beher mdtırdkaıresine takdir olunan 349,08 Tl. sına Emlâk 
Kredi Bankasına ödenen 1 036 Tl. ekspertiz masrafı da ilâve edilmelk ve satıştan doğaoafc her türlü 
(masraflar ıda Ali Demirel'e aidolmaik üzere 2010 im2 arsanın 702 686,80 Tl. na satılması hususu 
Yönetim Kurulunun tensibine arz edilmiştir. 

Yönetim Kurulu 2 . 10 . 1968 itarihli toplantısın'da aldığı 302/2553 sayılı kararla Genel Müdü
rün teklifini aynen ve ittifakla Ikabul etımiş ve arsanm teklifte belirtilen şartlarla ve 702 686,80 Tl. 
na Ali Demirel'e satılmasını kararlaştırmıştır. Yönetim Kurulunun bu toplantısında bulunan Genel 
Müdür ve Başkan Vedat önsal üyeler hasan Ergeçen, Recai Hanioğlu, Sabahattin Baydar, Muzaf
fer Emre ve Salih Selek kararı imzalamışlardır. Kararda her hangi bir muhalefet şerhi yoktur. 

Yönetim Kurulunun bahsi geçen kararı üzerine durum 11 . 10 . 1968 tarihli bir (mektupla 
DDY Genel Müdürlüğünce Ali Demirel'e tebliğ olunmuş ve arsa Ibeidelini teşkil eden 702 686,80 Tl. 
nın Genel Müdürlük Veznesine yatırılarak makbuz tarih ve numarasının bildirilmesi istenmiştir. 
Ali Demire! bu mektuba verdiği 20 . 1 . 1969 tarihli cevapta: Arsanın beher m2 isine ekspertiz 
ücretleri diâhil takdir olunan 350 Tl. fiyattı yüksek bulduğunu, rayicin 200' Tl. sı lalduğunu, adlî 
yoldan şuyuun izalesine gitmemek için 2010 m2 li'k • şuyuukı parçamın beheır m2 sini 2 yıl vâde ve 
200 Tl. sı üzeriniden almaya amade olduğunu bildirmiştir, 

Genel Müdür Vedat önsal bu ımüraoaatı da ilgili servislere havıaıle eıtmiş'tir. Bilâhaıra Ali 
Demirel'in bu mektubuna verilen Genel Müdür Vedat önısal ile Yol Dairesi Başkanı İbrahim 
Çubukçu imzala ve 5 . 2. 1969 itarihli mektupta arsanın bıeher m2 sinin elksperltiz ücreti dâhil 350 
Tl. sından satışı için Yönetim Kurulundan karar alındığını, bu fiyatın indirilmesinin mümkün ol 
madiğini, şayet bu fiyattan almaya talip ise 2 yıl vâde balkımandan Yönetim. Kurulundan (karar is
tihsali için muvafakatinin bildirilmesi istenilmiştir. Ali Demire! 25 Mart 1969 tarihli cevabi mek
tubunda : 2 010 m2 arsayı 702 686,80 Tl. na kaibıul ettiğini, bedelin 102 686,80 Tl. sini peşin ödiye-
ceğini bakiye 600' 000 liranın 200 000 lirasını bir yıl sonra, 400 000 lirasını da ıonu ıfcakibeden bir 
yıl sonra ödiyeceğini, gayrimenkulun bu süre zarfında faizsiz ipotek olarak idarede kalabileceğini 
bildirmiştir. İlgili servisi erce yapılan tetkikat sonunda DDY Gemel Müdürlüğü Ali Demirel'in tak
sit şartlarını kabul etmiş ve fakat peşin ödemenin dışında kalan 600 000 liraya senevi % 10 faiz 
tatbik etmek, arsaya da birinci derece ve birinci sırada ipotek konulması kaydiyle Yönetim Ku
n tundan karar alınmak üzere muvafakatinin bildirilmesi istenmiştir. 

Genel Müdür Vedat Önsal ve Yol Dairesi Başl anı 1. Çubukçu imzasıını taşıyan bu mektuba 
karşılık Ali Demirel 5 Mayıs 1969 tarihli mektubu ile teklifleri aynen kabul ettiğini bildirmiştir. 
alıcının şartları kabul etmesi üzerine durum bütün detayları ile birlikte Genel Müdür Vedat Ön-
ScJ (tarafından 13 . 5 . 1969 tarih ve 1152 - 102 - 109/8437 sayılı yazı ile Yönetim Kuruluna inti
kal ettirilmiştir. Yönetim Kurulu Vedat Önsal'in Başkanlığında üye Hasan Ergeçen, Reeai Hani
oğlu, Selahattin Baydur, Muzaffer Eımre ve Salih Seiek'in iştirakiyle tam kadro halimde yapmış 
oJduğu 14 Mayıs 1969 tarihli toplantıda ittifakla alınan 22/246 sayılı kararla teklifi aynen kabul 
ederek tasvibetmiştir. 

Bu karar üzerine Yol Dairesinin 23 Mayıs 1969 tarihli mektubuyla keyfiyet DDY îkinei İş
letme Müdürlüğüne tebliğ olunmuş, karar gereğince muamele ifası hususu bildirilmiştir. İşin bundan 
scnralki safhası 2 nei işletmece yürütülmüş, peşin bedelim tahsili tapu ve ipotek muameleleri Yö
netim Kurulu kararları gereğince ikmal edilmiştir. 
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Komisyonumuzca yapılan tetkikat sonunda muamelâtın yukarda arz ve izahına çalışıldığı veç
hile yetkili organlarım vermiş oldukları kararlara itam bir mutabakat halinde yapıldığı tesbit edil
miştir., 

Salâhattin Hakkı Esatoğlu ve Cihat Angı'nuı 10 Şubat 1970 günlü sayısının birinci sayfasında 
DDY na ait Ankara Gar mahallinin Demirellere el altından 702 bin liraya taksitle satıldığı şek
lindeki yayınına dayanarak DDY na ait Gar mahallinin değer fiyatından çok az fiyatla ve tak
sitle Başbakan Demirel'in kardeşine satıldığı şeklindeki iddiaları ile eski DDY Genel Müdürü ha
lcim Sakarya Milletvekili Vedat Önsal'ın bu arsaların müsait şartlarla Deımireriere satılmasında 
Başbakan Süleyman Demirci'den tazyik gördüğü şeklindeki iddiasının da varidolmadığı aksine 
Yönelim Kurulu kararlarına müsteniden yapılan ekspertiz sonunda Ankara Gar mahallinin değil 
ve fakat 1957 yılında tanzim olunan Ankara şehri tazım plânı dolayısiyle vukua gelen bir şuyulan-
dırma hâdisesi neticesinde meydana gelen hiç t it tesis taşımıyan ve üzerinde müstakilen inşaat 
yapılması da mümkün olmıyan ve dar bir şerit teçkil eden 2010 M2 arsanın alıcı Ali Demirel'in 
bütün tekliflerinin reddi sonunda idarenin yetkili organlarınca tesbit olunan bedel ve ' şartlarla 
saı ildiği tesbit olunmuştur. Bu sonucu teyideden DDY Eski Genel Müdürü Sakarya Milletvekili 
Yıdat Önsal'ın 28 Mayıs 1970 tarihinde Millet Meclisinde Ulaştırma Bakanlığı Büfesinin müza-
kcnesi sırasında yapmış olduğu konuşmada : 

Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri, Ali Demirel'in DDY ile müştereken mülkiyetine sa-
hiboldükları bir arsanın DDY nea Ali Demirel'e satılması muamelesi hakkında bir milletvekili 
arkadaşımın yapmış olduğu konuşmaya Sayın Balanın vermiş olduğu cevabı dikkatle dinledim. 
Bazı hususları tavzihe muhtaç görüyorum. Sayın Bakan arsanın satışında her hangi bir usulsüz
lük yoktur. Bunun aksine beyanda bulunan eski DDY Genel Müdürünü de Sayın Başbakan Mah
kemeye vermiştir. Bu da âdeta bunun bir delilidir demek istediler. Ben 10 Şubat tarihinde bu 
arsa satışı ile ilgili olarak gazetelerde çıkan haber üzerine bir beyanat vermiş idim. Bu beyana
tımda arsanın satışında bir usulsüzlük olmadığını Sayın Bakanın biraz evvel ifade 'ettiği'gibi be
yan etmiş idim. Ama şunu da ilâve etmiş idim. Bu mevzuda devamlı tazyikler olmuştur. Arsa 
ucuza satınabnmak istenmiştir. Faizsiz taksitlerle sittınalınmak istenmiştir Ben buna mukavemet et-
rıJşimdir. Ve onun neticesinde de Sayın Başbakanla aramız açılmıştır demiştim. Sayın Bakan benim 
dediklerimi . burada teyidediyorlar. Arsanın satışında bir usulsüzlük yoktur hattâ diğer muame
lelere nazaran bu arsa satışı üzerinde daha da titizlikle davr anılmıştır diyorlar. Ben de bunu ifa
de ettim. Ancak Sayın Bakan arkasından da şunu söylüyorlar. DDY nın eski Genel Müdürünün be
yanı hilafı hakikattir. Başbakana iftira mahiyetini taşır. Arsanın satışında her hangi bir usulsüzlük 
olmamasına rağmen arsa satışının usulsüz olarak yaptırıldığını ifade eder tarzdadır. 

Bu bakımdan da Başbakan kendisini mahkemeye vermiştir diyorlar. Şu hususu tekrar belirte
yim. Ben beyanatı 10 Şubatta verdim. Sayın Başbakan beni 10 Nisanda mahkemeye verdi. Tarih
ler arasındaki farkı düşünün. Eğer Sayın Başlbakan beni gazetelerde çıkan bu beyanatım dolayı
siyle Mahkemeye veriyor ise iki ay beklemek lüzumunu niçin duymuştur. 10' Nisan tarihini dikkat
lerinize arz ejderim. 10 Nisan tarihi yahut ona mukaddem günlerde Sayın Başlbakan Meclisteki 
soruşturma, hakkınldalki soruşturma önergesi dolayısiyle müdafaasını vermiş ve Anayasanın 132 
nei /maddesinin arkasına sığınmak lüzumunu duymuştur. Benilm mahkemeye verilişim de bu yüz
denidir. Sayın Bakanın ifade ettiği tarzda benim arsa satışı mevzuunun usulüne uygun olmuş cer-
yan etmiş olmasına rağmen usulsüz cıeryan etti demem dolayısiyle 'değildir. Bu hususu tavzilh eder 
hepinize hürmetllerimi sunarım. Merak etmeyin ben sizden fazla A. P. liyiim. Demiştir. 

ıSakarya Milletvekili Veldat Önsal tam metni yukarıda gösterilen Millet Mieclisıi kürsüsünden 
yapmış olduğu konuşma ile arsanın değer bedelle ve mevcut kararlara uygun bir sekilide Ali De
mirel'e satılmış olduğunu beyan ve ikrar etmiş bulunmaktadır. Ancak mumaileyhin kendisine 
arsanın ucuz fiyatla faizsiz olarak satılması yolunda yapıldığını iddia ettiği baskılar mevzuun dı
şında kalmakla beraber aynı zamanda adı ge^en aleyhine Ankara 9 ncu Asliye Hukuk Hâkimli
ğinde Sayın Başbakan tarafından ikame olunan 970/243 esas sayılı 100 000 liralık mâniervi tazmi-
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nat dolayüsiyle kaza mercilerinin tetkikinde bulunmaktadır. Bu itibarla bu konuda Küinıisyonumuz-
ca henhangi bir beyanda bulunulmasına lüzum. görülmemiştir. 

Koza Genel M'üJür Veldat Önısal Genel Müdürlük hizmetini ifa ettiği müddet zarfında kendisi 
ne heıihanıgi bir baskı yapıldığını ifade etmemiştir. Şayet Genel Müdür olarak hizmet gördüğü 
süre zarfında bir baskı ile karşılaşmış olsa idd bu takdimde Anayasamızın kanunsuz emir 'kenar 
başlığımı taşıyan 125 nci maddesinden istifâde ile 'bu kanunsuz emre karşı koyması her zaman 
mümkün bülunlmakta idi. Ayrıca Sayın Başbakan tarafından yapılan tasdikli suretleri dosyada 
mevcut 22 . 1 . 1906 tarife ve 27/205^664, 5 . 7 . 1966 tarih ve 27-214/9121, 12 . 7 . 1967 tarih 
ve 27-233/9341 ve 14 . 11 . 1969 tarifti ve 27-210/10886 sayılı bütün Devlet teşkilâtına yayınlanan 
genelgelerde «Reıstmî makam ve merciler nezdinde teisir ve nüfuz kullanarak müracaatları istenil
diği gibi neticelendairmeJk vaadiyle aracılıkta bulunul masına hiç bir suretle mahal bulunmamak ve 
bu ikalbî'l teşebbüsler 'müsamaha ile karşılantoamalı» (Anayaısaimızın emrettiği düzen içinde bütün 
vatandaşlar iç'iın eşit ımuameleyi esas tutan tarafsız ve halk hizimetmde bir idarenin yerleşmesi ba
kımından vatandaş dilek ve şikâyetlerine yakından ilgi gösterilim esi idareye yapılacak müracaat
larda aracılık ve iltimas yollarına asla lüzum bırakmııyacâk şekilde idare adamlarımızın müracaat 
sahibi bütün vatandaşlara hliçjbıir .tefrik yapmaksızın Devlet işleıriniıı kanunlara tam riayet prensi
bi altında yürütüllmesi) «Muamelelerin yürütülmesinde şu veya bu şâhsın nüfuz, tavassut ve iltimas 
gibi haksızlık doğurucu tesirlerine asla yer verilmemesi hükümetçe üzerinde en büyük haislsasiyet
le durduğumuz bir hukuk devleti tutumudur» (İdarenin bütününe hâkim olan fazilet ve sorutaı-
luluk şuurunu her türlü şüphe ve isınatliardan masun tutâbilimek için münferitte ota, suiistimal ve 
kanunlsuzluk vakaları süratli ve müessir bir tepki ile karşılanmalıdır. Her ne şekilde olursa olsun 
isim kullanıma ve intisap iMdiaisıiyle vâki müracaatlar hiçbir suretle haksiz, imtiyazdı /muamelelere 
sebeO>olmaiînalı ve bu gilbi teşebbüsler asıla iyi karşılanlmamalıdır) Denilmek suretiyle kanun, nizam 
ve kararlara aykırı hiçbir tutumun Hükümet ve icranın başı oilan Başlbakan tarafından tasivibe-
dilmediği bütün kaimu kuruluşlarına duyurulmuş bulunmaktadır. • 

Ayrıca DDY Geneli Müdürlüğünün Ali Demirere yaıplmış olduğu arsanın satış muamele ve 
şekline tamamen uygun başka şaihiislara ait bir çolk satış muamelesi, bu. muamelelerin muhatap
ları, arkalardaki şüyuu miktarları, satış bedellerinin te:sibit şekli dosyada mevcut bulunmaktadır. 

Keza Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün 1968 ve 1969 yılılarınlda yaptığı çeşitli artsa sa
tışları hakkında düzenlemen 20 . 10' . 1969 tarihli Yüksek Denetleme Kurulu raporunda herhan
gi muayyen bir a>rsa satışında yolsuzluk bulunduğu hakkında hiçbir kayıt yoktur. Raporda sâdece 
arsa satışlarında değişik usuller tatbik edilmielsi ve artsa satın*1 arının teşekkül menfaatine ne derece 
uygun bulunduğu hususlarının ilgili bakanlıkça tetkiki lüzulmuna işaret olunmuştur. 

Bu raporun 13 . 10 . 1969 tarihinde Başbakanlığa arzını mütaakıp rapor Başibakanflıkça 
6 . 111 . 1969 tarihinde Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. Ulaştırma Bakanlığınca keyfiyet 
raptordaki temennilere uyulacak Bakanlık müfettişlerine tetkik ettirilmiş yapılan müfettiş tetki-
katı ısıonunda tanzim olunan rapor ve D. D. Y. Genel Müdürlüğünün cevabi rap'oru Başbakanlık 
araci'hğiyle Yülkseik Denetleme Kuruluna gideri lmişt i r . 

28 . 5 . 1970 tarihinde yapılan Millet Meclisinin 90 neı Birleşiıminıde siorulaıı bir sual üzerine 
Ulaştırma Bakanı Nakit Menteşe Bakanlık Teftiş Kurulunun mühteılıif konularda 30 hafta çalıştı
ğını ve netice itibariyle hukukî ve cezai sorulmlıui'k o'lırnâdığı kanaatma vardığını ifade etJmiştir. 

Bu araıda AM Demirel'e satılan arsanın şuyuulu olması itibariyle aksanın şayien mutasarrıfı bu
lunan taraflardan birisinin başvurması halinde yetkili mahkeme tarafından şuyuun izalesi suretiy
le satılmasında kanuni medburiyet bulunduğunun da hatırdan çıkarılmaması gerekmektedir. 

Bütün bu iizalblarldan ısionra Ali Detmirel'e D. D, Y. Genel Müdürlüğünce satılan şuyuulu 2010 M2 

lik arsanın satışınlda önergede iddia olunduğu şekilde herhangi bir nüfuz suiistimali veya el altın
dan satılma usulsüz satış tazyik gibi harici tesirlerin bulunduğunu kabul etmek hele bu teisirlerin 
Başbakan Süleyman Demire! tarafından icra olunduğunun kabulüne medar olabilecek en ufak bir 
karine, delil hattâ emareye dâhi rastlanmamış bulunmaktadır. 
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Başlbakanm görevini kötüye kullanarak resmî 'bankalardan kardeşlerine 20 milyon lirayı aşan 

krediler sağlaması : 
Öneaf eidie ve bilâihara 3 . 4 . 1970 tarihli önerge sahiplerinin cevabi yazılarında bu konuda zik-

rolunan y ^ u g l u k iddiaları üızerkılde aldı geçen bankaların genel müdıüriük ve ilgili şulbetetri nez-
dinldeki her türlü vesaik üzerinde yapılan geniş tetkikat ve gerektiğinde yetfcüEerin bilgisine 
başvuTOİmasli'y'le tes!bit olunan dıırum ve istihraç edilen neticeler sırası ile sunulmuştur. 

T. C. Ziraat Bankası ile ilgili iddialar : 
Açılan krediler »miktarı : 2 . 6 . 1967 - 16 . I . 1970 tarihleri arasında 22 milyon kredi alın

dığı iddia olunmuş ise de 420 devamilı sayılı Ali Deımirel Özel Yükseliş Koleji ve Yükseliş Mühen
dislik ve Mimarlılk Yüksek Okuluna Sabahattin Şerifoğlu Başkanlığımda üyeler H. Kansu, 
C. Oral, R. Uludağlı ve G. Başıman'ın iştirakiyle Yönetim Kurulunun 35/686 sayılı ve 2J6.1967 
tarihli karariyle açılan 2 milyon liralık kredinin,Sabahattin Şerifoğlu Başkanlığımda Ş. Kaan, 
Z. Turgay, N. Zeytlinoğlu ve î. H. Tiğrel iştirakiyle yaptığı 12 . 11 . 1968 tarih 63/1443 sayılı 
kararla 5,5 milyona, S. Şerifoğlu Başkanlığında Ş. Kaan, Z. Turgay, t. H. Tiğrel, N. Zeytinoğ-
lu, R. Uludağlı iştirakiyle yaptığı 21 . 11 . 1969 tarihli toplantısında, alınan 64/1:609 sayılı kararla 
11 milyona ve Yönetim Kurulunun Sabahattin Ş arif oğlu Başkanlığında Ş. Kaan, Z. Turgay, î. H. 
Tiğrel, R. Uludağlı'nııı iştirakiyle yaptığı 16 . 1 . 1970 günliü toplantıca alman 3/44 sayılı ka
rarla da 17 milyona (11 'milyonu nakit, 6 milyonu münhasıran teminat ve kefalet mektubu kredisi) 
iblâğ olunduğu görülfmüştür. Yani Ziraat Bankacının sağladığı kredi limiti 11 milyonu nakit ol
mak üzere 17 milyon liradan ibarettir. 

