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I. — GiEÇBN TUTANAK ÖZETİ 

9/20 No. lu Sorutturma Hazırlık Komisyo
nunun 19 . 5 . 19-72 tarihinde sona erecek olan 
ıçaluşmıa müddetinin, bitimi tarihinden itifoa-
ren, 30 gün daha uzatılmasına dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. 

Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası'nın, 
İçel ili Gülnar Belediyesinde yolsuzluk ve ka
nuna aykırı işlemler yapıldığı iddiasiyle, 
İmar ve iskân eski Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu hakkında kurulan (Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner-
ıgesi bülgiye sunuldu ve gereğinin gelecek birle-
işimde yapılacağı bildirildi. 

istanbul ÜVEilletîvekili Reşit Ülker'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün Mec
lis Soruşturma Hazırlık komisyonları ile ilgili' 
14 nicü maddesinin 5 ve 7 nci fıkralarının de
ğiştirilmesine dair (IS. Sayısı : 79) içtüzük tek
lifinin bir kere daha tetkik edilmek üzere, 
IgeriveTİlniesine dair Karma içtüzük Gtoç&si 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi kalbıul edildi 
ve gereğinin buna göre yapılacağı bildirildi. 

.'Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi Mehmet 
öagüne§ ve 14 arkadaşının, islâm dininin çe
şitli maksatlarla istismar edilmesine müsa
maha ile görevlerini ihmal ve suiistimal et
tiği Ibu fiilin ise Türk Ceza Kanununıun 280 
ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiası ile, 
Başlbakan ve eski Devlet Bakanı Refet Sezgin 
ile Dslvlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli hakla
rında Anayasanın 90 ncı ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğünün 12 nci maddesi ge
reğince Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 18 No. lu Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu (9/18) (S. Sayısı : 80) raporunda 
eski Barakan Süleyman Demirel hakkında so
ruşturma açılmasına mahal olmadığı, eski 

Devlet bakanları Refet Sezgin ve Hüsamettin 
AtaJbeyli hakkında soruşturma açılmasına 
dair kararların ayrı ayrı yapılan açık oyla
maları sonucunda : 

Raporun eski Başbakan Süleyman Demirel 
ile ilgili kısmın kabulüne, eski Devlet bakan
ları Refet îSezgin ve Hüsamettin Atalbeyli ile 
ilgili kısımların reddine karar verildi. 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ömer 
Hccacğlu ile Konya Milletvekili özer ölçmen'-
in, yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış olduğu 
kredilerin temin edilişinde ve yatırım indiri
minden istifade ettirilmelerinde 5 yıllık Kal
kınma Planına aykırı hareket ettiği ve bu 
fiillerin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desi kapsamına girdiği iddiasiyle eski Başba
kan Süleyman Demirel hakkında bir Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesi üzerine 
kurulan (Sorutturma Komisyonu raporunun 
(9/16) (S. Sayısı : 81'e l nci ek) Öncelikle 
jgfjrüşülmesine karar verilerek, rapbr bir süre 
görüşüldü. 

(Çalınmaların rapor üzerindeki görülmelerin 
(bitimine kadar devamı hakkında verilen öner
genin oylanmasına geçileceği sırada D. P. 
sıralarında beş üyenin çoğunluk olmadığı ge
rekçesiyle yoklama istemleri üzerine yapılan 
yoklama sonucunda; Genel Kurulda çoğunlu
ğun kalmadığı anlaşıldığından, 

Birle'şime 22,09 da son verildi. 

Başkan 
Sabit Osman Avcı 

Kâtip 
KaıySerii 

Şevket Doğan 
Kâtip 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati 15,00 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 
KÂTİPLER : Baihri Karakeçili (Urfa Milletvekili) Tufan Doğan Avşargil (Kayseri Milletvekili) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısının 13 ncü Birleşimini açıyo

rum. 

II — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
maları rica olunur. 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz efendim. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ ̂ ENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyar
bakır, ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bulu
nan Sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılmasına 
dair Başkanlık tezkeresi, (3/111) 

Bir Hükümet tezkeresi var, takdim ediyo
rum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 25 . 3 . 1972 tarih ve 2 - 6/2748 sayılı 

yazınız. 
Memleketimizde uzun süreden beri gözlem

lenen çıkarcı çevrelerin tutumu ile anarşik ni
telikteki eylem ve davranışların sadece kamu 
düzeni ve güvenliğini bozucu amaçlara yönel
miş olmayıp, asüında ideolojik maksatlarla 
Devletin temel nizamına, yurt bütünlüğüne, 
vatan ve lâik Cumhuriyete karşı kuvvetli ve 
eylemli bir kalkışma mahiyeti aldığını gösterir 
kesin belirtilerin meydana çıkması nedeni ile 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 124 ncü mad
desi gereğince İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zon
guldak. izmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Ha
tay, Diyarbakır ve Siirt illerinde 26 . 4 . 1971 
tarihinden itibaren bir ay süre ile ilân edilen 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 . 5 .1971 
tarih ve 251 sayılı 23 . 7 . 1971 tarih ve 254 sa
yılı, 23 . 9 .1971 tarih ve 255 sayılı, 25 . 11.1971 
tarih ve 258 sayılı 24 . 1 . 1972 tarih ve 266 sa

yılı, 25 . 3 .1972 tarih ve 270 sayılı kararlarıyla 
ikişer ay uzatılması kabul edilmiş bulunan sı
kıyönetimin, 26 . 5 . 1972 tarihinden itibaren 
2 ay süre ile yeniden uzatılmasının Türkiye 
Büyük Millet Meclisine arzı, 24 . 5 . 1972 tari
hinde Bakanlar Kurulunca uygun görülmüş
tür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

BAŞKAN — Hükümet adına sayın içişleri 
Bakanı buyuru efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
değerli üyeleri; 

Son iki aylık sıkıyönetim devresindeki olay
lar hakkında yüce Meclisin değerli Başkan ve 
üyelerine kısa bilgiler vermek ve böylece sıkıyö
netimin kaldırılması veya uzatılması konusunda 
alınacak kararda sizlere yardımcı olmak amacı 
ile huzurunuzda bulunuyorum. 

Devlet olarak varlığımıza, ulusal bütünlü
ğümüze ve hür demokratik rejimimize kasdeden 
yıkıcı, bölücü ve anarşist hareketlerin yoğun
laşması üzerine Hükümet, 26 Nisan 1971 günü 
11 ilimizde sıkıyönetim ilânını zorunlu görmüş 
ve bu durum yüce Meclisimizin tasvibi ile kesin
leşmiştir. Anaysamızın 124 ncü maddesine daya-

— 555 — 



T.B.M.M. B : 13 24 . 5 . 1972 O : 1 

nılarak yüce Meclisinizce bugüne kadar ikişer 
aylık sürelerle 6 defa uzatılmış bulunan 11 ili
mizdeki sıkıyönetim, bugünkü durumda, 13 ayını 
doldurmuş bulunmaktadır. Şüphesiz bu 13 aylık 
süre; her şeyden önce içdeki ve dıştaki düşman
larımızın menfur gayretleriyle karşı karşıya 
bırakıldığımız tehlikenin büyüklüğünün çok 
açık bir şekilde ortaya koymak ve bizleri gerek 
teşhiste ve gerekse alınacak tedbirler konusun
da birleştirmek yenlerinden son derece yararlı 
olmuştur. 

Yine bu 13 aylık süre, vatan ve cumhuriyeti-
mizıa kastedenlerin elebaşı ve militanlarından 
çoğunun yakalanmaları veya ölü olarak ele 
geçirilmesi sonucunu doğuran başarılı bir dönem 
olmuştur. 

Buigünkü durumda, sıkıyönetimin ilânına 
sebep olan ve vatan ve cumhuriyetimize karşı 
kuvvetli ve eylemli bir kalkışma hareketinin 
kesin belirtilerini taşıyan anarşik ortam geniş 
ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Sadece son iki 
aylık dönemde yapılan operasyonlar sonunda, 
evvelce giriştikleri eylemler nedeni ile sıkıyöne
timce aranan veya yeniden eylemlere girişten 
452 militan güvenlik kuvveltlerimizce yakala
narak sıkıyönetim komutanlıklarına sevk 
edildiğini açıklamak isterim. 

Ancak, bütün bu olumlu görüntüye rağmen 
aşırı uçlarla bölücü kanatlara mensup militan
larda bütün faaliyetlerinin durdurulduğunu 
söylemek de mümkün değilidr. 
son iki aylık dönemde, büyük ölçüde çökerti
len aşırı solun, kalan bütün gücüyle yeniden 
anarşik eylemlere giriştiği ve Sıkıyönetimin 
ilânımdan bu yana sinmiş görünen aşın sağın 
da yer yer kıpırdanmalarda bulunduğu görül
müştür. 

Nitekim, Yüce Meclisinizin 26 Mart 1972 ta
rihinden başlayarak, 11 ilimizdeki Sıkıyöneti
min iki ay süre ile uzatılmasına ilişkin son 
kararından bu yana geçen iki aylık süre için
de, yargılanmaları sonunda ölüm cezasına, çarp
tırılan ve bu cezaları bütün kanun yollarından 
geçtikten sonra kesinleşen aşın solun militan
larından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüse
yin inan'a ait ölüm cezalannm yerine getiril
mesini önlemek veya hiç değilse engellemek 

Üzere militanların bazı meczubane eylemlere gi
riştikleri görülmüştür. 

Bunlardan Yüksek Meclisinizce malûm olan; 
26 Mart 1972 tarihinde Niksar ve Kızıldere olay-
lan, 3 Mayıs Türk Havayolları uçağımızın yol-
culanyle birlikte Sofya'ya kaçmlması, yine 
4 Mayıs günü sayın Jandarma Genel Komuta
nı Orgeneral Kemalettin Eken'in hayatına kas
teden olaylan misal olarak arz etmekle iktifa 
ediyorum. 

Değerli Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Sıkıyönetim makamlarının ve onun emrinde 
çalışan güvenlik kuvvetlerimizin beşer üstü 
gayretleri sonunda örgütlerin dağıtılıp, hücre
lerin çökertilmesi ve elebaşlannın pek çoğu
nun tutuklanması veya güvenlik kuvvetlerimiz-
ce giriştikleri müsademeler sonucu hayatlarını 
kaybetmeleri karşısında çılgına dönerek, hun-
harlıklannı Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize 
ve onun şerefli komutanlanna silâhla saldıra
cak kadar ileriye götüren aşın sol kanat men-
suplan bu son iki aylık dönemde ayrıca, geniş 
halk kitlelerini ve özellikle gençlerimizle işçi ve 
köylülerimizi kışkırtmak ve Devlete karşı ayak
landırmak amacıyle bildiri, bülten, afiş ve du
varlara yazı yazmak şeklindeki yayın faaliyet
lerini de daha yoğunlaştırmak suretiyle sürdür
müşlerdir. 

Parlamento, Hükümet yargı organları ve Sı
kıyönetim ile Silâhlı Kuvvetlerimizi ve güven
lik kuruluşlarımızı küçültücü, vatandaşlarımızı 
Devlet güçlerine karşı ayaklanmaya teşvik edi
ci ve yıkıcı, bölücü anarşist eylemlerde bulu
nan ve çoğu askerî mahkemelerde yargılan
makta olan militanları övücü ve tasvibedici 
ibarelerle dolu, daha çok bildiri şeklindeki ya
yınlar özellikle büyük illerimizdeki üniversite 
ve yüksek okullarla, yüksek öğrenim yurtlan 
çevrelerinde ve çok sayıda işçi çalıştıran diğer 
bazı illerimizdeki işçi çevrelerinde dağıtılmış 
veya tomar halinde muhtelif yerlere bırakılmış
lardır. 

Şunu memnuniyetle belirtmek isterim ki, bu 
yayınlan hazırlayan ve dağıtmaya teşebbüs 
edenlerden büyük çoğunluğu yakalanmış ve 
yargı organlarına sevk ve teslim edilmişlerdir. 

Bu arada, yurt dışındaki düşmanlarımız 
tarafından ülkemizi yeniden 12 Mart 1971 ön-
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cesinin anarşik ortamına düşürmek amacıyle 
hazırlanıp gizlice yurdumuza sokulan zararlı 
yayınlardan kaynak olarak yurt içinde birden 
fazla hücresel örgütün hazırlayıp, teksir maki-
naları ile çoğaltılarak öğrenci ve işçi kesimle
rinde dağıttıkları Şafak isimli dergi, gazete 
ve bültenleri çıkartanlardan çoğunluğunun da 
Ankara ve istanbul'da yapılan operasyonlar 
sonunda ele geçirildiklerini açıklamak isterim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Gene aşırı sola mensup militanlar, Deniz 

Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'a ait 
ölüm cezalarının kesinleşmesi ve haklarındaki 
hükmün yerine getirilmesi safhalarında, kapıl
dıkları büyük şaşkınlık ve ümitsizlik içerisin
de, ozellMe İstanbul'da ve diğer bazı büyük 
şehirlerimizde halkımızı heyecanlandırmak her-
şeye rağmen böylece güçlerini yitirmedikleri 
intibaını vermek amacıyle özel otomobillerin 
altına, büyük ticarethanelere, üniversite ve 
yüksek okul bölümlerine, bazı işyerleriyle, so
kak ve caddelere patlayıcı maddeler koymuş
lar ve bunları kısa fasılalarla patlamalarını 
sağlayarak bir terör havası yaratmak istemişler
dir. 

Öte yandan, patlayıcı madde koyma eylemi
nin yurt dışından da uygulandığı ve Türk Ha
vayollarının bazı dış acentaları ile bazı mer
kezlerdeki elçilik, konsolosluk binalarımızın 
yakınlarında da yer yer patlamalar olduğu gö
rülmüştür. 

Yurt içinde patlamaları hazırlayan ve tat
bik safhasına koyanların hemen hepsine yakın 
büyük çoğunluğu Sıkıyönetim komutanlıkları 
ve güvenlik kuvvetlerimizin büyük gayretle
riyle yakalanmış bulunmaktadırlar. 

Bugün üzerinde özellikle durulması gereken 
önemli bir konu hakkında da kısaca açıklama
da bulunmak istiyorum. 

Hükümetimizin etkili ve kararlı tutumu ile 
kötü emellerinin gerçekleşmesine imkân kalma
dığını anlayan aşırı sol ile, bölücü amaçlarla 
hareket eden kanatların yeniden toparlanmak 
ve her ne pahasına olursa olsun ülkemizde bir 
iç savaş yaratmak amaçlarıyle içte ve dışta ba
zı hazırlık çalışmalarına girdikleri yolundaki 
haberleri teyidedecek nitelikte bazı gelişmeler 
de dikkatimizi çekmekte ve hassasiyetle değer
lendirilmektedir. 
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Son günlerde Güney sınırlarımıza yakın. 
bir yerde kaçakçılarla girişilen bir müsademe 
sonunda, içerisinde tahrip ve eğitim roketle
riyle, her türlü ilk yardım malzemesini havı 
sıhhiye çantalarının da bulunluğu yabancı men
şeli otomatik tüfekler ve mermiler ele geçiril
miş, faillerinden çoğu yakalanmıştır. 

Gene son günlerde yurdumuzun çeşitli böl
gelerinde zabıtamızın muvaffak çalışmaları ve 
taktikleriyle büyük mikyasta mermi ve silâh 
ele geçirilmiş bulunmaktadır. Bunları basit ka
çakçılık olayları olarak değerlendirmek müm
kün değidir. 

Bunlar sayı bakımından kaçak piyasasın
daki cari talebin çok üstünde olmakla beraber, 
cinsleri bakımından da kaçak piyasasında tale
bi olmayan ve ancak savaşta kullanılmaları 
mümkün olabilecek askerî silâh ve malzemeler
dir. Bu durum yıkıcı ve bölücü kanatların muh
temel bir iç savaş için eğitim ve tahrip roketle
rinin uzun namlulu otomatik silâh ve mermi
lerinle ve bu savaşta yaralanacaklar için lü
zumlu olabilecek her türlü sıhhî ilk yardım 
malzemesine kadar gerekli her türlü savaş 
araç ve gerecini yığınaklama gayreti içerisin
de olduklarını açıkça göstermektedir. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değerli üyeleri; 

Aşırı sol ile bölücü amaç güdenlerin yanın
da, Sıkıyönetimin ilânından bu yana sinmiş ve 
yer altına kaymış görünen aşın sağ kanat da 
bu son iki aylık dönemde daha faal olma gay
reti içerisindedir. 

Nitekim, bazı fakülte, yüksek okul, enstitü 
ve orta dereceli okullarda, öğrenci yurtlarında 
sağcı, solcu ve bölücü faaliyetler içerisinde bu
lunanların çeşitli vesilelerle çatıştıkları; bu ça
tışmalarda döğülme ve yaralanmalar olduğu; 
bazı illerimizde teokratik bir devlet kurma ama
cı güdenlerin de daha etkin faaliyetlere giriştik
leri; daha önce mahkeme karariyle kapatılan 
aşırı sağcı bir derneğin mensuplarınca kurulan 
yeni bir derneğin birçok illerimizde şubeler aç
tığı ve aşırı solcuların eylemlerini protesto et
me gerekçesiyle bildiri yayınlamak, kapalı yer 
toplantıları ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek 
suretiyle kamu oyunda sempati kazanma ve 
mensuplarına güçlü olduklarını gösterme çaba
sı içinde oldukları müşahede edilmekte ve bu 
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hareketleri de zabıta kuvvetlerimizce yakinen 
izlenmektedir. 

Bütün bu bölücü ve tahrikkâr davranışlar 
karşısında, bunları etkisiz kılacak her türlü 
karşı tedbir alınmış ve alınacaktır. Devletin so
rumlu organları, güvenlik kuvvetlerimiz dim
dik ayaktadır. Vatan ve Cumhuriyete yönelmiş 
ve yönelecek her türlü saldırıyı, nereden gelir
se gelsin, göğüsleyebilecek ve kahredebilecek 
güçtedir. 

Bu vesileyle Devletimizi, ülkemizi, millî bü
tünlüğümüzü ve hür demokratik rejimimizi ko
rumak için gece - gündüz demeden çalışan ve. 
bu uğurda canlarını bile vermekten çekinme-̂  
yen Sıkıyönetim Komutan ve görevlilerine ve 
güvenlik kuvvetlerimize huzurunuzda minnet ve 
şükranlarımı arz etmek isterim. 

Ancak size anahatlariyle çizmeye çalıştığım 
son 2 ayın tablosu huzur ve güvenliğimizi, ülke 
ve ulusal bütünlüğümüzü bozmayı ve hür de
mokratik rejimimizi yıkmayı hedefleyen faa
liyetlerin henüz sona ermediğini, hatta Devlet 
güçlerinin kararlı tutumu karşısında hainane 
emellerine erişmenin ümidini kaybeden aşırı uç
larla, bölücü amaç güdenlerin, kalan bütün 
güçleriyle eylemlere giriştiklerini açıkça orta
ya koymaktadır. Bir yandan yeni hücreler ey
lemlere geçerken, birçokları da teşkilâtlanma 
gayreti içerisindedirler. Bunların yeşermesine 
fırsat vermeden yok etme çabası içerisindeyiz. 

ISıkıyönetim mahkemelerine hâlâ her gün ye
ni yeni dosyalar intikal etmektedir. Bu arada 
güvenlik kuvvetlerimizin eğitim, adet, keyfi
yet bakımından yeterli hale getirilmesi, araç, 
gereç ve diğer noksanlarının tamamlanması için 
ciddî çalışmalara girişildiğini ve hükümetimi
zin bunları çok kısa bir süre içerisinde tamam
lamak azminde ve kararında olduğunu ifade 
etmek isterim. 

Arz ettiğim bu gerekçelerle 11 ilimizde 26 
Mayıs 1972 günü sona erecek olan Sıkıyöneti
min, bu tarihten itibaren yeniden 2 ay süre ile 
uzatılmasının Hükümet olarak zorunlu olduğu 
görüşünde bulunduğumuzu ve görüşümüzün 
Yüce Meclisinizin tasvibine de mazhar olacağına 
inandığımızı belirtir, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar )> 

BAŞKAN — Efendim, Sıkıyönetimin uza
tılması isteğiyle ilgili tezkere üzerinde şu ana 

kadar söz kaydettiren sayın siyasî parti grup 
sözcülerinin ve şahısları adına söz alan sayın 
üyelerin isimlerini arz ediyorum. 

Millî Güven Partisi Grubu adına isim kay
dedilmedi efendim?.. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Grup adı
na ihsan Kabadayı. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı. Demok
ratik Parti Gnıibu adına Sayın Rasim Cinisli. 
Başka gruplar: adına söz isteyen?.. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Adalet Parti
si Grubu adına Ali Naili Erdem. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Ali Naili Erdem. 

Şahısları adına, Sayın Hüseyin öztürk ve 
Say m Hüseyin Abbas. 

Bu duruma göre söz sırası Millî Güven Par
tisi Grubu adına Sayın ihsan Ka/badayı'nm; 
buyurun, efendim. 

MILLÎ GÜVEN PARTISI GRUBU ADINA 
ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın 
üyeleri; Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Ku
rulunun görüşünü de aldıktan sonra, Sıkıyöne
timin 2 ay daha uzatılmasını teklife karar ver
miştir. Bir kısım illerimizde Sıkıyönetimin 2 ay 
daha uzatılması teklifinin dayandığı gerekçeyi 
de Sayın içişleri Bakanının konuşmasından öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Grupumuz adına bundan önceki Sıkıyönetim 
görüşmelerinde açıkça belirtildiği giflbi, Sıkı
yönetim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

' 124 ncü maddesindeki şartlar mevcut ise Dev
leti ve Cumhuriyeti vahim tehlikelerden koru
mak için başvurulan meşru ve hukuka uygun 
fbir yönetim şeklidir. Türkiye'nin kaderi, Cum
huriyetin kaderi söz konusu olduğu zaman, 
Anayasanın ve kanunların verdiği meşru yetki
leri kullanmak hükümetler için de, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içinde kaçınılmaz bir 
vazifedir. Millî Güven Partisi Grubu şu kana
attedir ki, Slkıyönetim ihtiyacı devam ederken 
Sıkıyönetimi kaldırmak büyük bir gaflet olur. 
«Sıkıyönetimi kaldıralım, gerekirse yine Sıkı
yönetim ilân ederiz.» diyenlerin çok yanlış bir 
düşünce tarzına saptıklarını olaylar ispat et
miştir. 

Sıkıyönetim lüzumlu iken bu yönetime son 
vermek değil, sıkıyönetimi zarurî kılan şartları 
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ortadan kaldırmak gerekir. 13 aydan beri de
vam eden sıkıyönetim birçok gerçeklerin orta
ya çıkmasına imkân vermiştir. Millî Güven Par
tisi Grubu olarak, yıllardan beri İsrarla üza-

> rinde durduğumuz ve herkesin dikkatini çek
tiğimiz tehlikelerin ne kadar oiddî, ne kadar 
büyük olduğu artık bütün çıplaklığiyle mey
dana çıkmıştır. Gerçeklerin aydınlığa kavuş
ması, gerekli tedbirlerin el birliğiyle alınma
sını kolaylaştıracaktır ümidindeyiz. Geçen 13 
ay zarfında millî varlığımıza ve hür demokra
tik rejime kasteden komünist ve anarşist mili
tanların birçokları ele geçirilmişlerdir. Sıkı
yönetim makamlarının ve zabıta mensupları
nın, çoğu zaman hayatlarını tehlikeye atarak, 
vatan ve millet düşmanlarına karşı giriştikle
ri mücadelede gösterdikleri başarılardan dola
yı Millî Güven Partisi Grubunun şükran duy
gularını bu kürsüden ifade etmeyi vazife sa
yıyorum. Elde edilen sonuçlar küçümsenecek 
kadar büyüktür. Ancak, yıkıcı faaliyetlere gi
rişen örgütlerin ve sapık ideolojilere kendileri
ni kaptırmış militanların faaliyetlerinin sona 
erdiğini sanmak da hayal olur. 

Sıkıyönetimle ilgili son müzakerelerin ya
pıldığı 25 Mart günü sıkıyönetimin kaldırılma
sını isteyenlerin, olaylara doğru teşhis koyma
dıkları ve sıkıyönetimin uzatılmasını teklif eden 
Hükümetin isabetli bir tutum izlediği son 2 ay 
zarfında patlak veren olaylarla meydana çık
mış bulunmaktadır. Sıkıyönetim müzakereleri
ni takibeden gün, 26 Mart 1972 günü Ünye'de
ki adam kaçırma olayı vukubulmuştur. îçlerin-
rinde Maltepe Askerî Tutukevinden kaçırılan
larla, Dev - Genç ve sözde Halk Kurtuluş Or
dusu yöneticilerinin bulunduğu bir çete, 3 ya
bancı teknisyeni kaçırarak Kızıldere köyün
de gizlemişler; Türk Milletiyle pazarlığa gi
rişmeye kalkışmışlar; çok haklı olarak Hü
kümet «Eşkiya ile pazarlık yapılmaz.» diyerek 
bu talepleri reddetmiş; hayatları Devletimizin 
teminatı altında olan 3 yabancı teknisyenin hun
harca katledilmesi ve kaatillerin imlhasiyle so
nuçlanan Kızıldere olayları, komünist çetelerin 
ne ölçüde çılgın ve memleket için zararlı ol
duklarını gözler önüne sermiş bulunmaktadır. 