Kredi tesbitinde yolsuzluk, usulsüzlük iddiası : 
a) Kredinin açıldığı ve yükseltildiği tarihlerde yetkili organca ticari kredilere tahsis edilen 

plasman limitlerinin aşıldığı, bu sebeple şube ve firmaların plasman taleplerinin reddlohınduğu, 
nakit durumu zirai taleplerini dahi karşılıyamaz iken, özel okul işletmesine 22 milyon lira veril
diği iddia olunmuştur. Buna mukaibil incelemede (31 . 1 . IS'6'8 tarihinde 71 milyon) : 19G8 yılın
daki kredi tezyidinden önce 31 . 10 . '1908 de 99 milyon ve sionra 15 . 11 . 1968 de 97 milyon; 
en sion tezyMden önce 15 . 11 . 1969 da 52 milyon ve bilâhara 30 . 11 . 1969 da 7 milyon ticari 
kredi plâzman imkânı buluniduğu tesbit olunmuş aır. 15 gün içindeki hızlı düşme Devlet Plânlama 
Teşkilâtının vadesiz tasarruf mevduatının ciheti 'ahsisinde ticari kredi aleyhine yaptığı % 7 ei-
varında/ki değişiklikten doğmuştur. Bu suretle kaynakta 78 milyon azalma olimuş ve bunun tesir
leri günümüze kadar devam ed©gelmiştir. 

Ziraat Bankasımın şube (kesafeti ve hesaben 1 milyar 250 milyon Türk lirası asigari bakiye ile 
çalışması gereken kasanın 600 ilâ 650 milyon Tüırk lirasa fevkine çı/kanlmaması da genellikle na
kit sıkıntısını tevlit eylemektedir. Son defa yapılan tezyit mnnihasııraın teminat ve (kefalet mek
tubu limitine aidokıp nakit kredi ile ilgili bulunmam/aktadır. 22 milyon değil 11 ımilyon nakit 
kredisi tesbit 'Olunduğuna yukarda işaret edilmişti. Bankanın mevcut geniş teminat ımektupları 
verebilme imlkânmı hemen hiçbir risk olmadan lcullanabilmesi firmadan ziyade Ziraat Bankası 
için önemlidir. 

b) Kredilerin bir yıl içinde 10 misli ar t ın lar ak 22 milyona çıkarıldığı iddia olıunmuştur. İlk 
kredi 2 . 6 . 1967 de 2 milyon olarak tesbit olunmuş ve 16 . 1 . 1970 de 6 milyonu teminat ve ke
falet kredisi olmak üzere 17 milyona çukarılmıştır. T. O Ziraat Bankası mevzuatına göre bir fir
maya istihbarat 'bülteninde tesbit 'olunan serbest varlığının % 100 üne kadar kredi limiti verilebi
lir. Adı geçen firmanın serbest varlığı son kredi tezyidinde 25 'milyon olarak hesaplanmıışitır. 

e) önerge sahiplerinin atıfta bulunduklara Ziya Kaylan'ın Başbakanlık Yüksdk Denetlenne 
Kuruluna muhatap 18 . 3 . 1970 tarihli ımektıubunda meızfeûr Kurulun 1968 yılı raporunda «Ziraat 
Bankasının amaçları dışında çalışan firmalara yüksek ıkrödi limitleri tanıması tenikid edilir'kcn 
buna Hacı Ali Demireıl'e ait firmaya tanıman krddi limitleri örnek olarak gösterilmiş bulunuyor
du» şeklinde ve sadece mezkûr firmanın ziîkrölunduğu mânaisıınan çıkabileceği bir ibare bulunmak
tadır. Mezkûr raporda Yükseliş Kolejinin kredisinin 4 milyona çıkarıldığına işaret edildikten 
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sonra ayrıca 5 örnek daha verildiği ve bunların kredi limitlerinin sırasiyıle 6,5 /milyon, 8 milyon, 
2,5 milyon, 770 bin ve 3,5 milyon olarak ifade edildiği görüknektedir. 

Memleketimizdeki ticari kredi imlkânlarıının ımahdut bulunduğu 1937 yılında çıkarılan 3202 sayı
lı T. C. Ziraat Bankası Kanununun 21 nci madde irdnin 11 nci bendinin verdiği yetkiyle o tarih
ten itibaren Banka amaçları dışındaki mevzularla meşgul firmaları da kaynakları ölçüsünde finan
se etmiştir. Esasen Ziraat Bankasının ibraz vadeli tasarruf ve resmî mevduat çekilmelerimi kar
şıla y ab ilmek, para sirkülasyonunu hızlandırmak ve .alınacak yüksek nispetteki faizle zirai sahada-
ki faiz düşüklüğünü muvazenelendirebilmek İçin bir yıl ve fazla vadeli zirai kredilerin dışında ti
cari finansmanlara gitmek zorunluluğoında oldıuğu bilinen bir gerçektir. Bu şekilde limiti 28 mil
yona varan birçok başka yüksek kredilerin açıldığı ve başka özel «okulların da finanse edildiği 
öğrenilmiştir. 

Ki e di kullandırılmasında yolsuzluk, fusıulsüızılük iddiaları: 
a) Bankalar Kanununun 50 nci ımalddesine aykırı olarak asili gayrimenkul teminatı alındığı, 

alınan kefaletin durumunu değiştirmiyeceği.öne sürülmüştür. Filhal bütün bankalar alacaklarını 
temin edebilmek üzere kefalet ve ımunzam gayrimenkul ipoteği almakta berdevamdırlar. Ziraat 
Bankası Yenişehir Şubesi de Yükseliş firtınasına açtığı kredilere nnıukabil mevcut senet ve kefa
let teminatından ayrı olarak ekspertiz değerleri 45 (milyon 388 bin Tl. olan gayrimenkullerin 13 mil
yon 200 bin Tl. üzerinden ipoteklerini almış bulunmaM'adır. Korunduğu öne sürülen bir firma
dan 'borcun tamamını Ikarşmlayacak miktarda ipotek alınmasının iddiayı kuvvetlendirme yerine 
zayıflatacağı aşikârdır. 

b) Kredinin gayrimenkul inşaatında ve yatırımlarda-kullanıldığı iddiası ile konumuz arasında 
doğruca irtibat kurmak güçtür. Bıorçlu cari ve senet avansı hesaplarından /usulüne göre çekilen 
meblâğların sarf yerinin alacağın emniyetini tehlikeye düşürmedikçe araştırılması. ımıultat değildir. 
Kaldı ki iddia doğru ise, yapılan inşaat ve yatırımlar sebebiyle bankaya merhun gayrimenkulle-
rin değerleri artmakta, binnetioe alacağın teminatı kuvvetlenmektedir. 

c) Genel (Müdürlükçe tesbit olunan limit fevkinde kredi kuillandırıldiiğı iddiası üzerinde ya
pılan incelemede, filhakika kredi limitinin 5,5 milyona yükseltilmesinden evvel mecmuu borç baki
yesinin 4 milyon 20*9 bin 591,27 Tl. sına ve 11 milyona yükseltilmesinden evvel 7 Milyon 88 bin 
857,58 Tll. suna baliğ olduğu görülmüştür. Şubenin vâki teklifi üzerine kredi limitinin yüksel
tilmesi ile depasmaniar 'regle edilmiştir. Banka yetkilileri Genel Müdürlüğün devamlı ikazlarına 
rağmen bütün şubelerce hemen bütün kredi müşterilerine bu kabil idepaşınanların yapılageldiğini, 
bir risk tahassülıü söz konusu olmadıkça ikaz ile iktifa olunduğunu belirtmişlerdir. Verilen bir 
misale göre Ziraat Bankasının İstanbuldaki bir şubesinde 500 000 Tl. sı kredisi olan bir firmaya 
devamlı olarak 2 milyon Tl. sı civarında ikrazda bulunulduğu; Yenişehir şubesinde bir firmaya 
% 450 ye varan depastman yapıldığı görülmüştür. Yükseliş firmasının serbest varlığının depasman-
ları da fazlasiyle karşılayacak seviyede bulunduğu ve son kredi tezyidinden sonra borçlu, hesaplarda 
ay sonları itibariyle depasmana sebebiyet verilmediği tesbit olunmuştur. 

d) Önerge sahiplerinin Komisyonumuza muhatap 3 . 4 . 1970 tarihli mektuplarında Ziraat Ban
kasının Yenişehir, Maltepe ve Yenimahalle şubeler! tarafımdaın aralarında anlaşmak ve karşılıksız 
çek kuşat etmek suretiyle 4 ilâ 5 milyon lira tutarında açık kredi açıldığı ve ay içinde yetkisiz 
ve kanuna aykırı olarak açılan bu kredilerin tasfiye edildiği kontrol raporlarında tenkidedildiği 
halde adıgeçen şube idarecileri hakkında Genel Müdürlükçe hiç bir işlem yapılmadığı ve bu se-
j ij ci kalmayı siyasi nüfuzdan başka bir şeyle izahy imkân olmadığı iddia edilmiştir. Kontrol rapor-
lciîyle dosyalar üzerinde yapılan tetkikata ve ilgililerden alınan izahata nazaran muhtelif tarihlerde 
diğer şubelerce firmanın yenişehir şubesi nezdindeki ticari tevdiat hesabından provizyon alınma
dan tediyede bulunulduğu, bâzı tarihlerde hesap 'bakiyesi bu tediyeleri karşılayacak seviyede 
bulunmadığından hesabı cari mektuplarının bekletilerek hesap müsait hale geldiğinde mahsuba 
alındığı görülmüştür. Bu şekliyle firmaya kısa müddetler için finansman imkânı sağlanmış, yani 
bir nevi kredi depasmam yapılmış olmaktadır. Genel Müdürlüğün duruma muttali oldukça ilgili 
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şubelere gerekli ikaz ve tenbihlerde bulunduğu tesbit olunmuştur. İlgililer bu nevi muamelelerin 
sadece Yenişehir şubesine münhasır olmadığını emsal bir çok hâdiselerin müşahade olunduğunu, 
diğer bankaların da aynı durumda bulunduklarını ve meselâ Ziraat ve İş Bankalarının 2 şubesi ara
sında dahi böyle bir işlem yapıldığının tesbit edildiğini ve risk bahis konusu olmadıkça sert ted
birler alınmasının mutad bulunmadığını belirtmişlerdir. Esasen kırmızı bakiye üzerinden normal 
kredi faizi tahakkuk ettirildiğinden bankanın her hangi bir gelir kaybı da bahis konusu olmamak
tadır. 

'Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile ilgili iddialar : 
Soruşturma önergesinin l / c maddesinde Türkiye Emlâk Kredi Bankası Ankara Şubesinden 

4U0 000 Tl. sı kredi açıldığı bildirilmiş ise de önerge ve cevabi mektupda başkaca her hangi bir 
i'Miada bulunulmamıştır. Yapılan tetkikatta Emlâk Kredi Bankası Kızılay Şubesinin Ali Demire! 
firması için 9 . 5 . 1969 gün ve 1801 sayılı yazı ile Genel Müdürlüğe 3 milyon Tl. lik senet mu
kabili avans hesabı açılması teklifinde bulunduğu; Genel Müdürlüğün 17 . 5 . 1969 tarihinde Yö
netim Kuruluna bir buçuik milyon Tl. üzerinden teklifte bulunduğu, Yönetim Kurulunun Genel 
Müdür Hayri Seçkin Biaşkanlığında üye Sabri Karaman, Mustafa Mezhepoğlu, Ali Keskiner ve 
Ahmet Kadıoğlu iştirakiyle mezkûr teklifi aynen kabul eylediği tesbit olunmuştur. Firma banka 
mevzuatına uygun ipotek muamelesini tamamlıy a madiği için 1,5 milyon liralık kredinin iştira 
muamelelerinde kullanılabilecek 150 bin Tl. lık A Grupunun 500 00 Tl. na yükseltilmesi şubece 
teklif olunmuş ise de Genel Müdürlük ve Yönetim. Kurulu mevzuatlarına göre bu haddi 375 bin 
Tl. sı olarak kabul etmiştir. Yapılan inceletmede günümüze kadar bu had dâhilinde çalışıldığı gö
rülmüştür. 

T. Vakıflar Bankası ile ilgili iddialar : 
ıSoruş'turma önergesinin l / e maddesinde T. Vakıflar Bankası Yenişehir Şubesinden Mart 1969 

tarihinde 3 milyon liralık kredi açıldığı yazılmış ise de başkaca bir iddia serdolunmamıştır. Ya
pılan incelemede şube teklif veçhile idare meclisinin 11 . 5 . 1967 tarih ve 9745 sayılı kara
riyle Ankara Şubesi müşterisi olarak Ali Demirel - ıSalih San firmasına 250 000 Tl. lıik açık borçlu 
cari hesap açıldığı, yine Ankara Şubesinin teklifi i;zerine Yönetim Kurulunun. 15 . 9 . 1967 gün 
ve 10173 sayılı karariyle 600 000 Tl. na, Yönetim Kurulunun 7 . 11 . 1968 tarih ve 11770 sayılı 
karariyle 1 600 000 Tl. na yükseltildiği; Yönetim Kurulunun 17 . 4 . 1969 tarih ve 12413 sayılı 
karariyle de kredi limitinin munzam gayrimenkul ipoteği alınmak kaydiyle 1,5 milyonluk kısmı 
senet mukabili avans ve 2,5 milyonluk kısmı da ıkcıalet mukabili borçlu cari hesap şeklinde kul
landırılmak üzere 4 milyon olarak tesbit olunduğu görülmüştür. 

Önerge tarihindeki riskinin 1 503 812,77 Tl. senetler karşılığı avans 2 497 879,71 Tl. kefalet 
mukabili borçlu cari hesaplarından olmak üzere 4 001 692,48 Tl. olduğu ve munzam teminat ola
rak 6 milyon liralık gayrimenkul ipoteğinin alıntuğı tesbit edilmiştir. 

Firmanın gerek T. Emlâk Kredi Bankası, gerekse Vakıflar Bankası ile olan müşteri münase
betlerinde kredi tesbiti, kullanılması ve teminatları bakımından her hangi bir usulsüzlüğe tesadüf 
olunmamıştır. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile ilgili iddialar : 
Önergenin 2 nci maddesinde Avrupa Yatırım Bankasının yarım kalmış projeler için açtığı 2,5 

milyon dolarlık kredinin 1,2 milyon dolarının Başbakan Demirel ailesine verildiğinin GÜNAYDIN 
Gazetesinde açıklandığı öne sürülmüştür. Bu muameleleri yürüten T. Sınai Kalkınma Bankasının 
•27 . 7 . 1970 tarih ve 15822 sayılı yazısı ve Komisyonumuza davet olunattı Genel Müdür Muavi
ninin izahlarına göre durum şöylece özetlenebilir : 

Özel sektöre aidolan banka yeni sınai kuruluşlarla özel sektöre ait sanayiin tevsii ve moderni
zasyonu içim uzun vadeli kredi vermek ve sermaye piyasasının gelişmesini çabuklaştırması için 
kurulmuştur. Münhasıran proje finanse etmektedir. 

İkinci Beş Yılık Kalkınma Plânı yıllık uygulama programlarında dış kaynaklardan ve kota
lardan yapılacak tahsislerle ilgili hükümler meyanmda taleibedilen veya uygun görülen kredi mik-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 



— 14 — 

U n 200 000 doların üzerinde olan yatırım projelerinin kabulünde D. P. T. nin musibet mütalâası
nın alınması esas olduğu belirtilmiştir. Ispaırta'daY onga Levha, Kaplama, Kaplı plâk .imal etmek 
•üzere, bir Orman ürünleri tesisi kurmalk üzere 14 . 1 . 1969 da Terakki Kolektif Şirketi 1 milyon 
180 bin dolar kredi talebi ihtiva eden bir proje ile bankaya müracaat etmiştir. Bu müracaat ku
rulacak bir Anonim şirket adına yapılmıştır. 

Müracaatçıların «nemfi 'bir cevap neticesinde mutazarrır •olmamalarını temin baklanından önce 
500 000 Tl. lık Ibir Pilot Anonim Şirket kurulmuştur. Proje bankanın teknik, 'iktdlsât ve malî 
servislerince incelenmiş ve 8 . 18 . 19169 tarihli îdare Meclisi katrariyle projemin ıgençekleşmesi iğin 
hariçten satın alınacak tesisat ve makina bedeli olarak 1 milyon 1'80 Ibin dolar tutarındaki bir 
kredinin. '18 milyon lira sermaye ile kurulacak: bir anonim 'şirkete gerekli teminatın .alınması 
ışartilyle iknaizı öngörülmüş'tür. Mezkûr kredi meblâğınım kaymak tahsis ımalhaliî Avrupa Yatırını 
Bankası olduğundan) proje raporu (niormal prosedüre uygun olarak Hükümetin oluru alınmak üze
re Maliye Bakanlığıma sunulmuştur. Yine usule göre müracaattan öne© ve projenin bankaca ge
nişletilmesini mütaakip Devlet Plânlama Teşkilâtından teşvik belgesi alınmış ve Avrupa Yatı
rım, Bankasına 'gönderilen projenin adı göçen teşekkül taraifından muvafık mütalâa edilmesi 
üzerine 16 . 1 . 1OT0 tarihinıde 20 milyon Tl. sı sermaye ile kurulan OEMA şirketiyle ikraz 
söızleşmesi irnzalamrmıiştır. Aynı yıl diğer 6 firmaya da 467 bin ilâ 5 milyon dolar arasında 'ceman 
15 milyon dolarlık limit dâhilinde ikrazda bulunulmuştur, ^önergede iddia ^olunduğu 'gibi), yarım 
kalmış projeler için» açıllmıiş kredi bulunmamaktadır. Avrupa Yatırım Bıankası muayyen proje
lere tahsis yapmamakta Türkiye ;için yıllık global bir limit tanımaktadur. Türkiye Sınai Kal
kınma Bankası bu nlijslbet dâhilimde Usulüne göre tahsislerde bulunmaktadır. Muayyen kullanma 
süresinin sonunda kullanıllamıyan tahsisler iptal olunduğu cihetle Türkiye'nin bu dış krediden 
maihrum kalmaması için projelerin tamamlanmasından sonra artan bakiyeler ve çeşitli gecikme
lerle o yıl realizesi mülmıkün olamıyacak proje karşılıkları hazır projeler için kullanjilmakta-
dır. Gecikmiş projeler de mütaakip devre tahsisinden faydalandırılmakj suretiyle bir aksaklığa 
mahal bırakılmamış olmaktadır. 0RİMA Şirketi,ne de bu şekilde dev*re sonunda kullanılamayarak 
iptal olunacak kredilerden tahsis yapılmıştır. Kredinin 400 000 dolarlık kısmı siparişe bağlan
mış olup henüz her hamgi bir tediyede bulunulmamıştır. Kredinin tahsis ve teminat muame
lelerinde usule aykırı her hangi bir husus görülememiştir. 

Başbakanın görevini kötüye kullanarak resmî bankalardan kardeşlerine krediler sağladığı 'yo
lundaki iddialarla ilgili olarak yapılan ve saf aha tiyle neticeleri yukarıdan beri tafsilem arz olu
nan tetkikatımiz sonunda yapılan her türlü muamele ile Başbakan arasında bir irtibat kurmanın 
mümkün olamıyacağı kesinlikle anlaşılmış bulunmaktadır. 

önergemizin 4 nioü 'maddesinde, 4 yıl önce ©62 lira ver:gi verdikleri iddia olunan Başbakanın 
kardeşleri Ali Delrnirel ve Şevket Demiirel'in Vergi dairelerinden eelibolunan bilgiye müsteniden • 

1'96Ö yılında Şevket Demire! 26 279 Tl. sı 
Ali Demirci 217 !590 Tl. sı olmak üzere 

Ceman 53 '84J5 Tl. vetfgi ödedikleri, aynı Şahısların 196Ö yılında ödedikleri verigi miktarları 
ise ; 

112 215 Tl. ısı, Şelvket «Demire! 
44 155 Tl. sı, Ali Dernirel 

tarafından olmak üzere ceman .156 370 Tl. sidir. 

Bu itibarla Günaydın Gaızetesinin İli Şubat 1970 tarihli nüshasında yayınlanan habere isti
naden önerlgemin 4 ncü maddesine alınmış bu iddianın hakikatle uzaktan veya yakımdan en 
ufak bir ilgisi olmadığı kesinlikle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

önergede bahse konu olan muhtelif şirketlerdeki Dernirel ailesinin iştiraklerinin! tetkiki, şir
ketlerin tamamının özel sektöre ait bulunması ve bu şirketlere iştirakin özel kanunlar georeğince 
yürütüldüğü dikkate alınarak ve keıza bu hususta Başbakana vaızifesilni kötüye kullanıma, Devlet 
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ve memuriyet nüfuzunu kendisine ya da yakınlarına menfaat temin etmek suretiyile kötüye 
kullandığı şeklinde bir isnatta bulunlmaya kanunlarıımız ve mevcut mevzuat cevaz vermediğin
den gerek özel bankalar ve gerekse şirketlerle alâkalı hususlarda her hangi bir tet'bikat yapıl
masına lüzuim (görülmemiştir. 

Tetkilkatıimız 'hakkında 'verilen ton geniş izahat 'muvacehesinde : 

Netice : 
Yukarıda tam metni yazılmış bulunduğu üzere, Anayasanın 90 rıcı maddesine göre Başbakan 

Süleyman Deimirel hakkında Meclis Soruşturması açılmasını istiyen muhalefete mensup iki millet
vekili tarafından verilen ve İstanbul'da münteşir Günaydın isiırrili gazetenin 8, 9, 11 ve 1'2 Şubat 
tarihli nüsballarmda yapılan neşriyat aynen ve tamamen alınmak suretiyle hazırlanmış bulunan 
önergede, «Sayın Başbakan Demirelfın Başbakan oMulktıan sonra makam ve mevkiinin sağladığı im
kânlarla Bankalara ve Devlet dairelerinle .baskı yapmak suretiyle ailesine mensup yakınlarını kısa 
süre içinde zenginıIıeştiAliği bu yayınlarla anlaşılmıiştır» dendikten sonra, Birleşik Toplantı İçtü-
ziüğünün 12 nci maddesinin slon fıkrasına uymuş olmak içinde «Devlet memuriyet nüfuzumun bu 
suretle kendisine, yada yakınlara çıkar sağlamak için kullanılması bir vazife suiistimalidir ve ka
nunlarımıza göre suç teşkil etmektedir. (T. C. K. 240)» denilmek suretiyle Meclis soruşturması 
aeıllmaisı talebedilmişıtir, 

T. G. K. nmı 4 ncü fasih «Memuriyet ve mevki nüfuzunu suiistimal edenler ve memuriyet va
zifelerini yapmıyanlara ait cezalar» dam 'bahseder. Burada kanun vazı'ı «Keyfî muamleleyi» ceza-
lanldıriilınnNtıır, T. C. K. madde 228, «Devlet nı e'nurlarından her kim bir şahıis veya. melmur hak
kında meimuriyetine ait vazifeyi suiistimal ile kr.nun ve nizamın tâyiin ettiği albvalden başka su
retle keyfî (muamele yapar veya yapıllmasını emreder veya ettirirse» cezalandırılır denilmektedir. 

Vazifenin dürüstlük ile itidal dâhilinde icrasında kanun kamu faydası gördüğündıen keyfi mu
ameleyi cezaiandırmıştır. Demek oluyor ki kanunve nizamın cevaz verdiği bir muamele keyfî mu
amele olamaz. Burada kanun ve nizamın cevaz verdiği muamele derken hiçbir valkit belsin olarak 
tahdlidi bir sınır çizilim esi mümkün 'değildir. Ka* ramında, nizamında hulkulk içinde bir anlamı ve 
muhtevası mevcuttur. Görülmekte olan resmî veya özel hizmetlerin uzun yılların tatbikatı sonun
da örf, âdet ve içtihat olarak itibar bulmuş yönlerini ve tatbik seldi! I erini bir nizam olarak nite
lemek zarureti vardır. 

IBurada T. C. K. nun 240' ncı maddesinden de söz etımek yerinlde olur. Şöyleki, madde 240, 
«Kanunda yazılı halledilen başka her ne suretle olursa olsun vazifesini suiistimal eden memur, 
dereceline göre...» cezalandırılır •denilmektedir. V;i'ifeyi suiistimal sucunun madldi unsuru, vazifeyi 
suiiöt-imaMe bir kimse sahiibalduğu. şeyi kötüye İrTİanaibilnv Bu sebeple meimurun suiistimal ettiği 
vazife ile usulüne uygun şekilde tavzif edilmiş ol naşı lâzımdır. 

Bu iza/hatı önerge sahiplerinin keyfi muamele demek olan «ım'eimuriyet ve mevki nüfuzunu su
iistimal» ile T. C. K. nun 240 ncı maddesinde yanlı «vazifeyi suiistimali» karıştırmış olduklarını 
ifade etm^k için yapmış bullunuyoruz. 

Mühim olan önergedeki izahatı müteakip vâki tavsife göre ortada «memuriyet ve mevki nüfu
zunu suiistimal» suçu var mıdır, varsa bunun kanuni unsurlariyle tesbiti gerekil*. 

Deliller raporda aslına ve edasına sadık kalınarak ifade olunlmuştur. Usulsüz olarak vasıflan
dırılan bâzı muameleler munharnran ve münferiden önergede adı geçen şahıslara mahsus özel bir 
mualmelle değildir. Sorutturma konusu yapılan muamelelerin her* çeşidi başka kişilere d e ayrı ve 
başka muaımeileler olarak yapılmıştır. Bu haliyle işin bankacılık meslekinin icrasındaki hususiyet
lerin kaçınılmaz netayiei olarak tecelli i eden mıut neleler şeklinde kabulü zarureti vardır. 

Burada bir hususıuda ifade et/m ek yerinde olu". İnsanların özel hayatlarında reddedemiyecek-
leıl ilişlkiler vardır. Usul, fiirû ve kardeş olma münasebetleri gibi, buniaıdlan birisinin ef'al ve 
herekâtının diğerine tesiri veya sirayeti mer'i mevduatın tecviz ettiği ölçüler içinde olur. Zira «suç 
ve cezaların şahsiliği prensibi» hukukun özünü teşkil eder. 
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Varsa, suça, asli fail, fer'i fail veya müşterek fail olarak bir şansın iştirakine dair inandırıcı de
lili olmadan o, 'kimseyi itham ve teorim etmiye hukuk devletinde imkân bulunmadığı gibi, en 
iptidai cemiyetlerin en iptidai hukuk (kuralları dahi artık bugün buna müsaade etmemektedir. 

Yuikarda beyan »olunduğu üzere adı geçen gazetenin yayını kanuni deyimi ile, aleyhinde meş-
riyaiftta bulunulan şahıs tarafından namus ve haysiyetine dokunacak bir fiil isnadı mahiyetinde 
görüldüğü için, her Türk vatandaşı gibi kanunların himayesinde bulunan Başbakan Süleyman 
Demirel'de Anayasanın kişiye tanıdığı tabiî halklardan biri olan «şikâyet ve dâva açmak hakikini» 
kullanmıştır. Ve neticede gazete ımesulleri hakkında Anlkara Cumhuriyet Savcılığı, Basın dâvala
rına haikan Ankara Toplu Asliye Ceza Mahkemesine 'kamu dâvası açmıştır. Anayasanın 34 ve T. C. 
K. nun 481 nci muaddelleri gereğince «kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı, bu ıgörev ve 
hıizımetin yerime getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan doılayı açılan hakaret dâvalarında 
sanık, isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir.» 

Gazete mesulleri isnatlarını mahkemeler huzurunda ispat edebilirlerse, yani ımah'keme isnadın 
ispat edildiği kanaatma varırsa elbötteki hareketlerinden dolayı sorumlu düışmiyec eklerdir. Bu se
beple sanık gösterilen gazete mesulleri ve ayrıca gazetenin dâva konusu yapılan bu isnadını 
aynen ve tamıamen alaraik bir Meclis Soruşturması önergesi haline getiren 'milletvekilleri bu işin 
takipçisi ve yine ayrıca T. B. M. M. ne nıiyabelten vazife gören Meclis Soruşturması Hazırlık Ko
misyonu bu işin takipçisi durumundadırılar. Her üçü de Başbakan Süleyman Demirel gazetenin 
yazdığı gibi mevki ve tmıemuriyet nüfuzunu kullanimaik suretiyle yakınlarına menfaat sağlamış 
mıdır bunu araştırmak durumundadırlar. 

Hal böyle iken, Meclis Soruşturması laçılimıası için iki milletvekilimin harekete geçmesine se-
bebolan neşriyatın sahibi gazetenin ceza dâvasına konu olan hakaret suçumdan dolayı Başbakan 
tarafından ayrıca açılmış bulunan tazminat dâvası sebebiyle Ankara 5 nci Asliye Hukuk Mahke
mesinle verdiği 970/105 sayılı esasa cevap dilefcç esiyle karşılaşmış bulunuyoruz. 

Dâvâlı gaızıelte ımesulleri cevap dilekçelerinde şöyle demektedirler. 
«Neşriyatta, davacıya açık veya üstü örtülü bir şekilde kardeşleri lehine nüfuzunu kullandığı 

ifade ve ima edilmemiştir. Davacıya bu itham Meclisten gelmiştir. Bizim böyle bir yatzımız yok
tur. İtham bizim dışımızdadır. Bir kamu sorumlusu olarak belki kendilerini ikaz vardır. Ve fa
kat iddia ettikleri şekilde bir itham bizden ıgelm emiştir. Bu nedenlerıle neışriyat kendilerine ma
tuf değildir. Bu sebeple de dâva haklan yoktur» demektedirler. Mahkemede görülmekte olan bir 
dâva hakkında Anayasanın 132 nci maddesinde yazılı sarih hükme sadık kalarak bir (mütalâa der-
meyan etmiiyeceğiz. Ancak şu kadarını ifade etmek gerekir ki, Meclis Soruşturması istemine dair 
önergenin mesnedi ve. delili bahis konusu gazete neşriyatıdır. Ancak şu ana kadar mahkemelere 
ispat sadedimde gazete mesulleri tarafından bir bilgi verilmediği anlaşılmıştır. 

Keza delillerinin bildirilmesi hususunda Komisyon tarafından yazılan acele telelde verilen me
hil içinde cevap verilımemiiş ve her hangi bir bil gi de gönderilmemiştir. Keza önerge sahipleri de 
iddialarını ispat sadedinde verdikleri ek yazılanında ihticaca salih ve suçluluğu intaç edecek bir 
delil irae edemeyip, iddialarını gazete neşriyatına bağlamışlardır. 

KARAR : 
Yapılan tetfcikat esmasında ve toplanan birçok deliller meyanında, 1970 yılı TBaştırma Bakan

lığı bütçesinin müzakeresi yapılırken Bakanın. Devlet Demiryollarına aiît arsanın satışına ve sair 
hususlara dair izafhattmdan Sonra söz alam halen Sakarya Milletvekili, eski Devlet Demiryolları 
G-emel Müdürü Vedat önsal «arsa satışında bir usulsüzlük yoktur.» şeklinde açıkça beyanda bu
lunmuştur. Keza bu işin mesul dairesi olan Devlet Demiryolları Yol Dairesi Başkanı îbrahiım 
Çubufceuoelu da tetkikat sarasında «arsa satışı konusunda bir usulsüzilük yoktur. Bu işe dair 
muamelelerin yüklü olduğu dairenin mesul görevlisi bendim, ben kimseden tazyik görmedim» de
mişti*. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 239) 



— 17 — 

Ayrıca kredi konusunda ise, buna dair muamelelerin ceryan ettiği Ziraat Bankası Ankara Yeni
şehir Şubesinde yapılan tetikikat esnasında banka Müdiresi Berrin Tezok'un «gayemiz mevduat top
lamak ve kâr etmektir, özel Yükseliş Koleji firması bankamız için çok elverişli ve kârlı bir mü
essese idi, bunu İş Bankasına, Akbanka, Yapı Kreui Bankasına kaçıntamazdıım» şeklindeki sarih 
ve samimî beyanı tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bütün bunlar tahkikat konusu meseleye ait ta-
hnssül etmiş bulunan kanatimizi teyideden delille? dir. 

©öylece, Meclis Soruşturması istemini havi önergeye konu edilen arsa satınalınmasındaki meşru-
r et ve kredi verilmesindeki kanun, nizam, usûl, teamül ve tatbikat Mç şüphe yokki itibar etmeye 
mecbur olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti resmî dairelerinin ilk kademe, ve teftiş ve murakabe yet
kisini haiz yüksek kademe yetkilileri tarafından yapılan muamelâtta bir yolsuzluk olmadığı şek
limde mukni sebepler gösterilerek ifade edilmiştir. Ayrıca, yukarda raporumuzun arsa satış kısmının 
sonunda bertafsil izah olunan, tarih ve numaralaı%ı belirtilen genelgelerle, Başbakan Süleyman De
mire! her türlü nüfuz suiistimali ve memura intisap iddiasiyle menfaat temini konusu üzerinde 
ti tezlikle durmuş, memleket sathında bütün kamu görevlilerini ikaz etmiştir. 

Yazılı bu sebeplerle, müsnet nüfuz suiistimali it eyfiyetinin suç vasıf ve unsurları yönünden de 
Başbakan Süleyman Demirel'e mâtufiyeti mümkün görülmemiştir, çünkü : 

1. — Başbakan Süleyman Demire! yakınlarının ticari yönden iştigal eyledikleri konularla 
resen ve şahsan vazifeli değildir. 

2. — Bu konularda bizatihi tervici merama muktedir değildir. 

3. — Baş/bakanın tesbit edilmiş her hangi bir fril ve hareketiyle soruşturma konusu iddialar 
aı asında maddi unsur olan illiyet rabıtası yoktur. 

4. — Aynı suretle, Başbakanın yakınlarına menfaat temini maksadına mütedair halin varlığını 
greterir mânevi unsurlarda yoktur. (Kasıt unsuru). 

Bu itibarla, yapılan tetkilkata, toplanan delillere ve yetkililerden alınan izahata göre Başba
kana atfedilebilecek memuriyet ve mevki nüfuzunu kötüye kullandığına, ve vazifesini suiistimal 
ettiğine karine ve delil teşkil edecek bir hususa raslanmadığından önergede ileri sürülen iddialar 
ciddiyetten mahrum ve kavli mücerrette kaldığı cihetle Başbakan Süleyman Demire! hakkında 
Meclis soıruşturması açılmasına lüzum ve mahal bulunmadığına, keyfiyetin T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı Başkanlığıma arzına 31 . 7 . 19,70 tari umde oy çokluğu ile karar verildi. 

13 Numaralı Meclis 
Soruşturması Hazırlık 

Komisyonu Başkanı 
Niğde 'Milletvekili 

N. Çerezci 

Sözcü 
C. Senatosu Üyesi 

Ankara 
Y. Köker 

Kâtip 
Konya Milletvekili 

O. Okpy 
Muhalefet Şerhi eklidir ve 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Senatosu Üyesi 
Adana 

İV. Ademoğlu 

C. iSenatosu Üyesi 
Antalya 

M. Pırıltı 
Muhalefet şeaMm eklidir, 
Söz hakkım mahfuzdur 

C Senatosu Üyesi 
Balılkesir 

' N. SarlıcaZı 
Muhalifim. Söz hak

kım mahfuzdur. Şerhi 
eklidir. 

iBolu Milletvekili 
A. Çakmak 

C. iSenatosu Üyesi 
Gaziantep 
8. Tanyeri 

Muhalifim muhalefet 
şerhim1 eklidir. 

İçel Milletvekili 
M. Arıkan 

Tokat Milletvekili 
O. Hactbaloğlu 
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3 Ağustos 1970 

13 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonunun Güven Partili Üyesi Antalya Senatörü Mehmet 
Pınltı'nm, Adalet Partili altı komisyon üyesinin oylariyle alınan ve Başbakan hakkında soruş

turma açılmasına mahal olmadığına dair olan karara karşı muhalefet şerhi. 

İMUHALEFET GEREKÇESİ ,: 
İ - 13 • nulınaralı (SoraşjtuTimja Hazırlık Komisyonu, günlük ibir gazetede yapılan yayınlardan 

son/ra, iki milletvekili tarafından Anayasanın 90 ncı maddesine dayanılarak verilmiş soruşturma 
önergesi üzerine kurulmuştur. 

II - Türkiye Büyük Millet' Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 1'2 nci maddesine gttre 
hazırlanan önergede : 

II. — Bagbakan Süleyman Bemirel ailesinin Ibanikalardan üç yıllık bir süre içerisinde yekûnu 
W milyon 900 bin liraya baliğ olan kredi aldığı ; 

% — Avrupa Yatırımlar Bankasının açtığı !2 (milyon '500 îbdnı dolarlık kredimin 1 milyon 200 bin 
dolarının Başbakan Demirel'in .ailesine verildiği ; 

'3. — Devlet Demiryollarına «it amalardan bir kısmının değerimden aşağı bir (bedelle ve tak
sitle 'Bas/bakan Demirel'in kardeşine satılmış olduğu ; 

4. — Dört yıl önce sadece 202 lira vergi ödiyen Demirci'lerdin (bugün 87 milyona varan bir 
servete sahiboldufclan ; 

5, — Başbakan Sülteyman Demirel'in sayını eşinin, daha önce bir gazeteciye «(bizim ailede bir 
,ayrılık (bahis konusu değildir. Para ve mal herkesindir.» dediği; (belirtildikten sonra, yayınla-
nıan bu haberlerin delilleri ile tekzibe uğramadığı kaydedilmekte ve «iSüleyman Demirel'in Başba
kan olduktan sonra, makam ve mıevkiinin sağladığı imkânlarla» ailesi fertlerini zenginleştirdiği-
nin anlaşıldığı ve fou durumun! Türk Ceza Kanununum 240 nıcı mıaddesine uyan bir vazife 'suiisti
mali teşkil ettiği iddia olunmuş'tur. 

III - (Meclis Soruşturması) Anayasanın 88 n'ci maddesMe gösterildiği gifbi, Türkiye Büyük 
Millet Meölisimiın denetleme yollarından birisi ve malhiyeti bakımından en önıemlisidir. Soruştur
ma istemleri hakkında ne muamele yapılacağı da Anayasanın 90 ncı maddesinde gösterilmiş bu
lunmaktadır. Bu mıadde hükmüne göre, istemler, Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Birleşik Top^ 
lantısında görüşülmek ve karara îbağlanmuak gerekir. Soruşturma ilse, her iki Meclisten eşit sayıda 
seçilecek üyelerden kurulu komisyonca yürütülür. 

FV - Ancak; Anayasanın 85 nci maddesi «Türkiye Büyük Millet Meclisi! ve meclisler, çalış
malarını, kendi yaptıkları içtüzükleri hükümlerine göre yürütürler» kuralını ihtiva ettiğinden, 
Anayasanın 90 mcı maddesinin uygulanmasında da Türkiye Büyük 'Millet Meclisinim yapacağı 
çalışmaların birleşik toplantı İçtüzüğü hükümlerine uyması ıgerefcmektedir. 

Birleşik Toplantı içtüzüğü, Meclis soruşturması istendiği hallerde derhal bir ^soruşturnıa ko
misyonu) teşkili yerine önce bir (hazırlık komisyonu) teşkil edilmesini 14 nıcü maddesinde öngör
müştür. 

Sözü geçen 14 nıcü maddeye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına başvu
rulduğu zaman, Başkanlığın, hiç gecikmeksizin, durumu derhal ilgili balkana veya Başbakana bil
dirmesi ve fou bilginin verildiği tarihten Jbaşlıyarak yedi gün- içerisinde konuyu gündeme alması 
lâzımdır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında konunun gündeme alındığı 'gün genel kurulca «/bu 
hususta soruşturma açılmasının gerekli olup olmadığınla dair inceleme yapmak üzere» bir soruş
turma hazırlık komisyonunun hiç bir görüşme yapılmaksızın kurulacağı hükme bağlanmıştır. 