Hazin olan, memleketimize sadece ıstırap 
ve felâket getireceği aşikâr bulunan ve hüs
ranla sonuçlanması mukadder olan bu çeşit 

eylemlerin Dev - Genç ve Kurtuluş Ordusu gi
bi kanun dışı örgütlere mensubolmayan bir kı
sım sözde aydınlar, gafiller tarafından des
teklendiğinin delilleri ile ortaya çıkmış bulun
maktadır. 

Kızıldere olaylarından birkaç gün sonra 
komünist çeteler THY'na ait bir uçağımızı 63 
yolcusu ile Bulgaristan'a kaçırmışlar, Başba
kan vekili ıSayın Ferit Melen Başkanlığında
ki Cumhuriyet Hükümetinin ve Türk Milleti
nin bütün ilgili makam ve görevlerinin azimli, 
kararlı, basiretli tutumları ile uçağımız ve yol
cularımız kurtanlmı§lardır. 

Uçak kaçırma olayının ertesi günü Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin çok güzide, vatansever, mü-
tevâzi olduğu ölçüde değerli bir mensubu 
Jandarma Genel Komutanı ıSayın Orgeneral Ke-
malettin Eken ve beraberindeki subaylarla, 
ikâmetgâhındaki görevli erler komünist mili
tanların hain saldırısına uğramışlardır. Yal
nız Türk iSilâhlı Kuvvetlerini değil, bütün 
Türk Milletinin asil mensuplarını haklı bir nef
retle dolduran bu hain tecavüz sonunda Sa
yın Orgeneral Eken, emir subayı ve şoförü ya
ralanmışlar, yaralı erlerden Mustafa Baş Türk 
askerine has fedakârlıkla vazifesini yaparken 
aldığı yaralar sonunda şehit olmuştur. 

Yıllar önce bu kürsüden gençlerimizin be
yinlerini yıkamak için girişilen kesif komü
nist propagandasının yarattığı tehlikeye Millî 
Güven Partisi Grubu dikkati çekmiş, vurdum 
duymazlığın, gafletin, sorumsuz himayelerin 
sona ermesini istemiş idi. 

Sayın Orgeneral Eken'in ve maiyetindeki su
bay ve erlerin uğradığı hain tecavüzün fail
lerinden ikisinin Orta Doğu Teknik Üniversi
tesi, birisinin Ankara Hukuk Fakültesi, birinin 
de Hacettepe Üniversitesi öğrencisi olmaları, 
milletçe duyduğumuz elemi bir kat daha artır
mıştır ve millî eğitim alanında alınması ge
rekli tedbirler konusunda yapılan devamlı 
uyarmaların haklılığım bir kez daha ispat et
miş bulunmaktadır. 

Yurt dışındaki fesat merkezleri ile irti
batları apaçık meydanda olan aşırı sol mili
tanlarının zararlı faaliyetleri bu verdiğim bir
kaç örnekten ibaret değildir. Devletimizin var
lığına ve bütünlüğüne kasteden. Türkiye'yi bir 
komünist idarenin zâlim karanlığına sürük-
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leyerek bir esir durumuna sürüklemek isteyen 
komünist çeteciler, son iki ay zarfında, bomba 
patlatma, gizli yayınlarla isyan kışkırtmaları
na girişme gibi faaliyetlerde bulunmuşlardır. 
Şakranla kaydedelim ki güvenlik kuvvetleri
mizin ve sıkıyönetim makamları bu çeşit fa
aliyetlere girişen komünist çetelerin çoğunu 
yakalamış ve kanun pençesine teslim etmiş
tir. 

Yurt dışına kaçmış olan bir kısım solcu ey
lemcilerinin de milletlerarası komünist örgüt
leri ile işbirliği halinde çalıştıkları görülmek
tedir. Ve bunlar yurt dışındaki bütün Türk 
düşmanları ile ve milletlerarası yıkıcı faaliyet 
merkezleri ile sıkı işbirliği halinde Türkiye 
aleyhinde her türlü iftira kampanyasına katıl
maktadırlar. Çeşitli. Avrupa şehirlerinde THY. 
binalarına, elçilik ve konsolosluk binalarımıza 
karşı menfur tecavüzlerde bulunanlar ara
sında millî duygularını yitirmiş, komünizmin 
pençesine düşmüş Türk gençlerinin yer alma
sı elem verici bir olaydır. 

Değerli arkadaşlarım; bundan önce Mil
lî Güven Partisi Grubu adına Sayın Genel Baş
kanımızın ve başka sözcülerimizin bu kürsü
de İsrarla belirttikleri bir ihtiyaca değinmek 
istiyorum. 

Sıkıyönetimin sağladığı sükûnet ve huzur
dan yararlanarak yıkıcı faaliyetleri tesirsiz 
hale getirecek orta ve uzun vadeli tedbirler 
alınmalıdır. Sadsce kısa vadeli asayiş tedbirleri 
ile mesele çözülmez. Normal dönemde anarşik 
olayların tekrar patlak vermemesi ve böyle 
olaylar çıkarmaya yeltenenler bulunursa bun
ların süratle tesirsiz hale getirilmeleri için ge
rekli ciddî tedbirler süratle yürürlüğe konul
malıdır. 

Güvenlik kuvvetlerinin sayı, teçhizat, eği
tim ve moral bakımından yeterli seviyeye yük
seltilmesi için Hükümet ve Yüce meclisler hiç
bir fedakârlığı esirgememelidirler. 

Yeni ve toplu suç çeşitleri ile, yıkıcı faali
yetlerle, Anayasa dışı aşırılıklarla etkili şekil
de mücadeleyi normal dönemde de yapabilmek 
için Devlet güvenliği mahkemesinin kurulma
sı igibi tedbirleri almazsak Türkiye'nin sık sık 
ISıkıyönetime muhtacolması gibi bir durumdan 
kurtulamayız. 
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Millî,şğitim kurumlanmızi 'mutlaka Ata
türkçü ve milliyetçi kuşaklar yetiştiren irfan 
yuvaları haline getirmeliyiz. Her derecedeki 
okulları ve üniversiteleri komünist ihtilâlin 
hazırlandığı ve komünist propagandanın ya
yılması için vasıta haline getirmeye çalışan 
militanlar mutlaka tasfiye edilip temizlenme
lidir. Kaybedilecek vakit kalmamıştır. Hükü
metle T. B. M. M. elele milletimizin kaderini 
karartmak, Türkiye Cumlhuriyetini yıkmak is
teyenlere karşı gerekli tedbirleri almalıyız. 

Bu tedbirler çok yönlü olacaktır; Hukukî 
tedbirler vardır, idarî tedbirler vardır, ikti
sadî ve-sosyal tedbirler vardır. Fikir ve inanç ala
nında yapılması gerekli bir mücadele vardır. 
Bunların hiçbiri ihmal olunamaz. 

Yeni Hükümetin inançlı ve ahenkli bir tu
tum içinde bütün bu konuları ele alacağına gü
venimiz tamdır. T. B."M. M. olarak biz de, ken
dimize düşeni yapacağız ve tarihin bize yük
lediği büyük sorumluluğu ve büyük şerefe lâ-
yik olacağız. 

Bu duygularla, bu düşüncelerle sözlerimi 
tamamlıyorum. Millî Güven Partisi Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Grubu Sıkıyönetimin iki ay 
daha uzatılması lehinde oy kullanacaktır. Bu 
vesile ile bütün Sıkıyönetim görevlilerine ve 
makamlarına ve Türk Güvenlik Kuvvetlerinin 
fedakâr mensuplarına bir defa daha şükran
larımızı ve başarı dileklerimizi bildirmeyi bir 
borç bilir, Yüce Heyetinizi saygı ile selâmla
rım. 

(Alkışlar) 

2. —• Başkanın, Federal Almanya Millet Mec
lisi Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Carlo Sch-
midt başkanlığındaki Türk - Alman Parlamento 
Dostluk Grubunun toplantı salonunu teşrifleri 
dolayısıyle Meclis adına hoş geldiniz demeci. 

BAŞKAN — T. B. M. Meclisinin sayın üye
leri; şu anda Federal Almanya Millet Meclisi 
Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Carlo Sch-
midt başkanlığındaki Türk - Alman Parlamento 
Dostluk Grubunun çok sa,ynı üyeleri Meclisimi
zi teşrif etmişler ve kordiplomatik locasmdaki 
yerlerini almışlardır. (Sürekli alkışlar.) 

Yüce Meclisimiz adına kendilerine hoş geldi
niz derim. 
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1. — İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyar
bakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bulu
nan Sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi. (Devanı) 

BAŞKAN — Söz sırası D. P. Grubu adına 
Sayın Rasim Cinisli'nindir. 

D. P. GRUBU ADINA RASİM CİNİSLİ (Er
zurum) — Sayın Başkan, T. B. M. Meclisinin de
ğerli üyeleri; 13 aydan beri 11 ilimizde Sıkıyö
netim uygulanmaktadır. 26 . 4 . 1971 gününde 
ilân edilen Sıkıyönetim gerekçesi, 1 nci Erim 
Hükümeti tarafından başlıca ve sıra ile 4 nokta 
üzerinden izah edilmiştir. Bunlar: 

1. Aşırı sağ faaliyetler, 
2. Aşırı sol faaliyetler, 
3. Bölücülük faaliyetleri, 
4. Dikta heveslileri. 

Zamanla anlaşılmıştır ki, bölücülük yapan
lar da, dikta heveslileri de 2 nci derecede müta
lâa edilen aşın solun, yani komünist anarşistle
rin işbirlikçisi halinde tek cephede birleşmişler
dir. Bugün cephe tektir ve bu cephe enternas
yonal komünizmin ta kendisidir. Cephe ve he
def açık, seçik tespit ve teşhis edilmiştir. Ancak, 
bu cephenin yurdumuzdaki kumanda merkezleri
nin tam tespit edildiğine dair yetkili bir ifade 
ve işarete sahip değiliz, içten ve dıştan büyük 
bir komplo ile karşı karşıya olduğumuz çok tek
rarlanmıştır. Bununla beraber, yılanın başının 
ezilmediği de sık sık ifade edilmiştir. Bir yılı aş
kın zaman içinde yılanın başının yeri ve kimliği 
hakkında bir tespit yapılmamış olmasını önemli 
bir nokta olarak işaretlemek istiyorum. Geçen 
13 ay içinde, 12 Mart öncesindeki yangın söndü
rülmüştür. Bugün sükûndan çok bir sükût at
mosferi içinde yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bu 
sessizliği yer yer kundaklayan, evvelkilere nis
petle çok daha cüretkâr, çok daha meczubane 
olaylarin sahneye konulduğunu dikkatten uzak 
tutamayız. Geçen süre içinde sayı ve önemi bü
yük olaylar cereyan etmiştir. Son iki ay içeri
sinde Kanadalı ve ingiliz teknisyenlerini Kızıl-
dere'ye kaçırdılar ve kısıl kurşunlarla katletti
ler. Yolcularla birlikte Türk uçağını Bulgaris
tan'a kaçırıp rehin tuttular. Nihayet, kahraman 

Ordumuzun bir rüknü olan Jandarma Genel Ko
mutanı Sayın Orgeneral Kemalettin Eken'in şah
sında Türk Silâhlı Kuvvetlerine saldırdılar. 

Bunları yapanlar komünistlerdir. Bunlar, 
Türk Milletinin ekmeğini yiyerek dışımızdaki 
düşmanların geleneksel arzularına çanak tutan, 
Türk Devletinin verdiği nüfus tezkeresini, Türk
lüğü ve islâm olmayı reddeden ihanet şebekesi
nin mensuplarıdır. Kızıldere, uçak kaçırma ve 
Saym Jandarma Genel Komutanına karşı girişi
len suikast olayları yılanın başının ezilmemiş 
olduğunun belgeleridir. 

Bu olaylar bir gerçeği daha ortaya çıkarmış
tır. Türkiye Halle Kurtuluş Ordusu diye bildiri 
dağıtıp banka soyanlar, yol kesip adam kaçıran
lar, polis kurşunlayıp er şehit edenler, başlangıç
ta takdim edildiği gibi kendi başına maceraya 
atılmış, merkezlerinden kopup divaneliklere gi
rişmiş bir avuç isyankâr değildir. Aksine, kökü 
Moskova'da ve Pekin'de olan beynelmilel komü
nizmin memleketimizde planladıkları mezbuhane 
emellerin gerçekleşmesi için aldıkları emri har
fiyen yerine getiren militanlardır. Türkiye'de 
sürdürülen tedhiş ve cebir hareketleri, muay
yen merkezlerden idare edilen, yetiştirilmiş li
derleri ve eylemleri olan, plan ve strateji dâhi
linde yürütülen ihtilâlci grupların hareketleri
dir. Artık münakaşa edilemeyecek şekilde ber
raklaşmış gerçekler, bu hareketlerin ihtilâlci ko
münist menşei olduğu şeklindedir. 

Bu ihanet şebekesinin nasıl kurulduğunu, 
kök salıp nasıl yol aldığı, daha önceld Sıkıyöne
timin uzatılmasına dair kararların müzakeresi 
sırasında Yüce Heyetinize ifade edilmişti. De-
mirel ve Erim Hükümetleri zamanında Parla
mento içi ve Parlamento dışı muhalefetlerin bu 
noktaya gelişteki hatalarını tekrar sayıp dök
mekte fayda görmüyorum. Demokratik Parti 
olarak bugüne kadar olup bitenlerden yetesiye 
dersin alındığını kabul ederek, bundan sonra tu
tulması lâzımgelen yolu bulmak için görüşleri
mizi ve tutumumuzu belirtmek istiyoruz. 

Biz, Hükümetin, Sıkıyönetimin iki ay daha 
uzatılması kararma evet diyeceğiz, içinde yaşa
dığımız şartlar bu kararımızın gerekçesidir. Sı
kıyönetim organlarının yurdumuzdaki eylemci 
komünistlere karşı inançlı bir mücadele verdik-
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lerinden eminiz. Çalışmalarının başarılı olduğu
nu da mükerreren ifade etmişizdir. 

Yine mükerreren ifade ettiğimiz bir husus 
daha vardır. O da, hükümetlerin, ilgili kuruluş
ların kendi üzerlerine düşeni yeterince yerine 
getirememiş olmalarıdır. Hükümet, hiç olmaz
sa bundan sonra tereddüte düşmeden komünizm 
ile mücadele konusunda kendi payına düşeni ye
rine getirmeli ve Sıkıyönetime yardımcı olmalı
dır. Sıkıyönetim eylemcilerle uğraşır. Hükümet, 
yeni eylemlerin ve eylemcilerin artmasına en
gel olacak tedbirler almalıdır. Bu tedbirler alın
madığı sürece zaman uzayacak ve Sıkıyönetimin 
başansı gölgelenecektir. Bu durumda Türk ka
mu oyunda bıkkınlık ve bitkinlik ve güvensizlik 
doğabilir. Kanaatimizce Türkiye'de istikrarın te
sisi ve korunması yolunda en ciddî tehlike bu
dur. Bu vasat komünistlerin arzu ettiği ve ara,-
dığı vasattır. 

Bu sebeple Hükümetin örfi idareyi yalnız 
bırakmaması ve destekleyici her türlü tedbiri al
ması hayatî bir önem taşımaktadır. Türk kamu
oyu nüfus tezkeresini reddeden üç komünist ey
lemcinin idamları konusunda düşülen tereddüt 
ve girişilen kampanyanın etkileri olmasaydı Kı-
zıldere, uçak kaçırma ve Jandarma Genel Komu
tanına karşı girişilen suikast olaylarına imkân 
bulunamayacağı merkezindedir. Böyle nazik dö
nemlerde tereddüt ve ihmallerin ne denli felâ
ketlere sebebolduğu izahtan varestedir. 

Değerli üyeler; bugünün manzarasını dün
den çizen ve yıllardan beri yetkili ve ilgili or
ganları ikaz eden iyi niyetli çevreleri komünist
ler usta bir çalım ile gerici, faşist ve yeteneksiz 
diye tesirsiz bir hale getirmeyi becermişlerdir ve 
bu sebeple ilgili organlar da bu iyi niyetli sese 
kulak vermemiştir. (Demokratik Parti sıraların
dan «Bravo» sesleri.) Komünistler ısrarlı pro
pagandalarla çeşitli çevreleri baskı altında tut
muşlardır. Sol olmayan sanat, solcu olmayan fi
kir kabule şayan bulunmamıştır. Tek yönlü be
yin yıkama metodu bütün unsurları ile geçerli 
bir ortam hazırlamıştır. O kadar ki, Devletin 
içte güvenliğini sağlayan Emniyet Genel Mü
dürü Muavini nasıl olsa birgün yeni düzen ku
rulacak, o düzendeki yerimizi şimdiden yapmalı
yız şeklinde bir mantık ile eylemcilere iştirak 
etmiştir. Aydın geçinen çevreler, ancak örfi İda
renin ilâmndan sonra gerçek manzarayı görmüş

lerdir. Baskı örfi idarenin ilânından sonra kalk
mıştır. 

iyiniyetli ikazların yanı sıra üniversite sıra
larında gencecik çağda, işin başa düştüğünü id
rak eden milliyetçi gençler de üniversite içeri
sindeki kominizan çalışmaların hangi sahnelerde 
ve ne türlü makyajlarla rol yaptıklarını, rapor
lar hazırlayarak çok yetkililere duyurmuşlar
dır. O çok yetkililerin çok bilmişliği yüzünden 
ne yazık ki, gerekli tedbirler alınmamıştır. Her 
türlü tehlikeye rağmen, boğaz boğaza mücadele 
ettikleri sayısı mahdut, az olan belli komünist
lerin, zaman zaman gözden kaybolduklarını üç 
aylık, altı aylık gibi devrelerde muhtemelen ge
rillâ kamplarında eğitim yaptıklarını ilgililere 
duyurmuşlardır. Bu durumu ifade eden genç
ler, vehimli, heyecanlı kimseler olarak telâkki 
edilmiş, bu gençler dertlerini anlatamamışlardır. 
Neden sonra anlaşılmıştır ki, Filistin gerillâ 
kampları ve Nurhak Dağlarındaki gizli kamplar 
Türk gençlerini avlayarak komünist militanı ola
rak yetiştirmekle meşguldür. 

Bunları anlatırken gizli çamaşırları sergile
mek niyetinde değilim. Anlatmak istediğim şey
ler şudur : 

Komünistler araziye çabuk uyarlar. Makyaj 
ve rol yapmakta mahirdirler. Bu maharet kar
şısında uyamk olmak lâzımdır. Bundan sonraki 
mücadele, birlik ve beraberlik içinde yürütülme
lidir. Küçük hesaplar uğruna birliği bozmanın 
sonu intihardır. Hiç kimse bu felâketin dışın
da kalabileceğini sanmasın. O kadar ki, komü
nist ihtilâlciler, kendi eserlerinin kucağında can 
vermişlerdir. 

Enteresan sandığım, bir müşahedemi anlatmak 
istiyorum Yüce Heyetinize. Komünistler; dinin, 
komünizmin panzehiri olduğunu bilirler. Bu bil
gilerinden ötürü pusuyu camiin içine kurmak 
istemişlerdir. Camiye gideceklerdir, vatandaşı 
camiin içinde kandırmaya çalışacaklardır. Sonra, 
avlanmak için camiye gidenler, o ilâhi yapıda 
avlanmışlardır. Belki, bu mânevi havanın için
de eriyip islâh olmuşlar, belki de yeniden camiye 
girmeye cesaret edememişlerdir. Ancak, her tür
lü yolu ve her türlü metodu denedikleri bu mi
salle de ortaya çıkmıştır. 

Atatürk'ün nutkunu bile, güya öz Türkçeye 
çevirmişlerdir. Böylece, Atatürk'ün Türkçesini 
beğenmemişlerdir. Dikkati çekmemek için hem 
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yıkmışlar, hem de Atatürk türküsünü söylemiş
lerdir. Sonra da Lenin'le, Mao ile mukayese et
mişler ve son hükmü ustaca işlemeye koyulmuş
lardır. Bütün bunları da şunun için söylüyorum. 
Komünistlerin dikkatleri putları yıkmadıkça; 
değer hükümlerimizi ve kavramlarımızı yabancı 
unsurlardan ayıklamadıkça komünizmle müessir 
mücadele yapılamaz. Komünizmle ciddî müca
dele yapılamayacağı gibi sosyal, siyasal ve eko
nomik tedbirler de alınamaz. Sol tehlike karşı
sında sağ tehlikeden bahsetmek zorunda kalan 
ürkek haleti ruhiye ile hedefe varılamaz. 

Bu sebepledir ki : 
Eylemleri söndüren Sıkıyönetimin yanında, 

ilmî esasa dayalı, kültürel, sosyal, siyasal ve 
ekonomik ve idarî tedbirlerin gün geçirmeden 
alınması zarurettir. 

Düşüncemizi, ilmî esaslara dayanma gereği 
ile ileri sürerken; komünistlerin ilim adamı diye 
kabul ettirmek niyetiyle mübalâğalı bir tarzda 
propaganda ettikleri kâzip şöhretlerin her şey
den önce temizlenmesine işaret etmek istiyorum. 

Dumanı başında tüten ilk yangın yerinin üni
versiteler olduğu hatırdan uzak değildir. Biz, 
Türk üniversitelerinde ciddî operasyonların mu
hakkak yapılmasından yanayız. Hiçbir yetkili, 
üniversitelerin fonksiyon ifa ettiğini iddia ede
mez. Üniversitelerimiz mefluçtur. Yangın yeri
nin alevi çıkmıyorsa; bu, yeraltında için için 
tutuşan kızıl korun yokluğuna işaret sayılmaz. 
Üniversitelerimizdeki bu sessizlik, huzurlu, sağ
lıklı bir sessizlik değildir. Bu bir baygınlıktır. 
Bu baygınlıktan faydalanarak kangreni almak 
lâzımdır. Size haber vereyim ki, istanbul Üni
versitesinin bahçesinde bulunan tarihî Beyazıt 
Kulesi'ne orak - çekiçli kızıl bayrağı asanların 
teşvikçileri, üniversite kürsülerinde profesör 
olarak Türk gençlerini zehirlemeye devam et
mektedirler. Bu menfur olay üniversitenin yet
kili organlarında görüşülürken, heyet huzurun
da, orak - çekiçli bayrak için; «Bu bayrak, ay -
yıldızı olmayan Türk bayrağıdır.» diyen Profe
sör, bugün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül
tesinde ders vermeye devam etmektedir. 

Beynelmilel Komünizm Partisine Türkiye 
Gizli Komünist Partisini temsilen giden Doçent, 
hâlâ vazifesi başındadır. 

«Benim üniversitemde kızılın her tonu var
dır. Başka renge müsamaha etmem.» diyen Si

yasal Bilgiler Fakültesi eski Dekanı, hâlâ ders 
vermeye devam etmektedir. 

Bu durum karşısında Atatürk üniversitesinin 
Sayın Rektörünün sözüne kulak vermeliyiz : 
«Üniversitelerimiz hastadır. Bu hastayı kendi 
kendisini ameliyat etsin diye beklemek, hastayı 
ölüme terk etmek demektir.» 

Üniversitelerimiz üzerindeki sözlerimi bağ
larken; üniversitelerde bugün kulak gazetesiyle, 
çevre münasebetiyle ve dirsek temasiyle komü-
nizan çalışma faaliyetlerin alabildiğine devam 
ettiğini işaretlemek istiyorum. 

Muhterem üyeler; 
Artık, faşizm damgası yemekten, gerici itha

mına uğramaktan korkmadan, açık mücadele 
verme imkânını değerlendirmek zorundayız. Ko
münistler cephe terk etmiş, yerin altına sızmış
lardır. önümüzdeki zaman kimin lehine gelişe
cektir? önemli olan budur. 

Dileğimiz, son Türk Devletinin sahibi, aziz 
milletimizin geleceğinin teminatı olan Kahra
man Ordumuzla el ele vererek, Devlet yönetimi
ne iştirak eden bütün organlar ve kuruluşlar, 
bu millî fetlâkeıtin karşısında yerini almalı ve 
inançla üzerine düşen görevi yerine getirmeli
dir. 