Iİ3 numarayı alan komisyonuımuız, bir Meclis soruşturma komisyonu değil, bir hazırlık komis
yonudur. Ve görevli, yetkisi ve çalışma süresi bakımımdan soruşturma komisyonundan farklıdır. 

V - Böylece kurulan Hazırlık Komisyonumuzun kuruluşundan sonra bizzat ilgili Başjbakan 
tarafından ileri sürülmüş yersiz (bir iddia ve hıaşında bulunduğu parti gruplarının komisyonun 

MİM, MeclM (S. Sayısı : 239) 



— 19 — 

tevekkülüne ve çalışmalarına etki yapmış davranışları ülserinde aşağıda •ayanca durmak mecburi
yetini hissediyorunı. 

Komisyonun Adalet Partisine mensup altı üyesinin soruşturma açılmasına mahal olmadığıma 
dair verdikleri kararın, mevcut (bölgelere ve eldeki bilgilere hangi noktalarda uygun düşmedi
ğini ve olayların cereyan tarzına göre ne ölçüde yersiz ve isabetsiz bir karar olduğunu tahlili bir 
şekilde arz edeceğim. 

Ç) Hazırlik Komisyonunda varılan sonuçlar : 
Kendisine intikal elden önerge dolayısiyle «soruşturma açılmasının gerekli olup olmadığına da

ir» bir kanaata varmak zoırunda olan Hazurlık Komisyonulmuz, evvelemirde, Başbakan Süleyman 
Demirdi ailesinin önergede ididia edlildiği gibi bankalardan kredi alıp almaldığının, Demiryolu 
arsalarından bir kusanının DemireH'in kardeşime satılıp satılmadığını, Demire! aileslinin bir dış kre
diden büyülk ölçüde yararlanıp yararlanmadığını ve bütün bu mua'meleler vâki ise, bunlarda kanu
na, usule ve teamüle aykırı cihetler olup olmadığını tesbite çalışmak durumunda idi. 

Eğer Demirel'in ailesi fertleri bâzı istisnai ve iımitıiyazlı sayılabilecek muamelelerden faydalana-
ralk gerçekten Devlet bankalarından büyük kredi, Devlet müessesesinden kendileri içlin çok elverişli 
şartlarda arsa almışlar ve dış krediden büyük ölçüde faydalandırılmışlar ise ortada asılsız bir is
nat değil, ciddî bir iddia olduğu ve bu hallerin kredi ve arsa satışından faydalananların Başba-
kan'ın soyadını taşımaları ve kardeşi olmaları ile ilgilli bulunabileceği taibiatiyle akla gelecektir. 
Bu şartlar altında Başbakan'm, kardeışlerinin faaliyetlerinden külliyen habersiz olup olmadığı ve
ya yolsuz yahut imtiyazlı muamelelerde ilglisi bulunup bullunımadığı ne mücerret iddia ile ne de 
olayların inkârı ile anlaşılamaz. Böyle bir durum, gerçeği araştırmak mecburiyetini, başka bir de
yimle isin tahkik edilmesini emreder ki, tahkikat yapılmasın demek, gerçekler gizli kalsın demek
ten farksız olur. Ve hakkında Meclis soruşturmam istenilen Başbakanı da devamlı surette töhmet 
altında bırakır. 

Yukarda belirttiğimiz gibi 13 numaralı Komisyon, böyle bir tahkikatı yapacak, (isiorraşturma 
Komisyonu) değil, .sadece (Soruşturma Hazırlık Komisyonu) dur. Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun çalışma süresi birleşik toplantı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin 5 nci fıkrasına göre sadece 
30 günldür. Aynı maddenin 7 nci fıkrasına g*öre, bu sürenin 30 gün daha uzaması kabiildir. Orta
da Komisyon çalışmalarını etikiliyen başkaca hiçbir sebebolmasa bile, böyle kısa bir sürenin konu
ları bütün eepheleriyle ve teferruatlı bir şekilde aydınlığa kavuşturmaya yetimiyeceği aşiilkârdır. 
Bu sebepledir ki, Soruşturma Hazırlık Komisyonlarından beklenen şey de bir tahkikat yaparak il
gili bakanın veya Başbakanın suçlu olduğuna veva olmadığına dair bir kanaat izhar etmesi değil, 
yalnız «bu hususta soruşturma .açılmasının gerekli Olup olmadığına dair» bir kanaat izhar etmesi
ni gerektirecek sınırlı bir inceleme yapmaktan ibarettlir. 

Esasen; Soruşturma Hazırlık komisynmlanna tanınan yetki de erörev ve çalışma süresi sribi sı
nırlı bul ummaktadır. Soruşturma hıazırlı/k Komiısv^nu Birleşik Tnnlantı İçtüzüğünün 17 nci madde
sinin 3 neü. 4 neü ve 5 nci fıkralarındaki vetkilere salhibolimadı«nndan, şahıslan tanık yahut bilir
kişi olarak dinlivemez; başkent dışındaki verİA,^ o-iderek incelemelerimi gen işletemez: .Oe^a Muha
kemeleri Usulü Kanununun «tanıiklarla, bilirkişilerle, zabıt ve arama ile ilgili» hükümlerinden 
çalınmaları sırasında yararlanamaz. 

Bu itibarla, tahkiki gerektiren sartlarm mevcudiyeti halinde, Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun oybirliğiyle alacath bir karar dahi ilsrili bakanın veya Başbakanın masumiyetini veya suç
luluğunu acıklıca kavuşturmaya asla yeterli delildir. 

Şu halde, ortada, soruşturmayı gerektiren şartların mevculdolup olmadığına bakmak mecburiye
ti vardır. 

iSorusturma Hazırlık Komisyonumuz, önergede söz konusu olan kredi, arsa satışı ve dış kredi 
konuilarmı, elindeki bilgi ve belgelere ve sınırlı incelemelere göre tesbftt etmiş ve iddiaların asıl
sız olmadıkları kesinlikle meydana çıkmıştır. 
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!Bu muamelelerde usule ve teamüllere aykırı ve kayırmaya delâlet eden işaretler 'mevcuttur. 
Bunları cerh. etmeden, önergedeki iddiaların ası hız olduğunu söylemek, bu iddialara mücerret bir 
i'djdia ve isnat nazariyle bakmak kaibil değildir. ŞöyleSki; 

A) Banka kredileri konuşul : 
Başbakan Süleyman Demirel'in kardeşi Ali Demirci'm sahibi bulunduğu (Özel Yükseliş Ko

leji, Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu) müesseısetsi, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Yenişehir Şubesinden Haziran 1967 tarihinden başlıyarak evvelâ 2 milyon lira, Kasım 19'68 de 
ikinci olarak fiilen 4 milyon lirası kullandırılmış olan 5 milyon 500 bin lira ve Kasım 1969 da 
Tl ımlilyon lira olmak üzere ceman 18 milyon 500 bin lira borçlu cari hesap ve senet avansı tarzın
da kredi almıştır. Banlka kayıtları ve kararları ile sabit olan bu kredi alınışı, önergenin birinci 
madjdesinde (a, 'd, f) benidlerimde yer alan iddiaya tamamen uygundur. Yalnız (d) bendinde sözü 
edilen 5 milyon 500 blin lira kreidinin 1 milyon lirası borçlu cari hesap, 3 milyon lirası senet avan
sı olmak üzere 4 milyon lirası kullandırılmış bulunmaktadır. 

önergemin birinci maddesinin (ıg) bendinde sözü «dilen ve 16 Ocak 1970 tarihi İtibariyle veril
diği belirtilen 4 milyon ılira ise, yukarclaki kredilerin limitlerine dâhil 'olup, Orma Şirketi için 
Sanayi Kalkınma Bankasına teminat mektubu 'şeklinde kullanılmış kredidir. Bu .teminat ımelkitu-
bunda mevzuubahsolan Orma Şirketi ise, (onman 'mahsulleri entegre sanayii ve ticaret ano
nim şirketi) olup başlangıçtaki '500 bin lira sermayesinin hissedarları Başbakan Süleyman De
mirel'in kardeşleri Şevket Demirci, Demirellerin aile şirketti durumundaki Terakki Kollefctif Şirketi 
ve Scdait Yılmaz, Haikkı Boışgeilmez ve Ahmet Haimldi Ayyıldız adındaki şahıslardır. 

Soruşturma önergesinin birinci maddesinin (c) -bendinde, Emlâk Kredi Bankası Ankara Şubesin
den 400 bin Türk lirası kredi verildiği yazılıdır. İncelemede, söz konusu kreidinin, aslında 1 milyon 
500 bin lira olarak açılması cihetine gidildiği ve fakat aranan 'teminat gösterilmediğinden bu kre
dinin sadece 375 bin liralık kısmının kullandırıldığı görülmüştür. 

önergenin birinci maddesinin (c) bendinde Vakıflar Bankası Yenişehir Şubesinden Mart 1969 
tarihinde 3 milyon lira kredi alındığı 'kaydedilmiştir. Hazırlık: Komisyonu incelemeleri sırasında, 
Yükseliş Koleji Müessesesi sahibine 11 . 5 . 1967 tarihinde senet karşılığı 250 bin liralık kredi 
açıldığı, biilâhara bu miktar yükseltilerek 17 . 4 . 1969 tarih ve 12-413 sayılı idare meclisi kararı 
ile 1 milyon 500 bin lirası senet avansı ve 2 milyon 500 bin lirası borçlu cari hesap ve kefalet 
mektubu şeklinde kullandırılmak üzere kredi miktarının 4 milyon liraya iblâğ edildiği görülmüş-
tii*. 

önergenin birinci maddesinin (b) bendindey 1968 yılında Pamufcbank Ankara Şubesinden 1 mil
yon ılira kredi alındığı kayıtlı ise ele bu öızel bankadan alınmış kredi iddiası dolayısiyle Komisyo
numuzca bir inceleme yapılmamıştır. 

Yukarda belirtilen kredi kalemleri, Başbakan Süleyman Demirel'in kardeşlerinin, Süleyman De
mirel'in Başbakan bulunduğu sırada Devlet bankalarından geniş ölçüde, kredi sağlamış oldukları
nı 'kesinlikle ifade etmektedir. 

Esasen bir İstanbul gazetesinde yapılan yayınlardan ısonra Başbakanın kardeşleri, Şevket ve 
Ali Demirel'in 1 5 . 2 . 1970 tarihli ımüşlterek "basın toplantısında Şevket Demirel, 19 milyon lira 
kredi aldıklarını bizzat açıklamış bulunmaktadır. 

Acaba bu kredi açılışlarında ve işleyişlerinde mevzuata aykırı istisnai maJhiyet arz eden veya 
kayırıllma iddiasına hak verdirecek olan yönler var mıdır? 

Soruşturma Hazırlık Komisyonumuz bu sualin cevabını araştırdığı sırada çidk ilgi çekici bâzı 
belgelere tesadüf etmiştir. 

Şöyle ki-
ıı)! Ziraat Bankası kredileri genellikle Yenişehir şubesinden verilmiştir. Bu şubenin kredi ver

me yeltkisini tecavüz ettiği, bankacılık deyimi ile, kredi muamelelerinde depasman olduğu, ayrı
ca, ilgililer tarafından bankaya ödeme yapılmadığı bir sırada (2 milyon 515 bin 651 lira) ödenmiş 
gibi 13 . 12 . 1968 tarihli ve 982193 sayılı tahsil fişi kesildiği; 
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Ziraat Bankası Maltepe ve İsparta şubelerinde 'karşılığı araştırılmadan (provizyon alınmadan) 
600 'bin lira ve 1,5 milyon lira gibi önemli (miktarlarda karşılıksız ödemeler yapıimaıs] sağlandığı, 
kontrolör raporlarında belirtilmiştir. 

Nitekim; Kontrolör Muavini Mehmet Tunç er imızasiyle 14 . 8 . 19(68 tarihinde 'düzenlenen 14 
nolu raporda: 

«Grenel Müdürlüğün maitaaddit emir ve direktifleriyle ticari kredi işlemlerinde depasmandan 
kaçınılması istenmiş olmasına rağmen şubece buna uyulmayarak devamlı olarak depasmanlı 'çalı
şıldığı mıuiMelif (tarihlerde düzenlenen raporlarla tesbit edilmiş bulunulmaktadır. Şulbeee bu ra
porlara verilen cevaplarda dapasımanların kısa zamanda giderileceği bildirilmekte ise de, tatbi
kat ta depasıman giderilmesi yerine yeniden çok mühim miktarda depasmana gidildiği görülmek
tedir. Bu cümleden olarak özel Yiükseliş Kolejinin Mayıs 1968 ayındaki depaısmanı 1 milyon 
132 bin 116 lira iken, 2 . 9 . 1968 tarihindeki depasman 2 ımilyon 77 bin 96 liraya (ulaşmıştır. Ko
lejden çeşitli ticari krediler için 1 ımilyon liralık taahhütname alınmış olduğu halde 3 milyon 
liranın üstünde para verilmiş olması, usul, mevzuat ve talimatnamelerle bağdaşamaz denildiği ıgibi, 

17 . 12 . 1968 (tarihinde G-eneıl Müdürlüğe gönderilen kontrolör raporunda da, özel Yükseliş 
Kolejine ait 145 sayılı hesabın tasfiyesi ile ilgili olmak üzere şöyle denilmektedir: 

«13 . 12 .19*68 tarihinde tanzim edilen (982193) sayılı tahsil fişi ile 2 milyon 515 bin 651 lira 5 
kuruş tahsilat gösterilmiş ise de, bu miktar (borçludan nakden tahsil edilmeyip aynı gün kesilen 
771440 sayılı tediye fişi ile karşılanmıştır. Yapılan 'bu şe'klî muamele, mevzuat ve .talimatnamele
rimize aykırı olduğundan dıuraıım ıttılâa ve tetkiklerinize sunulur. >» 

Ziraat Bankasının Maltepe Şube muamelâtı ile ilgili olmak üzere, soruşturma hazırlık komisyo
nunun kuruluşundan 2 ay sonra genel müdürlükçe Maltepe Şubesine gönderilen 20 . 5 . 1970 ta
lihli ve 224 sayılı yazıda da; şu dikkati çekici ifadeler yer almıştır: 

«Yenişehir Ankara şubemizin 641/750 sayılı \âdesiz ticari mevduat hesabının yıl sonu bakiyesi 
2 806,93 lira olduğu halde, aynı şehirde olmasına rağmen, şubenizce previzyon alınmadan mezkûr 
hesaptan 600 bin lira ödenerek 31 . 12 . 1969 tarihinde 5897 sayılı muhtelif tediye mektubu ile, 
yine 15 bin lira ödenerek 26 . 12 . 1969 tarih ve 5890 sayılı hesabı cari mektubu ile adı geqcn 
şubeye mal edilmiş olduğu, yenişehir şube kontrrlörlüğünün 25 . 3 . 1970 - 6 sayılı raporundan 
anlaşılmış bulunmaktadır. 

Firma şubenizde kredili müşteri olmadığına göre, previzyon da alınmaksızın, neye istinaden 
bu şekilde işlem yapılmış olduğu anlaşılamadığından bu muamelenin sebepleri ve cereyan şekli hak
kında çok acele etraflı bilgi verilmesini rica ederiz». 

Yine 20 . 5 . 1970 tarihinde yani soruşturma hazırlık komisyonunun teşkilinden iki ay sonra, 
T. C. Ziraat Bankası Grenel Müdürlüğünce İsparta şubesine gönderilen 402 sayılı yazıda başka 
bir yolsuz muamele üzerinde durularak şöyle deıı.'lmektedir : 

«Yenişehir Ankara Şubemizin 641/750 sayılı vadesiz ticari mevduat hesabının yıl sonundaki ba
kiyesi 2 806,93 lira olduğu halde, şubenizce previzyon alınmadan, söz konusu hesaba zimmet ya
zılmak üzere 31 . 12 . 1969 tarih 1992 sayılı muh-ı^if tediye mektubu ile 1 milyon 500 bin lira gibi 
önemli bir paranın mal edilmiş olduğu mezkûr şube kontrolörlüğünün 25 . 3 . 1970 tarih ve 6 
sayılı raporunun tetkikinden anlaşılmıştır. 

Firma, şubenizde kredili müşteri olmadığına göre, previzyon da alınmaksızın, neye istinaden 
İm şekilde işleım yapılmış olduğu anlaşılamadığından bu muamelenin sebepleri ve cereyan şekli hak
kında çok acele etraflı bilgi verilmesini rica ederiz.» 

Naklettiğim bu raporlar ve yazılar münderec&tı, Başbakan Süleyman Demirel'in kardeşlerin
din ilgili olduğu banka muamelelerindeki farklı ve istisnai durumu açıkça ortaya koymakta ve an
cak Soruşturma Hazırlılk Komisyonunun teşkilinden sonra banka genel müdürlüğünce farklı mu
ameleler hakkında izahat isteme zorunluğunun duyulduğuna delâlet etmektedir. Benzerlerine ha
zırlık komisyonu olarak raslamadığımız bu usulsüzlükler hakkında esasen Başbakanlık Y^üksek 
Demetleme Kurulu raporlarında da temas edilmiş bulunulmaktadır. 
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Başbakanlık YüJksek Denetleme Kurulunun T. C. Ziraat Bankası hakkında 1968 yılı itibariy

le tanzim ettiği ve bir kitap halinde basılmış raporunun 90 neı sayfasında; bankanın tenkide de
ğer muameleleri genellikle ifade edildikten sonra; f'-zel yükseliş okuluna açılan kredi konusunda 
S'iyle-denilmektedir : 

«Verilen ticari kredilerde zirai mahsulleri değerlendiren teşebbüsler ile zirai sanayie öne" e-
İh tanınması prensibine uyulması gerekirken, bazan bu amaçların tamamen dışında çalışan firma-
ia- a yüksek kredi limitleri tanındığı görülmektedir. Örneğin, 

ıa) 12 . 11 . 1968 tarih ve (63) sayılı kararla, (Ankara Yükseliş Koleji Mühendislik ve Mi
marlık Özel Yüksek Okulu) binası kredi limitlerımn 4 milyon liraya çıkarıldığı». 

En yetkili kurul olan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun bir Devlet müessesesi olan 
Ziraat Bankasının muameleleri dolayısiyle 4 milyon liralık krediyi bu haklı gerekçeyle tenkid 
edem raporuna rağmen kredinin daha sonra 4 milyon liranın daha çok üstünde cema/n 18 milyon 
50Ü bin liraya yükseltilmiş olması karşısında hayrete düşmemek kabil değildir. 

B) Yatırımlar Bankası kredisinden 1 milyon 200 bin dolarlık kısmının Başbakan Demirerin 
yo kınlarına tahsis edilişi : 

Soruşturma önergesinde 2 numara altında «Avrupa Yatırımlar Bankasının yarım kalmış projeler 
için açtığı 2 milyon 500 bin dolarlık kredinin 1 milyon 200 bin dolarının Başbakan Demire! ailesi
ne verildiği» iddiası yer almıştır. 

Bu kredinin Türkiye'de tahsisi işleri Sanayi Kalkınma Bankasınca yapıldığından hazırlık ko
misyonu, iddianın gerçeğe uygun olup olmadığı hususunu adı geçen bankadan sormuştur. Alı
nan bilgi ve komisyona tevdi edilen belgeler gerçekten 1 milyon 200 bin dolarlık kredinin (ORMA) 
şirketine tahsis edildiğini, hazırlık komisyonunca incelemenin yapıldığı tarihe kadar takriben 400 
biii dolarlık kısmının dışardan gelem mallar için fiilen kullanılmış olduğunu ortaya koymuştur. 

Bu dış kredi konusunda ilk müracaat, DemirelUrin aile şirketi durumunda olan Terâkki Külek
ti'' şirketince, orman mahsullerini değerlendirme v ağaç sanayiini kurma gerekçesiyle yapılmış 
ve fakat kolektif şirketlere değil, anonim şirketlere yardım yapılabileceği anlaşılınca, 2 . 1 . 1970 
tarihinde (orman mahsulleri entegre sanayii ve ticaret anonim şirketi) kurularak, müracaat, bu 
şirkete mal edilmiş, kredi sağlanmıştır. 500 bin lira ile kurulan anonim şirketin hisselerinin 150 
bin lirası Şevket Demirel'e, 150 bin lirası Demirci'lerin aile şirketi durumundaki (Terakki Kolek
tif Şirketi) ne, 50 bin lirası Sedat Yıknaz'a, 140 bin lirası (Hakkı Boışgelmez) e, ve 10 bin li
rası da Ahmet Hamdi Ayyıldız'a aidolup şirketin taahhüdedilen 500 bin lira sermayesinin sade
ce 125 bin lirası ödenmiştir. Hazırlanan proje Başlbakanlık Plânlama Teşkilâtıınea uygun görül
dükten ve Sanayi Kalkınma Bankasınca da kabule şayan sayıldıktan sonra şirketin sermayesi ile 
ve önceki faaliyet genişliğiyle hiç bir nisbet kab ul etmiyecek surette 1 milyon 200; bin dolar gübi 
ıbir kredinin tahsis edi'lmiş olması, taibiatiyle dikkat çekicidir. Benzeri şirketlere yapılan kredi 
tahsis miktarlanna ve kredilerle şirket sermayeleri arasındaki oranlara nazaran çok yüksek bir 
kredi tahsis edildiği vakıadır. Doların resmî kuruna göre 1)1 milyon lira, fiilî kuruna göre 16 
milyon lira civarında olan bir kredinin, ödenmiş sermayesi 125 bin lira ve sıermayesi 5001 bin li
radan ibaret Mr şirkete tahsis edilmiş olmasını normal bir kredi tahsisi gilbi kabul etmek müm
kün olmasa gerekir. 

Bu konuda bâzı yayınlar yapıldıktan ve T. B. M. Meclisinde bir soruşturma hazırlık ko 
misyonu kurulduktan sonra aylarca sonra komisyonumuzun aldığı resmî bilgiye göre, sözü geçen 
ORMA Şirketi, sermayesini 4 . 7 . 1970 tarihinde 20 milyon liraya yükseltmiştir. 

işbu tahsis muamelesinin başlangıçta Demire] 'lerin aile şerketi durumundaki Terakki Kolektif 
Şirketi ile başladığı, bilâhara gene Deanirellerin hisse çoğunluğuna sahibolduğu ORMA Şirketi
ne tahsis yapıldığı ve nihayet Plânlama Teşkilâtı ile Maliye Bakanlığının kredi tahsislerinde 
müessir oluşu dikkate alınınca, konunun Devlet eliyle ve Devlet nüfuzuyle şahısları zengin etme 
açısından çok ciddî bir tahkikin yapılmasını gerektireceği inkâr edilemez. 
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Soruşturma Hazırlık Komisyonunun çalışmaları henüz devaım ederken '22,. 7 . 3J97Ö tarihinde 
neşredilen, Yüksek Mühendis Konya Milletvekili özel ölçmen imzalı makalede de ÛRMA ya ya
pılan tahsis diğer tahsislerle mukayeseli surette 'bir iddia olarak ortaya atılmıştır. Bu durum ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi tarafından yayınlanan bu yazının hâdise ile ilgisi or
tada iken, banka kredileri meselesinde olduğu gibi, dı§ kredi meselesinde de bir Meclis soruştur
ması açılmasına yer olmadığını kararlaştırmak, gerçeklerin aydınlığa çıkmasına engel olma is
teğinden başka bir anlam taşıyamaz. 

C) Demiryolu arsasının satınalınışı : 
Demiryollarına ait bâza arsaların kıymet takdir .ettirme yolu ile 702 bin lira mukabilinde ve 

taksitli alarak Başbakanın kardeşine satıldığı ve bu konuda eski Devlet Demiryolları Uımum Mü
dürünün baskı altında bırakıldığı sorıuştunmıa önergesinin 3- neü maddesinde yer almıştır. 

Komisyona intikal eden bilgiler ve belgeler şu gerçekleri ortaya çıkarmış buılunuyor: 
a)> Evvelce Ankara Garı müstakbel gelişme alanı dâhilinde sayılan bâzı (arsaların, imar pla

nındaki değişikliklerden sonra, satışı cihetine gidilmiştir. 
b) Demiryollarına ait 2 010 (metrekarelik bir arsa, metrekaresinle 350 lira kıymet takdir edil-

melk ısuretiyle 702 bin 686 lira bedel karşılığı özel Yükseliş Koleji (müessesesi sahibi Başbakanın 
•kardeşi Ali Demirel'e satılmış bulunmaktadır. 

c) Bu bedel peşin ödeme esasına ıgöre kararlaştırıldığı halde, satmalanın sonradan yaptığı mü-
racatat üzerine sadece 102 ıbin 686 lirası peşin ödenmiş, geri kalan 600 bin liranın 200 bin lirası 
için 1 sene, 400 bin lira için 2 sen& vâde (kaibui edilmek suretiyle ödeme takside bağlanmıştır. 
Beşin ödemek zorunda olduğu paranın 400 bin liralık kısmı içki, satın alanın;% 10 bir faiz vermesi 
kararlaştırılmıştır. 

d)/ Demiryollarından 702 bin 686 liraya alman işbu arsa, almışından hemen sonra Ziraat Ban
kası kredisi için teminait diye gösterilmiş ve mezkûr parsel bankaca 2 milyon liralık bir teminait' ar
tışı için karşılık olarak kabul edilmiştir. 

e) İmar plânında evvelâ çocuk bahçesi olarak kabul edilen alanın çocuk balhçesi lolımaktan ça-
kariilması yolunda yapılan müracaatlar reddedilmiş iken, bir kısım arsalar üzerinde Süleyman De-
mirerin kardeşi Ali Demirel'in hisse sahifbi oluşundan sonra yapılan müracaat üzerine, müracaat 
müspet karşılanmış ve 9 . 6 . 1967 tarihinde, burada >okul inşası uygun görülmüştür. 

f) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 20 . 10 . 1969 tarihli ara raporunda demiryolu 
arsalarının satışı konusu incelenmiş ve bu arada şöyle denilmiştir-

«Bir tek satış işlemi için ayrı ayrı tarihlerde öncelki kararı tamamlayıcı ya da değiştirici özel 
iki hattâ üç yönetim kurulu kararına rastlanmaktadır. Aynı konuda çeşitli yönlerde değişmeler 
gösteren kararlar verilmesi genellikle şu nedenlerden ileri (gelmektedir : 

1. fG-ayrimenkule değer biçilmesi için başvurulan bilrkişilerin ilk takdirleri arasınldla görülen 
büyük farklardan ötürü teşekkülce yeniden bilirkişi görüşü istenmesi (karar tarihi 14 . 5 . 1969 
sayı 22/245). 

2. Alıcının yönetim kurulunca teslbit edilen satış fiyatını yüksek bularak indirim istemesi ve 
teşekkülün bu indirilme razı olması (Karar tarihi 10 . 7 . 1969, sayı 30/372). 

3. Yalnızca TCDD personelinin kurduğu kooperatiflere tanınmış bulunan fiyat indirimi im
kânından faydalanmak istiyen başkaca gerçek ve tüzel kişilerin bu dileklerinin kabul edilmesi. 
(Karar tarihi 1 . 8 . 1969, sayı 34/422). 

4. TCDD personelince kurulmuş kooperatifler dışındaki bâzı alıcıların peşin para veremdyecek-
leıinâ bildirerek kendilerine taksitle Ödeme yapma kolaylığının sağlanmasını istemeleri ve bunun 
TCDD tarafından olulmlu karşılanması, (Karar tarihi 31 . 1 . 1969, sayı 7/56) üzerine, dalha başka 
alıcıların aynı ödeme kolaylığının kendilerindende esirgenmetaıesi dileğinin teşekkülce kabul edil
mesi. (Karar tardM 14 . 5 . 1969, sayı 22/246)» 

Yülksek denetleme kurulu raporunun dalha sonraki kısmında şu ilgi çeken açıklamalar yer al
mıştır' : 
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«Satış fiyatlarının tesibitinde dayanak olanak üzere değerlendirme yapılması için önceleri kimi 
zaman Türkiye Emlâk Krejdi Bankası Anonim Ortaklığı ile İstanbul Emniyet Sandığının bilirkişi
leri gibi, TCDD dışındaki eksperlerden mütalâa Sorulurken, 17 . 7 , 19)69 tarihli ve 32/401 sa
yılı yönelttim kurulu kararı ile teşekkül personelinden oluşan bir komisyona rayiç bedel tâyini gö
revi verilmiş bulunmaktadır. -

Çoğunlukla alındığı anlaşılan bu kararın altında yönetim kurulunun bir üyesinin, fiyat tespit
lerinde TODD bünyesi dışındaki bilirkişilerin de yaıklıımlarından faydal anılmasının daha uygun 
olacağı görüştü yazılıdır.» 

Yüksek Denetleme Kurulu aynı raporda en yüksek satış gelirinin ancak açlk artırıma ile sağ-
lanaJbileceği gerçeğini de işaret etimiştir. 

g) DemiryoıLu arsa satışlariyle ilgili yayınlardan sonra eski D. Demiryolları Geneli Müdürü 
Sakarya Milletvekili Vedat Önsal da satış konusunda Başbakandan tazyik görmüş olduğu iddiasını 
ortaya atmıştır. 

Yukarıda sıralanan vakıalar, demiryolu arsa satışının muhtelif safhaları bakımından incelen
mesini gerektiren ciddiyettedir. 

D) Demirel ailesinin büyük varlık sahibi oldukları iddiası : 
Soruşturma önergesinin 4 ncü maddesinde Başlbakan Dömirel'in kardeşlerinin, 4 yıl önce sade

ce 262 lira vergi ödemiş kimse oldukları halde Süleyman Demirerin Başbakanlığı sırasında şahsi 
servetlerini milyonlarca liraya yükselttiklerine dair iddiaya yer verilmiştir. 

'Süleyman DemirePin kardeşlerinin bugünkü gerçek servetlerinin ne olduğu, Hazırlık Komis
yonunca talbiatiyle incelenmiş değildir. Bu konuda bir gazetede yayınlanan bir nevi mal beyanı
nın doğruluk derecesi de aynı suretle Hazırlık Kamilsyıonunun ımeçlhuliudıür. 

İligili vergi dairelerinden alman malûmata atfen Maliye Bakanlığınca 1 . 8 . 1970 tari/hinde 
Hazırlık Komisyonumuza gönderilen yazıda, Şevket DemirePin 1965 yılından başlıyarak ödediği 
belirtilen vergiler şöyledir : 

Ödenen vergi miktarı 
'Sene 

1965 
1966 
1.1967 
1968 
1969 
Demire Fin 
19'65 
1966 
1967 
1968 
1969 

ödediği 

Tl. 

26 279 
32 354 
19 817 
31 290 

112 215 
vergiler d 

27 566 
1 601 
15 518 
333 955 
44 155 

'Bu rakamlar, Baş'bakanm kardeşlerinin 4 yıl önce 262 lira değil, 26 bin küsur lira vergi öde
diklerini ifade etimelktedir. Ancak, ödenen vertgiler Gelir Vergisi anlayışına göre gerçek kişilerin 
bir takvim yık içerisinde elde ettikleri her türlü gelirlerim toplamı üzerinden alınan vergi oldu
ğuna göre, bu vergilerin tekabül ettiği safî gelirle iddia edildiği üzere milyonlarca liralık bir ser
vet artışı sağlammanuak gerekir. 

Diğer taraftan yukarda kaydedilen vergiler, Devlet bankalarından alınmış büyük kredilerle 
sermayesi kısa zamanda 500 bin liradan 20 milyon liraya çıkan şirket hissedarlığı ile geniş ticari 
faaliyetlerle 'orantılı görülmemektedir. Bu itibarla, Süleyman Demirerin kardeşlerinin, Süleyman 
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Demirel'iıı Başbakan bulunduğu yıllar sarfında varlıklarım ne yoldan ve ne ölçüde arttırmış ol
dukları,. ancak, ciddî ve yeterli bir tahkikle o rtaya konabilir. 

Buraya kadar nakledilen vakıalar ve tahlil edilen belgeler, sorutturma önergesinde yer alan 
iddiaların ciddiyetten arî hayal mahsulü olmadı ğmı açıkea göstermektedir. 

Ancalk; Meclis Soruşturması Başhakanm bu olaylarla ilgili olup olmadığını ve Başbakan sıfa
tiyle, kardeşlerini ilgilendiren faaliyetlerde, şu veya bu tarzda görevini kötüye 'kullanıp kullanıma-
dığını tesbite matuftur. 

O halde, Başbakan hakkında soruşturma açılmasmm gerekip gerekmiyeceğini j şahit olan yol
suzluklardan, (usulsüzlüklerden kayırtma intibaı veren muamelelerden Başbakanın haberdar olup ol
madığını ve bu kontularda kendisine düşen görevleri yapıp yapmadığını araştırmak gerekli midir? 

Başhakanın bu olaylarla hiçbir ilgisi olmadığı ve olamıyaeağı, hâdiselerin cereyan tarzına göre 
iddia edilebilir mi? Meclis Soruşturması açılmasına mahal olmadığı sonucuna varılabilir mi? 

Şimdi, objektif bir inceletmede dikkate alınması gereken hususları ıbelirterek, bu soruları cevap
lamak işitiyorum: 

1. Başbakan Süleyman Demirel, kardeşleriyle devamlı surette bir yakınlık içerisindedir; onla
rın faaliyetlerinden haberdar olmaması mümkün ve muhtemel sayılamaz. Kaldı ki, Başbakanın 
sayın eşi, 27 Kasıım 1969 tarihli Hayat mecmuasında yayınlanan hir röportajda aile bağlarınım 
çok sıkı olduğunu belirtirken, «aramızda para, imal herkesindir» tarzında maili münasebet yakın
lığını da açıkça ifade etmiştir. 

2. Ankara'nın oritasımda Yükseliş Koleji ve yüksek okul tesisleri kurulduğu, bu tesisleri 
kurmak için büyük para ve krediye ihtiyaç olacağı herkes gibi Başbakan Süleyman Demirel 
tarafından da bilinecek bir keyfiyettir. 

3. — Başbakan Süleyman Demirel, gerek Devirt hizmetinde geçirdiği senelerde, gerekse bu
günkü mevkiini elde etmesinden önceki serbest çalışmalarında bu gibi tesislerin kuruluş şartla
rını ve mal? portesini isabetle kestirecek tecrübeve sahip olmuş bir kimsedir. 

4. — Süleyman Demıirel, Devlet daire ve müesseselerinde kanunsuz ve yolsuz muameleler ola
bileceğini, bu gibi muamelelerin mevki sahibi kişilere intisap suretiyle yürütülebileceğini dikkate 
almış olmalı ki, Başbakan sıfatiyle muhtelif tarihlerde genelgeler göndermiştir. Kendisinin ha
zırlık komisyonuna verdiği bilgi yazısında da bunlardan bahsetmiştir. İlki 22 . 1 . 19G6 tarihinde 
yapılmış olan bu tamimlerden 10 . 6 . 1967 tarihlisinde Başbakan şunları söylemektedir : 

«Devlet adamlarına intisap ile nüfuz kullanarak kamu hizmetlerine ve kanun tatbikatına te
sir edilmesi yolunda karşılaşılabilecek durumlarda memurların vazife şuuruna ve sorumlulukları
na uygun şekilde hareket ederek, bu kabil gayri ımeşnu teşebbüslere karşı gereken hassasiyeti gös
termeleri gerekir» Ve yine 14 . 11 . 1969 tarihli genelgesinde; Barbakan şunları tekrar ediyor: 

«İsim kullanılma ve intisap iddiasiyle vâki müracaatlar hiç bir suretle haksız, imtiyazlı muame
lelere sebeboltmamalı ve bu gibi teşebbüsler asla iyi karşılanmamalıdır.» 

Türkiyede bir şahsa intisapla farklı muamele yaptırmak ve menfaat sağlamak bir ihtimal ise, 
I 'emirel ismi ve ailesi elbette bir istisna teşkil edemez. 

Başbakan sıfatiyle bu mahiyette tamimler göndermek ihtiyacını duymuş olan ve icranın başı 
o'an bir Devlet adamının, bizzat kemdi isminin de ve kendisine intisabın da bir istisna teşkil ede-
miiyeceğihi bilmesi ve mücerret bu sebeple her şeyden evvel kendi yakınlarının bilhassa Devlet 
daire ve müesseseleriyle ilgisinin neler olduğunu bir kere olsun düşünüp soruşturması, kendisinden 
beklenecek asgari ihtimam sayılmaz mı? 

Hukuk rejimi, eski deyimiyle, beraati zimmeti asıl sayar. Bugünkü hukukumuzda da aynı arı 
l&mda «hüsniniyet asıldır» demekteyiz. Ancak; Modenî Kanonumuzun 3 noü maddesinde, belirtil
diği üzere, «icabı hale göre kendisinden beklenilen ihtimamı sarfetmiyen kimse hüsnüniyet id
diasında bulunamaz,» 

5. — Sabit olan çeşitli yolsuzluklarla ilgili r üeısseseler, yönetici personel bakımından icra
nın başı olan Başbakanın emri altındadır. Mücerret bâzı tamimler yapmakla yetinilerek en yakm-
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larını hattâ malî ilişkileri bulunduğu kimseleri hareketlerinde serbest bırakan Devlet adamları 
yüzündendir ki, toplum hayatımızda (balığım baştan koktuğu) genel bir inanışın ifadesi olmuş; 
ve daha hazini (milyonla çalan mesnedi izzette şerefraz) mısrağı, bir ata sözü. değeri kazanmış
tır. Genel inanışın böyle oluşu, şüphesiz, dürüst İDevlet adamlarını yıpratmak vasıtası yapılamaz 
ve kardeşlerinin yolsuz muameleleri Başbakan Süleyman Demirel'in suçluluğunun delili olarak ka
bul edilemez. Suçluluk ihtimalinin mevcudiyeti veya ademi mevcudiyetine ancak bir tahkikat 
sonumda kanaat getirilebilir. Ve sonunda suçluluk ihtimali kabul edilse bile bir bakan veya Baş
bakan hakkında bunu karara bağlamak yetkisi Yüce Divana aidolur. 

Şu halde, her hangi bir peşin hüküm vermeaen önce, soruşturmayı gerektiren sebeplerin 
mevcudolup olmadığına bakmak, Soruşturma Hazırlık Komisyonunun vazgeçemiyeeeği sorum
luluk duygusunun bir icabıdır. 

'6. — Süleyman Demirel'in kardeşleriyle ilgili yolsuz ve usulsüz muameleleri de kapsıyan Yük
sek Denetleme Kurulu raporları Başbakanlığa inükal etmiştir. Başbakan, bu raporlarda belirtilen 
hususlar hakkında gereğini yapacak ve yaptırtacak yerde, bu raporları hazırlıyan Yüksek De
netleme Kurulu üyelerinin vazifelerinin değiştirilmelerine ve emekliye ayrılmalarına rıza göster
miştir. 

ıSöz konusu raporlardan mahiyeti icabı Ticaret Bakanını alakadar edeninin, adı geçen Bakan
lığa intikal ettinilmediği, Senatodaki 1970 bütçe müzakereleri sırasında vâki sualim üzerine Tica
ret Bakanı tarafından açıkça beyan olunmuştur. 

7. — Nihayet; kardeşleriyle ilgili olmak üzere kendisinin ikaz edildiği, eski Gümrük ve Tekel 
Bnkaını İbrahim. Tekin tarafından açıkça ve yazılı olarak iddia olunmuştur. Bu zat, son zamanlar
da Başbakanın Genel Başkanı olduğu partiden ihracedilmiş bulunmaktadır. 