Şunu sarahatle ifade etmekte fayda görüyo
ruz. Sıkıyönetim, eyleme geçmiş tedhişçileri te
mizlerken, fikir cephesinde antilkomünist millî 
mefkureyi ve millî felsefeyi işleyen bir ilim he
yetinin kurulması lüzumu aşikârdır. Akademik 
çalışma yaparak fikir planında komünizmin tah
riklerini önlemek gerekir. Aynı zamanda, millî 
ülküsünden saptırılmak istenilen gençliği ve 
Türk aydınlarını, Atatürk'ün kabul ettiği mil
liyetçi ve manevî değerlere saygılı^ medeniyetçi 
ideal etrafımda toplanmayı sağlamaya çalışma
lıyız. Bu heyetin teşkili, Millî Eğitim, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı içinde düşünülebilir. Üniver
sitelerin asli görevi içinde de kabul edilmek lâ
zım gelir. Ne var ki, bu ihtiyacın yeri el'an boş
tur. Bu boşluğu doldurmak Hükümetin görevi 
olsa gerektir. 

Mukabil propaganda yoluyla kafalarda ve 
gönüllerde yıkılanları onararak, pas tutan böl
geleri temizleyerek cemiyeti sağlama almak, 
birlik ve beraberlik ruhunu tesis etmek zarure
tiyle karşı karşıyayız. 
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Öte yandan; sosyal bünyede bu güne kadar 
değerli hizmetler görmüş milliyetçi derneklerin 
çalışmalarını teşvik etmek istiyorum. Bir paran
tez açarak, Sıkıyönetimin uygulandığı illerde 
siyasi partilerin, Siyasi Partiler Kanununa göre 
yapması lâzım gelen faaliyetlerine engel olun
maması da dileklerimiz arasındadır. 

Sayın üyeler, Komünizmle mücadelede önem
li ve esas olan, inançlı ve kararlı olabilmektir. 
Yalnız komünizmin karşısında olduğunu ifade 
etmek kâfi detğildir. İdarenin üst kademelerine 
ve kilit noktalarına,, komünizmin ne olduğunu 
bilen komünist faaliyetlerinin Türk Devletini 
parçalamayı ve yıkmıya hedef aldığını kabul 
eden bilgili, azimli ve cesur kadroların getiril
mesi şarttır. 

Elde ettikleri mevkileri muhafaza edebilmek 
için günün şartlarına ve havasına göre kolay
lıkla yön değiştirebilenler, renksiz ve inançsız, 
gününü gün etme zihniyetinde olan kimseler, 
komünizmin ve anarşizmin önlenmesi için idarî 
kademelerde görevlendirilemezler. 

Münevver kıyımı gibi, niyeti açığa çıkmış 
sloganlardan ürkerek idarenin temizlenmesine 
engel olmak, fahiş bir hata olur kanaatindeyiz. 

Türk bürokrasisine sinmiş komünistler temiz
lenmelidir. İdarî reform, bilgili,, vatanperver ve 
muktedir ellerde gerçekleştirilmelidir. Sosyal 
bünyenin temel taşları, özellikle büyük şehir
lerimizde sarsılmıştır. Yapmacıklık, taklit, öz
den uzaklaşma, ilericilik ve ilerilik diye yuttu-
rulmuştur. Türk örfünün ve geleneklerinin sağ
lam kökleri korunmalıdır. Ahlâk kurallarına 
sırt çeviren manevî değerlerden yoksun hiç bir 
cemiyetin ayakta durduğunu savunan çıkamaz. 

Sosyo - ekonomik tedbirlerin de komünizmin 
canına ot tıkayacağı tabiidir. Sosyal adalet, fır
sat eşitliği, olanak özgürlüğü gibi sözlerin 
altına gizlenen, karanlık niyetlerin istismarına 
imkân varan noksanların ve bozuklukların ona
rılması, elbette sıhhatli cemiyetlerin yapması 
gerekli işlerdendir. İdare ve yargı organına sı
zan kundakçılar ayıklanmalıdır. 

Komünistlerin en çok at oynattıkları ortam, 
siyasî istikrarı olmayan, siyasî ahlâkın bozul
duğu toplumlardır. Siyasî çevrelerin çürükleri, 
noksanları, rejim düşmanlarının işine yaramış
tır. Bunların da her birisi, cici demokrasi, ah-
»bap devlet^ soygun düzeni, aile şirketi sözlerine 

hak verdirecek davranışlar olmasaydı; komtt 
nistler bu kadar yol alamazdı kanaatindeyiz. 

Değerli üyeler, 
Komünizmle ve dikta heveslileriyle mücade

lede başarıya ulaşabilmenin en emin yolu, hür 
demokratik retj imi inançla savunmak ve bu re
jimden taviz vermemektir. Detmokratik rejime 
düşecek gölgeler, ülkemizde bir komünist ida
re kurma peşinde olanlarla her nevi dikta heves
lilerinin cesaretini artırmaktadır. Devletin ge
leceğini garanti altına almak, herşeyden önce 
devlet itibarını ayakta tutmak ve milletin dev
letine olan güvenini sarsmamakla mümkündür. 
Milletin desteğini kazanmamış bir mücadelenin 
muvaffak olduğu görülmemiştir. Millet, komü
nizme karşı verilmekte olan mücadelenin muvaf
fak olmasını arzu etmektedir. Milletin bu arzu
sunu mücadelenin muvaffak olması yolunda ba
şarıyla kullanmakta zaruret vardır. Bu ise, mil
letin devlete karşı olan güvenini ve sevgisini 
ayakta tutmak suretiyle mümkün olabilecektir. 
İşte burada, Devlete vücut veren bütün anaya
sal kuruluşlara büyük görevler düşmektedir. 
Hiç bir şahıs, zümre veya Anayasa organının, 
Anayasanın kendisine tanıdığı yetkileri aşma
ması gereklidir. 

Bu gibi davranışlar siyasî istikrarı ve mil
letin güvenini sarsar. Siyasî istikrarın olmadı-

. ğı ve millet desteğinin kaybedildiği bir ortam
da ise ekonomik, sosyal ve idarî sahalarda re
formlar yapmak ve ülkenin geleceğini emniyet 
altına almak mümkün olamaz. 

örfî idare organlarını komünizmle mücadele 
yolunda takındığı kararlı ve kesin tutumun ba
şarıya ulaşması bu suretle imkânsız hale ge
lir. 

Bu sebeple : 
Saym Ürgüplü Hükümetimin Cumhurbaşkan

lığınca reddi meselesi büyük önem taşımaktadır. 
Sayın Cumhurbaşkanı, ret sebebi olarak; «Ku
rulmuş Hükümetin bir bütün halinde 12 Mart 
1971 tarihli Muhtıranın ve cari durumun şart-
larıyle bağdaşır bir nitelik taşımadığı» gerek
çesini göstermektedir. Bu hareketi ve ret gerek
çesini, demokratik sistemin esaslariyle bağdaş
tırmakta müşkülât vardır. Bu tutum ve dav
ranış, Anayasamızın 103 ncü maddesi muvacehe
sinde, Parlamentomuzun yetkileri üzerinde de 
tereddütler doğurmaktadır. 
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İkinci Erim Hükümeti samanında Parlamen
to yetkilerinin Hükümete devri talep edilmişti. 
Parlamentomuz bu talebe karşı koymuş ve mil
let emanetini kimseye devredemiyeceğini açıkça 
ve müttefikan beyan etmişti. Bu yetkilere sa-
hibolmak yolunda acaba şimdi başka bir usul 
mü denenmek istenmektedir? Anayasa nizamını 
sarsıcı, demokratik sisteme gölge düşürücü ve 
hukuku zedeleyici böyle davranışlar, milletin 
Devlete olan güvenini sarsar. Devletin müdafaa 
edilebilmesi tiçin milletin yardımına en ziyade 
ihtiyaç duyulduğu bu sıralarda, Devlet organla
rını millet yardımından mahrum bırakır. Bu 
takdirde ise komünizmle mücadele, dikta heves
lilerine mani olma çok güçleşir. Örfî idare or
ganlarını bugüne kadar aldığı müessir tedbirle
rin ve yürüttükleri kararlı mücadelenin tam 
muvaffakiyete ulaşmasının önde gelen sebeple
rini bu tarz davranışlarda aramalıdır. 

Demokrasi, açık rejimdir. Demokratik rejim
den verilecek tâvizlerle demokrasi kurtarıla-
maz ve siyasî istikrar sağlanamaz. Ancak, ser
best iradeye dayanan kuvvetli hükümetler ba
şarıya ulaşabilir. Arzuya uygun kurulduğu in
tibaını taşıyan hükümetler, millet desteğinden 
mahrum kalacağı ioin Devletin geleceğinin ko
runmasında başarılı olamazlar. 

Biz, rehberin demokratik Anayasa olması 
gerektiği inancını taşıyoruz. Usulsüzlüğün ka
ide olması halinde, bana dokunmuyor diyerek 
rahatlığın içine girenlerin yarm şikâyetçi hale 
gelmeleri mümkündür. Bu sebeple; hukukun 
dışına çıkılmaması gerektiği inancını sonuna 
kadar savunmaya devam edeceğiz. Komünizmle 
ve anarşizmle mücadelenin en sıhhatli yolunun 
bu olduğu inancını taşıyoruz. 

Yüce Meclisinizi Demokratik Parti adına 
saygılarımla selâmlarım. (D. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Ali Naili Erdem, buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ABINA ALİ NAİLİ ERDEM 
(izmir) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri. 

26 Nisan 1971 tarihinde uygulamasına baş
lanan Sıkıyönetim, 13 ncü ayını tamamlamış 
bulunmaktadır. Olaylarla dolu bir yıl gerilerde 
kaldı. Geride kalmayan husus geldi değişti
rerek devanı eden olaylardır. Sıkıyönetimin 

son uzatılmasından bu yana geçen sürede vu
kua gelen olaylar mana itibariyle eskilerine na
zaran biraz daha ağırdır, ideolajilerin tutku
sunda ihanetin zebunu olanlar, menfur olayları 
yaratmada tereddüt göstermemektedirler. 

Uçak kaçırma bunun içindir. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bir Değerli Ku

mandanına tecavüz bunun eseridir. 
Tıpkı enternasyonalin «ve çevrilecek nam

lularımız generallerimize» dediği gibi... 

Ne endişelerin içindeyiz ve ne de karasızlı-
ğın... Kanaati katimiz odur ki, demokratik 
Cıımhurij^etin var olmasının inancında bir ve 
beraber olanlar, Devletin bekasına yönelen bu 
tedhiş ve tehditleri bertaraf edecek ve büyük 
Atatürk'ün yapıcı ve yaratıcı elleriyle kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak
tır. 

Muhterem üyeler, 
Sıkıyönetim mahkemelerinde gerek sonuçla

nan ve gerekse devam eden dâvalardaki sanık
ların beyanlarından da anlaşılmaktadır ki, olay
ları yaratanların maksadı, silâh soruyla ve halk 
ihtilaliyle mevcut düzeni yıkmak ve onun yerine 
komünizmi getirmektir. Bu itiraf ne kadar ke
sin ve açıksa, demokratik Cumhuriyete karşı 
süregelen bu saldırıların, Devletin meşru güçle
rine mağlûp olmaktan kendilerini kurtaramaya
cakları da bir vakıadır. 

Çağımızın modern Devlet anlayışı, otorite 
ve hürriyeti ahenkli kılma esprisine istinadet-
mektedir. Bu itibarla, kuvvetli icra, hukuka 
dayalı otorite ve Millet varlığının bekasiyle hu
zur ve selâmetini temin eden hürriyetin tabiî 
bir oluşum içinde iradsi miîliyeden güç alarak 
gelişmesi tabiîdir. Bunun içindir ki, hürriyet 
hürriyetsizliği yok etme hürriyetini doğurmaya
cağı gibi, otorite de mevcut hürriyetler aleyhine 
işler bir nitelikte görülemez. Kısa bir deyişle 
şunu anlatmak istiyorum: Barış, sükûn ve is
tikrar; Devletin ve milletin hayatını canlı lalan 
kaidelerdir. Bu kaidelerin su veya bu şekilde 
değiştirilmesine taraftar olunulamaz. 

Komünist ve anarşistin kafasında belirlenen 
dünya ise, barışı, sükûnu ve istikrarı reddeder. 
Bu reddediş kavgalarının sebebi olduğu kadar, 
Mark3, Lenin ve Mao gibi ihtilâlcilerin temel 
düstûrlarıdır da. Çarpık, sapık bir düstûrdur 
bu... insan haklarına dayalı demokratik Cum-
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huriyet cephesinin taraftarlarının kesinlikle ber-
tarf ettikleri bu zihniyetin Türkiye'mizde de 
kahra mahkûm olmamasına hiçbir sebep ve mani 
yoktur, olamaz da. 

Sıkıyönetim, işte böyle bir sonucu temin 
etmek için, olağanüstü hallerde müracaat edilen 
yoldur. Kısa sürede sonuç almak, sıkıyöneti
min özeliliğidir. 

Anarşi ve onu alet yapan komünizmin önlen
mesi hususunda, sıkıyönetim görevlilerinin can
la - başla çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. 

Adalet Partisi olarak, bu gayretlerin daima 
destekçisiyiz. 

Sayın üyeler; 
Medeniyetçilik yolunda büyük mesafeler kat 

eden milletimizin bünyesine musallat olmaya ça
lışan anarşik ve komünist ur'un, görünen kısım
ları operasyona tabi tutulurken; ur'u hâsıl eden 
foktörleri silmek, geçen 13 aylık sıkıyönetim uy
gulamasından da anlaşıldığı gibi, zaman işidir 
ve yalnız sıkıyönetim görevlilerinin çaîışma-
lariyle değil, bütün Devletin ve milletin bu ko
nuda seferber olmasıyle mümkün olabileceği de 
umarız ki, cümlece kabul edilir bir hale gelmiş
tir. 

Değerli üyeler; 
Siyasî istikrar, ekonomik ve sosyal istikrarın 

esası olduğu gibi, sosyo - ekonomik yapının da 
siyasî istikrarı etkilediği bir gerçektir. 

Çağın süratli akışına ayak uyduramayan sis
temlerin, demokrasinin boşluklarından istifa
deye kararlı olan aşırı uçları teşvik ettiği ve 
bunun neticesinde de bizzat hür rejimin varlı
ğına tecavüzlerde bulunulduğu daima müşahede 
edilmektedir. 

Beynelmilel komünizmin, toplumların maddî 
imkânlarındaki dengesizliği bahane ile niyet ve 
maksatlarını gerçekleştirecek bir ortam buldum 
diyerek, menfur düşüncelerini uygulama ala
nına koymaya cüret edişi, teokratiğin manevî 
değerler icmalini bir dar açıdan yorumlayarak 
köhnemiş sistemleri tatbike özenişi, ülkelerin 
karşılaştığı durumlardır. 

Türk Milletini bir ve beraber, ecdat kanıyla 
yoğrulu vatanımızı da bir bütün halinde tutma 
manasını taşıyan milliyetçiliğimizin kafada, gö
nülde perçinleşerek vatan sathında yankılar 
yapmasında kararlı ve azimli olan Adalet Parti
si, normal hale dönüşte Parlamentoyu bir millî 

beraberlik abidesi halinde görmekte ve bunu 
savunmaktadır. 

Kendisini siyasî, ekonomik ve ahlâkî yönden 
sonucu kesterilebilen bir maceraya sürüklemek 
isteyenlere karşı, bir karar birliği içinde dikilen 
Yüce Türk Milleti, komünist ve anarşist militan
ların kurmaya çalıştıkları oyunu büyük bir ve-
karla izlemektedir. Devletin kudretine olan en
gin itimat ve saygısı, onu bir kasırga haline gel
mekten alıkoymaktadır. 

Sayın üyeler; 
Sıkıyönetimin ilânından bu yana, muhtelif 

vesilelerle ifade ettiğimiz düşüncelerimizi bir 
kere daha belirtmek isteriz. 

îçinde bulunduğumuz tehlikenin şümulünün 
idrakindeyiz. Bu tehlikenin tamamiyle gideril
mesi, istisnasız her mevkideki insana yeni gö
revler getirmiştir. Sorumluluğunun şuuruna ve 
mücadelesinin kutsiyetine inanmış her yurtse
ver, yarınların Türkiye'sini sulh ve sükûnun iş
ler halde olduğu, normal nizama getirmenin 
şevk ve gayreti içindedir. Bu gayretin başarıya 
ulaşması ve bunun sonunda da yarınların temi
nat altına alınabilmesi, tercih edilecek tedbirle
rin isabetli olmasını gerektirmektedir. Tedbir
lerdeki isabet iss, buhranın teşhisindeki doğru
luğu zorunlu kılar. Yanlış teşhis, yanlış ted
birleri ve yanlış tedbirlerin de tehlikelerin geliş
mesini davet edeceği aşikârdır. Bugün, memle
ketimizde bulunan her türlü aşırı ucun kökünün 
kazınması, ancak sorumluların teşhiste beraber 
olmalariyle mümkündür. Bu beraberlik, kısa 
ve uzun vadeli tedbirleri almayı mümkün kıla
caktır. Kısa süreli tedbirler, daha çok asayiş ve 
emniyeti temin edici cinsten olacaktır. 

Meclislerimizdeki bununla ilgili kanunlar ve 
Anayasamızda yapılan değişikliğin icabı, çıka
rılması gerekli olanlar bu hususu büyük ölçüde 
sağlayacaktır. 

Burada, bir önemli konuya Sayın Hükümetin 
dikkatini çekmek istiyorum: Dışarıda çalışan 
işçilerimizle öğrencilerimize bulundukları yerde 
yayın yapan dost devlet yayın organlarının ça
lışmaları dikkatli takibedilmelidir. Türkiye'de 
tutunma imkânını kaybeden anarşist ve komü
nistler, karargâhlarını dışarıda kurmakta ve 
oralarda bulunan vatandaşların kafalarına, yı
lan zehirlerini akıtmaya çalışmaktadırlar. 
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Tedhiş ve tahrip arenaları, âdeta dost devlet
lerin bünyelerinde ihdas edilmeye çalışılmakta
dır. İsveç sefaretimize yapılan tecavüz, henüz 
hafızalardan silinmemiştir. Türk vatandaşlığın
dan ıskat edilmiş olanlar, yekûnları 1 milyona 
yaklaşan Türk işçilerinin arasına girerek onları, 
rejim aleyhtarlığına hazırlamak gayroti içinde
dirler. Bu ve buna benzer olayları nefretle kar
şılıyoruz ve ümidediyoruz ki, Sayın Hükümet 
bu konuda gerekeni yapacaktır. 

Muhterem üyeler; 
Elbette ki, ihtiyaçlar, yeni kanunları zorun

lu kılacaktır. Bu, gelişmenin, yürüyüş halinde 
olmanın tabiî bir sonucudur. 

Uzun vadeli tedbirlerin, belli bir plan ve 
programı gerektireceği, her türlü münakaşanın 
dışındadır. 

Uzun vadeli tedbirlerin başında, eğitimimizle 
ilgili hususlar gelmektedir. Bugün Türkiye, 
bir mefkure fıktanı içindedir. 

Millî ülküden mahrum olarak yetişen nesil
lerin bir faydalı çizgide yarışmasını beklemek 
hayaldir. Bu sebeple, millî kültürümüzü genç
lerimizde bir mâna bütünlüğü içinde yaşar gör
mek bizim, hepimizin idealidir. 

Sayın üyeler; 
Batılaşmayı metot, muasır medeniyet seviye

sine ulaşmayı hedef ittihaz etmiş bir millet ola
rak, sosyal hukuk devletini bütünüyle var et
mede hiç kimsenin tereddüdü olmaması iktiza 
eder. Türkiye'nin tarih içindeki muhteşem ye
rini almasına tahammül gösteremiyen dış düş
manlarla, onlarla işbirliği yapan iç düşmanlar, 
siyasî haaytımızm bir buhranlar zincirinde mah
kûm olmasında daima yarar görmüşlerdir. 

Türkün insan şeref ve haysiyetiyle müte
nasip bir düzende yaşamasına tahammülsüzlük, 
kâh rejimin varlığına, kâh siyasî partilerin var
lıklarına ve kâh da Anayasa kuruluşlarına bir 
tecavüz halinde belirmiştir. Şayanı şükran olan 
odur ki, insan sevgisini, tenkit hürriyetini, hu
kuka saygılı ve demokratik Cumhuriyete bağlı
lığı yıkmak için girişilen bu oyunların hapsi 
de perdelerini bütünüyle açmaya fırsat bulama
dan sona ermesidir. Bu hal, demokrasiye inan
cın ve sıhhatli bir bünyenin sonucu olduğu ka
dar, siyasî, sosyal ve ekonomik hayatımızdaki 
rahatsızlıkların giderilmesi için başka sistem
ler aramanın lüzumsuzluğunun da ifadesidir. 

Muhterem üyeler, 
Aziz Türk Milletinin refah ve selâmeti için 

fevkalâde güç devreler atlatılmıştır. İçinde bu
lunduğumuz buhranlı devre de, en yakın bir 
tarihte mazinin derinliklerine bırakılacaktır. 

Yurtseverliğinden, hür ve demokratik rejime 
inancından ve Cumhuriyete sadakatinden emin 
bulunduğumuz Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilen ve 
Hükümetin sorumluluğu altında olağanüstü ha
lin icabı olarak yüklendiği görevi başanyle so
nuçlandıracağına inancımız tamdır. 

Değerli üyeler. 
Anarşi ve komünizmle mücadelede, artık 

kaybedilecek zamanımız yoktur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, rejimi koru

mada müttehittir. Bu sebeple, neyin tehlike 
teşkil edip etmediği konusunda da her hangi bir 
sıkıntı ve zorluk olmayacaktır. 

Cumhuriyeti savunmada onun en büyük 
müessesesi olan T. B. M. M. kesin kararlı ve 
kudretli olduğunu, her vesileyle göstermiştir. 

Bugün, memleketimizin içinde bulunduğu 
buhrandan çıkılmada, T. B. M. M. miz, Devle
timizin diğer müesseseleriyle birlikte hareket et
mektedir. Bir kere daha belirtmek isteriz ki, 
Adalet Partisi olarak, Hükümetin anarşi ve ko
münizmle mücadelede getireceği tedbirleri des
teklemede kararlıyız. 

Yüce Meclisi A. P. Grupları adına saygıyle 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına Hüseyin öz-
türk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Cumhuriyet Senatosu 
ISivas Üyesi) — Sayın Başkanım, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

13 aydır 11 ilde devam eden Sıkıyönetimin 
iki ay daha uzatılıp uzatılmamasınm ülke ya
rarları ve zararları bakımından tartışılmasını 
ve değerlendirilmesini yapıp bir sonuca varaca
ğız, bir karar vereceğiz. 

Bilindiği gibi olağanüstü durumlar için ge
tirilen koşulların geçici olarak uygulanması, 
olağanüstülüğün devam edip etmemesine bağ
lıdır. 

Şimdi ülkemizde olağan üstü koşullar devam 
ediyor mu, etmiyor mu? Bunu iyi saptamak lâ
zım. 
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Sayın Bakanın anlattıkları ve ortaya koy
dukları meseleler, Devletin kolluk kuvvetleriy< 
le halledilir mi edilemez mi? Şahsan anarşik 
olayların büyük bir kısmının önlendiği kanaa-
tmdayım. Sayın Bakan da bunu ifade ettiler. 
12 Mart Mulhtırasiyle belgelenen ülkemizin 
içinde bulunduğu karanlık ve anarşik ortam, 
giderilmiş ve giderilmek üzeredir. En büyük 
güvenlik gücümüz olan Ordumuz ülkeyi baştan 
aşağı kana boyayacak kadar ortam bulmuş, ge
lişmiş anarşik olayların yaratacağı bir içsavaşı 
önlemek amaciyle duruma müdahale etmiş ve 
bugün de olumlu bir sonuca ulaşmıştır. Bu ba
şarıda güvenlik kuvvetlerimizi iyi kullanan 
hükümetlerin büyük rolü vardır. 

iSıkıyönetim kalksa da bu başarı devam ede
cektir. Çünkü günden güne istikrarlı bir yöne
tim güç kazanmaktadır. 

12 Marttan önce ve hemen sonrasındaki du
rumu özetlersek; görüyoruz ki, 12 Marta ka
dar ülkeyi yöneten siyasî iktidarın çeşitli ha
taları sebebiyle milletin üzerindeki yönetim hâ
kimiyeti zayıflamış, hukuksal ve manevî şart
lar yitirilmiş, ülkenin her tarafında anarşik 
olaylar başlamış; aşırı sol ve sağ grup* 
lan arasındaki çatışmalar olurken, irticai 
olaylarda çeşitli görüntülerle patlak vermeye 
başlamıştı. Birkaç il ve ilçede ve bunun başka 
türlü örneklerini gördük; mezhep kavgalarına 
dönüşen bu irticai olaylar devam etmiştir. 

Komünizmi telkin eden kitaplar serbestçe 
dilimize çevriliyor ve bütün kitapçılarda satılı
yor ve gençlerimiz de bunları okuyorlar ve bun
lar bir kaynak gibi gösteriliyordu. Bunu oku
yan ve radikal yaş çağı içinde olan, bu özelliği 
taşıyan gençlerimiz, elbetteki bu kitapların et
kisinde kalıyorlardı. 