8. — Başbakan'ın bir taraftan açıkça hesap vermek istediğini söylemesi ve kim ne biliyorsa 
siylesin demiş olması, diğer taraftan da soruşturma Hazırlık Komisyonunun kuruluşundan bu ya
na hazırlık incelemelerini durdurmaya ve engellemeye teşebbüs eder görünmesi, ayrıca dikkatler
den kaçmamıştır. 

Gerçekten; Soruşturma Hazırlık Komisyonumuza verdiği yazılı görüşünde, Başbakan tama-
•men yersiz olarak Anayasanın 132 nci maddesinin üçüncü fıkrasının Meclis Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu çalışmalarının durdurulmasını gerektirdiğini iddia etmiş; bu yersiz iddia, komisyonun 
Adalet Partili üç üyesi tarafından benimsenerek bir önerge ile Genel Kurula getirilmiş ve Adalet 
Partisi Grupu çoğunluğunun oylariyle Anayasaya aykırı bir genel kurul kararı alınmıştır. 

9. — Bu safhada komisyon başkanının şahsı ile ilgili olmak üzere şiddetli bir kampanya yü
rütülmüş, Adalet Partisinden ve komisyondan istifa ettiğine dair haberler yayılmış, Komisyon 
Başkanı îhsan Gürsan'ın, aksi yöndeki açıklamalarına rağmen kampanya durmamıştır. Nihayet 
komisyon başkanı Gürsan başkanlıktan ve komisyon üyeliğinden /çekilme kararı almış, bir 
müddet sonra da Adalet Partisinden ihraç edilmiştir. 

10. — Sekiz kişiilik Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 5 Adalet Partili üyesinden biri olan 
ve raportör seçilen Diyarbakır Senatörü Selâhattin Cizrelioğlu hakkında açık ve kapalı şekilde 
ağır ithamlar yapılmış ve nihayet hu zat ta kesin ihraç talebiyle haysiyet divanına sevk edil
mek suretiyle Adalet Partisinden ve komisyon üyeliğinden istifaya zorlanmıştır. 

11. —• Adalet Partili bâzı milletvekillerinin istifaları Ve ihraçları suretiyle Adalet Partisinin 
Parlâmentodaki üyeleri azalınca komisyonun yeni oranlara göre 10 kişi olarak tamamlanması ka
rarlaştırılmıştır. Açıkça Söyliyeyim ki ; komisyonun ilk kuruluşunda 8 üyeden 5 inin Adalet Par
tisine mensup kimseler oluşu ile sonradan değişen oranlara göre komisyonun üye sayısının 10 a 
çıkarılışı ve bunlardan 6 sının Adalet Partisi m ensubu olması arasında, soruşturma hazırlık ça
lışmaları bakımından, bir farklılık düşünülemez. Adalet Partisi, bâzı üyelerinin istifa etmiş ve 
bâzı üyelerinin partiden ihraç edilmiş bulunmasına, rağmen Millet Meclisinde de, Cumhuriyet 
Senatosunda da ve dolayısiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısında da sayı üs
tünlüğüne sahiptir. Bu bakımdan, komisyon üye sayısının 8 den 10 .a çukanlmasunan H^zartı'k 
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Komisyonu çalışmalarınla etki yapmak maksadını taşıdığı düşüncesi haksizdir. Ekseriyet her hail
de Adalet Partisi Gruplarına mensup kimselerde bulunacağına göre, Sorutturma Hazırlık Ko
misyonunda bağımsızlara yer verilmiş olup olmamasının da Adaleıt Partili ekseriyeti değiştire-
miyeceği bedihidir. Bu. bakımdan, Soruşturana Hazırlık Komisyonunda birbirini temsil etmesi 
mümkün olmıyan bağımsız üye bulunmayışı Soruşturana Hazırhlk Komisyonu çalışmalarını etkile
mek kasdiyle bağlantılı gösterilemez, 

Şu kadar k i ; Adalet Partili üyeler 6 kişi olaıalk sahiboldukları ekseriyeti, maddî vakıaların 
değerlendirilmesine yer vermeksizin oy kullanmak suretiyle maalesef ters bir karar alınmıası için 
kullanmışlardır. 

!İ2. — Soıruşturima Hazırlık Komisyonumuzun çalışma süresinin sona ereceği günlerde, Başbaka
nın kardeşleriyle ilgili yayın yapan gazete soraımluları aleyhine .açılmış tazminat dâvasında; 
davalı gazete sorumluları avukatının verdiği oevap lâhiyası .muhtevası, Başbakan ve yakın çev
resi tarafından, bütün yolsuz, usulsüz ımuamel eleri ve soruşturma konularını ortadan kaldırıcı 
bir sebep gibi geniş ibir propagandanın konusu haline getirilmek istenmiştir. Halbuki; tazminat 
dâvasını savunma görevini almış olan bir avukatın kendi meslekî faaliyetinin ifası sırasında kendi 
şahsi takdirine göre seçtiği savunma tarzının, vakıalara ve Meclis Soruşturma Müessesesine en 
küçük ölçüde tesiri olamaz. Nitekim evvelâ Başbakan tarafından ortaya atılan ve sonra Adalet 
Partili üç komisyon üyesi tarafından benimsenen Anayasanın 132 nci maddesiyle ilgili yersiz iddi
anın Türkiye Büyük Millet Meclisindeki müzakeresi sırasında, hukuk açısından değersizliği orta
ya konduğu sırada, bu ihtimal Güven Partili hatipler tarafından belirtilmiş 'bulunuyordu. Ayrıca 
Genel Kurulun aldığı Anayasaya aykırı kararın iptali talebi ile Anayasa Mahkemesine Turhan 
Eeyzioğlu imızasiyle takdim olunan 4 . 5 . 1970 tarihli dâva dilekçesinin 9 ncu sayfasında da şöy
le denilmiştir: 

«Başbakanın şikâyeti üzerine açılmış bir hakaret veya Başbakan tarafından açılmış bir tazmi
nat dâvasında bu dâvaya bakacak olan mahkeme, Başbakanı muhakeme etmez ve dolayısiyle Baş
bakanın vazife suiistimali yapıp yapmadığına dair hüküm tesis eylemesi söz konusu olamaz. Bir 
hakaret dâvasında mahkeme, sureti iddia ve müdafaaya 'göre sadece Başbakana karşı bir haka
ret suçunun tekevvün edip etmediğini ve sanık olarak gösterilen şahsın hakaret fcasdmm bulunup 
bulunımiadığını araştırır; cezayı müştekim durum varsa mahkûmiyeti karara bağlar. Sanık da 
aleyhindeki iddialara karşı kendisini .çeşitli yollardan ve çeşitli surette savunabilir. Meselâ hâdise
nin Başbakana hakaret ile ilgisi olmadığını yahut hakaret kasdı bulunmadığını ısöyliyefbfilir ve 
açaklıyabilir.» 

Güven Partisi adına Anayasa Mahkemesine verilen iptal dâvası dilekçesinde "bir ihtimal ola
rak belirtildiği gibi, dâvâlı gazete sorumluları vekilinin müdafaa tarzından Başbakanın ve onu 
her ne pahasına olursa olsun savunma gayreti içinde görünen çevrenin, Meclis Soruşturmasına 'ar
tık yer kalmadığı mânasını çıkarmaya çalışmaları başlı başına dikkat çekecek bir zaaf noktası 
teşkil eder. 

Bir gazetenin ne yayınların ile ne de bir savunma avukatının beyanları ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kendisini bağlı sayamaz, 

Yasama organının Anayasaya göre devri kabil olmıyan denetleme yetkisi bakımından, Başba
kan lehindeki veya aleyhindeki yayınlara göre karar verilmesi asla söz konusu olamaz. 

NETİCE : 
Başbakanın yakınları ile ilgili yolsuz, haksızve kayırma mahiyetinde beliren çeşitli muamele

ler dolayısiyle Başbakanın cezai sorumluluğunun olduğuna da, olmadığına da ancak ciddî bir tah
kik sonunda karar verilebilir. Sabit olan hususlar ve Soruşturma. Hazırlık Komisyonunun teşki
linden bu yana olayların cereyan tarzı, bir Meclis Soruşturmasının kaçınılmazlığını göstermekte
dir. 

Olayları inkâr ederek yahut siyasi komplodan, veya tertipten bahsederek Meclis Soruşturmasın
dan kaçınmak 'mümkün olmadığı gibi, Başbakanı, şimdiden suçu sabit olmuş, Yüce Divanca mah-
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'kûm edilmiş gibi saymak da yersizdir. Süleyman Demirel.'in Başbakanlık makamını, tahkikat
tan kaçınır 'durumda korumaya çalışması kendisine de başında bulunduğu Adalet Partisine de, 
hür demokratik rejime de hiçbir fayda .sağlıyamaz. 

•Birleşik Toplantı içtüzüğünün 14 ncü maddesinle göre kurulan Hazırlık Komisyonumuzun bu 
gerçeklerin ışığı 'altında soruşturma açılamasının gerekli «olduğuma karar vermesi bir zaruret idi. 

Komisyon raporu iş/bu muhalefet gerekçesiyle 'birlikte incelendikten sonra T. B. M. Meclisinde 
yapılacak müzakerelerle durumun daha fazla aydınlanacağıma ve Genel Kurulum salim ve isa
betli karar vermek basiretimi göstereceğime inandığımı saygiyle arz ederim. 

13 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
Güven Partisi Grupu Üyesi Antalya Senatörü 

Mehmet Pırıltı 

MUHALEFET ŞERHİ 

1. Nevşethir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu ile Ooruun Milletvekili Cahit Amgm tara
fından Millet Meclisi Başkanlığına verilen bir sorutturma önergesinde : Başbakan Süleyman De
mirci'm kardeşleri Hacı Ali Demirci ile Şevket Demireıl'in resmî bankalardan aiMıkları kredilerde 
ve Devlet Dcmiryollarmdam satımalınan arsa konusunda, BaşShâkanıkk görevini kötüye kullanım'ası 
seJbelbiyle hakkında Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi uyarınca Soruşturma Hazırlık Tahki
katı! açılması istenmiştir. 

Bumun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan seçim sonunda teşekkül eden Komis
yonun terekküb tarzı Adalet Partisi tarafından beğenilmeımiş ve kumlusundan itibaren çıkarılan 
güçlükler Komisyonum çalışmasına da intikal ettirilerek tarafsız çalışması ve isabetli sıonuca ulaş
ması devamlı şelkilde önlemimiştir. 

Adalet Partisinin, daha Komisyonumuzun, teşekkülünden önce bu Komisyonda Başibakan aley
hine değil, lehine bir karar çıkarılmasını istediği her çeşit davranışlarla belli olmakta idi. Fakat 
Komisyonumuzun ilk kuruluşunda, Adalet Partisi Grupu tarafımdan gösterilen adaylardan ikisi 
yerine başka iki A. P. li aday seçilmesi, Komisyon çalışim alarmı geniş şekilde aksatmış ve ilk Ko-
mıisyomidan !bir karar çıkmaması için A. P. li üyelere A. P. Grupundan her çeşit engelleme yapıl
mıştır. Nitekim daha Komisyonumuz çalışmaya başlamadan önce Komisyon üyesi Sayın Yiğit Kö-
ker tarafımdan Millet Meclisi Başkanlığına müracaat edilerek yapılan Komıisyon seçiminin İçtüzük 
hükümlerine aykırı olduğu iddia edilmiş ve iptali talcbolunlmuştur. Bil âhara her ne sebepten ise 
Sayın Yiğit Köker T. B. M. M. Başkanlığıma verdiği önergeyi geri almış ve Komisyonumuz Sayın 
İhsan GürSan'ım Başkanlığında çalışmaya başlamıştır. 

Komisyonun kuruluşuna -/olan güvensizlikleri "böylece ımeydana çıkan Adalet Partili üyeler, 
daha ilk çalışmalarda, soruşturma önergesinin kapsamına giren konularım sıhhatli bir sonuca ulaşa
cak şekilde araştırılmasına karşı çıkmışlardır. 

Bu arada aleyîhinde soruşturma önergesi verilmiş olan Başbakan Süleyman Demirel, Komisyo
numuza verdiği yazılı savunmada Komisyonumuzun yetkisizliğimi iddia etmiş ve Anayasamızın 
132 nci maddesi .muvacehesinde, aynı konuda mahkeımeye dâva açtığı için soruşturmanın dâva sonu
na kadar ertelenimesi gerektiğimi iddia etmiştir. 

Sonradan Adalet Partisinden ayrılan Komisyonun ilk Başkanı Sayın İhsan Gürsan ile Sayın Se-
lâhattin Cizrelioğlu dışında kalan A. P. li Komisyon üyeleri Sayın Demirel'in bu savunmasına ka
tılmışlar ve Komisyonumuzun yetkisizliğini savunmuşlardır. 

Bütün bu itirazlar, yetkisizlik savunmaları ve A. P. li üyelerin Başbakanla aynı paralelde dü
şünmeleri, Kdmisyonumuzdaki A. P. li üyelerim taraflı hareket ettiklerimi ve her ne olursa olsun, 
Komisyondan Başbakan Demirel aleyhine bir karar çıkmasını önlemek hedefini güttüklerini gös
termekte idi. 
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ıBu arada Komisyonumuza verilen bir aylık çrJ ışma süresi bitmiş fakat tahkikat ikmal edile
mediği içıin Komdsyon Başkanlığı tarafından T. I>. M. Meclisi Başkanlığına tezkere yazılarak bir 
uyluk ek süre istenmiştir. 

Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 14 ncü maddesine göre Komisyonun bir aylık süre içinde çalış
masını tamamlıyamadığı takdirde bir ayluk mehil verilmesi zorunlu ve uygulamada bıî yolda iken 
T. B. M. M. Ortak Toplantısında Komisyonum azım bu talebi görüşülmeden Komisyonun üç üye
sinin müştereken verdikleri bir önerge konuşulmuş, gündeme alınmış ve o önerge kabul edildiği 
için de Komisyonumuza mehil verilmemiştir. 

Komisyon üyelerinden Sayın Yiğit Köker, Ahmet Çakmak, Mazhar Arılkan tarafımdan Bir-
1< şik Toplantı Başkanlığına verilen önergede, Anayasanın 132 nci maddesi ileri sürülerek Baş
bakan Sayın Süleyman Deımirel tarafından Güm.ydıın Gazetesi aleyhine dâva açılmış olması do-
layısiyle, Mecliste bu konuda soruşturma yapıla'aıyacağı ileri sürülmüş, bu görüş, usul hükümle
rine ve Anayasaya aykırı olduğu halde A. P. oylariyle Mecliste kabul olummuş, bu suretle Komis
yonumuzun çalışması tatil olunmuştur. 

Bu arada muhalefet partisi tarafından bu Mt vlis ıkararı aleyhine Anayasa Mahkemesine gidil
miştir. Henüz Anayasa Mahkemesi tarafından bir I arar verilmeden Komisyon Başkanı Sayın İh
san Gürsan baskı gördüğünü iddia ederek Komisyon Başkanlığından ve Komisyon üyeliğinden 
istifa etmiştir. 

(Bu çeşit itirazlar, baısıkılar Anayasa ve İçtüzük dışı davranışlar, Komisyona olan güvensiz
likten ve Komisyon çoğunluğunun tarafsız olarak vereceği karardan duyulan endişeden ileri 
gelmekte idi. 

Nitekim bir süre sonra Anayasa Mahkemesi, T. B. M. Meclisinde alman kararı iptal etmiş, 
anayasanın 132 nci maddesinin, aynı konuda mahkemelerde dâva olması halinde, Mecliste bir 
Bakan hakkında soruşturma açılmasına mâni olmadığı, böylece kesin karara bağlanlmıştır. 

Bu karar üzerine Komisyonumuzun tekrar çalışmaya devamı zorunlu olduğundan Sayın İhsan 
Gürsan'dan boşalan üyelik için seçim yapılmış, bu üyeliğe Niğde Milletvekili Sayın Naci Çerezci 
seçilmiştir. Ancak Anayasanın 90 nci maddesine aykırı olarak seçimden bir gün önce A. P. Gru-
punda toplantı yapılmış ve soruşturma konusunda görüşme yapılmıştır. Aleyhinde soruşturma 
açılması istenilen Demirel'in A. P. Grupunda bu konuda konuşması ve grupta müzakere açılması 
Anayasanın 90 nci maddesine aykırıdır. Sayın Süleyman Demirel, bu grup toplantısında Ko
misyonunu, soruşturmayı kısa sürede bitirmesini istemiş, âdeta kendi partisinin Komisyon üyele
rine direktif vermiştir. Bu Anayasaya aykırı toplantı, konuşma ve direktif, Komisyonun A. P. li 
üyeleri üzerinde etkili olmuştur. 

Komisyonda uuzn süre Başkan seçilenle mesi yüzünden çalışmalar gecikmiş, bu arada tarafı
mızdan, T. B. M. M. Başkanlığına, Adalet Partisinden 26 milletvekilinin ihracedilmesi ve bâzı is
tifalar olması sebelbiyle, Komisyondaki temsil oranının da eksilmesi gerektiği hususunda müracaat 
yapılmıştır. Bu konu, ilkin Basjkajnlılk Divanınca grup temsilcileri arasında, ıbilâhafa T. B. M. Mec-
1: inde görüşülüp tartışılmış, 9 yıldan beri oranlaı 450 üye esası üzerinden yapıldığı halde, 
bu esastan ayrılaraik bu kere Mecliste grupu bulunan partilerin milletvekilleri sayısının toplanıl 
üzerinden yapılmış, böylece de A. P. n:n Komisyonlardaki üye sayısı azalacağı yerde artmıştır. 
Bu usul sırf Komisyonumuzda Adalet Partisi üye sayısını azaltlrnamâk, aksine çoğaltimaık, böylece 
Komisyonumuzda çoğunluğu sağlıyarak istenilen karan çıkartmak: için yapılmıştır. Başlbakan De
mirel lehine karar çıkarabilmek için 9 yıllık Meclis tatbikatının da değiştirilmesi üzerinde önemle 
durulacak fbir husustur. 

Bu arada bir önemli husus da Komisyon Sözcüsü ve Adalet Partisi Diyarbakır Senatörü Salâhat-
tin Cizrelioğlu'nun durumudur. Sayın Cizreilioğlu'nun durumundan ve kullanacağı oydan şüphele
nen Adaılet Partisi yöneticileri, kendisini Komisyondan düşürebilmek için partiden ihracı cihetine 
gitmişler, Komisyona seçilme tarzı ve Komisyonda Başkanlığa adaylığı koyması gibi taibiî haki a-
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rmı kullanması sebebiyle A. P. Yüksek Haysiyet Divanına sevk edilımiiş, Sayın Oizrelioğlu da 
bu sıelbeple A. P. den istifa etmiştir. 

Yukarıda özetlediğimiz olaylar açık seçik bir hususu ortaya koymaktaJdır. O da Adalet Partisin 
ndn Komisyonumuzun tarafsız ve rahat çalışmasını ve gerçekleri olduğu gibi ortaya çıkarmasını is
temeyişidir. Anayasa ve İçtüzük zorlanarak çeşitli engellemeler yapılmış, Kolmiisyona seçilen üyeler 
üzerinde baskı icra edilmiş, istifaya zorlanmış, Komisyon oranı aleyhe değişecekken, lebe değişti
rilmiş, tahkikat ikmal edilmeden, deliller tamamen toplanmadan da tahkikatın bittiğine Adalet Par
tili üyelerin oylariyle karar verilmiştir. 

Diğer taraftan Günaydın Gazetesinden istenen bilginin ellden gönderileceğini bildiren cevabı 
teli Komisyonda okunmamıştır. Aynıca Ali Denıirel ve Şevket Demirel'e ait Maliye Bakanlığından 
istenen vergi kayıt lan da Kolmisyona, karar ittihazından bir gün sonra gelejbilmliştir. 