Aşırı sağa güleryüz gösterilirken, bu kitap
ların etkisinde kalan solcu görünen gençlik 
üzerine kaba kuvvetle gidilmesi işin hallini 
daha çok zorlaştırmıştı. Onların boykot ve iş
gallerle başlattıkları bazı hak isteklerine sırt 
dönülmesi, karşılıklı çarpışmalar aradaki karşı
lıklı uçurumları ve fikir ayrılıklarını daha da 
büyütmüştü. 22 genç ölmüştü. Sol uçtakiler da
ha da menfileşerek anarşik olaylara karışma
ya başlamışlardı. Bu, adaletsiz, bilgisiz ve ka
nunsuz hükümet etmenin etkisiyle cani ruhlu 
üç - beş kişinin hüneri idi; bunlar banka soy-
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I maya, adam kaçırmaya, adam öldürmeye, ideo-
; lojik eylemlerde bulunmaya cüret kazanmış
lardı. 

I Bu olaylar karşısında devletin resmî görev-
f lileri ve kolluk kuvvetleri başarısız kalmıştı. 

Halk, bu olaylar karşısında bir bunalım içinde 
canından, servetinden kuşku, duymaya başla
mış; devlet görevlilerine de yardımcı olamıyor
lardı. 

Kanun dışı eylemlerin sürüp gittiği, huzur
suzluğun ve güvensizliğin her gün biraz daha 
arttığını gören Silâhlı Kuvvetlerimiz, 12 Mart
ta duruma müdahale etmek zorunda kalmıştır. 
Buna rağmen askerî müdahalelerle aşırı akımla
rın olağan üstü koşullar içinde önlenmesinin 
zorluğu yanında, askerin kendi içinde yıpran
ması da bir gerçektir. 

Bu 13 aylık sürede Silâhlı Kuvvetlerimizin 
gösterdiği başarı, üstün görev duygusu Hükü
metin en büyük desteği olmuştur. Ama bu 
anarşik olayların kaynağı olan ortamın ve ekil
miş tohumların bu kısa zamanda elbetteki te
mizlenmesi sağlanamazdı. Ülkenin tam huzu
ra kavuşması belki birkaç yıl daha sürecektir. 
Çünkü, 12 Marttan sonra kurulan hükümetler, 
ısiyasî alanda olduğu gibi, ekonomik ve top
lumsal alanlarda da çetin sorunlarla karşı kar-
zıya kalmışlardır. Hükümetler bu sorunların 
çözümünde zor anlar yaşamakta ve yıpranmak
tadırlar. Ordumuz da bu oluşlar zincirinin or
tak yönetiminin içinde gösterilip yıpratılmak 
istenmektedir. Çoğu zaman, Ordunun politi
ka dışında tutulmasını isteyenler, bugün Or
duyu politikanın içine itmeye ve çıkarmamaya 
gayret ediyorlar; her gün bal yiyenin baldan 
usandığını bilerek bunu yapıyorlar. Ulusumu
zun, siyasetin içinde devamlı bırakılan Ordu
sundan ve. Sıkıyönetimden bıkkınlık, bezgin
lik getirmesini, usanmasını bekleyenler ve bu 
anlayış içinde olanlar vardır. 

Değerli arkadaşlar; Devletimiz güçlü, Hü-
[ kümetimiz kuvvetlidir; hukuk devleti niteliği

ni ve otoritesini, Sıkıyönetimin yerine koymak 
yeterliğindedir. Ülkemizin karanlık ve tehli
keli günlerle karşılaştığı her an, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri dâhil her gücünü harekete geçir
me yetkisini elinde bulundurmaktadır. Gerçek 
bu iken, Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılma-

I sı anlamı nedir?' Sıkıyönetim, ülkenin içinde 
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bulunduğu olanak ve koşullara göre geçici ola
rak uygulanan bir sistem, bir yönetim şekli ol
duğuna göre, temel hak ve hürriyetlerin bir 
kısmı belli bir süre için sınırlayıcı hukuksal 
esaslara bağlanıyor, medenî haklar bir süre 
için kısıtlanıyor demektir. Bu bakımdan, kı
sıtlanan hakların, bu Sıkıyönetimin biraz daha 
uzatılmasıyle, devam ettirilmesiyle sıkıcılığı ve 
sakıncaları olacağı dikkati çekmektedir. 

Ayrıca, demokratik rejimlerde, Sıkıyöneti
min uzatılması rejimin niteliğine zarar verir; 
demokrasiye alışmış olan halka da huzursuzluk 
getirir zamanla. Gece yasaklan devam ettiği 
sürece ise, gece faaliyet gösteren işyerleri bü
yük zarar görüyor, ülke ekonomisine olum
suz yönden etki yapıyor. Bunun açık örneği; 
gece kulüpleri, pavyonlar, gazinolar iflâsa sü
rüklenmiştir. 

Demokrasilerde halk, karşılıklı fikir çarpış
masına, siyasî görüş farklılıklanna, serbest 
tartışma ortamına alışıktır. Uzun süre bu alı
şıldıktan toplumu alıkoymak, toplumda yara
tacağı endişe ve iç huzursuzluklara! artmasına 
sebebolur. Demokrasi rejiminin dikenine kat
landıkça bu rejim olgunlaşır; yoksa bütün di
kenleri temizleyelim derken gül bahçesini ve 
bütün gülleri de yok etmenin bir faydası olma
yacağı kanaatindeyim. 

Sayın üyeler, Ordumuzun asıl görevi dış 
tehlikelerden ülkemizi korumaktır. Oysa, gü
nün 24 saatinde bir yıldır ülkenin iç meselele
rinde de taşıdığı ağır yük altında görevini ya
parken yorulmaktadır, gerçekten yıpranmakta
dır. Ordumuzun bütün iyi niyetine rağmen 
normal demokratik idareye geçişin gecikmesiy-
le de yaratılan olumsuz hava onu aynca yıp
ratmaktadır. Daha önemlisi, Sıkıyönetimsiz 
olarak Hükümetin ülkemizi dirayetle idare ede
bileceği inancının ulusumuzun bilincinde yer 
etmesi, demokrasimiz için faydalı olduğu ka
dar, normal ekonomik ve sosyal hayatın iş
lemesinde de etkisi büyük olacaktır. 

Değerli üyeler, asıl yapılacak iş; Cumhu
riyet rejiminin gereği olan demokrasi ve özgür
lüğü yaşantımıza tam olarak mal edecek koşul
lan hazırlayıp geliştirmektir. O zaman, bir 
kısım hasta ve sapık kafalarda yer eden teokra
tik ve şeriatçı devlet özlemciliği veya Lenin, 
Mao hayranlığı tutunacak dal, gelişecek or-
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tam bulamayacaktır. Böylece, anarşistlerin fay
dalanacağı ortam kurutulacağı gibi, zaman za
man tarihte patlak verdiğini gördüğümüz irticaî 
olayların da kökü kazınmış olacaktır. Atatürk'-
çü ve Cumhuriyetçi bir ülkü etrafında ulusal 
bir kalkınma düzenine girdiğimiz sürece de, 
bunalım içindeki gençlik, ülkeyi şu veya bu 
ideoloji özentisiyle kalkındırma hayalciliğinden 
vaz geçecek, gerçek yola; Atatürk'çü yola dö
nüş yapacaktır, idealsizlikten, kavram kan-
şıklığından, değer yargıları yanıltısından kur
tulan ' gençliğin, iyiye, doğruya, güzele ve 
gerçek ülke severliğe, Atatürkçülüğe yönel
tilmesi ve bilinçlendirilmesi kolaylayacaktır. 

12 Marttan önce, gençlik ideal kuraklığı ve 
yalnızlık içinde bırakılmış ve toplum psikolo
jisinin etkisi altında hatalara sürüMenmişse, 
tüm suçu onlara yüklemek, gençliğin yetişme
sinde sorumlu olanlann daha değişik, daha 
ağır hatalar işlemelerine ışık tutulmuş olacak
tır. Daha anlamsızı, ulusumuzun umudu ve ya
rınımızın güveni olan Atatürk gençliğini tüm 
suçlamak, onları düşman gözüyle görmek, ezi
yetlerle ıslah etmeye çalışmak meseleyi hallet
meyeceği gibi, halk arasında da olumsuz duy
guların gelişmesine sebebolmaktadır. Demokra
tik ülkelerde uygulanan yöntemler bunlar de
ğildir. öğrencileri, Atatürk gençliğini, kafa-
larıyle ve kalpleriyle kazanmak zorundayız. 
12 Mart mıhtırasmdan önce, yüksek öğrenim 
gençliğinin çoğunluğunun Dev - Genç parale
linde olduğunu kabul edelim; Dev - Gence ka
yıtlı olup da anarşik olaylara iştirak edenler 
ayn bir muameleye tabi tutulabilir. Bunla
rı da yine, Devletin kazanması ve bütünüyle 
Türk gençliğini Devletin kazanması daha sı
cak, daha yakın davranarak Atatürk'çü ve 
milliyetçi bir çizgide birleştirmesi millî bir va
zifedir sanıyorum. Bunlardan her ölen genç, 
Devletle gençliğin arasını biraz daha açmakta
dır. Bunlar önlenmelidir. 

öte yandan, yıllardır olduğu gibi, bir yıl
dır devam eden geçici hükümetler zamanında 
da gençliğin hiçbir sorunu tam olarak çözümle-
nememiştir. önemli olan, gençliğin içinde bu
lunduğu bu bunalımdan ve sahipsizlikten kur-
tanlmasıdır. Her toplumda, kendisine göre 
beğenip kabul ettiği inaçlar arkasında yolunu 
sapıtanlar olmaktadır. Bilhassa üniversiteler, 
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gelişmemiş, az gelişmiş hatta gelişmiş ülkelerde 
anarşinin kaynağını teşkil etmişlerdir. Geliş
memiş ülkelerde bunların önlenmesi zor olmuş, 
ama gelişmiş ülkelerde bu anarşik olayları ön
lemek için Devletin kolluk kuvvetleri akıllıca 
ve adaletli olarak iyi kullanılmış, sokağa hâki
miyet kurulmuştur. Bizde bu yapılamadığı 
için olaylar önlenememişitr. Bugün bir dere
ceye kadar önlenmiş ise, kolluk kuvvetlerinin 
sokağa hâkim olmasıdır. Ülkemizde olaylar, 
dünyada olanlardan daha büyük ve daha tehli
keli değildir. Bilindiği gibi, uluslararası ko
münizmin, bütün dünyada olduğu şekilde, ze
min ve zaman bulduğu her yerde bölücü eylem
leri destekledikleri ve yolunu sapıtmış kişile
ri kullandıkları bir gerçektir. Bunların daha 
büyüğü, daha derin izler bırakanları demokra
tik ülkelerde olduğu zamanlarda bile, olağan
üstü durumlara gidilmemiştir. Biz, hem Batı 
ülkelerinden esinlerek demokratik yönetimi uy
gulamaya özeniyoruz, hem de sağlam bir ulu
sa, demokrasiye bağlı büyük bir orduya, millî 
iradeye dayanan bir parlamentoya sahibiz di
yoruz, sonra kalkıyoruz bunların karşısına 
Avrupalılar gibi çıkamıyoruz. 

Diğer taraftan, sosyal ve ekonomik yön
den ülkenin iyi bir durumda olduğunu, yetki
liler her fırsatta söylüyorlar. Bu hareket ye
rinde ve umut verici bir harekettir. Fakat, yu
kardan beri arz ettiğimiz durum dikkate alı
nırsa bu, turşu ve perhiz misaline benzer. Han
gisi doğru ve bunun içinden nasıl çıkılması ge
rekir; yol bulunamamıştır. Birkaç anarşist, 
birkaç tedhişçi bölücülük - yıkıcılık yapacak, 
bu yolunu sapıtanların etkisiyle olağanüstü du
rum getireceğiz ve devam ettireceğiz, sonra 
kuvvetli Hükümetten söz edeceğiz; bu olmaz. 
Bu, anarşistlerin etkisi altına girmek demek
tir. Bu hal, Devletin acizliğini ve yönetim za
yıflığını etkiler. Atatürk'ün çağdaş Türkiye 
ülküsüne ulaşmamızı hedef verdiği günlerde 
bile ters düşenler olmuş, fakat Atatürk'ün ba
ğışlayıcı büyüklüğü Cumhuriyet rejimini daha 
yüceltmiş, güçlendirmiştir. Atatürk, o ortam
da bile çok partili demokratik düzeni ve açık 
toplum ülküsünü getirmek için denemelere gi
rişmiş, gayret sarf etmiştir. Atatürk'ün bu 
isteği 1946 yılında yasalara bağlanmış ve 
1950'de de bir iktidar değişikliğiyle yerleşmiş

tir. Dileğimiz; bu demokratik düzenin karşı
lıklı bir anlayış içerisinde yürütülmesi ve ge
liştirilmesidir. Çeşitli olayların ve konuların 
eleştirilip değerlendirilmesinde Parlamento ço
ğunluğuna dayanarak kendileri gibi düşünme
yenleri sindirmek metotlarından uzaklaşmak, 
demokrasinin gereğidir. Duygusal ve hırçın 
davranışlara girmeden, özlemi içinde bulun
duğumuz demokrasi ilkelerini zedelemeden, 
Atatürk'çü güçlerin sabırlarını taşırmadan me
selelerimizi halletmeliyiz. Aksi takdirde, Dev
let otoritesinde zaaf başlar, 12 Mart 1971'den 
önce olduğu gibi aşırı sağ ve aşırı sol fırsatçı
lar kısa zamanda baş kaldırabilirler; demokra
tik özgürlük ortamından da faydalanarak ül
keyi tekrar anarşik olaylara sürükleyebilirler. 

1968 - 1971'in 12 Martına kadar muhalefet 
olarak, bütün tehlikelerin gelişini, alınması 
gereken tedbirleri defalarca bu kürsülerden 
ifade etmemize rağmen, fikirlerimiz o zaman
ki iktidar tarafından değer bulmamıştır. Bu 
bakımdan Parlamento güçlü bir çalışmaya, kar
şılıklı bir dayanışmaya girememiştir. Parlâ
mentoda güçler arası da kuvvetli bir başdaş-
ma yaratılamamıştır. Artık, bunlar geçmiş 
ama, bizim bunlardan ders almamız gerektiği 
için arz ediyorum. 

Bugün birleşmemiz gereken önemli bir me
sele var ortada. Ülkemizin ve rejimin dara 
düştüğünde büyük güvenimiz ve dayanağımız 
olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin gücünü ve ulu
sumuzun üzerindeki bıraktığı tarafsız üstünlü
ğünü sarsmamak için asıl görevine dönmesine 
yardımcı olmalıyız. Sıkıyönetimi hiç değilse 
Ankara, istanbul, İzmir gibi büyük illerimiz 
dışındaki illerden kaldırmalıyız. 

Bugün, suçlu veya suçsuz ölen her kişiden; 
ekonomik, sosyal çalkantılardan haklı veya 
haksız zarar görenler, Hükümetle birlikte Si
lâhlı Kuvvetlerimizi de hedef tutmaktadır. Bu 
hedeften ordumuzu kurtarmak zorundayız. Hat
ta, güçlü Hükümete güveniyorsak, Parlamen
tonun halka dayandığına, millî iradeye dayan
dığına güveniyorsak, ordumuzun demokrasi
ye güçle inandığına güveniyorsak Sıkıyöneti
min tamamen kaldırılmasının faydalı olacağına 
inanıyorum. Çünkü, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
desteğine sizin güven oylarınızla mazhar olacak 
kuvvetli bir Hükümet işbaşında olacaktır, başı
mızda olacaktır. 
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Buna inanıyorsak Sıkıyönetimin kalkmasın
dan niçin endişemiz olsun? Normal demokra
tik hayata geçişe yaklaşmayı niçin kolaylaş-
tırmayalım? Sıkıyönetimsiz idarenin gücüne 
halkımızı niçin inandırmayalım? Halka dayalı 
yönetimin güçlüğüne inananlar başka türlü 
düşünemezler sanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; saygılar sunar, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat Milletvekili) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bugün Sıkıyönetimin iki ay daha uzatıl

ması meselesi üzerinde ben de şahsım adına 
kısaca, görüşlerimi arz edeceğim. 

Peşinen şunu arz edeyim ki, bugün Türki
ye, maddeten ve manen öyle bir buhranın içi
ne sürüklenmiştir ki, maalesef, gönüllerimiz 
örfi idarenin kalkmasını istediği halde Türki
ye'de örfi idaresiz Devlet idaresinin yürütüle
ceği kanaatmda değilim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu durumun gerçek, uzun vadeli ve kısa 

vadeli tedbirlerini hiç bir indî düşüncelerin 
veya menfaatlerin tesiri altında kalmadan, ta
mamen bu memleketin ve bu milletin yüksek 
menfaatlerini düşünerek ele almadıkça içinde 
bulunduğumuz çıkmazdan kurtulmamıza imkân 
yoktur. 

Eğer, bir sistem milletin ideal arzularına ce
vap veremiyorsa, psikolojik ve ruhî temayül 
ve ihtiyaçlarını duyurmuyorsa; topyekûn mil
letin maddî, ruhî ve fikrî yapısı bünyesinin ge
reği olan inaç, fikir ve değerlerle doldurula-
mazsa haliyle, bunalımlar meydana gelecektir. 

nSüülletimiz ne arzu etmektedir ve mevcut sis
tem ona ne vermektedir? Bunun iyi tespit edil
mesinde çok büyük faydalar vardır. 

Milletimiz üstün bir inanca ve büyük tari
he bağlı olmanın şuuru içindedir. Hayatının, 
bu şuurun meydana getirdiği bir sistem ve ah
lâk anlayışı içinde geçmesini ister. Buna dair 
her sınıftan pek çok misaller verebilirler. Bun
ların düğüm noktası, insan yapısının kanun-
larıyle mevcut sistem arasındaki tezattır. Bu 
zıtlıklardan ruhî problemler doğmakta, netice
de fert, ya akıl hastası olmakta veya bünye
sine uygun olmayan şeylere isyan etmektedir. 
Bugün maalesef, iste bu buhranın neticesi, 

memleketteki birçok insanlar ya akıl hastane
lerini boylamakta ya da hapishaneleri boyla
maktadır. 

Cemiyetimizin mahiyeti itibariyle çok karı
şık iki problemi vardır ki, insanlığın kurtuluş 
ve selâmeti bunların muntazam ve muvazeneli 
bir tarzda çözümlenmesine bağlı bulunmakta
dır. Tarih boyunca halli için uğraşılan bir me
sele olmuş, her çeşit ilim ve felsefe ve içtimai-
yet âlimleri bununla meşgul olmuştur ki, bu 
meselelerden birisi insanlık bütünlüğünün iki 
ayrı unsurunu teşkil eden hemcinslerin içtimaî 
hayattaki karşılıklı münasebetlerinin ne şekil
de tanzim edileceği; diğeri de, fertle cemiyet 
arasındaki münasebetlerin tanzimine dairdir. 
Fert ve cemiyet münasebetleri bozulur ve bu 
iki unsur arasında çatışma ve anlaşmazlık baş 
gösterirse böyle bir felâketin acısını asırlar bo
yunca çekmeye mahkûm olurlar. 

Hitler'in zulmünden kaçan Profesör Mana'-
dan Amerika'da verdiği bir konferans sırasın
da şunu soruyorlar: Deniliyor ki, Nazi Partisi 
ileri gelenlerinin bnuca haksızlıklarına Alman
ya'daki bütün müesseselerin bu derece baş eğ
meleri nedendir? Profesör şu cevabı veriyor. 
Oünkü hepsi kendi haksızını, hatta hırsızını 
koruma peşindeydiler. 

iyi görebilen bir göz, bugünün Türkiye'
sinde de anarşinin ve komünizmin hâlâ gerile^ 
memiş olması, hâlâ planlar, hamleler ve bin 
türlü desise peşinde koşması karşısında niçin 
bu derece dağınık, neden bu derece kararsız 
olduğumuzu araştıracak olursak, bunun teme
linde herkesin kendi komünistini, kendi hır
sızını, kendi ahlâksızını "koruma hevesinin yat
tığını görecektir. Böyle bir iltimas yumağın
dan elbette vatan menfaati doğamıyor. Mese
lâ Sayın Erim Başbakan olduğu zaman «Tür
kiye'nin sıkıyönetimsiz idare edilmesi isteni
yorsa, Anayasa, görüşümüz istikametinde de
ğiştirilmelidir» demiştir. Hakikaten, bilâha-
ra, Anayasa hemen hemen aynen Hükümetin 
görüşü istikametinde getirilmiş ve değiştiril
miştir. Ancak, görüyoruz ki, Anayasa değiş
tiği halde yani, meselelerin halli, Anayasa
nın değişmesine bağlandığı fakat, Anayasa de
ğiştiği halde bu huzursuzluk, asayişsizlik bir 
türlü dindirilemiyor. Bundan dla, Türkiye'yi 
12 Marta getiren sebeplerin iyi teşhis edileme-
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diğini görüyoruz. Türkiye'deki anarşiyi, hâlâ, 
reform yapılmaması gibi basit ve sathî sebep
lere bağlayan kimseler bulunuyor ve komüniz
mi ve masonluğu, yerleştiği bütün kademeler
den söküp, atmayı, memleketin ilk meselesi 
saymak yerine, yok şu parti, yok bu adam di
ye tutturmayı ilerici bir marifet sayan pıhtı 
yürekler bulundukça, Türkiye'ye huzur gel
mesi, Kızıl Çin'e veya Sovyet Rusya'ya hürri
yet yağması kadar hayal ötesidir. 

Nelerle uğraşılıyor? Değerli arkadaşla
rım, Fatih Sultan Mehmet, Bizansm kapıları
nı zorladığı zaman, Ayasofya'da toplanan pa
pazlar hâlâ, melekler dişi mi, yoksa erkek mi
dir? Tartışmaları içinde oldukları gibi, ulus
lararası Siyonizm ve komünizm bütün takımı 
taklavatıyla ülkemizi zorlarken, hâlâ Emlâk 
Vergisinin gecikmesinden bir Parlâmento düş
manlığı çıkar mı, çıkmaz mı, yahut filân 
partinin tutumundan 12 Mart direnci doğar 
mı, doğmaz mı tartışmaları içinde olanlarımı
zın durumu da her halde bu verdiğimiz misal
den farklı değildir. 

Memleket, maddeten ve manen büyük bir 
çöküntünün eşiğinde iben, Devleti ve milletin 
başına belâ olan kimseler, hâlâ birtakım tâ
birlerle reformlardan, batıcılıktan dem vura
rak, ayışığına tabanca sıkma gibi boş şeylerle 
meşgul olmaktadır. Türkiye'nin içinde bulun
duğu maddî ve manevî dertlerin çaresine ger
çek manada eğilinmediği bir gerçektir. Halbuki 
Türkiye'nin iki anadâvası vardır. Birincisi 
maddî derdi, diğeri de manevî derdidir. 

Değerli arkadaşlarım; gerek daha önce ve 
gerekse 12 Marttan sonra Türk Milletinin ma
nevî ve kültürel meselelerine, tarihî ve millî 
benliğimize uygun istikamette nesiller yetişti
recek tedbirler alınmamıştır. Eğitim ve öğre
timimiz gayrî millî bir plan ve program uygu
lanarak millî ve manevî değerlerden mahrum, 
tarih şuurundan bihaber başıboş nesillerin 
yetişmesine sebebolmuştur. Bugün ilkokulda, 
tertemiz, öğretmene teslim edilen nesiller, üni
versitelere geldiğinde ya komünist veya eH si
lâhlı soyguncu çete oluyorsa, bunun sebepleri
ni başka hiç bir yerde aramayıp, doğrudan 
doğruya millî eğitim sistemimizin bozukluğunda 
aramak gerekir. Buna rağmen 12 Marta geli
şin sebeplerini yanlış istikamete çekmek iste- I 

yenler, milletin evlâtlarını, millî, manevî ve 
ahlakî terbiyeden tamamen uzaklaştırmak için, 
halkımızın yardımlarıyla açılan imam - hatip 
okullarını kapatmak gibi sakim bir yola sapıl
mıştır. Halbuki, anarşi sağdan değil, manevi-
yatsız ve milliyetsiz yetiştirilen soldan geldiği
ni son olaylar hakkıyla ispat etmiştir. 

Yeni Hükümet, geçmiş hükümetlerin işle
diği bu elim hatayı düzelttikten sonra da bü
tün ilk, orta ve lise ve dengi okullara hem 
din dersi ve hem de ahlâk dersi adı altında bir 
dersi, mecburî ders olarak okutmalıdır. Kurtu
luşun reçetesi bundadır. Zira biz, millî eği
timde gerçek bir ıslahat yapamadıkça, diğer 
hiç bir meselemizi düzeltemeyiz. Bugün Türki
ye'de ilkokul mecburî olduğu halde, okuyama
yan insan sayısı milyonları aşar. Bunun iki se
bebi vardır. Birisi milletin yoksulluğu, ikinci
si eğitim sisteminizin zayıflığında, gayrî millî 
oluşundadır. 

Bugün kır ve şehir eşkıyalarının türemesi
ne yol açan sebeplerden biri de, millî eğitime 
gerçekten milliyetçi bir ruh verilmemiş olma
sındandır. İyi eğitim, öğretim görmediler... 
Dinî, ahlâkî terbiyeden, millî ruhtan, tarih şuu
rundan yoksun kaldılar ve bu yüzden âsi oldu
lar. Gençlerimiz haksızlık ve eşitsizliklerin, 
hangi metot ve düzende daha süratle giderile
bileceğini ilim yoluyla değil de, dış ve iç düş
manların propaganda yayınlarıyla, eğitimi de 
yolundan saptıran sinsi telkinleriyle öğrenir ol
dular. Milliyetçiliği gericilik olarak damgala
mak gibi büyük bir hatanın içine düşülmüştür. 
Bugün Japonya, İngiltere, Almanya, İsveç 
Fransa ve diğer birçok millletlerin maariflerini 
tetkik ettiğimiz zaman, hepsinin milliyetçi ol
duğunu görürüz. Hattâ Rusya dahi milliyet
çidir. Yalnız o, komünizmi, sömürü impara
torluğunu sürdürmek, esir milletleri esir olarak 
tutmak ve kendi ırkını, eli kamçılı bir efendi 
olarak yaşatmak için bir vasıta yapmıştır. 

Milliyetçilik, hür ve bağımsız olmayı ilk 
ve temel hedef sayar. Onun için, Rusya ken
di sömürgesi olan ülkelerde, meselâ Türk ille
rinde milliyetçiliği yasaklamış, her şeyin ye
rine komünizmi oturtmuştur. Çünkü, başka 
milletler komünist olursa, Rusya kendi milli
yetçiliğini daha güçlü tutacaktır. Çünkü bir 
ülkenin komünist olması, Avrupa'da olduğu-
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na göre Rusya'nın, Asya'da olduğuna göre 
Çin'in uydusu, itiraz etmek hakkı olmayan 
müşterisi ve onların uşağı olması demektir. Me
selâ komünist olmayan hangi ülke bugün Rus
ya'nın hakiki müttefikidir? Bu gerçekleri, 
yalnız, beyni yıkanmış, millî duygusu taru
mar edilmiş, mdllî terbiyeden yoksun kalmış 
ve bir de kendini milletin öz evlâdı saymayan 
kişiler anlamıyor. 

Kopkoyu milliyetçi olan Japonya'nın bugün 
Dünyanın üçüncü Devleti olduğunu görüyoruz. 
Bu hale ulaşması, herkesin gözü. önünde ve 
herkese açık olarak takibettiği milliyetçilik 
duygusu iledir. Bugün Japonya, 2 nci Dünya 
Harbinden sonra millî eğitime çok önem ver
diği, tek vatandaşını en az orta okul mezunu 
yapmak için büyülk gayretler sarf ettiği, fakat 
Japonya'nın asıl başarısı herkesi okutmakta 
değil, iyi okutmakta, iyi eğitmekte olmuştur. 
Japonya'da dokuz yıllık ilk, orta öğretim be
davadır ve öğretim yılı 11 aydır, sadece tati
li bir ay yapmaktadır. Okula gitmeyen çocuk 
yoktur ve kimse dokuz yıllık öğrenimle yetin
miyor. Japonya'da bugün 317 üniversite, 
36 yüksek teknik okul, 4 847 lise, 12 319 orta 
okul, 26 bin küsur ilkokul vardır. 100 mil
yondan fazla nüfusu olan Japon'yanın cem'an 
talebe mevcudu 24 milyondur. 

Değerli arkadaşlarım, öğretim kısmında, 
anarşinin diğer bir kaynağı da, yüksek öğre
tim müessesesi olan üniversitelerimizdir. Sıkı
yönetimin tebliğlerinden, sorgusu yapılanlar
dan ve tevkif edilenlerden ve hattâ mahkûm 
edilenlerden anlaşılıyor ki, Türkiye'de anarşi
nin asıl kaynağı üniversiteler olmuştur. Mese
lâ Orta-Doğu Teknik Üniversitesi ise, her tür
lü sabotajın, banka soyma ve adam kaçırma 
ve cinayetlerin planlandığı bdr merkez haline 
gelmiştir. 

Anarşiyi durdurmak için bu bataklıkları 
kurutmak ve üniversiteleri yeni baştan ihya et
mek gerekir. Türk Milletinin ve Türk Devleti
nin istikbali ve istiklâli ilk ve orta öğretimde 
olduğu gibi, üniversitelerde de birtakım zecrî 
tedbirlerin alınmasını behemahal gerektiriyor. 
Bütün bu müesseselerdeki öğretim görevlileri
nin yeni baştan elden geçirilmesi şarttır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün maalesef Tür
kiye'nin başına ne geliyorsa münevverinden 

geliyor. Bu millet, münevverini, kendi başına 
belâ olması için değil, kendisine hizmet et
sin diye yetiştirmiştir. Ama ne acı hakikattir 
M, bugün Türkiye'de bütün kötülüklerin, 
memlelket sanayiine mani olmanın, kültürüne 
mani olmanın, rejimi tehdidetmenin esas mü
sebbipleri münevverlerimizdir maalesef. 

Değerli arkadaşlarım, ıbdr de aşın sağ, bil
mem aşın sol tabirleri var. Aşın sağ, aşırı so
lun ihanet ve cinayetini gizleyebilmek için as
lında komünisler tarafından uydurulmuş bir 
slogandır. Türkiye'de aşın sağ değil, aşın sol 
vardır. Aslında Türkiye'de bütün komünistler, 
komünist olmayan herkesi aşın sağcılıkla it
ham ederler. Bırakın komünistleri sosyalist 
düşünceli birçok kimseler, kendileri gibi dü
şünmediği için diğerlerini kendi aralarında aşı
rı sağcılıkla-itham etmektedirler. Türkiye'de 
aşın sağ komünist olmayan herkes demektir, 
hattâ komünistlere göre masonlar dahi aşın 
sağcı/dır. 

Değerli arkadaşlarım, bu hâdiselerin (baş
langıcından beri birçok yetkililer bilindiği gibi 
bu hareketlerin; sağcı, solcu, ilerici, gerici çe
kişmesi veya siyasî bir iktidara karşı direnme 
hareketi değil, sırf Türk Devletini ele geçirip 
Milletimizi komünizmin cenderesine sokmak, 
vatanımızı bölüp parçalamak için olduğu orta
ya çıkmıştır. Bu ihanet şebekesinin ikaz, vaat 
ve tavizlerle doğru yola getirilmesi imkânsız
dır. Komünistle uzlaşılmaz, çünkü o sizinle 
barış istemez. Bir yıldan fazla bir zamandır 
komünistlerle uzlaşmakla geçti, tehlike kalk
mış değildir; basılan beş on hücreye karşılık 
belki yüzlerce komünist hücresi, yeraltında 
pusuya girmiş örfi idarenin kalkmasını bekle
mektedir. Bugün sanki o korkunç olaylar unu
tulmuş gibi, mesele sadece Hükümet buhranı 
olarak ele alınmakta ve Hükümet kurulunca da 
bunalım bitti zannedilmektedir. Meselâ Sayın 
Erim, Ekim ihtilâfının neticesinde «Hükümet 
kuruldu, buhran bitti» diye buradan hitapta 
bulunmuştur. Halbuki hâdiseler bunu teyMet-
memiştir. 

Değerli arkadaşlarım; iş, şu veya bu kişile
rin Hükümet kurmalarında değildir, bu bir 
tutum ve zihniyet meselesi olarak düşünülmeli
dir. Bu bakımdan yeni Hükümet, yeni ve zih
niyeti belli, metodu belli milliyetçi bir Hükü-
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met olarak hareketini düzenlemelidir. Bu Hü
kümet, Devletin güçlenmesi, Milletin kalkın
ması için başını ortaya koymuş kimselerden ku
rulması lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir mesele de; 
maalesef bugün Türkiye'de komünizmin asıl 
faillerinden çok, bir de bunların himayeci du
rumunda olanlar memlekete büyük zarar ver
mekte, Hükümetin işlerini güçleştirmekte, or
dunun işini güçleştirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Ordumuz devamlı ola
rak asıl kıta eğitimini ve askerlik hizmetini 
bırakıp böyle iç meselelerle uğrakmaktan mem
nun değildir. Fakat ne acıdır ki, maalesef, 
bugün Türkiye'de örfi idarenin kalkınmasını 
istiyoruz; ama şehir eşkiyaları dediğimiz ko
münistleri; şehirlerde, apartmanlarda ve daire
lerimizde saklıyoruz. Böyle bir durumda; bir 
şehir içinde, Ordunun en yüksek kumandanı
na suikast yapan hainlerin şehir içinde 15 gün
de yakalanamaması ne demektir? Şimdi bü
tün bu halleri, bütün bu kundakçılıkları orta
da bırakıp' Ordu, «Ben gidiyorum ne haliniz 
varsa görün mü» diyecektir, bundan kim fay
da görecektir? 

Değerli arkadaşlarım, bundan tek fayda 
görecek bir zihniyet varsa o da komünist zih
niyettir, başka hiç kimse böyle bir şey düşü
nemez. Bu bakımdan eğer biz, bir an evvel 
sükûna, huzura kavuşmak istiyorsak, millî 
iradenin hâkimiyetinin devamını istiyorsak, her 
şeyden evvel bugünkü olağan hallerin ortadan 
kalkmasına bizler herkesten daha çok yardım
cı olmamız lâzımdır. Bugün Türkiye'de orta
ya çılkan kötülüklerin sebepleri sathî değildir, 
derinlerdedir. Bunun diğer bir yönü de mad
dîdir değerli arkadaşlarım. Bugün maalesef 
Türkiye, yarım asırlık bir rejim içerisinde baş
langıçta kendi uçağını dahi yaparken, bugün 
hiç bir sanayi dalını geliştirememekte, her şe
yi ile dışa bağlı kalmakta ve âdeta düyun-u 
umumiye devrini geçmiş şekilde altından kal
kılamayacak kadar ağır dış borçların altına 
düşmüştür. Bu meselelerin halli için uğraşa
cak Meclis, maalesef Yüce Meclisimizde dahi 
bugün silâh kaçakçılığına, afyon kaçakçılığı
na ve komünist hamiliğine sebetoolanlarm, va
sıta olanların olduğu bu memleket için üzücü
dür. 

Değerli arkadaşlarım; bugün bu komüniz
min silâh olarak kullanıldığı, istismar ettiği 
mevzuları biz halledemediğimiz müddetçe, Tür
kiye'de bu komünizm hareketi istirmarına de
vam edecektir, bunun kanun kuvveti ile, zecri 
tedbirlerle, idamlarla ve hapislerle önlenece
ğine ben kani değilim. 

Değerli arkadaşlarım; bir şeyin kaynağını 
kurutmak lâzım. Kaynağı kurutulmadıktan 
ısonra her önümüze geleni kestiğimizi kabul 
edersek, idam ettiğimizi kabul edersek, bugün 
yarın unutmayalım ki, bizlerin çocukları da 
bu bozuk maarif fabrikasından geçtiği müddet
çe ipe gitmeyeceklerini hiç birimiz temin ede
meyiz. 

Yine öbür taraftan bu memleketin artan 
nüfusuna karşılık bugün bu memlekette millî 
sanayimizi kuramadıkça, dışa değer ve ener
ji gücünü ihracetmeyi önlemedikçe, her yeti
şen insanı iş sahibi yapıp evinde ocağında ge
liştirme, yaşama imkânını temin etmedikçe biz 
bu anarşiyi önleyemeyiz, boş yere yoruluyoruz 
biz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi burada 
keserek hepinize saygılar sunarım, örfi ida
renin uzatılmasına ben bu ahval altında taraf
tarım, saygılarımla. (Alkışlar) 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ Milletvekili) — 
Sayın Başkan, konuşmacı konuşmasının bir 
yerinde Yüce Meclisi itham eder mahiyette ko
nuştu. 

BAŞKAN — Yüce Meclisi değil efendim. 
Bir kısım... 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ Milletvekili) — 
Lütfen dinleyin izah edeyim efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ Milletvekili) — 

Meclisin içerisinde silâh kaçakçılığı, afyon ka
çakçılığı yapan kimseler var demek suretiyle 
suizanı gerektirecek lâflar söyledi, tavzih etsin. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat Milletvekili) — 
Var, var; delilleri var. 

BAŞKAN — Efendim tavzih edeceği husus 
sizce malum her halde, onu kasdetti diye ben 
müdahale etmedim, bir daha açıklamama fır
sat vermeyiniz efendim. Kasdettiğini hepimiz 
anladık her halde. Niçin tekrar ettiriyorsunuz? 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ Milletvekili) — 
.Silâh kaçakçısı kimdir? Zabıtlara geçti. Bu 
bir töhmettir. 
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BAŞKAN — Silâh kaçakçısı diye bir şey 
yokef endim. 

MEHMET AYTÜĞ (Elâzığ Milletvekili) — 
Silâh ve afyon kaçakçıları dedi. 

BAŞKAN — Evet afyon kaçakçılığı dedi; 
ama silâh kaçakçısı... 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ Milletvekili) — 
Evet efendim söyledi. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas, silâh ka
çakçısı diye bahsettinizse yerinizden kısaca ne
yi kasdettiğinizi söyleyin efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat Milletvekili) — 
Sayın Başkanım, silâh kaçakçılığı ile ilgili ola
rak gazetelere manşetler atıldı ve bu hususta 
iki makale de mevcuttur. Yoksa ben bütün 
Meclisin üyelerini tenzih ederim. 

BAŞKAN — Efendim, gazetelerdeki man
şeti gazete manşeti olarak söyleyiniz. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat Milletvekili) — 
Bakanlıklarda bu hususta araştırmalar Beis 
Bey. 

BAŞKAN — Efendim gazetelerde var olma
sı... Böyle bir şeyi tahkik ettiniz mi? Diğeri 
var, belli ortada henüz kesinleşmemiş bir iddia 
var; ama silâh kaçakçılığı ile ilgili her hangi 
bir iddia yok. Gazete manşetini... 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat Milletvekili) — 
Bakanlıklarda araştırma var, delilleri var. 

BAŞKAN — Efendim, Bakanlıklardaki 
araştırma değil. Sayın Aytuğ, gazete manşeti 
haberini söylemiş. 

Efendim söz sırası Sayın Mustafa Kap
tan'in. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop Milletvekili) 
Muhterem arkadaşlarım, konuşmamı çok kısa 
kesip zamanınızı almamaya çalışacağım. Evve
lâ bir noktayı tasrih edeyim: 

örfi idare birkaç defa uzatıldı. Bu arada, 
müessesenin hukukî yapısı, lüzumu, rejimin 
şeysi geniş şekilde izah edildi. Bunları tekrar 
buraya getirmek istemiyorum. 

Uzatılması mevzuunda ise, şahsî kanaatim 
yüzde yüzdür. Bugünkü şartlar altında örfi 
idareyi, yok demokratik rejime zarar verir, 
yok serbest rejim şudur gibi mülâhazalarla 
uzatmamak fikrini müdafaa etmenin sıhhatli 
olmadığı kanaatindeyim. Çünkü henüz hafıza
larımız unutmadı: Birkaç gün evvelki uçak ka
çırma, orduya suikast, elçilik binalarımızın ba

sılması hadiseleri, zannediyorum henüz zihin
lerimizden gitmedi. 

Muhterem arkadaşlarım; huzurunuza çıkı
şımın bir tek sebebi var: 

Bu uzatma mevzularının her konuşuluşunda 
ümitle bekledim, ama bir netice alamadım. Ge
rek Hükümetin, gerek örfi idare makamları
nı komünizmle mücadele bakımından takibetti-
ği stratejinin sırasında endişem var. Muaheze 
maksadıyle söylemiyorum. Eğer alâkalılar en
dişemi giderirse memnun olurum. 

Muhterem arkadaşlarım, manzara şudur: 
Komünizmle mücadelede; bir piyon takımı 

var ve bir de bu piyonları yetiştiren müesse
seler var. Zamanın Başvekili Sayra Erim bir 
konuşmasında - isabetli olarak - «Bu çocuklar, 
yaşları 25'i geçmeyen bu çocuklar yerden man
tar gibi eıkmadılar. Bunların kafasını yıkayan 
müesseseler, şahıslar vardır» dedi. Bundan çok 
ümitlenmiş idim. Ama sonu glemedi. 

Muhterem arkadaşlarım; durup dururken 
anasından doğan bir çocuk komünist olmaz. 
Muhtelif etkilerin ve telkinlerin tesiri altın
da komünist olur. Bizde de, komünistleri ye
tiştiren şahıslar, uzun zamandan beri müesse
seler artık halk efkânnca tanınmıştır. Maale
sef üniversitemizin içinde bulunan hocaların 
muayyen kanatları, açıktan açığa radyoda te
levizyonda komünizmin müdafaasını yapmış
tır, açıktan açığa, uuiioti anarşiye teşvik et
miştir. Yine, öğretmen okullarımızda bunlar 
yapılmıştır. Devlet adamı, öğretmen yetiştiren 
müesseselerimiz, yani komünist yetiştiren fab
rikalarımız berdevamdır. Bu şahıslar hakkında 
öncelikle tatbikat yapılması lâsımgelirken, ka
naatime göre, bunların yetiştirdiği piyonlar, 
yani mamul maddelere daha çok itibar edil
mektedir. 

Kanaatim şudur: Bir fabrika zehirli mad
de yetiştiriyor, bunu yayıyor, satvyor. Bununla 
mücadeleyi, fabrika durduğu müddetçe, piya
sadan bu zehirli maddeleri toplatmak şeklin
de yaparsanız, muvaffak olunacağınla endişem 
var. Bence evvelâ, yetiştiren müesseseleri, ya
ni fabrikaları kapatmak lâzımgelir gibi olu
yor. Bunları yetiştiren şahıslar, üniversiteye, 
hatta anarşi anında dahi emniyet kuvvetini 
sokmayan şahıslar dururken, siz çok tâli de
recedeki insanlarla uğraşırsanız, onun yerine 
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bir başka piyon ikâme edilecektir gibi geli
yor. 

Binaenaleyh, anarşi ile ciddî ve samimî mü
cadelesinde endişem olmayan Örfî îdare ma
kamları ve Hükümetin takibettiği yolda, ön
celik sırasını daha ziyade piyonlara, yani ma
mul maddelere vermesini; esas onları yetişti
renler üzerinde hemen hemen hiç takibata giriş
memesi, bildiğimiz şahısları 3-5 gün gözaltın
da bulundurmaktan başka ileri gidilmemiş ol
ması; imüessiriyeti aksatıyor gibi geliyor. Eğer 
bir alâkalı 3-5 kelime ile endişemi giderirse 
memnun olacağım. 

Hürmetlerimi sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 6 sa
yın üye konuşmuş ve yeterlik önergesi de gel
miştir. Şimdi Hükümete, Sayın Başbakana söz 
veriyorum, buyurunuz efendim. 

BAŞBAKAN FEHÎD MELEN (Cumhuriyet 
ıSenatosu Van Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük [Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Daha dün kurulmuş olan Hükümetin ilk ka
rarının, 11 ilde daiha önce ilân edilmiş olan Sı
kıyönetim süresini uzatma teklifi olması, dik
katinizden kaçmamıştır. Bu durum, Hükümetin 
hangi şartlar iğinde kurulmuş olduğu ile ken
disinden beklenen ilk vazifenin de ne olduğu
mu göstermektedir. 

Önümüzdeki hafta başında huzurunuzda oku
yacağımız Hükümet Programında da gösterece
ğiniz gibi; güveninizi alıp göreve devam ede
bildiğimiz takdirde, Hükümetin ilk ve başta ge
len vazifesi, memleketi yıkıcı, bölücü unsurla
rın meydana getirdikleri anarşiden tama-
miyle kurtarmak, memlekette huzur ve sükunu 
tam olarak hâkim kılmaktır. 

Sayın içişleri Bakanımızın arz ve izah ettik
leri gibi; maalesef anarşinin kökü henüz tama-
miyle kazınamıamıştır. Bazı faaliyetler hepi
nizin gözü önünde cereyan etmektedir, de
vam ediyor. Fırsat buldukları zaman bir kısım 
faaliyetler yeraltında, yine fırsat buldukları za-
ıman bu faaliyetler yer üstüne çıkmaktadır. Hâ
lâ bombalar patlatılabilmektedir ve uçak ka-
çıraibilmekbedirler. Türk Ordusunun büyük ku
mandanlarından birisine silâhla tecavüze yel-
tenmıe cesaretinde bulunabilmektedirler. Bu du
rum, Türkiye'yi tehdideden tehlikenin ne öl

çüde büyük olduğunu ve ne kadar derinlere 
nüfus etmiş bulunduğunu açıkça gösteriyor. 

Muhterem arkadaşlar, gördüğünüz gibi, Sı
kıyönetimi gerektiren şartlar devam ediyor. 
Sıkıyönetim maihkemeleriııde açılmış olan bü
yük dâvaların, bir kısmı henüz görülmekte
dir. 

Sayın Parti sözcüleri arkadaşlarımız da, teh
likeye bizim gibi aynı teşhisi koymuşlar ve Sı
kıyönetim ihtiyacının devam ettiğine kaani ol
muşlar ve bu kanaatlerini burada açıkça be
yan buyurmuşlardır. Teşhiste ve tedavide de 
değerli parti sözcüleriyle - ki partilerinin gö
rüşlerini temsil etmektedirler - tamamen mu
tabık olduğumuzu arz edeyim. Bu görüş birli
ğinin, anarşinin ortadan kaldırılmasında bü
yük ve mânevi bir unsur olduğunda da kaniim. 
Parti grüblarına bundan dolayı Hükümetimin 
şükranlarını arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar; Millî Güven Partisi, 
batta Demokratik Partili ve diğer partili söz
cü arkadaşlarımız; Türkiye'yi içinden fethetmek 
isteyen komünizm ile etkili bir mücadelenin, 
sadece asayiş tedbirleriyle veyahut ceza ka-
nunlarıyle yok etmenin imkânsızlığına işaret 
ettiler. Tamamen aynı görüş ve kanaatteyim. 
Hakikaten, Türkiye'de bu anarşik ortamı ve 
bilhassa Türkiye'yi içinden yıkmak isteyen 
komünizm âfetini ortadan kaldırmak için, ar
kadaşlarımın da işaret ettiği gibi, çok yönlü 
tedbirlere ihtiyaç olduğuna biz de kaniiz. Hu
kukî, idarî ve sosyal tedbirlere ihtiyaç var
dır. Bu hususta bendeniz en etkili tedbiri de, 
fikir alanında yapılacak mücadelede bulu
yorum. Hükümeti kurmak üzere, sayın partile
rin Genel başkanlariyle konuştuğum zaman, 
noktayı belirttim ve kendileriyle mutabakat 
halinde olduğumu da gördüm. Bu mücadeleyi 
•gönüllerde ve kafalarda kazanmak lâzımdır. 
Genç dimağların zehirlenmesine imkân verme
mek lâzımdır. Uzun vadeli tedbir, hiç şüphe
siz bu olacaktır. Hükümeti kurarken bu ihti
yaç üzerinde durdum ve programımızda buna 
esaslı bir yer verilerek, tasvibinize arz edile
cektir. 

Sayın Demokratik Parti sözcüsü, bu anarşi 
unsurlarının kumanda merkezlerinin bugüne 
kadar tespit edilememiş olmasından şikâyet 
etti. «Yılanın başı bulunup ezilmelidir.» 
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Muhterem arkadaşlar, bu mücadele bugüne 
kadar gördüğümüz ve alıştığımız tarzda bir 
isyan hareketi ve ihtilâl hareketine benzemi
yor; başka türlü. Uzun saman geliştirilmiş bir 
metot ile yapılan bir harekettir. Başı bazan 
vardır, görünür; çoğu zaman yoktur, bir yer
dedir veya birkaç yerdedir. Bir baştır veya 
birkaç baştır. Bu artık dünyada malum olmuş 
bir şeydir ve dünyanın her memleketinde de böy
le cereyan edij^r. Bu sebeple belli bir baş ara
mamalıdır. Şüphesiz bulunabilir belki. Fakat, 
bir başı bulduğunuz takdirde, emin olunki; 
bulduğunuz ve bertaraf ettiğiniz takdirde, 
kökünü kazımadığınız takdirde yeni başlar der
hal onun yerini alacaktır ve aldığını görüyo
ruz. 