Hülâsa : 
1. Komisyonun aleyhine soruşturma açı1!an Sayın Süleyman Demire! lehinde karar verebilmesi 

için Adalet Partili üyelerin seçimine büyük bir itina gösterilmiştir. 
2. İstenilen üyelerin seçilememesi karşısında Komisyonun çalışması önlenmiştir, 
3. Komisyonun A. P. üyeleri üzerinde A. P. G-rupunda baskıda bulunulmuştur, 
4. Anayasa ve İçtüzük, ihlalleriyle Komisyonun çalışması geri bıraktırılmıştır. 
5. Parti baskısı ile Komisyonun eski Başkanı Sayın İhsan Gürsan ve eski Sözcüsü Savın Salâ-

hattin öizrelioğlu Komisyondan, Partiden uzaklaştırılmıştır. 
6. Partili Komisyon üyeleri üzerindeki bu ağır baskı ve uygulamalar diğer A. P. li Komisyon 

üyeleri üzerinde de etkili olmuştur, 
7. Kdmisyonda'ki üye oranının Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırı olarak değiştirilmesi, 

Komisyonu Anayasaya aykırı bir kuruluş haline getirmiştir, 
*8. — A. P. H üyeler tahkikatın başından sonuna kadar peşin hükümlerle ve taraflı bir şekilde 

davranmışlardır. 
Komisyonumuzun bu çeşit Anayasa vie İçtüzük dışı baskılara mâruz kalması, üyelerin istifa

ya zorlanması, Anayasanın 90 ncı maddesine aykırı olarak grupta karar alınarak komisyon üye^ 
lerinin bu kararlara uygun 'harekete zorlanması, komisyonumuzun tarafsızlığını geniş şekilde ih
lâl etmiştir. Bu sebeple baskı ve etki altında ka rar vermek zorunda kalan A. P. li üyelerin kendi 
çoğunluklariyle alınan karar gerçeğin değil, partizan bir görüşün neticesi olmuştur. 

Böylece Sayın Süleyman Denıirel, kendi partisi kanadını komisyonda temsil edilen üyeler 
üzerinde siyasi baskısını sürdürmüş olup, bu davranışı hakkındaki iddiaların ciddiyeti ve itiham-
ların kendisi ile bağlantılı olduğunun en kuvvetli delili erinden biridir. 

I I - îddiallann incelenmesine gelince : 

A) TCDD arsası meselesi : 
İddia : Günaydın Gazetesinin 10 Şulbat T970 günlü sayısının birinci 'sayfasında «Devlet Demir

yollarına ait Ankara Gar muhalinin Denıirel'lere el altından 702 000 liraya taksitle satıldığı ha
beri yayınlanmış, böylece TCDD ye ait arsaların değer fiyatından çok az fiyatla ve taksitle B>a§-
bakan Demirel'in kardeşine satıldığı vesikalariyle birlikte ortaya konulmuştur. 

Eski TCDD Genel Müdürü, halen Sakarya Milletvekili, Vedat önsal, bu arsallann Demirci'
lere müsait şartlarla satılmasında B.aşbakan Süleyman Demirel'den tazyik gördüğünü beyan et
miştir» şeklindedir. 

Bahsi geçen yer ; '$1.050 sayılı plâMla tevhitten sonra 7877 numarayı- almış ollan adanın 3 nu-
maralı parselinde TCDD nin şayian mutasarnıf olduğu '2.Ö10 metrekare arsadır. 

7377 ada; Ali Demire!'in teklifiyle yapılan 61.050 sayılı plân tadilâtından önce 1057 yılında 
konkur sonucu düzenlenen 34.64*3 sayılı nâzım plânda 7 '3'6i5 ve 7 3106 ve daha önceki kadastro 
parselasyonunda 15 parselden mürekkep 2 569' ada idi. 

>'34.643 sayılı nâzım plân bu parselasyonu iptaJİ ederek adayı geçirdiği yollarla ikiye bölmüş, 
jbu suretle teşekkül eden 7 365 ve 7 366 adalarda yeni parseller vücuda getirmiş, TCDD nin 7158 
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ada, 46 parseldeki arazisinden 29,5 metre genişliğinde bir yol açarak 14 ı800 metrekaresini almış 
ve îmajr Kanununa -dayanarak '3 765 ada 2 ve 3 parsellerde TCDD ye 39Ö nuetrekare tahsis yapa
rak bu parselleri şuyuulandırmıştır. 

'Tamamen nâzım plâna uygun Olarak 1965 senesinde düzenlenen 515.950 nutoraralı plânlada 
?5'8 ada 46 parselin 514 metrekaresi 7 305 ada 2 parselde, 85 metrekaresi ayna ada 3 numaralı 
parselde şuyuulandınlmış ve 14 800 metrekaresi de yol için istimlâke tabi tutulmak üzere 'bıra
kılmıştır. 

Her iki plân da bu alanı yüksek inşaat bölgesi olarak kabul etmiş ve 7 '306 ada 3 parselte bir 
çocuk bahçesi, 2 numaralı parsele otopark ve '1 numaralı parsele de özel okul gibi tesisler yer
leştirmiştir. 

9 . 10 . 1966 tarihinde e'ski 2569 alda 2, 3, 12, 13 parsellerin sahibi d a n Salih San, avukatı va-
sıtasiyle, Ankara İmar Müdürlüğüne müracaat ederek bu gayrimenkul hakkında tanzim edilen 
yeni imar plânının 7366/3 imar ve 55950 plân numarasiyle idare heyetinin 1 . 10 . 1965 gün ve 
592 sayılı kararı ile tasıdik edildiğini arsalarının bir knsımmm özel okul yeri olarak ayrıldığını ve 
başka cins bina yapmaya müsaade edikniiyecek hale geldiğini öğrendiklerini, bu yerin okul mm-
takaısı oıKmafdığım, normal bina yapmak istediklerini, 9 . 10 . 1965 tarihli dilekçe ile de burada ço
cuk bahçesine lüzum bulunmadığını ileri sürerek itiraz etmiştir. 

İmar îdare Heyeti 22 . 10 . 1965 tarih ve 956 sayılı Kararı ile «Nazım plân esaslarına göre 
tanzim edilen tasdikli tatbikat ve inşaat tarz plânının değiştirilmesine mahal bulunmadığı cihet
le 7306/3 parseldeki çocuk bahçesinin kaldırılması taleJbinin reddine» karar vermiştir. 

27 . 2 . 1968 tarihinde bu kere Ali Demirel ve Salih San imzalariyle verilen müşterek dilekçe-
de 7305 aldanm 3, 4, 5 ve 7306 adanın 1, 2, 3, 4 parsellerinin mâliki bulundukları, 3, 5 parselin 
imarca özel okul yeri olarak ayrılmış ve bu okulların binaları yapılarak okul olarak faaliyete geç
miş bulunlduğu, bunun hariöinide kalan 7365 adanın 3, 4 ve 7366 aldanm 1, 2 parsel sahalarının da 
o/kul sahalarına ilhakı ve vaziyet plânında görülen yol ve çocuk bahçesinin kalldınlıması istenmiş, 
îmar İdare Heyeti 17 . 5 . 1968 tarih ve 347 sayılı karan ile bunu kalbul eltmiş ve bu tasdik 
edilerek 61050 sayılı plân -meydana gelmiştir. 

Bunun neticesinde yol ve çocuk bahçesi kalktığından ve eski yollar da kapandığından eski 
şuyuulan'dırtmadaki 599 metrekare yer 2010 metrekareye yükselmiş, belediyenin yol için istimlâk 
mecburiyeti âk Î4800 metrekareden 12876 metrekareye düşmüştür. 

Buraya kaldar verilen izahattan çıkan netice : 

1. Ada nazılm imar ve 55950 uygulama plânlarında yüksek inşaat bölgesi olarak kabul edilmiş, 
bu sebepdem de Ankara Şoförler Demesine inşaat ruhsatiyesi verilmemiştir. 

2. ' Salih San'm çocuk bahçesinin kaldırılması talebi reddedilmiştir. 
'3. ı'Salih San, Ali Demirel ile ortak oMuktaıı sonra diğer parstellere okul inşaat ruhsatı veril

miş ve yolların ve cOcuk bahçesinin kalldınlıması talebi de kalbul edilerek sa'ha nazım imar plânı
nın önifförldüfrü yüksek insıaat blölgreısi halinden çıkanlıp özel okul sahası haline getirilmiştir. 

Ali Demirci'm müracaatı ile yapılan 61050 sayılı plânla 3765 ve 3766 adalann birleştirilmesin
den teşekkül eden 3767 adanın 3 numaralı parseli Ali Demirel 7300 ve TCDD 2010 metrekare his
setti olmak üzere şuyuulanidınlmıştır. Şuyuun gayrıımen/kulün her cüzü şayiinde bu oranlda olduğu 
izahtan varestddar. 

Ali Dem'rM 3 . 9 . 1968 tarihinde TCDD na müracaatla imarca, özel okul saham olarak düzen
lenen 24000 metrekarelik bu adada 3 parselde TCDD nın şayian mutasarrıf olduğu 2010 metreka
renin kendisime s&tıilımasım istemiştir. 

Ali Demirci'm bu istedi karsısında TCDD evveloe Yönetim Kurulunun aldığı karara göre bu 
giîbi arsa mtaslannda Emlâk ve Kredi Bankası île Emniyet Sandığına ayn ayrı değer ekspertizi 
yaüTİmıası lâzımken 30 . 9 . 1968 tarihinde yalnız, Emlâk v« Kredi Bankasına müraeaat edip değer 
takdirini istemiştir. 
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Banka arsanın tamamına yani Ali Demirel'in hissesi olan 7300 metrekare ile TCDD niıı hissesi 
olan 2010 metrekarenin toplamı 9310' metrekare yere 3 250 000 lira değer takdir etmiştir ki 1 086 
lira ekspertiz ücretinin ilâvesiyle metrekare 350 lira olmakta ve 2010 metrekarelik hissenin bedeli 
702 686 lira tıutmaktadır. 

Ali Demirel bu bedele, fahiş olduğunu ileri sürerek itirazla metrekaresi 200 liradan iki yıl tak
sitle satılmasını teklif etmiş, TCDD fiyatta ısrar, taksitle satışı kabul etmiştir. 

Burada şayanı dikkat ©lan nokta Emlâk ve Kredi Bankasının kredi tezyidi için munzam te
minat sadedinde Ziraat Bankasının talebiyle-yaptığa aynı yerin ekspertizimde amanın metrekare
sine 600' lira değer koymuş olmasıdır. Aynı yerin satışta başka, ipotekte (başka değer iktisabı hu-
kukan tecviz edilemiyeceğine göre TCDD satıştan. : 

2010 X 600 = 1 206 000 
2010 X 350 = 702 686 

508 314 lira zarar etmiştir. 

Sonradan 2 numaralı parseldeki TCDD hissesinin de satmalına talebi üzerine, çıkan dedikodu
ları dikkate alan TCDD nin yaptırdığı değer tesbitinde ise metrekareye 1 500 lira kıymet biçil
miştir. Bu takdirde ise zarar: 

2010 X 1 500 = 3 015 000 
2010 X 350 P= 7021686 

2 312 314 liradır. 

Netice : 

1. Nâzım imar ve tatbikat plânları ile yüksek inşaat alanı olarak tesbit edilen ada, başkalarına 
(Şoförler Derneği Yapı Kooperatifi ve Salih San) inşaat ruhsatı verilmediğinden, Ali Demirel'in 
eline geçtikten sonra yeni bir tadille tamamen özel okul sahası olmuş, bu suretle şehrin bn kıs
mının nâzım plânla tesbiit edilen hüviyeti değişmiş, dolayısiyle arsalar bu maksatla kullanılması 
halindeki değerini kaybetmiştir. Nitekim adanın 'aynı hüviyeti muhafaza eden 2 numaralı par-
selindeki metrekare değeri 1 500 liradır. Eğer TCDD 3 numaralı parseldeki hissesini, yüksek in
şaat müsaadesi hüviyetiyle satabilseydi eline geçecek para, yukarda işaret edildiği gibi 
2010 Xf 1 500 = 3 015 000 lira olacaktı. 

Burada TCDD nin 61050 numaralı plâna zamanında itiraz etmemek gibi önemli bir kusuru var-. 
dn\ 

2. TCDD bu arsadaki hissesini, yıllık arsa satış plânına göre değil, Ali Demirel'in teklifi üze
rine satmaya karar vermiştir. Böyle bir teklif olmasaydı satmak kararında değildi. 

Burada TCDD eski Genel Müdürü, Sakarya Milletvekili Sayın Vedat önsal'm, basındaki satış 
için tazyik gördüm beyanları, Komisyonun, içtüzüğe göre, şahit dinleme yetkisi olmadığından de
ğerlendirilememiş, ilgililerin bu noktaya mâtaıf izahları da, Komisyonun iki devredelki çalışması 
arasında, muğlâk kalmıştır. 

3. — TCDD nin 61050 numaralı imar tâdilâtiyıe 599 metrekareden 2010 metrekareye çıkarılmış 
olan hissesi aslında kendileri için fazladan bir kazanç değildir. Zira bunun mukabilinde istimlâk 
edilecek arazisi 14 800 metrekareden 12 875 metrekareye düşmüş, yani Belediyenin bu miktar için 
vereceği parayı Ali Demirel vermiş olmaktadır. 
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Buna mulkabil : 
a) Yolların iptaliyle ada bütünleşmiş, zayiat} ortadan kalkmış ve dolayısiyle Ali Demirel'e 

gere kullanma değeri artmış, fakat artık başka i§o yaramaz olduğundan hissedarı TCDD için 
rayiç bedeli düşmüştür. 

b) Çocuk bahçesi iptal edilmekle diğer parsel de bütünlenimiş ve yine Ali Demirel'e göre 
kullanma değeri artmıştır. 

c) Bdediye yüksek inşaat sahasının ortadan kalkması ve nâzım plân ilkelerinin bozulması 
pahasına daha az istimlâk bedeli ödemek durumuna .girmiş, yani kârlı çıkmıştır. 

4. — Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 20 . 10 . 1969 tarihli raporunda «TCDD perso
neline kurulmuş kooperatifler dışındaki bazı alıcıların (meselâ Ali Demirel'in) peşin para veremi-
yeceklerini bildirerek, kendilerine taksitle ödeme yapma istemeleri ve bunun idare tarafından ka
bulünü» tenkidetmiştir. Şu halde İktisadi Devlet Teşekkülerinde bu tarz satış teamül değildir. 

Hal böyle iken 102 000 lirası peşin, 200 000 lirası Ekim 1970, 400 000 lirası Ekim 1971 de ve-
rilmelk suretiyle taksitle satış yapılmıştır. 

Bundan : 
a) Ali Demirel 102 000 lira ödiyerek iktisaî)ettiği arsayı Ziraat Banlkasına alış bedelinden 

daha yüksek bedelle ipotek etmek suretiyle kredi tezj^dinde kullanarak menfaat sağlamıştır. 
b) Mütemadiyen zarar etmekte ve zararı Hazır eden ödenmekte olan TCDD 600 000 lirayı o 

yıl, o miktar zararına karşılık kullanmak imkânndan yoksun kalmış, dolayısiyle hem kendisi ve 
hem zararı ödiyen Hazine bu muameleden mutazarrır olmuştur. 

5. — Usulsüzlüklerle dolu muamelenin Sayın Başbakana sirayeti, şahit dinleme yetkisi olmadı
ğından Sayın Vedat ÖnsaPın ve Sayın İbrahim Tekin'in beyanları dışında, makamına bağlı Yük
sek Denetim Kurulu raporu ile kendisine intikal eden duruma bigâne kalmalarıdır. Bu itibarla 
konu üzerinde hiç değilse daha açıklığa kavuşulması noktasından, soruşturma açılmasına lüzum 
vardır. 

6. Bu hususta rapor düzenliyen Yüksek Denetleme Kurulu Üyelerinin görevlerinden alınmış ol
ması da, muamelenin Sayın Başbakana sirayeti r.oktasından, bir kanaat uyandıracak mahiyette
dir. 

B) Sanayi Kalkınma Bankasının 1 200 000 dolar tahsisi : 
İddia: Günaydın Gazetesinin 9 Şubat 1970 güniü sayısında «Türkiye'ye açılan 22 milyonluk dış 

kredinin yarısını tek başına Demirel'ler aldı» başLpı altında yayınlanan bir haberde «Avrupa Ya
tırımlar Bankasının yanım kalmış projeler için açtığı 2 500 000 dolarlık kredinin 1 200 000 doları
nın Başbakan Demirel ailesine verildiği» açıklarım aktadır şeklindedir. 

Gerçekten Banka Terâkki Kolektif Şirketinin de ortalk olduğu 500 000 Tl. sermayeli ORMA Şir
ketinin bir proje ile müracaatı üzerine 1 200 000 dolar (10 800 000 Tl.) kredi açmıştır. 

Terâkki Kolektif Şirketi 1 . 1 . 1969 tarihinde bankaya bir proje tevdi etmiş, banka 8.8.1969 
tarihinde kredinin kullanılmasına başlandığı tarihten iki yıl sonra tediyeye başlamak üzere % 9 faiz 
ve 10 yıl vâde ile tahsis yapmıştır. 

Verilen izahata göre Avrupa Yatırım Bankası lürkiye'ye krediyi proje finansmanı şeklinde de
ğil, yıllık global tahsisler şeklinde açmaktadır. 

Bu global tahsisin Sanayi Kalkınma Bankası tarafından projelere tevzii sırasında Terâkki 
Kolektif Şirketinin projesi mevcut değildir. Banka o yıl global olarak tahsis edilmiş krediyi ken
d i m e daha evvel verilmiş ve tetkikatı ikmal edilerek tamamlanmış projelere tevzi etmiştir. Fa
kat 1 . 1 . 1969 tarihinde Terâkki Kolektif Şirketinim müracaatı vâki olunca, projenin dış finans
man tutarı olan, 1 200 000 dolar, bu miktara tekabül eden diğer bâzı projeler bir tarafa itilmek su
retiyle, derhal ve bu gibi muamelelerde görülmemiş bir süratle bu aile şirketine tahsis 'edilmiş 
vt bundan sonra da yeni bir aile şirketi olan ORMA sermayesini 20 000 000 Tl. ye çıkarmıştır. 
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Himaye burada hissedilmektedir. Kaldı ki, Plânlamaca şirketin bu proje dolayısiyle % 60 
yatırım indirimi, % 70 gümrük muafiyeti ve beş yıllık gümrük taksitlendirilmesinden faydalan
dırılması kabul edilmiştir. 

Bankaca açılan 1 200 000 dolarlık kredinin 400 000 dolarlık kısmımın akreditifinin açılarak 
luakiınaılarm sipariş edildiği yani kredinin firmaya fiilen kullandırılmaya başlandığı verilen iza
hattan anlaşılmıştır. 

Yukarda hissedildiği belirtilen himaye ancak soruşturma açıldığı takdirde vuzuha kavuşmuş 
olacaktır. 