Görüyorsunuz, birçok hücreler keşfediliyor. 
Bitti sanıyorsunuz; fakat arkasından bir uçak 
kaçırma olayı, veyaihutta büyük bir kumandan 
kaçırma olayı, veyahutta büyük bir kumandana 
tecavüz Ihâdisesi cesaretle olabiliyor. Sebep? 
Çünkü, önsafta bulunanları yakalıyorsunuz, tes
pit ediyorsunuz, teşhis ediyorsunuz; fakat arka
da ikinci planda, üçüncü planda, o zamana ka
dar ihtiyatta kalan ve takibe mâruz kalma
mış yeni militanlar sahneye çıkıyorlar ve ken
dilerine verilen veyahut da aldıkları vazifeyi yap
maya çalışıyorlar. Bu sebeple böyle belli bir 
baş arayıp, onu bulmak suretiyle işi bitti san
mak da yanlıştır. Belki başlar bulunur, bulu
nacaktır ve bulunmuştur. Fakat bunun kökü
nü kazımak, sadece bununla da olmayacağını 
bilmeliyiz. Memleket içinde, memleket dışında, 
birçok yerde çeşitli kanallardan idare edilen, 
bazan birbirinden ayrı, fakat gayede bir çeşit
li grüblar, ekipler, şunlar bunlar mevcuttur. 
Hepsini biliyorsunuz. Artık bunlar yavaş ya
vaş meydana çıkmaktadır. 

Yine bir arkadaşımız, «Hükümet komünizm 
ile mücadele hususunda kendisine düşen vazi
feyi yapmalı, Sıkıyönetimi yalnız bırakmama
lıdır», dedi. Başında da arz ettim, bizim Hükü
metimizin bir numaralı vazifesi bu olacak
tır. Buna emin olmanızı rica ederim. 

Yine bir arkadaşımız, «"Üniversitelerde ses
sizlik vardır, bu tehlikeli bir sessizliktir. Kay
nakları, bilhassa militanları burada yetişmek
tedir.» dedi. Muhterem arkadaşlar, kaynak
ları kurutmak lâzımdır. Ona da kaniiz. Bu an

da, bu hususta vereceğim cevap şu olacaktır: 
Türkiye'de belki bazı insanlar komünist ola
bilir. O inanç içerisine girmiş olabilir. Hiç şüp
hesiz bir insanın kafasının içerisine girip, onu 
çıkarmak kolay değildir. Ama> bundan sonra 
hiç kimsenin komünizm propagandası yapma
ya ve komünizmi yaymaya gücü yetmeyecek
tir. Buna cesaret etmeyecektir. Buna cesaret 
edenler nerede olursa olsun, hangi istihkâmda 
olurlarsa olsunlar herhalde ceza göreceklerdir. 
(A. P., 0. H. P. ve M. G. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Demokratik Parti Grubu adına konuşan ar
kadaşımız, «Sıkıyönetim bölgelerinde siyasî par
tilerin faaliyetlerinin kısılmaması» yolunda bir 
temennide bulundular. Ben kısılmış olduğunu 
sanmıyorum. Ama, böyle bir şey varsa, not et
tim bununla meşgul olacağım. 

Yine, «Devlet teşkilâtında kilit noktalara 
sızmalardan bahsettiler»!. Bu öteden beri benim 
de; hatta Hükümet içerisinde, şikâyet ettiğim 
konulardan birisi idi. Arkadaşlarım yakinen bi
lirler. Muttali oldukça Sayın Başbakanıma arz 
ederdim ve o da gereğini yerine getirirdi. İm
kân buldukça bu yapılmıştır. Bugüne kadar ya
pılmıştır ve bundan sonra daha müessir bir şe
kilde bu tedbirler alınacaktır. Buna da emin ol
manızı rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, içinde bulunduğumuz 
tehlikenin şümulünün idrak edilmesini ve bil
hassa dışarıda çalışan işçilerimiz ve öğrencile
rimiz üzerindeki menfi propagandaların ön
lenmesi hususunda tedbir istediler. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet Programın
da da göreceksiniz. Komünizm ile mücadeleyi 
bilhassa fikir alanında kazanmak üzere; sade-
ca bunu bir temenni olarak değil, bütün arka
daşlarımıza, bakan arkadaşlarımıza tavsiye ede
rek değil, bu işe bir bakanlık memur ederek 
yapmak istiyoruz. Fikir alanında mücadeleyi, 
komünizm ile mücadeleyi ahenkleştirecek, Dev
letin mücadelesini ahenkleştirecek; basında 
mücadele, okulda mücadele, üniversitede mü
cadele, Devlet teşkilâtı içinde mücadele, tiyat
roda mücadele, her alanda mücadeleyi ahenk
leştirecek tedbirler düşünmek üzere ayrıca bir 
bakanlık ihdas ediyoruz. Bir Devlet bakanı
na da Hükümetimiz içerisinde bu vazifeyi ver
mekteyiz. 
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Sayın öztürk arkadaşımız, «Sıkıyönetimin 
uzatılması demokrasiyi zedelemektedir» dedi
ler. Sanıyorum ki, arkadaşımız bu mevzu üze
rine bizim eğildiğimiz şekilde eğilmemiştir. 
(Bizim kanaatimiz şudur: Sıkıyönetim demokra
tik rejimi yıkmak ve yok etmek isteyenlere kar
şı etkili mücadele için müracaat edilmiş bir yö
netim tarzıdır. Demokratik rejimi korumak 
için, kurtarmak için Sıkıyönetim ilân edilmiş
tir ve bu ana kadar yaptığı vazife de bu ol
muştur. Bu sebeple demokratik rejimi zedele
mek şöyle dursun; arz ettiğim gibi, demokra
tik rejimi kurtarmak için bu mücadele, bu ted
bire müracaat edilmşitir. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada Demokra
tik Parti sözcüsünün temas ettiği (Sıkıyöne
timle ilgili değil) bir konu üzerinde de birkaç 
söz söylemek istiyorum. 

Demokratik Parti sözcüsü, «Hükümet kuru
luşunda Anayasanın bazı makamlara vermiş 
olduğu yetki, tanıdığı yetkilerin aşıldığını, hu
kuk dışına çıkıldığına, Parlâmento yetkileri 
üzerine tereddüt yaratıldığına ve Ürgüp'lü Hü
kümetinin kuruluşunda bası aykırılıklar ol
duğuna işaret ettiler.» 

Muhterem arkadaşlarım, buna temas etme
min sebebi iSıkıyönetim ile ilgili değil. Yalnız, 
Hükümet üzerinde içeride ve dışarıda bazı te
reddütler uyandıracağı için bizzarur temas 
ediyorum. Yoksa, bu bir görüştür, mütalâadır. 
Benim cevap vermemi de gerektirmez. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetimiz filvaki 
bir olağanüstü şartlar içerisinde kurulduğu 
için, bugün kurduğumuz Hükümet alışmadığı
mız bir yapıya sahiptir. Birinci Erim Hükümeti 
ve İkinci Erim Hükümeti de öyle idi. Partiler 
üstü zihniyetle çalışan bir Karma Hükümet
tir. Ancak, bu Hükümet gücünü, iktidarını bü
yük Meclisten alacak bir Hükümet olacaktır. 
Hiç kimsenin bunda tereddüdü olmamalıdır. 

Anayasamızın 103 ncü maddesi Hükümetin 
nasıl kurulacağını tespit etmiştir. Sayın ar
kadaşımız da ona işaret etmiştir. Hükümet yal
nız Başbakanın, yani Hükümeti kurmaya me
mur edilen zatın tasarrufu ile kurulmaz. Ana
yasamızın bu maddesine göre, Başbakan ba
kanları seçer; fakat Devlet Başkanı onaylar. 
'Binaenaleyh, iki tasarruf; Başbakanın seçme
si ve Devlet Başkanının onaylaması ile Hükü

met kurulur. Bu sebeple Sayın Ürgüplü'nün 
yaptığı kuruluşa bir Hükümet demeye imkân 
yoktu, o safhasında. Henüz Hükümet olmamış
tı ki, reddedilmiş olsun. Yaptığı teklif onan-
mamıştı. Yani, Hükümet doğmamıştı. Bu sebep
le, Cumhurbaşkanının takdir yetkilerine de mü
dahale etmemi'7 mümkün değildir. Anayasa 
kendilerine mai jvn ki onama yetkisi vermiş 
tır, onama yetkisi olan zat, onanmadan içtinap 
edebilir, haklı sebepler olursa. Sayın Cumhur
başkanımız da bazı sebepler görerek bu onan
mayı yapmamıştır. 

Kaldı ki bununla da Hükümet olmaz yalnız 
başına. Kurulur ama devam edebilmesi için ay
rıca Millet Meclisinin görevini alması lâzım
dır. Hükümet ancak bu suretle meydana ge
lir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Arkadaşım; «Arzuya göre Hükümet kurul

mak istenmiş, bu sebeple Sayın Ürgüplü'nün 
teklifi reddedilmiştir.» dediler. Arz ettim Hü
kümet nasıl kurulur. Eğer arzudan bahsedilir-
se, ben Hükümeti evet arzuya göre kurulur 
ama, milletin arzusuna göre kurulur olarak 
g*örürüm. (A. P. ve M. G. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) Millet Meclisinin güvenini al
dığı takdirde, milletin arzusuna göre kurul
muş bir Hükümet olur ve ben de, benim Hü
kümetimin de arzuya göre kurulmasını iste
rim ama, milletin arzusuna göre kurulmuş bir 
Hükümet olduğu takdirde bu vazifeye devam 
ederim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Bııldanlı. 
AHMET BTJLDANLI (Muğla Milletvekili) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
13 aylık bir örfî İdare devresini geride bı

rakıp, yeniden iki aylık bir örfî İdare devresi
ne başlamak üzere Yüce Meclisimizden salâhi
yet isteyen Hükümetin teklifini görüşüyoruz. 

Aslen hürriyet rejimine inanmış bir insa
nın, kanunî de olsa takyitlere, tahditlere evet 
diyecek tabiatta olmadığımı arz etmek istiyo
rum. 

Ancak, şu hususun bilinmesinde zaruret var
dır ki; Türk vatanının yarınını, milletimizin 
bekasını, haysiyetimizin devamlılığına kaste
den bir rejim getirme arzusunda bulunan bazı 
hain-i vatanların; isimleri ister sokak eşkıyası 
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olsun, ister boykotçu, işgalci olsun, ister ha
kikî isimleri ile komünist olsun, bunların va
tanımıza vâki tecavüzlerinin defi için alına
cak her teşebbüsün yanında olacağımızı ve ol
duğumu arz etmek istiyorum. 

Bazı çevrelerin muazzam bir. maksat 
tahtında yaymaya çalıştıkları gibi, Tür
kiye'deki vaki hâdiseler, Türkiye'deki gö
rülen hâdiseler sosyo - ekonomik düzenin 
değerince değerlendirilemediğinden veya eko
nomik tedbirlerin alınaımadığından veya sosyal 
adaletin temin edilemediğinden veya hürriyet 
rejiminin tek taraflı çalıştırıldığından ileri 
(geliyor değildir. Türkiye'de Türk Milletinin 
hayat bulduğu "1299 yılından bugüne kadar, iş
gal ettiği jeopolitik toprak üzerinde, kendisi
nin hayatını yok etmek isteyen bir büyük 
şim'al düşmanı ile karşı karşıyayız. 600 yılda 
13 sefer ve 55 yıl devamlı harp halinde bulun
duk. Bu, Moskof harplerinin tâhribedemediği 
Türk Milletini, yıkamadığı Türk Milletini bir 
menfur rejim altında yıkmak isteyen bir komp
lo ile karşı karşıyayız. 

Yalnız şu noktanın bilinmesinde zaruret 
vardır: Burada gelip geçmiş birçok bakanlar 
veya başbakanlar, Türkiye'nin içten ve dıştan 
bazı komplolarla karşı karşıya bulunduğunu 
izah etmişlerdir ve defaatle beyan etmişler
dir. Ama hiçbir kerresinde bu komplocuların 
kimler olduğunu, bunların maksatlarının nere
ye kadar gideceğini, beyinlerinin ne olduğunu, 
hattı hareketlerini, çalışma tarzlarını Yüce Mec
lise karşı izah etmemişleridir. Alınacak tedbir
ler, örfî idarelerle satıhta kaldığı müddetçe 
Türk Milletinin 'huzur içerisinde kalkınması, 
ekonominin hızlanması, hayat sarılarının dü
zeltilmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü komü
nist tehlikesi tıpkı sıtma gibidir, malarya gibi
dir. Vücut kuvvet bulduğu müddetçe susar, si
ner, ama en zayıf anımızda tekrar ortaya çıkar. 

Bu maksatla yeni kurulan Hükümetimizden 
rica ediyorum. Artık derdin çaresine, derdin 
temeline inilmelidir. Yani ilkokuldan üniversi
teye kadar, yani köyden en kalabalık şehirle
rimize kadar, cahilinden münevverine kadar 
bütün Türk Milletine hitabedecek bir çalışma 
tarzına girilmediği müddetçe, alınan her tedbir 
yarım kalacaktır. 

Bugün eğitim kadrolarını işgal eden 78 000 
ilkokul öğretmeninden 68 000'i bir günde boy
kota geçebilmişse, bunun maksadını niçin ara
mıyoruz?. Kanunun Devlet memuruna, kanunun 
öğretmene yasak ettiği; işi bırakma, işi yavaş
latma, işten kaçma, grev, boykot gibi yasak 
fiileri irtikâbeden 68 000 öğretmeni harekete ge
tiren muharrik kuvvet nedir? 

Bunları bugün defetmek, ortadan kaldır
mak mümkün değildir, ama Türk Devleti yarı
nına inanıyorsa, yarınımızı yapmak istiyor
sak, barajdan, limandan, yoldan muayyen bir 
zaman için vazgeçmek, yepyeni nesiller yetiş
tirecek, mefkûreci muallimler yetiştirmek mec
buriyetindeyiz. (Bravo sesleri.) Türkiye'yi ye
tiştirecek, Türkiye'yi yönetecek nesillere hayat 
verecek mefkûreci muallim olmadığı müddet
çe, yine sokaklarımıza anarşi hâkim olacak. 
Üniversitenin en kalabalık bir fakültesinde 
10 O00 kişinin bulunduğu bir fakültede, bir ko
münist talebenin diğer bir komünisti öldürme
sinden sonra boykota girebilen, Türk Bayrağı
nı mateme sokabiîen bir hocanın bulunduğu 
bir fakültede ne milliyetçilik olur, ne Türkiye 
sevgisi olur! 

Hepinizi saygı ile selâmlarım efendim. (A. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri var, tak
dim ediyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
ıSıkıyönetim üzerindeki müzakerelerde ye

teri arkadaşımız konuşmuştur. Mevzu da ay
dınlanmıştır. Müzakerenin kifayetinü arz ve tek
lif ederim. 

Ankara 
Ferhat Nuri Yıldırım 

Yüksek Başkanlığa 
Sıkıyönetimin uzatılması hakkında yeteri 

kadar konuşmalar olmuş, konu aydınlanmıştır. 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

İBingöl 
Mehmet Bilgin 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, evvelce 11 ilde ilân edilmiş olup, bir
kaç defa Yüce Meclis tarafından ikişer ay süre 
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ile uzatılmış bulunan sıkıyönetimin bitimi tari
hinden itibaren iki ay süre ile yeniden uzatıl
ması istemi ile ilgili okunmuş bulunan Hükümet 
tezkeresini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul Milletve
kili) — Ret. 

CELÂL KARGILI (içel Milletvekili) — Ret. 

TURGUT CEBE (C. Senatosu Ankara Üye
si) — Ret. 

BAŞKAN — Üç muhalif oya karşı kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle evvelce 11 ilde ilân edilmiş bulu
nan sıkıyönetimin, bitimi tarihinden itibaren 
iki ay daha uzatılması Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısmca kararlaştırılmış
tır. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Hocaoğlu ile Konya Milletvekili Özer Ölç-
nıcn'in, yalanlarına ve kardeşlerine sağlamış ol
duğu kredilerin temin edilişinde ve yatırım indi
riminden istifade ettirilmelerinde 5 Yıllık Kal
kınma Planına aykırı hareket ettiği ve bu fiille
rin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi kap
samına girdiği iddiasiyle eski Başbakan Süley
man Demirel hakkında -bir Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesi üzerine kurulan Soruş
turma Komisyonu raporu (9/16) (S. Sayısı : 
81 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ömer 

Hocaoğlu ile Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış olduğu 
kredilerin temin edilişinde ve yatırım indiri
minden istifade ettirilmesinde Beş Yıllık Kal
kınma Planına aykırı hareket ettiği ve bu fiil
lerin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi 
kapsamına girdiği iddiasiyle eski Başbakan Sü
leyman Demirel hakkında bir Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesi üzerine kurulan 
Soruşturma Komisyonu raporu. 

Rapor üzerinde geçen birleşimde başlanmış 
bulunan görüşmelere devam ediyoruz. Komis
yon lütfen yerini alsın efendim. 

(1) 81 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 12 nci 
Birleşim tutanağına eklidir. ' 
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Komisyon yerini almıştır, geçen birleşimde 

iki sayın üye ve komisyon adına Komisyon Baş
kanı konuşmuşlar, Komisyon Sözcüsü söz iste
mişti. Sayın iSözcü, buyurun efendim. 

9/16 NUMARALI SORUŞTURMA KOMİS
YONU SÖZCÜSÜ KEMAL ŞENSOY (Ordu 
Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

9/16 numaralı Tahkikat Komisyonunun 
Sözcüsü olarak yüksek huzurlarınızda bulundu
ğum şu anda, hepinize derin saygılarımı arz 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet tari
hinde ilk defa bir Başbakan hakkında soruştur
ma açılmış bulunmaktadır. Bu soruşturmanın 
Yüce Meclislerde müzakeresini ve bunun sonu
cu olarak varılacak kararlar vesilesiyle, Türki
ye Büyük Millet Meclisi hukuk nizamının bu ül
kede hükümran olduğu ve demokratik parla-
manter sistemin siyasî gaye ve mülâhazalar dı
şında, bu nizamın en büyük koruyucusu oldu
ğunu gösterir tarihî bir karar alacaktır. 

Bu kararla; siyasî maksatlarla hukukun ge
ri itilebileceği veya bu maksatlara alet edilebi
leceği düşünce ve gayeleri sona erdirilmiş bulu
nacaktır. 

Yüce Meclislerin değerli üyelerine, başlan
gıçta soruşturmanın mevzuu ve maksadını teş
rih etmede zaruret olduğu kanaatindeyim. So
ruşturulması istenilen konuların ne maksatla or
taya atıldığı, kimsenin meçhulü olmayan gaze
te havadislerinden meydana getirilmektedir. 

Bu havadislere göre, «Orman Ürünleri işle
me Sanayiinde yatırım yapan bir müteşebbisin 
dış kredi temininde yolsuzluk vardır ve bu yol
suzluk eski Başbakanla ilgili ve onun nüfuzu ile 
meydana getirilmiştir... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Önergeyi oku 
önergeyi. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Yine özel yük
sek okul yapan bir müteşebbisin istifade ettiği 
yatırım indiriminde; konu, indirim verilmesine 
müsaidolmadığı halde bu imkânın sağlanmasın
da yolsuzluk vardır ve bu yolsuzluk eski Başba
kanın emir ve nüfuzu ile meydana getirilmiş
tir.» denilmektedir. 

Bu iki konuyu Yüce Meclislerin huzuruna 
getiren sayın iki üye, bu vesile ile eski Başba-
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kan hakkında Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesini ihlâl ettiği gerekçesiyle soruşturma 
açılmasını talebetmişlerdir. Komisyonumuzun 
yetki hududu ve görevli olduğu soruşturma ko
nusu, bu iki husustan ibarettir, Bu iki konuda, 
yani; Orman Ürünleri işletme Sanayiinde yatı
rım yapan ve özel yüksek okul işletmeciliği ve 
onunla ilgili yatırımları yapan diğer müteşeb
bislerin mevcudolduğu, önerge sahibi sayın üye
lerin malumudur. 

Meselâ; Orman Ürünleri işleme Sanayiinde, 
tahkik mevzuu yapılan ORMA ile birlikte, 16 
yatırım teşebbüsü aynı yatırım imkânlarından 
istifade ettirilmiş, bunların 14'ünün dış finans
man ihtiyacının Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kasınca karşılanması öngörülmüştür. Bunun gi
bi, Özel Yükseliş, Özel Yüksek Okulu ile birlik
te dokuz müteşebbise yapmış oldukları özel 
yüksek okul yatırımları için yatırım indirimi 
imkânı, yetkili mercilerce tanınmıştır. Biraz 
sonra her iki konuda plana, yıllık programlara 
ve mevzuata uygunsuzluk iddiaları, delilleri ile 
cevaplandırılacaktır. 

Ancak, başlangıçta, bu soruşturmanın mak
sadını tespit bakımından çok ehemmiyetli olan 
bu hususu, sayın üyelerin bilgilerine sunmak is
temekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Orman Ürünleri 
işleme Sanayiinde, ORMA dışında aynı usullere 
uyarak belge alan diğer 15 müteşebbisin ve ya
tırımın durumu nedir? Bu sanayi dalında yapı
lacak yatırımların teşviki plana, programa ay
kırı. ise ve bu teşvik yüzünden Devlet kayıpla
ra uğradığı ise, hiç olmazsa eski Başbakanın 
Hükümetten çekildiğinden beri geçen 14 aylık 
süre zarfında bunun farkına varılmadığı nasıl 
izah edilebilir? ORMA dışında kalan bu 15 mü
teşebbisin yasama dokunulmazlıkları var mıdır? 
Devletin yetkili mercileri iddialara uygun mü
talaaya sahip olsa idiler, şimdiye kadar takibata 
geçmeleri ve sorumluları bulmaları gerekmez 
mi idi? Bu 15 dosya ile ilgili bütün vesikalar 
Devletin arşivlerinde, çıkarılan bütün dediko
dulara rağmen dokunulmadan durmakta değil 
midir? iddia sahipleri, sadece ORMA konusun
da, Büyük Meclislerde tetkikat yapıldığından 
bahisle, «Bir işlemin yürütülemediğini» söyle
mektedirler. Fakat diğerleri, hiçbir zaman Bü
yük Meclislerce tetkikat konusu olmayacaktır. 

Bunun gibi, özel yüksek okul yatırımı yap
tığı için indirimden istifadesi mümkün görülen 
diğer sekiz müteşebbisin yatırım indirimi dos
yaları da, bu süre içinde herhangi bir münakaşa 
ve takibat konusu yapılmış değildir. Bu, açıkça 
göstermektedir ki, iddia, plana ve mevzuata uy
gunsuzluk yönünden tutarlı değildir. Aynı ko
nuda yapılan diğer yatırımlar, plana ne kadar 
uygunsa, ORMA ve Yükseliş Okulu yatırımı da 
aynı derecede uygundur. Planı tasvibedenler, 
planı uygulayanlar, planı tefsir edenler şayet 
bu konulan plana aykırı bulmuş olsa idiler, her 
halde şimdlya kadar bunun gereğine tevessül 
etmeleri için bir engel mevcut değildi. 

Emsal muamelelerin plana uygun olduğuna 
dair bir şüphe yok, fakat konu ile «Demirel» 
adının herhangi bir şekilde ilişkisini kurmak 
ihtimali belirdi mi, bu defa plan ve program 
bir ayrı anlayış ve tefsire götürülmek istenir. 

Bu kısa açıklamayı bir hatırlatma maksadı 
ile yapmış bulunmaktayım. Yoksa, ilerde bu ko
nularla planın ilişkisini ayrıca ve yeniden ifade 
edeceğim. 

Hukuk nizamının cari olduğu ülkelerde, bu 
nizamın işlediğinin en büyük belirtisi; her va
tandaşın, Anayasanın kendisine tanıdığı hakla
rı, hukukun getirdiği takyitler dışında, serbest
çe, korkusuzca kullanabilmesidir. Soruşturma 
vesilesiyle komisyonumuz araştırmalarını o nok
talara vardırmıştır ki, sade vatandaşların neyi, 
nasıl ve niçin yaptığı suallerine cevap arama 
durumuna girilmiştir. Halbuki, bu vatandaşla
rın hukuku ihlâl etmeleri halinde kendilerinin 
maruz kalacakları tahkik usulü veya müeyyide
si, bizim uyguladığımız şekil değildir. Hukukun 
ihlâlini takiple görevli Devlet makamları var
dır, bunların takibi gerekli görmediği veya ta
kibata başlamakla beraber, suçsuzluğu tespit 
ettiği noktalarda dahi, Komisyonumuz şüphe 
aramaları yapma yoluna gitmiştir. 

Hukuk nizamı, kanuna saygı ister. Yetkiye 
ve göreve saygı ister. Yetki ve görevin tedahül 
etmemesi için Anayasasında ve kanunlarında 
müeyyidelere sahiptir. Velevki konu bir Başba
kanın kardeşlerine taallûk etse dahi. Çünkü, bi
zim hukuk nizamımızda veya bildiğimiz kadar 
başka hukuk nizamlarında bir başbakanın kar
deşlerinin, başbakan gibi dokunulmazlığa sahi-
bolduğunu derpiş eden bir hüküm yoktur. Bu-
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nun gibi, bizim hukuk nizamımızda ve diğer me
denî nizamlarda bir vatandaşın Başbakanın kar
deşi olsa dahi, Anayasal haklarını kısıtlayıcı ve 
bunların kullanılmasını önceden müsaadeye ta
bi tutucu hiçbir kural yoktur. 