G - Banka kredileri konusu : 
[Komisyon, önergede bahsedilen usulsüz açılmış ve yürütülmüş banka kredileri konusun

da alâkalı bankalardaki ervrak ve defterler üzerinde yaptığı tetkikata istinadettirmesi gerekirken 
bu yola gitmemiş bu kredileri açan ve devam ettirenlerin kendilerini koruyucu istikamette ver
dikleri ifadelere raporunu dayamıştır. Buna muhalifiz. Meselenin aslı şudur: 

Ali Demirel'in krödi müesseseleriyle (münasebeti M. Salih San ile özel okul işletmeciliği yap
mak teşebbüsü ile başlar. Bu, Ali Demirel'in özel Yükseliş Koleji Sahibi M. Salih San ile ortak
lığa bağladığı 1 . 6 . 1966 tarihidir. M. Salih San'm Ankara'da Şoförler Derneği Yapı Kooperati
finden satın aldığı '2 1508 ada 2, 3, 112, 13 numaralı parsellere ait borcu vâdesinde ödiyemediğin-
den dolayı Güven Sigortanın arsaları icra yoliyle satışına karar Verdiği 22 . 9 . 19)66 tarihinden 
4 ay öncesine tesadüf eder. Calibi dikkattir ki, bu ortaklık kurulduktan sonra ödeme için 3 yıl
lık yeni bir taksitlendirme sağlanabilmiştir. Kurulan ortaklık, âdi şirkettir. Ve Ali Demirel'in 
hissesi % 50 oranındadır. Bu oran 10 . 4 . 19İ07 tarihinde Ali Demirel%ı lehine % 85 olarak değiş
tirilmiş ve işte bu tarihten itibaren bir ve üç ay sonra Vakıflar Bankasına iki defa da, birbuçuk 
ay sonra da Ziraat Bankasına 101 Haıziran 1%7 tarihinde kredi için müracaat olunmuştur. Fir
ma, kredi açılmadan önce esasen Ziraat Bankası Yenişehir şubesinde açılan bir tevdiat hesabın
dan kasa ihtiyaçlarını yürütmekte idi. Bunu resmî bir kredilendirmeye döndürmek ihtiyaçiyle 
şubenin teklifi üzerine ilk olarak ortaya konulan ve birinci derecede Güven Sigortaya ipotek
li alan 2, 3, 12 ve 18 parsel numaralı arsaları 2 milyon 400 bin liraya ikinci derecede ipotek et
mek şartiyle 1 milyon lira borçlu cari hesap ve 1 milyon lirada senet karşılığı avans olmak üzere 
2 milyon liralık kredi açılmıştır. Bu limit yıl içinde şube tarafından mevzuata ve kanunlara ay
kırı olarak 4 milyon 200' bin liraya kadar kullandırılmıştır. Bu dönemde talebe velilerinin senet
lerinden çok bir aile şirketi olan Anter Şirketi nin milyonları bulan yüklü senetleri avansa alın
mıştır. Yapılan sözde ikazlara rağmen firmayı kredi limitine döndürmek kabîl olmayınca «Türk 
maarifine olaganüsitü yararlı olmakta bulunduğu» esbabı mucifoesiyle 12 . 11 . 19Ö8 tarihinde 
aynı arsaların ipotek derecesi üç» e yükseltilerek ve buna 14 numaralı parselde birinci derece 
ile ithal edilerek yeni biır 2 milyon 400 bin liralık ipotekle kredi 4 milyon liraya yükseltilmiş ve 
depasman bu suretle kısa bir müddet için giderilmiştir. Fakat nedense bu yeni devrede de himaye 
ve kayırma devam etmliş hiç şüphesiz: şube müdürünün müsaihamasiyle kredinin kullanma seviye
sinin 7,5 milyon liraya kadar fırlamasına göz yumulmuştur. Banka kontrolörlerinin 2 ayda bir 
olmak üzere şubeyi ve genel müdürlüğü 1968/10'-14-19 ve 1967/7-21-24-28U2i9-'3,l-&3 numaralı 
raporiarla ikaz etmiş dlmıaları hiç bir sonuç vermemiş kanunsuzluğu gidermek için yine teşebbü
sün öğrenci adedinin gittikçe arttığı, memleket millî eğitimlinde önemli bir boşluğu doldurduğu 
ve yeni aldığı arsa ile birlikte sahanın imarda özel okul sahası olarak tevrik edildiği» gerekçe
siyle 21 . 11 19'69 tarihinde arsalar üzerindeki ipotekler 4 ncü dereceye kadar yükseltilerek ve 
ipotek miktarı da 8 milyon 400 bin Tl. arttırılarak kredinin 11 milyon liraya kadar yükseltilmesi 
sağlanmıştır. 

Aradan iki ay geçtikten sonra verilen bir teminat mektubu dolayısiyle 16 . 1 . 1970 tarihinde 
Ziraat Bankası Yenişehir Şubesindeki restmî kredi sevij^eısi 17 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Bunlarldan ayrı olarak Özel Yükseliş Koleji adına yine Yenişehir şubesinde açılan 641/750 sa
yılı ticari mevduat heısabı yedekte kullanılarak zaman zaıman depasimanları gizleyici bir paratoner 

Mîllet MecMsi (S. Sayısı ': 239) 



— 85 — 

olarak hem de teminatsız ve hattâ mukavelesiz olaralk 'kullanılmış y e kanunsuzlukların başka ör
nekleri burada da verilmiştir. 

Bu hesaptaki muameleler üç türlüdür. 
1. Bizzat tevdi edilen çeklerle hesapta para oimadan Ödemeler yapılmıştır. 
2. Provizyon alınmadan diğer şubelerce çek kabul edilmiştir. 
3. Başka .şubelerce provizyon istendiği zaman hesap para olmadığı halde hakikat dışı beyanda 

bulunularak karşılığı olmadan ödeme yapılması imkân dâhiline alınmıştır. 
Bu kanunsuz ve usulsüzlükleri gizlemek için hariç şubelerden ödeme yapıldıktan sıonra Yenişe

hir'e bildirilen hesabı cari mektupları defterlere işlenlmömiş ve ödemeler muallâkta bırakılmıştır. 
Nitekim, bu şekilde; 13 Eylül ile 17 Aralık 1963 tarihleri arasmıda ki üç aylık müddet içinde 27 
ayrı muamelede ceman 3 milyon 741 bin 500 liralık ödemede bulunulmuştur. Bu konuda banka 
köntpıotörünün hazırlamış olduğu 19 Mart 1969 tarih ve sekiz numaralı raporda aynen şöyle denil
mektedir. «Şube, böyle bir duruim karşısında provizyonsuz ödemelere ait hesalbın cari mektupları
nı ilgili şubelere işlleme almadan iade etmesi gerekirken bu hesabı earilei'in iade değil bilâkis 
maksatlı olaralk uzun müddet elde tutulduğu görülmektedir.:» Şubenin buna karşı ileri sürdüğü 
mazereti dikkate değer buluyoruz. Sulbe cevabında diyor ki «hesabı cari listeleri çedik dolaba ko
nulduğunda kötü bir tesadüf eseri olarak dolabın gövdesi ile çekmece arasına düştüğünden o gün
lerde hesaplara intikal ettirilememişlerdir. Bil âh ara karşı şulbeleriinıizlden Gene] Merkez Eontrolu 
doJlayıisiyle ,gelen suretlerin asıllarının aranması sırasında düşen listeler bulunarak deriıal hesaplara 
intikal ettirilmiştir.» Bu cevabın ciddiyet derece d de Kcimisyonumıızun A. P. li üyelerince nazara 
alınmamıştır. Bu hesabın işleyiş tarzına bir nazar atfetlmek gerekli hale gelmiştir : Hesap baki
yesi müsait olmadığı halde qeMe ödenen muamelelerim tarihleri ve miktarları şunlardır : 

13 . il . 1968 hesapta 5085 lira varken çekle ödbnen 200 000 Tl, 
6 . 9 . 1968 hesapta 294 lira varken çekle ödenen : 450 000 Tl. 
10 . 9 . 1968 hesapta 21 794 lira varken çekle Ödenen : 315 000 Tl. 
8 . 10 . 1968 hesapta 141 410 lira varken çekle ödenen : 850 000 Tl. 
12 . 10 . 1968 ta. hesap 46-3' 590 Tl. borçlu iken çekle ödenen : 300 00O Tl. 
15 . 10 . 1968 ta. hesap 603 590 Tl. biordlu iken çekle ödenen : 200 000 Tl. 
22 . 10 . 1968 ta. hesap 420 410 matlup iken çekle ödenen : 11 00O 000 Tl. 

Bu hesaplarla ilgili köntrblor raporundaki ifade şudur : «Bu nevi işlemler için hesiabm çalış
tırılması gayri hukukî olup şubenin ikraz ettiği borçlu bakiyeler müeyyide dışında ve tamamen 
karşılıksız bulunduğu giibi plâsiman ve yetki müessesesi haricinde de kalmaktadır, th+ilâf ve 
rucu 'halinde banka alacağının akilbeti şimdiden kestirilemez.» Bunlardan ayrı (olaralk 31 . 12 . 1969 
tarihinde hesapta 2 806 lira 93 kuruş varken buna karşılık İsparta şaibesinden hirbuçuk milyon, 
Şulbeye iki kilometre mesafedeki Maltepe Şubelinde de 615 000 lira ödenmiş ve alacaklı hesaptaki 
borç. bakiyesi 2 milyon 112 bin, 193 liraya yükselmiştir. Genel Müdürlük 17 . 12 . 1969 tarihli ya
zı ile şubeye, «firmaya ıait ticari mevduat hesabının mevzuata -aykırı olarak deDasmanı gizi evi ci 
mahiyette 'ealıştırılmıası dolayısiyle plasman ve kredi üsitü işlemlere yer verildiği anlaısıl/mıstır. 
Mütaıaddît mektuplarda bildirdiğimiz halde buna devam edilmiştir, tekrar edilmemelidir.» dediği 
halde bu kanunsuz ve usufsüz -muamelelere devam^unimus. Snbe Müdürü yerinde ailıkonuİTnus ve 
•bankayı risk altına sokabilecek bu iffibi işlemler'n yapıl m'ajmasmı şulbelere ancak önerge verildik
ten ftonra 8 Mavi s 1970 tarihinde tebliğ edilmiştir. 

Bu muameleler sekli ve mahiyeti itibariyle Ziraat Bankası Muhasebe talimıatnamesine uygun el-
nuaımaikla beraber Bankajlar Kanununun 44 neni maddesine de aykırıdır. 'Gerek depasmanlar, ge
rekse tevdiat hesabından mukavele dışı ödenen •naralar 44 ncü maddenin tahdit ettıifri idare İmim i-
teşrinin kredi yetkelerinden ötede idare mertlisinin yetkilerine tecavüz etmektir. Bu suçtur ve Ban
kalar Kanununun 68 nci maddesine (göre takibatı gerektirmektedir. Ayrıca yine bu muameleler 
3202 savdı Ziraat Bankasu Kanununun birinci maddesinin ruhuna ters düşmekle heraber 21 nci 
maddesinin «zirai ve sanayii teşebbüsleri ile ımillî mahsul ve maddelerin iç ve dış ticaretini yapan 
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hakiki ve hlükmî şahısların dâhilde ve hariçte yapacakları satışlara mütaallik» hükmüne ide ay
kırıdır. «Banka talimatnamelerine ve kanunlara bu derece aykırı olduğu halde bu türlü muamele
lerin devamında ısrar edilmiş >olması bir Başbakanın bu işle ilgili olması ihtıimailiniden başka türlü 
izah edilebilir mi? Bıu muamelelerin kanunsuzluğu Genel Müdürün muhtelif tarihlerde 12 defa bil
gisine arz edilmiş olduğu halde bunları önleyici tedbirlerin 'alınmamış olması ve bu halin hesap 
açıldıktan önerge tarihine kadar geçen üç yılda fasılasız olarak devam etımiş bulunması bir 
Bakandan değil ancak bir Başbakandan (alınabilecek cesaretle yapılabilecek işlerdir. Ziraat Ban
kasının Türkiye'de özel 'okuıl işletmıe! erinden ancak ilki firmaya daha /kredi açtığı, bunların Anka
ra'da olanının 50 bin, istanbul'da olanının da 150 bin liralık kredi limiti ile çalıştıkları yaptığı
mız ısoruşturma sırasında Komisyonumuza ilgililer 'tarafından ifade edilmiştir. Demek ki özel 
Yükseliş Kolejine Türkiye ide emsaline rasilanamıyacak şekilde özel muamele yapılmıştır. Bu izahat 
yine ^österiyorki özel Yükseliş Koleji her defasında açılmış o! an kredilerin ç'ofc üstlünde müsama
ha görmüş, bina inşaatları, Ankara Bal gafta ve Yenimahalle 1de alman yeni yeni arsalara ödenen 
bedeller dolayısiyle limit dâhiline dönmemiş ve bankayı her yıl kredi artırtma durumuna getirtmiş
tir. Gerek senet avansı gerek mevduat hesâbınlda 'inevcu.d!olm.ıyan paralar karşılığında yapılage-
len Ödetmeler ile Ziraat Bankası vasıtasiyle Başbakanın kardeşini zengin etme yoluna gidilmiştir. 

Özel Yükseliş Koleji Türkiye Vakıflar Bankasından da fevkalâde kolaylık ve müsamaha gör
müştür. Firmaya 13 Mayıs 1967 tarihinde ve aeıkhesap şeklinde 250 bin liralık kredi açıldıktan 
4 ay sionra 15 Eylül 1967 de bu miktar 600 bin liraya yükseltilmiş ve Anter Şirketinin kefaleti 
alınmıştır. Anter Şirketi 18 Mart 196(5 te Ankara'da Şevket Demire!, Ali Demire! ve Terakki Kol
lektif Şirketinin iştirakiyle kurulmuştur. Bilindiği gibi Terakki Kollektif Şirketinin hissedar!arı
da Şevket Demirci, Ali Demirel ve Sayın Bayan De/mürePin babası 'merkum Mesut Şener, kardeşi 
Necdet Şener ve Sayın Süleyman Demire!'in eski iş ortağı Mehmet Özdemirldir. Bu suretle bir kefa
let 13 . 11 . 1968 tarihinde Özel Yüksel is'in borçlu cari hesap kred isini 1 miilyon 600 bin liraya 
cılkarmaya kâfi gelmiş, bu arada Öze! Yükselisin kefaletiyle Anter Şirketine de 400 bin liralık az 
faizli ayrı bir kredi açılmıştır. Gayrimenkul teminatı alınmadan açılan bu krediler bankanın usul 
ve çalışmalarına çok aykırıdır. Firma 4 ncü etapta 17 . 4 . 1969 tarilhıinde bankadan 5 milyon li
ralık kredi limiti talefbetlmiş, ancak banka üç numaralı parseli birinci dereceden ve bir parsel 
numaralı Demiryolu arsasını da üçüncü dereceden ipotek alarak bu talebe 2,5 milyon liralık borçlu 
cari hesap ve bir bucuk milyon liralık senet avansı ile yani 4 milyon liralık bir kredi ile cevap 
vermiştir. Vakıflar Bankasının bu devre içinde başka bir firmaya bu imkânları sağladığı testbit 
edilemeımüstir. 

Özel Yükseliş Koleji 1969 un ilik aylaırınida Emlâk Kredi Bankasının Kızılay Şubesine müracaat
la 3 milyon liralık bir kredi taleibetımistir. Banka bu talebe 17 Mayıs IS'6'9 tarihli yönetim kurulu 
karariyle bir bucuk milyon olarak imkân vermiş fakat firma üç parsel numaralı arsayı birinci ve 
ikinci derecede olmak üzere 350 bin liraya ipotek edebildiği için 375 bin liralık tek imzalı iştirak 
kredisi kulla nabilmiıstJir. Dosya! ardaki beyan nam elerden anlaşıldığına göre Özel Yükseliş Koleji bu 
dönemde Türk Ticaret Bankasından 3 milyon diğer özel bankalardan da 2 milyon civarında kredi 
kullanmıştır. Bütün bunlarda çıkarılan sionuc sudur : Özel Yükseliş Koleji, Anter, Terakki Kollek
tif ve Orma T. A. S. talbsisleıriyle birlikte Demirci O rtaklıkl arının bankalardan sağladıkları imkân 
50 milyon civarındad.ır. Bu derece kısadıir teşebbüs devresi içinde bu kadar hudutsuz imkânlara 
kavuşan firma Türkiye'de hemen helmen yoktur Böyle bir imkâna kavuşmak için Demirci Soyadı
nı taşımak kâfi gelmiştir. 

Ticaret Bakanlığından getirtilen şirket mukavelelerinin tetkikinden anlaşıldığına göre 2.1.1970 
tarihinde kurulmuş ve 4 . 7 . 1970 tarihinde sermayesi 20 milyon liraya yükseltilmiş bulunan Or
ma T. A. Ş. de Şevket Demire!'in sermaye taahhüdü 5 miilyon 850 bin lira Terakki Kollektifinki 
de ayrıca yine 5 milyon 8'50 bin lira, Haymak T. A. Ş. de Şevket Demirci'm hisse tutarı 1 milyon 
245 bin lira, Kuştur T. A. Ş. deki hissesi 486 bin lira ve Goller mmtakası Çimento Sanayi A. Ş. 
(Gültaş) daki hissesi 7 milyon 440' bin liradır. 
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III - Yukardan beri yapılagelen açıklamalardan Sayın Başbakanın kardeşlerinin Devlet eliy
le ve tamamiyle usulsüz ve kanunsuz olarak zengin edildiği kolaylıkla anlaşılmaktadır. 

'TÖDD ve Ziraat Bankasındaki muameleler Yüksek Denetleme Kurulu ve Ziraat Bankası Kont-
rolörierıinin raporlariyle yetkili mercilerin ve Hükümetin ıttılaına sunulmuştur. 

iSanayi Kalkınma Bankasındaki muamele Başbakanlığa bağlı Devlet Plânlama Müsteşarlığında 
geçmiştir. 

iSayın İbrahim Tekin basındaki açıklamasında bu hususları, zamanında, Sayın Başbakanın ıttı
laına sunduğunu, Sayın Vedat Önsal, ansa meselesinde tazyik gördüğünü beyan etmişlerdir. 

Ali Demir el'in ve çeşitli aile şirketlerinin mütemadiyen resmî bankalarla iş görmeleri ve yük
sek kredilerin usulsüz ve mevduata aykırı olarak buralarda açılması dikkate şayandır. 

Sayın Başbakanın, göreve başladıktan 12 . 7 . 1967 tarihine kadar bir biri ardına altı tamim 
y:ıparaJk iltimasa mahal verilmemesini istediği halde yulkardaki yolsuzlukların yapılageldiği dev
rede sükût etmesi ve sıon tamimini 14 . 11 . 1969 yapması da dikkat çekici bir husustur. 

Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanlığı makamına gelmiş bir zatın himayelerini delilini bıra
kacak derecede basiretsiz olacağı düşünülemez. Ancak bu kanunsuz hareketlerin yüksek bir himaye 
o/İmadan yapılıp süregeleceğini de düşünmeye imi,fin yoktur. Bu ilişkinin kati delillerle tesbiti, 
içtüzüğe göre şahit dinlemek ekspertiz yaptırmak yetkilerinden yoksun hazırlık komsiyonundan 
ziyade bu salâhiyetlerle mücelhhez Soruşturma Komisyonunun-görevi olduğu bedihidir. 

Kaldıki Sayın Bayan Demirel, 27 Kasım 1969 tarihli Hayat Dergisine verdikleri beyanatta, 
«•vaktiyle aile bağları çok güzel kurulmuş» dedikten sonra «bizim ailede bir ayrılık bahis konusu 
değildir, para mal herkesindir» ifadesinde bulunmuş ve «aile» kavramında açıklama yaparak bun
da «hem kocasının, hem kendisinin ailesinin anlaşılması gerektiğini» belirtmiştir. 

iSayın Başbakan A. P. Genel Başkanı seçildikten sonra verdikleri bir demeçte «50 milyonluk 
taahhüt işini» biran da devrettiğini söylemiş, fakat devir ettiği firmayı açıklamamış. Eğer devir 
ettiği firma, haricen edinilen bilgiye göre, Terakki Kolektif Şirketi ise bunun, sayın eşlerinin, yu
karda temas edilen beyanlarının ışığında, bir feüf-karlık teşkil ettiğini olduğu kadar kardeşlerinin 
ticari muamelelerinden ve sonuçlarından ilgisiz ve habersiz bulunduğunu kabule imkân bırakmaz. 

Esasen Soruşturma Hazırlık Komisyonun, İçtüzüğe göre, ısoruşturma açılmasının gerekli olup 
olmadığına dair inceleme yapmakla görevli ve yetkileri sınırlıdır. Bu itibarla kati delillerden ziyade, 
Çayları seyrine göre, soruşturma açılmasına lüzum olup (Olmadığıma yetecek kanaatin üyelerde 
belirmiş olması kâfidir. Komisyon bu noktadan bir jüni mahiyetindedir. 

Bu nedenlerle soruşturma açılmasına lüzum olduğu kanısına vardığımızdan, komisyonun ekseri
yet kararma muhalif olduğumuzu arz ederiz. Saygılarımızla 3 . 8 . 1970 

Kâtip Üye Üye 
Konya Milletvekili Balıkesir Senatörü Gaziantep Senatörü 

O. Okay N. Sarlıcalı 8. Tanyeri 
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