Yine, bizim hukuk nizamımızda ve demok
ratik bütün hukuk nizamlarında, bir vatanda
şın kanunu ihlâl etmesi halinde; bu vatandaş, 
Başbakanın kardeşi olsa dahi, yetkili merciler
ce takibedilmesini önleyen bir kural yoktur. 
Bu konuda son olarak şunu da ifade etmek is
terim ki, Orta Çağdan beri modern hiçbir hu
kuk sisteminde kolektif suçluluk diye bir mü
essese kalmamıştır. Modern Ceza Hukukunun 
temel prensiplerinden biri, suçların şahsiliği 
prensibidir. Bunlara rağmen biz hukukun bu 
temel ve vazgeçilmez prensiplerine itham altın
da bırakılan kişinin, Türk demokrasi tarihinde
ki büyük yeri ve önemini düşünerek sıyrılmak 
yoluna gitmedik. Yani nerede şüphe izhar ©dil
di ise, Komisyon o noktayı soruşturdu. Hangi 
hadisenin cereyan tarzı öğrenilmek istenildi ise 
o hadise, o muamele başından sonuna kadar tet
kik olundu. Verilen önerge ve Komisyonun gö
rev hudutları içinde olup olmadığı münakaşası 
yapılmadan kardeş, yakın ele ne geçti ise her
kesin davranışları, hatta özel muameleleri dahi 
tetkik konusu yapıldı. Modern hukukun, man
tığın ve tarafsız bir vicdanın hiçbir şekilde bir 
ilişki, kurması mümkün olmayan hâdiselerin da
hi içyüzünün ortaya çıkması ve bu vesile ile de
dikoduların, ithamların gerçek mahiyetinin, bü
tün Türk Milletince olduğu gibi bilinmesi yolu 
ihtiyar olundu. Bu itibarla yapmış olduğumuz 
tetkikat içinde pek çok arkadaşlarımızın bu ko
nunun görevinizle ne ilişkisi var, eski Başba
kanla münasebeti nedir? diyerek bizi itham et
melerine karşı peşinen bu açıklamayı yapmayı 
uygun görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyon raporu 
4 aylık çalışma sonucu bütün belge ve delil ni
teliğinde, bütün vesika ve ifadelerin değerlen
dirilmesi mahsulüdür. Ancak bu tetkikatı ba
şından sonuna kadar beraber yürüttüğümüz, 
hattâ kendi arzularına göre yürüttüğümüz bir
takım sayın arkadaşlarımızın karşı oy yazıla
rında sahlboldukları peşin fikirleri, bu defa 
mesnetten, hattâ şüpheden dahi mahrum olarak 
yeniden ortaya atmaları ve hukukun tarafsız
lığını siyasî gayelerle bir tarafa itebilmeleri, 

bizim için hayret ve üzüntü konusudur. «Soruş
turma, bir hâdisenin hukuku ihlâl edip etmedi
ği ve şayet bir ihlâl var ise, bunun eski Başba
kanla ilgi derecesini tespit maksadını taşıdığı 
halde; bu vesile ile bir siyasî iktidarın milletçe 
iki defa tasvip görmüş ekonomik ve sosyal po
litikasının eleştirilmesi, hattâ mahkûm edilmesi 
arzu vs gayretleri içinde geçmiştir. Bu soruş
turma vesilesi ile Yüce Meclislerin tasvibettiği 
kalkınma planlan, yine Yüce Meclislerin tasvi
bettiği hükümet programları eleştirme konusu 
yapılmak istenmiştir. Bir devrin bütün hesabı, 
o devrin siyasî muarızlarının fikrince alınmak 
istenmiştir. İşin biraz daha garip tarafı, o dev
rin ekonomik ve siyasî kararlarına, mesuliyet 
mevkilerinde iştirak etmiş birtakım sayın kişi
lerin mensubolduğu bir siyasî teşekkülün, bu 
devrin hesabını sorucu tarafta ve durumda ken
dilerini görme tenakuzudur. 

Muhterem arkadaşlarım, haklılığın ve huku
kun verdiği güce güvenerek karşı oy sahibi sa
yın arkadaşlarımızın iltifat ettikleri üsluba ve 
peşin hüküm ve kanaatlere sapma tenezzülünde 
olmayacağım. Bu itibarla konuşmamın bundan 
sonraki kısmında «hangi taşı kaldırsanız Demi-
rel devri yönetiminin bir marifetine rastlarsı
nız» veya benzeri ifade tarzlarını bizde görme
yeceksiniz. Ancak, bütün peşin hüküm ve ka-
natlerin dışmda bahsedilen bu taşları sizin hu
zurunuzda teker teker kaldıracağım ve bunla
rın altında Demirel yönetiminin bir marifeti mi 
vardır, yoksa açık rejimin fazileti mi vardır? 
Bunları göreceğiz. Takibedeceğimiz usul hâdise, 
itham ve buna mukabil delil ve vesika dikkatle
rinize sunulacaktır ve hep beraber göreceğiz ki, 
kaldırılan taşın altında bulunan bir iftira ve 
bir karalama gayretidir. Bunun için sabırlı ol
manızı, kaldırılmadık taş bırakmama İmkânını 
bana vermenizi bilhassa sizlerden rica etmekte
yim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine niyabeten 
görev yapan, kazai nitelikte görev yapan Ko
misyonumuz, çalışmalarında aydınlatılmamış bir 
İhtimal bırakmamak gayretine daima sadık kal
mış, ancak varacağı neticelerin hukukî değer 
taşıması titizliğini her an göstermiştir. Bu iti
barla Yüce Meclislerin 12 . 11 . 1971 günlü 
Birleşiminde bize vazife tevcih eden kararlarını 
eleştirmeyi, Meclislerin yüksek şahsiyetine ve 
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üstün hukuk anlayışına saygısızlık telâkki ede
rek, karşı oy sahiplerinin bu husustaki beyan
larının eleştirilmesinden tevakki olunmuştur. 
Yine Komisyonumuz ilk tahkikat yapan bir ka-
zaî organ durumu ile bu organın sahibolması 
icabeden tarafsızlık vasıf ve garantisini her za
man tit'izlikle korumuştur. Komisyon teşekkül 
ettiği andan itibaren, artık bu komisyon içinde 
muhtelif siyasî partilere mensup üyeler yoktur. 
Komisyon bir bütündür. Bu anlayış o noktaya 
vardırılmıştır ki; Komisyon çalışmalarından ve 
Başkanın tutumundan şikâyet, karşı oy sahip
lerinden ziyada rapora olumlu oy kullanan ar
kadaşlardan gelmiştir. Bu itibarla karşı oy sa
hibi sayın arkadaşlarımızın savunma cephesi 
ifadeleri - en hafif tabiri ile - haksızlık ifade et
mektedir. Komisyonda savunma cephesi değil, 
bir araştırma cephesi vardı. Bu cepheye bütün 
komisyon üyeleri dahildi. Varılmış olan netice
de rapora bir İnsim arkadaşlar olumlu, bir İn
sim arkadaşlar olumsuz oy kullanmışlardır. Ra
por gerçeklerin ifadesidir. Olumlu oy kullanan 
arkadaşların bu raporu müdafaası bir cephe te
lâkki ediliyorsa, bu cephe hakikat cephesi, hu
kuka uygunluk cephesidir. Kaldı ki, karşı oy 
da zikredilen bu ifade ile Komisyon faaliyetleri 
sırasında ve sonunda karşı oy sahibi bazı üye
lerin zabıtlarda bulunan beyanları gerçeğin ne 
şekilde olduğunu açıklıkla göstermektedir. Sa
yın Komisyon Başkanı geçen Birleşimde Komis
yon faaliyetleri ile ilgili geniş izahlarda bulun
muşlardır. Buna rağmen, karşı oy sahibi iki sa
yın üyenin beyanını zabıtlardan aynen Yüce 
Meclise ifade etmeyi zaruri telâkki etmektyeim. 

Bunlardan birincisi; 27 . 12 . 1971 tarihli 
oturumda Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Sayın iSalim Hazerdağlı'nm bir beyanıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktada bir husu
su Yüksek Huzurunuzda ifade etmek isterim. 
Zabıtlara sadık kalmak suretiyle konuşmaları
ma intikal ettirdiğim hususlarda bazı cümle dü
şüklükleri bulunacaktır. Bunu benim ifade tar-
zımdaki noksanlığa değil; zabıtlara aynen sa
dık kalmak suretiyle değerli arkadaşlarımın be
yanlarını aynen intikal ettirmek suretiyle hâdi
senin ve hakikatin daha ziyade tezahürüne im
kân vermek maksadına bağlamanızı ehemmi
yetle rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakın Sayın Hazer-
dağlı ne söylüyor : 

«Sayın Başkan, bilgi almak İçin davet etti
ğimiz arkadaşlarımıza Sayın Başkanlığımız ga
yet sarih, gayet veciz ifadelerle ve umduğumuz
dan daha fazla bir şekilde konuyu ortaya koya
rak sula tevcih buyurdunuz. Bundan dolayı si
ze çok teşekkür ederim. Bir komisyon başkanı 
bilgi almak için buraya gelen arkadaşlarımıza, 
«siz bizim yerimize olsaydınız daha neleri tet
kik ederdiniz - şeklinde sual ortaya vazediyor
sunuz ki, çok güzel.» 27 . 12 . 1971 tarihli otu
rum, sayfa 13. 

Diğeri; Soruşturma Komisyonunun yaptığı 
son toplantıda, Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi Sayın Fehmi Alpaslan'ın beyanıdır. Ko
misyon çalışmalarını bitirdikten ve reyler izhar 
olundukton sonra, bu değerli arkadaşımız söz 
almış ve şunları söylemiştir : «Şimdi, bu toplan
tı bitti, burada vicdanen bir şeyi ifade etmek 
lüzumunu hissediyorum. Bizden sonra gelecek
ler için bir örnek; başladığımız zaman bu komis
yonun faaliyetlerinin biraz da ziyadesiyle çekiş
meli olacağı endişesindeydim ben şahsen, ama 
soruşturmanın devamı süresince Başkanlık Di
vanının, özellikle Başkandan vâki olan bütün 
taleplerin yerine getirilmesi konusunda o kadar 
çok büyük anlayış gördük ki; hakikaten evvel
ce duyduğum endişeyi izale eder bu tutum benî 
biraz da mahcup vaziyete düşürdü desem, mü
balağa etmiş elmam. O itibarla, evvelâ selâmet
le, sıhhatle, rahatlıkla tahkikatın yapılmasına 
imkân veren Başkanlık Divanı ve tüm komis
yon üyelerine, her birimiz için cari olacağına 
inandığım bir görüşle şükran ifadeetmeyi vazi
fe telâkki ediyorum. Karar verildi; biz burada 
birbirimizle çok da iyi anlaşarak bir noktaya 
geldik, ama herkesin vicdanî kanaati bir nokta
da tecelli etti. Bunım şimdiye kadar içimizde 
sakladığımız ve samimî hava bünyesinde, yine 
aynı samimiyetle hiçbir suretle siyasî görüşün 
istismarı mevzuu yapılmaksızın Heyeti Umumi-
yeye intikal etmesi ve Heyeti Umumiyede vaki 
olacak müzakere sonunda, varılacak kararların 
da, başta ilgili olmak üzere, millet ve memle
ket için hayırlı bir şekilde teeclli ve tezahür et
mesi dileğimi arzdan kendimi alamadım, özür 
dilerim, bu vesileyle değerli Komisyon Başkan 
ve üyeleri arkadaşlarıma güzel bir hatırayla ay
rıldığımız şu sırada saygılarımı ve en iyi dilek
lerimi arz etmek istiyorum. Teşekkür ederim 
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Sayın Başkan,» 5 . 4 . 1972 tarihli oturum, say
fa 25 - 26. 

Bugün, Adalet Bakanlığı gibi çok şerefli bir 
mevkie lâyik görülmüş olan bu değerli arkada
şımın bu beyanına tek bir kelime dahi ilâve et
mek istemiyorum. 

Bunun yanında muhterem arkadaşlarını, Ko
misyona mensup bir Adalet Partili üyenin 
16 . 2 . 1972 tarihli oturumda yaptığı beyanı, 
sayın üyelerin dikkatine sunmayı gerekli gör
mekteyim. Sayın Orhan Kürümoğlu, Cumhuri
yet ıSenatosu Bitlis Üyesi, «Zira Başkanın diğer 
üyelere karşı, yani Adalet Partisi dışındaki ar
kadaşlarımıza karşı tutumu, baştan beri böyle 
gelmiştir. Onların iradesi yerine getirilmiş, bi
zim söylediğimiz hiçbir husus yerine getirilme-
mştir. Bu sebeple Komisyonu terk ediyorum.» 
Sayfa 49,. 

işte sayın arkadaşlarım, raporda olumlu ve 
olumsuz oy kullanan bütün üyelerin Komisyon 
çalışmaları hakkındaki görüşleri budur ve 2169 
sayfa tutan oturum zabıtlarında bu tutumun 
sayısız örnekleri vardır. «Komisyon bir müda
faa cephesi miydi, yoksa kazaî görev yapan ta
rafsız, ağır başlı, Yüce Meclisin kendisine izhar 
buyurduğu teveccühe lâyık bir organ mıydı?» 
Hususu bu şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Konuşmamın bundan sonraki kısmında OR
MA ve Özel Yükseliş Okuluyle ilgili iddialar, 
delilleriyle birlikte ortaya konacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, müsamahanızın ölçü
sü içerisinde bu ORMA konusuna ve yatırım 
indirimi konusuna başlamadan önce, bir hususu 
Yüksek Heyetinize arz etmek istiyorum. Elim
de bana göre değerli bir dokuman niteliğinde 
olan bir kitap var. Bu kitap, ıSaym Cevad ön
der tarafından kaleme alınmıştır. Bu kitabın 
önsözünde değerli arkadaşım aynen şunları söy
lemektedir : Bu kitabın adı da «ikinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planının Genel Yapısı.» «Bu kita
bı İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının başya-
pıcısı Genel Başkanımız Başbakan Sayın (Süley-
man Demirel'e saygılarımla ithaf ediyorum. Ce
vad Önder Erzurum Milletvekili A. P. Genel 
idare Kurulu üyesi.» 

Yine muhterem arkadaşlarım, bu değerli ar
kadaşımız, bu değerli eserinin önsözünün son 
kısmında aynen, «Çalışmalarımızın kitap halini, j 
alması için bizi teşvik eden ve bu kitabın basıl- ! 

masını sağlayan vefakâr dost ve değerli insan 
Ankara Milletvekili Sayın Ahmet Dallı'ya, ça
lışmalarımızda yardımlarını hiçbir zaman esir
gemeyen Devlet Planlama Teşkilâtının güzide 
Müsteşarı Sayın Turgut Özal'a, bu teşkilâtın 
kıymetli ve bilgili mensuplarına ve Merkez Ban
kası Genel Müdür Yardımcısı kıymetli dost sa
yın Nevzat Alptürk'e şükranlarımı sunarım.» 

RASİM CîNiSLi <Erzurum Milletvekili) — 
Tahkikatla ne alâkası var? 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞEN60Y (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu kitapla meselenin ne alâkası ol
duğunu ortaya koyan değerli arkadaşıma şunu 
ifade etmek istiyorum : Bu kitap değerli bir do
kümandır, Bu kitap oldukça uzun bir mesainin 
neticesidir, işte, mesele yatırım indirimine inti
kal etmemiş olmakla beraber, Sayın Cevat Ön-
der'in bu kitabın 111 nci sayfasında bugün be
nim şurada ortaya koyduğum iddiaları tama
men destekleyici mahiyetindeki beyanını, yük
sek ve nafiz nazarlarınıza arz etmek için bun
dan bahsettim. Bu beyanımla Sayın Cevat Ön-
der'i takdir ettiğimi ifade etmek istiyorum, 
Planı iyi tetkik edenlerin, plan üzerine iyiden 
iyiye eğilenlerin fikirleriyle, bizim şimdi bura
da arz edecek olduğumuz fikirler arasında mu
tabakat olduğuna işaret etmek istedim. Zama
nı gelince, bu değerli arkadaşımın, değerli ese
rinin 111 nci sayfasını okuyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, ORMA konusuna 
geçiyorum. Dünyanın her yerinde şirket kuru
lur, müteşebbis yatırım yapar, doğru yapar, 
yanlış yapar, hukuka uygun yapar, hukuku ih
lâl ederek yapar, bunlara teveccüh eden netice
ler peşinen bellidir. Hukuka uygun yaparsa, 
faaliyetine devam eder, hukuka aykırı yapar
sa, sorumluluğuna katlanır. Ancak, yine dün
yanın her yerinde kim yaptıysa o katlanır. Şim
di, biz bakacağız, yapan var mı, katlanması ica-
beden kimse var mı, tamamen komisyonun ça
lışmalarını aksettiren 6 ciltlik kitaba sadık ka
larak, bunun dışında tek bir fikir serd etmeden 
maruzatımı devam ettirmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ORMA hâdisesinde 
bir müteşebbis grubu, bir yatırım teşebbüsüne 
girişmiştir. Bu müteşebbis grubu içinde eski 

î Başbakanın kardeşleri, yakınları vardır. Ancak 
! hiçbir kanun, bu kişilerin bir yatınm teşebbü-

— 584 — 



T.B.M.M. B : 13 24 . 5 . 1972 O : 1 

stinde bulunmalarını engellememektedir. Burada | 
karşı oy sahiplerinin bir iddiasını kesinlikle vu- I 
zuha kavuşturmak icabetmektedir. 

Sayın Süleyman Demirel ORMA mn ortağı , 
değildir, Sayın refikaları ORMA nm ortağı de
ğildir. Esasen Sayın Demirel'in bizzat ortak ol
duğu değil, eşinin ortak olması konusu ileriye 
sürülmektedir. 

Şimdi vakıalara bakalım : ORMA 20 milyon 
TL. sermayeli bîr anonim şirkettir., Hisseleri 10' 
ar bin liralık 2 bin paya bölünmüştür. Bu şir
ket içinde soyadı Demirel olan veya Demirel ile 
akrabalığı bulunan kişilerin bizzat veya ortak
lıklar aracılığı ile hisseleri şöyledir : 

Şevket Demirel 2 bin hissenin 15'ine sahip
tir. 

Ali Demirel 2 bin hissenin 20'sine sahiptir. 
Yılmaz Şener (Sayın Süleyman Demirel'in 

kayınbiraderi) 2 bin hissenin 15'ine sahiptir. 
Terakki Kolektif Şirketi 2 bin hisesnin 15' 

ine sahiptir. 
Buna göre Şevket Demirel'in şirketteki pay 

nispeti % 0,75, Ali Demirel'in pay nispeti % 1, 
Yılmaz Şener'in pay nispeti % 0,75, TerakM 
Kolektif Şirketinin pay nispeti % 0,75 olmak 
üzere, hepsinin ceman sahibolduklan payların 
yekûnu % 3,25'tir. Yani iddia sahiplerinin De
mircilere aidolduğunu ifade ettikleri şirkette 
uzak yakın bütün akrabaların ve bunların kur
dukları şirketlerin sahibolduğu pay % 3,25'tir. 

Bir şirketin % 3,25'ine sahibolarak şirkete 
sahibolmak imkânının mevcudiyetini İddiada, 
maksadın ne olduğunu bilmem ayrıca açıkla
mak gerekir mi? 

Kaldı ki, hisse nispetleri böyle olmayıp 
% 50'nin üstünde veya tamamı olsaydı, bundan 
başka bir sonuç çıkarılması mümkün olacak 
mıydı? 

Bu açıklığa göre izahı dahi gerekmeyen Sa
yın Nazmiye Demirel'in, Terakki Kolektif or
taklığı sebebiyle ORMA'ya iştiraki olduğu iddi
asının ise içyüzü şudur : 

Muhterem arkadaşlarım, karşı oy'cular hiç
bir vesika göstermeden, hiçbir delil gösterme
den Sayın Süleyman Demirel'in refikalarının 
Terakki Kolektif Şirketine ortak olduklarını 
ortaya koymaktadırlar. Şimdi bakalım ortak mı 
değil mi? 

Eski Başbakanın sayın eşleri Terakki Kolek
tif Şirketi ortağı değildir. 1958 senesinde" kuru

lan Terakki Kolektif Şirketine babaları % 20 
nispetinde ortak bulunmaktaydı. 1965 yılında 
babalarının vefatı üzerine bu % 20 hisse, mirası 
ile birlikte vereseye intikal etmiştir. Ancak, Ti
caret Kanununun, kolektif şirketlerle ilgili hü
kümleri ve şirket mukavelesi gereğince miras
çıların şirkete doğrudan doğruya katılmaları 
mümkün değildir. Verese 5 kişidir. Bu 5 kişi 
25 . 3 . 1966 tarihinde aralarında bir mukavele 
yaparak, mirasçılardan, aynı zamanda şirket or
taklarından Yılmaz Şener'e hisselerini devret
mişlerdir. Bu mukaveleden 5 gün sonra şirket 
anamukavelesi tadil edilerek Yılmaz Şener'in 
hissesi, veresenin paylarını da ihtiva eder şekil
de yükseltilmiş ve şirket ortaklan yeniden gös
terilmiştir. Şirket statüsünü yeniden tanzim 
eden bu mukavele, Ankara 14 ncü Noterliğince 
31 . 3 . 1966 tarihinde tanzim edilmiş olup, 
14 . 5 . 1966 tarih ve 2757 sayılı Ticaret Sicili 
Gazetesinde neşredilmiştir. 

Bu resmî vesika gereğince Terakki Kolektif 
Şirketinin ortakları; Şevket Demirel, Ali Demi
rel, Yılmaz Şener ve Mehmet özdemir'dir. Ko
lektif şirket ortaklığının yüklemiş olduğu mesu
liyetlerin hiç birine bu kişilerden gayrisi muha
tap değildir. 

Bundan ayrı olarak 1 . 1 . 1967 tarihinde 
iSaym Nazmiye Demirel tarafından tanzim edi
len ibraname, miras suretiyle intikal etmiş olan 
şirket hissesi ile ilgili tekevvün etmiş bütün 
haklardan Yılmaz Şener lehine feragat edildiği
ni ifade etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu okuduğum mu
kavelenameye ait Türkiye Ticaret Sicili Gazete
sini sizlere gösteriyorum. Burada ortakların 
kim olduğu, paylarının ne olduğu bellidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesikalara rağmen 
bazı değerli komisyon üyesi arkadaşlarım dedi
ler ki; «Bu kâfi gelmez, noter senedi kâfi gel
mez» «Başka ne istersiniz» diye sorduk, «Efen
dim, bir de İsparta vergi dairesinde bir tetkikat 
yapalım, bakalım Yılmaz Şener hakikaten müs-
takillen kendi hissesinin mi vergisini veriyor, 
yoksa Sayın Demirel'in muhterem refikaları 
Nazmiye Demirel'in de vergisini veriyor mu?» 

iSoruyorum muhterem arkadaşlarım; noter 
senedinin bu kadar açık olarak ortaya koyduğu 
bir hususta böyle bir tetkikat icra edilir mi? 
Siz olsanız eder miydiniz? «Başüstüne» diyoruz. 
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Soralım. Ve soruyoruz değerli arkadaşlarım. Al
mış olduğumuz cevapta Yılmaz Şener'in, 1967 
yılından beri Terakki Kolektif Şirketinin % 34 
hissesine sahibolarak ve bu hisseden mütevellit 
vergileri kendi adına ödediğini tespit etmiş bu
lunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca Komisyonu
muz, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kuru
lundan talebettiği bir uzman marifetiyle Terak
ki Kolektif Şirketinin hesaplarını tetkik ettir
miş ve bu şirketten Sayın Nazmiye Demirel adı
na bir kâr ödemesi yapılıp yapılmadığını araş
tırmıştır. 

Biz demin arz etmiş olduğum 2 vesika ile de 
yetinmedik. Çünkü değerli arkadaşlarımız ıs
rar ediyorlar; «Tetkik edelim» diyorlar, hatta 
bir arkadaşımız; «Ben şimdiye kadar tespitim
de ve teşhisimde hiç yanılmadım, sorun bakın 
gelecek olan yazıda aynen şu denecektir: Naz
miye Demirel bu hisseden temettü olmakta
dır» dedi. Biz de «Peki soralım» dedik, Maliye 
Bakanlığı hesap uzmanı Ali Hadi Orhun'un 
3 . 4 . 1972 tarih, 316/407 - 2 sayılı bilirkişi ra
porunda: «Nazmiye Damirel adına bir kâr öde
mesinin bulunmadığı; ancak 1967, 1968, 1969 ve 
1970 yıllarında şirket envanter defterlerinde 
şirket alacağı, yani Nazmiye Bemirel'in borcu 
olan miktarlara raslandığı, bu görülen miktar
ların, Nazmiye Demirel'in, şirketle muamelede 
bulunan diğer 3 ncü şahıslar gibi şirkete olan 
borçlarını ifade ettiği, alacaklı olanın Nazmiye 
Demirel değil, şirket olduğu tespit edilmiştir.» 

Buna rağmen karşı oy yazısını kaleme alan 
sayın arkadaşlarımız şirket alacağını Nazmiye 
Demirel'in alacağı gibi zikrederler ve Nazmiye 
Demirel'i halen alacaklı olarak gösterirler. 

Raporda 34 bin liralık bir borçtan bahsedil
mektedir. Uzman, sarih olarak «34 bin liralık 
borç» tabirini kullanmaktadır. Şimdi bu borcu 
ahp bir temettü mahiyetinde göstermek veya
hut bu şirkete ortakmış manasına gelecek isti
kametlere sevk etmek bilmem aklıselim sahibi, 
hukuktan, nizamdan anlayan kişilerin yapabile
ceği bir iş midir? 

Bu ehemmiyetli değildir. Bunu bir savunma 
ihtiyacı içerisinde bulunan arkadaşınız sıfatı ile 
söylemiyorum. Hadiseler zincirini intikal ettir
mek istiyorum. Noter senedi ortada. Vergilerin 
ne miktar verildiği ortada. Buna rağmen Ko
misyonumuz ayrıca defter tetkikatı yaptırıyor 

ve yapılan tetkikat neticesinde, bu tetkikatı ar
zu edenlerin beyanlarının ve görüşlerinin hilâ
fında birtakım gerçekler ortaya çıkıyor. Bun
lara da bir şey ilâve etmek istemiyorum. Çün
kü sözlerimin başlangıcında zabıtlara aynen sa
dık kalacağımı vadetmişthn. 

SALİM HAZERDAĞLI (Cumhuriyet Sena
tosu Elâzığ Üyesi) — Sadık değilsin. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Sizlere, birer 
suretleri dosyada, birer suretleri burada elim
de olan 2 noter senedi... 

SALİM HAZERDAĞLI (Cumhuriyet Sena
tosu Elâzığ Üyesi) — Raporu doğru okuma
dın. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — (1) Ticaret Si
cili Gazetesi ilânı, (1) vergi dairesi yazısı, (1) 
de ibraname arz ve bunların mahiyetini anlat
mış bulunuyorum. Bu ilk 4 vesika, ancak hilafı 
dahi iddia olunamayacak resmî vesikalardır. 
Mahkemeye müracaat edeceksiniz, bu noter se
nedinin sahteliğine ait bir ilâm getireceksiniz. 
Ticaret Sicilini mahkemeye vereceksiniz Sicilli 
Ticarette yanlış beyanda bulunmuşsunuz diye
ceksiniz; bunları birer ilâm haline getirip, bü
yük Türk Milletinin huzuruna, buraya bu kür
süye getirmedikçe beyanlarınız sadece kavli mü
cerrette kalacaktır. 

ORHAN KOR (Cumhuriyet Senatosu izmir 
tfyesi) — Onlarda vicdan kalmamış. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bu (4) vesi
kanın tamamı, Mesut Şener'in ölümünden son
ra, Terakki Kolektif Şirketine ortak olarak va
rislerden sadece Yılmaz Şener'in, diğer vârisler 
hissesini de devralmak suretiyle, girdiğini gös
termektedir. Bu (4) vesikadan hiç birisi Sayın 
Nazmiye Demirel'in Terakki Kolektif Şirketine 
ortak olmasını mümkün kılacak en ufak bir kay
da sahip değildir. Bu vesika iş münasebetleri ba
kımından, yani bahsetmiş olduğumuz ibraname 
ise iş münasebetleri bakımından bir ibraname
dir. İşte, Sayın Nazmiye Demirel'in Terakki Ko
lektif Şirketine ortak olduğu iddiasının cevabı. 

Hilafı iddia dahi edilemeyecek bu vesikala
ra karşı, karşı oyculann belge olarak zikrettik
leri vesikalar nerede? Dosyanın içinde başka ve-
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sika yok. Bunun hilafını gösteren başka delil 
yok. Şimdi sormak lâzım: Devletin resmî ma
kamlarınca tanzim edilen belgeler mi doğru, yok
sa hiçbir vesikaya, hiçbir delile dayanmadan 
ileri sürülen iddialar mı doğru? Karşı oycula-
nn, hayallerinde mevcudolmasmı temenni ettik
leri belgelerle, kazai fonksiyon yapan ciddî bir 
organın uğraşması mümkün mü? Biz varmış ol
duğumuz neticenin belgelerini yukarıya sırala
dık. Kendilerinin, karşı oy sahibi iddiacıların 
desteği olabilecek bir vesikaları bulunsaydı, her 
halde onu kendileri sarahaten zikredecekler di. 
Kaldı ki, biran için hayallerde tasavvur edilen 
ortaklığın varidolduğu düşünülse dahi Terakki 
Kolektif Şirketine babasından intikal eden hisse 
senedi ile ortak olduğu kabul edilmek istenen 
Sayın Nazmiye Demirel'in Terakki Kolektif or
taklığı vesilesiyle ORMA Şirketine iştirak nis
peti ancak % 03 olacak idi. Binde üçlük işti
rakle yağma edebiyatı nasıl bağdaşır? Onu me
rak ederiz. Kaldı ki, bu % 03'ün dahi mevcudol-
madığı resmî vesikalarla sabit olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, ORMA Şirketi ile 
ilgili olarak yakınlık ve menfaat iddiaları bu 
vesikalar karşısında, sadece sahibini mahcube-
decek seviyesiz dedikoduculardan ba^ka bir nite
lik kazanamamaktadır. 

Şimdi ORMA ile ilgili muamelelerin muhte
lif safhalarda ileriye sürülen iddiaları teker te
ker ele alacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bana müsamaha gös
tereceksiniz. Beni bir süre dinleyeceksiniz. Bel
ki ben sizleri yoracağım. Ama aziz Türk Milleti 
bu meselenin ne olduğunun hesabını soruyor. 
Birçok meseleler için biz bu Mecliste sabahlara 
kadar çalışmışızdır. O itibarla, 120 sayfalık bir 
muhalefet şerhi karşısında, benim meselelere sa
dece bir kuşbakışı ile bakmamın mümkün olma
dığını, bunun vazife ciddiyeti ile, parlamento 
ciddiyeti ile kabili telif olmadığını takdir bu
yuracağınıza inanıyorum. 

Orman ürünleri sanayiinde, ikinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planı ve 1968 yılı programı tara
fından desteklenmediği iddiası. 

Bu noktada iddia sahiplerine bir hususu ha
tırlatmak isterim. Bizim planlarımız ekonominin 
sadece bir bölümünü değil, tümünü ihtiva eder. 
Sadece kamu sektörünü değil, bütün ekonomik 
faaliyetleri içine alır. Planlarda ve programlar-
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da bir sanayiin veya bir üretim kolunun teşvi
kinden bahsediliyorsa; bir ayrım yapmaksızın 
bu teşvik imkânından kamu sektörü ve özel sek
tör istifade ederler. 

Yine planlarda ve programlarda bir öğre
tim konusu için teşvik imkânları gösteriliyor
sa; plan bunu istiyor, destekliyor demektir. 
Plan ve pregram, desteklemediği konudaki yatı
rımlara gümrük muafiyeti vermez, düşük faizli 
kredi vermez, yüksek nispetli yatırım indirimi 
vermez. Bu hususlar komisyon raporunda 16 ncı 
sayfadan itibaren tafsilâtı ile ifade olunmuştur. 

Yüce Heyetin fazla vaktini almamak için 
sizlere yeniden plan ve program ifadelerini oku
mayacağım. Ancak ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planının 393, 399 ve 403 ncü sayfaları tetkik 
edildiğinde, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
nın orman ürünleri sanayiini desteklediği şüphe 
götürmez bir şekilde ortaya çıkar. 1968 yılı 
programının 17 nci sayfasında yer alan 3 sayılı 
listede orman ürünleri sanayii için % 60 nispe
tinde yatırım indirimi tanınmaktadır. Halbuki 
plana uygun yatırımlar için uygulanan nispet, 
genel olarak % 30'dur. Yine 1968 yılı progra
mının 20 nci sayfasında yer alan 4 sayılı liste
de orman ürünleri işleme sanayii için başkaca 
hiçbir kayıt zikretmeksizin % 70 gümrük mua
fiyeti tanınmıştır. Aynı programın 106 ncı say
fasında sanayici ve ihracatçılara düşük faizli 
kredi ve düşük reeskont imkânı tanınmakta; 
buna ait programın 120 nci sayfasında bulunan 
55 sayılı tabloda orman ürünleri sanayii için 
5 - 1/4 reeskont haddi uygulanacağı öne sürül
mekte; yine aynı programın öncelikle destekle
necek sanayi kollarını sayan 57 numaralı tablo
da orman ürünleri sanayii yer almaktadır. 

Plan ve program bir yatırım için düşük fa
iz imkânını tanıyacak, öncelikle desteklenen ya
tırım kolları diye verdiği listede bunu zikrede
cek, yüksek nispetli yatırım indirimi tanıyacak 
ve müessir teşvik tedbiri olan gümrük muafiye
tini % 70 nispetinde tanıyacak ve halâ bu üre
tim kolu plan tarafından desteklenmiyor diye
ceksiniz. Peki bu teşviklerden kim istifade ede
cek? % 70 gümrük muafiyetini kime vereceksi-
ni? Hiç şüphe yok ki, bu teşviklerden, bu sana
yi dalında yapılan yatırımlar istifade edecek
tir. 

Burada sormak gerek: Plan ve program bir 
sanayi kolunu teşvik ettiğini göstermek için da-
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ha ne yapabilirdi? Şayet bütün bunlara rağ
men, halâ plan ve programın orman ürünleri 
sanayini desteklemediği iddia edilecekse, plan 
ve program başka hiçbir şeyi desteklemiyor de
mektir. Programda yer alan bu müessir teşvik 
tedbirlerinden sadece kamu sektörünün yarar
lanacağı gibi bir düşünce ise, karma ekonomiyi 
tanımamak, Anayasanın emrettiği ekonomik 
düzeni reddetmekten başka bir mânaya gelir. 
Gerek planı tatbik edenler, gerek planı yapan
lar ve bundan istifada edenler bu hükümlerden, 
yukarıda ifade edilenden başka mâna çıkarma
maktadır. Karşı oy yazısında Yılmaz Ergenekon 
ve Ahmet Remzi Hatip'in ifadelerinin, bu konu
da enteresan olduğu ifadesi, zabıtlardaki ger
çeklere ters düşmektedir. Bunun misali olarak 
19 . 1 . 1972 tarihli oturumda Yılmaz Ergene-
kon'un şahidolarak alman ifadesinden iki pasa
jı nakletmek isterim. 

«Sayın Başkan, şimdi 39 ve 120 numaralı 
belgelerle ilgili sualinizi cevaplandırmaya gay
ret edeceğim. Buna girerken, orman ürünleri
nin teşviki konusu veyahut da orman ürünleri
nin plan ve programlarda nasıl ele alındığı ko
nusunu ortaya koymakta fayda vardır kanısın
dayım. ~j 

Ormanürünleri, ikinci planda - şimdi sayfa
larını da vereceğim - ikinci planın bütün prog
ramlarında 1968 - 1969 - 1970 - 1971 hatta 1972 
programında teşvik edilmiştir, özellikle teşvik 
edilmiştir. Orman ürünlerinde yerli istihlâkin 
gereğini karşılamaları umulmuş, özellikle yapı
lan tetkiklerde Türkiye'de evvelden tahmin edil
miş, tespit edilmiş 10,5 milyon hektarın çok üs
tünde bir orman varlığının mevcudolduğu şek
linde birtakım inançlara varılmıştır. Bu orman 
varlığı iyi bir şekilde işletildiği takdirde Tür
kiye'ye büyük ihraç imkânlarının gelebileceği 
görülmüştür. Bütün plan dönemi programlarına 
bu espiri hâkim olmuştur. Devamlı olarak des
teklenmek istenmiştir ve öncelikle desteklen
mek istenmiştir, ikinci planın 898 nci sayfasın
da, orman ürünlerinin plan döneminde destek
leneceğine dair ilk hükümleri görmekteyiz. Bu
nun yanında, 1968 programının müteaddit yer
lerinde orman ürünlerinin teşvik edileceği zik
redilmektedir. 

Ormana vermiş olduğumuz ehemmiyet bakı
mından evvelâ 1968 programının 12 nci sayfa
sında..» 

Burada Sayın Başkan, Sayın Yılmaz Ergene-
kon'un sözünü kesiyor ve bir parantezden son
ra Sayın Yılmaz Ergenekon devam ediyor: 

«Sayın Başkan, burada bir noktayı belirt
mek isterim. 

Teşvik ağırlıkları sıralandıkları zaman ev
velâ, Devlete en fazla fedakârlık yükleyen ve 
müteşebbise en fazla istifade sağlayan teşvik
ler öne alınır. Yani, iktisadî gelişme bakımın
dan en büyük zaruret ve önceliği olan yatırım
lar, Devlete en büyük fedakârlığı gerektirici 
teşvikler niteliğindedir. Bu itibarla, bu sırala
ma dikkate alındığında en müessir teşvik, Dev
let için en ağır teşvik gümrük muafiyetidir. 
Çünkü, bir defada, Devlet, alacağı vergilerden 
vazgeçmektedir; yüksek nispetlerde vazgeçmek
tedir. Bu sıralandırma yapılırken kredi teşvik
leri, umumiyetle son sıralarda gelmektedir. 
Çünkü, kredi bir kolaylıktır. Umumiyetle Dev
let fonlarında da kullanılmıyor da, bu netice 
itibariyle kredilerin yönlendirilmesi halamından 
büyük fedakârlığı Devletçe gerektirmeyecek 
bir muameledir. Halbuki yatırım indirimi, güm
rük muafiyeti, gümrük taksitlendirmesi Devle
tin birtakım gelirlerinden ya kesin olarak veya
hut da muvakkat bir süre için fedakârlık etme
si demektir. Bunların içinde en ağırı da gümrük 
muafiyetidir. 

Burada bilhassa ısrarla belirtmek isterim. 
Dört sayılı listede, 1968 programında 20 nci 
sayfada orman ürünlerini işletme sanayii için 
% 70 gümrük muafiyeti kabul edilmiştir, öyle 
bir şekilde ki, burada «Orman ürünleri işletme 
Sanayii» denilerek hiçbir takyit yapılmamıştır. 
Yani, isterseniz tomruğu alıp kereste yapın, ke
resteden ileri safhaya gidiniz, sunî tahta yapı
nız, yonga kullanınız, orman ürünleri artıkları
nı kullanınız, fabrikasyon artıklarını kullanınız, 
kaplama yapınız, kontrplak yapınız, ne yaparsa
nız yapınız, ama yeter ki, orman ürünlerinde 
bir sanayi kurunuz. Bu da, Devletçe % 70 güm
rük muafiyeti tanıyoruz demektir. 

Bu kadar geniş en müessir teşvik tedbirimiz, 
en son uygulanan teşvik tedbirimiz, en ağır teş
vik tedbirimiz 1968 programında orman ürün
lerine tanınmıştır, hiçbir takyit göstermeden ta
nınmıştır. Hangi konuda olursa olsun, ne kapa
sitede tahdidi vardır, ne ihracat şartı vardır, ne 
de bir entegre olmak takyidi vardır. Hiçbir tak-
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yit göstermeden bu, bu şekilde tanzim edilmiş
tir. Yani, bu üç sayılı listede yatırım indirimi 
bakımından birtakım kayıtların mevcudolduğu-
nu görmekteyiz, orman ürünlerini takyit bakı
mından. Fakat, gümrük muafiyetinde bu kayıt
lar yoktur. Burada, tabiatiyle yatırım indirimi
nin bu şekilde geniş bir ifade taşıması, gümrük 
muafiyetini bir parça daha darlaştırması gere
ğini ?.kla getirir. 

Şunu ifade edeyim ki, bu teşvik listeleri ha
zırlanırken birinci derece önceliği olanlar, mut
lak olarak listede müessir bir şekilde himaye 
edilmelidir, prensibi hâkim olmuştur.» 

Muhterem arkadaşlarım, teşvik tedbirlerini 
uygulayan organizasyonun başındaki kişinin an
layışı ve izahı budur. Orman Ürünleri İşleme 
Sanayimin 1968 yılı programında ne şekilde 
desteklendiği gösterildikten sonra, bu maksat
la 1969 yılı programının değiştirildiği iddiaları, 
mesnetlerini tamamen kaybetmektedir. 1969 yı
lı programında, 1968 yılı programiyle Orman 
Ürünleri işleme Sanayiine tanınmış teşvik im
kânları aynı nispetlerle muhafaza edilmiş, an
cak bu programda 1 sayılı teşvik fonları liste
sine, Orman Ürünleri İşleme Sanayii de ithal 
olunmuştur. 1968 ve 1969 yılı programlarının 
tetkikinde, özellikle 1 sayılı teşvik fonları liste
sinin ilk uygulama yılı olan 1968'e nazaran 1969 
yılında büyük değişiklik gösterdiği müşahade 
eiilir. 

1969 yılı programiyle kabul edilen 1 sayılı 
liste, bir yıl evvel bu teşvik imkânından yarar
landırılması maksadiyle listeye alınamamış olan 
hayatî önemi haiz bakır, çinko, gemi inşa, çi
mento sanayii, kimyasal aktif maddeler gibi te
mel tesis yatırımları, süt, yem sanayiilerini, 
sebze, meyva, konserve tesislerini ve bunlar gi
bi birçok yatırım konusunu 1968 yılı 1 sayılı 
listesinde olmamasına rağmen, 1969 yılında bu 
listeye ithal etmiştir. 

Bundan da görülür ki, 1969 yılında program
da vâki değişiklik ekonomideki gelişmenin ve 
önceliğin tesirlerine göre yapılmıştır. 

Yapılan yüzlerce ilâvenin bir tanesi Orman 
Ürünleri Sanayiidir. 1969 yılı program karar
namesini kabul ve imza eden Hükümet üyeleri 
arasında, önergeyi veren sayın üyelerin mensu-
bolduğu siyasî kuruluşun ileri gelenleri de var
dır. Şayet sadece 1969 program kararnamesini 
imzalamış olmak, bir kişinin suçlandırüması için 

yeterli bir dayanak sayılıyorsa, bu kararnameyi 
imzalayan diğer kişiler de aynı maksadı paylaş
mışlar mıdır? Yoksa imzaladıkları kararname
nin, kendilerini de sorumlu yapabilecek bir vesi
ka olduğunun farkında değil midirler? 

Programların sarih ifade ve hükümleri, iddi
aların ne derece mesnetten mahrum olduğunu 
aşikâr bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Peki, bunun yanında karşı oy sahiplerinin 
dayanakları olan delil, bir başka planda, bir 
başka programda mıdır? 

Bu program ve bu plan eğer geçerli vesika
lar ise, delil sadece bunlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, ORMA Anonim Şir
ketine dış kredi temini ve teşvik tedbirlerinin 
uygulanması muameleleri Devlet Planlama Teş
kilâtı, Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdinde daimî 
temsilciliğimiz, Sınai Kalkınma Bankası ve Av
rupa Yatırım Bankasında cereyan eden bir seri 
muameleyi kapsamaktadır. Bu kuruluşlarda ya
pılan muameleler aşağıda kısaca ifade oluna
caktır. Bunların dışında konuyla ilişkisi olma
makla beraber OEMA Şirketinin kuruluşu, no
ter tasdik muameleleri, harçların ödenip öden
mediği meselesi, Ziraat Bankasından alman te
minat mektubu gibi konular da ayrıca cevap ko
nusu yapılacaktır. 

1. — öz kaynak meselesi : 
ORMA'nm teşvik tedbirlerinden istifade ede

bilmesi için yatırımın belli bir kısmının öz kay
naktan karşılanması gerektiği, ne banka ne di
ğer dairelerin bu öz kaynak şartını aramadığı 
ifade edilmektedir. 

Terakki Kolektif Şirketine verilen 39 numa
ralı Teşvik Belgesinde sabit yatırım tutarı 
17 397 655 Türk lirası, işletme sermayesi 3 mil
yon Türk lirası olarak gösterilmekte, bunların 
karşılanacağı kaynak olarak 8 159 062 lira öz 
sermaye, 9 238 593 Türk lirası uzun vadeli kre
di, 3 milyon Türk lirası kısa vadeli kredi olarak 
görülmektedir. ORMA'ya verilen 120 sayılı Teş
vik belgesinde 27 848 000 Türk liralık sabit 
yatırım, 3 696 800 lira işletme sermayesi olarak 
gösterilen yatırım miktarını 12 618 120 lirası 
öz sermaye, 11 633 678 lirası uzun vadeli kredi, 
3 500 000 lirası kısa vadeli kredi, 3 793 502 lira
sı gümrük taksitlendirilmesi olarak görülmekte
dir. Gerek 39, gerek 120 sayılı teşvik belgeleri-
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ne esas olan hesaplamalarda öz kaynak % 49'm 
altında değildir. Bu okuduğum rakamlar 39 ve 
120 numaralı belgelerin ihtiva ettiği rakamlar
dır. Delil bu vesikalardır. Bunların dışında ne
ye dayanarak öz kaynak şartının aranmadığı 
ileri sürülmektedir? Planlama Teşkilâtı kendisi 
müteşebbisin nezdine gidip öz kaynağını saya
cak ve bunu bloke edecek durumda değildir. 
Kendisine takdim edilen projenin gerçekleşme
si için gerekli gördüğü asgarî öz kaynağın bu
lunma imkânının mevcu dolup olmadığını araya
cak ve bunun mevcudiyetine müteşebbisin tevdi 
ettiği proje hesap durumları yeterli kanaati ve
riyorsa bu miktar öz kaynağın yatırımda kulla
nılması mecburiyetini belgede gösterecektir. 

Belge, asgarî bu miktar öz kaynak kullanıl
dığı takdirde geçerlidir. Aksi halde müteşebbi
sin teşvik tedbirlerinden istifadesi mümkün ol
mayacaktır. 

Ayrıca 1969 yılı program kararnamesinin 
29 ncu maddesinde bahsedilen fonların kullanıl
ması için yatırımın asgarî % 40'mm öz kaynak
tan karşılanması şartı teşvik fonları ile yani 
bütçelere konacak ödenekten müteşebbise açıla
cak kredilerle ilgili bir maddedir. Diğer teşvik 
tedbirlerinin kullanılması böyle bir şarta bağ
lanmış değildir. 

Bununla beraber, Devlet Planlama Teşkilâ
tı projenin rantabilitesi yönünden öz kaynak 
seviyesinin belli bir haddin üstünde bulunması-
ııı, teşvik uygulamalarında aramaktadır. Biraz 
evvel her iki teşvik belgesinde belir tmiş olduğu
muz rakamlar bu öz kaynak şartının arandığı 
ve yerine getirildiğinin delilidir. 

öz kaynağın Sınaî Kalkınma Bankasınca da 
aranıp aranmadığı hususuna bu banka ile ilgili 
bölümde temas olunacaktır. Ancak burada şu
nu belirtmek isterim ki; söz konusu banka, kre
di emniyeti mülâhazaları ile Planlama Teşkilâ
tının teşvik belgesinde asgarî had olarak göste
rilen öz kaynak miktarını dahi yeterli bulmaya
rak kredi açılmasını öz sermayenin asgarî 18 
milyon liraya çıkarılması şartına bağlamış ve 
bu şartı kredi mukavelesinde de derpiş etmiştir. 
Şirket buna mukabil öz kaynağını 20 milyon 
Türk lirasına çıkarmıştır. 

2 — İhracata dönük olma şartı : 
Komisyonumuzca Planlama Teşkilâtı ve 

Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasında yapılan 
tetkikler ve bu kuruluşların yetkilerinin alman 

ifadelerine göre ihracata dönük olmak, filhal 
ihracat yapmak ve ihracat taahhüdünde bulun
mak değildir, ihracata dönük olmak, dünya pa
zarlarının aradığı vasıf ve standartta ve pazar
lara arz olunan diğer ürünlerin sahibolduğu 
teknolojik seviyede mal üretmek ve bu pazarla
ra fiyat yönleri ile de girebilme imkânını va-
detmektir. Bütün bu şartlar mevcudolduğu tak
dirde dahi, yani ürünlerin ihraç imkânı mevcu
dolduğu halde dahi iç talep sebebi ile ihracat 
gerçekleşmeyebilir veya teknolojik kalite ve 
standart şartları tahakkuk etmekle beraber 
hammaddenin pahalılığı yönünden uygun fiyat 
temin edilmeyebilir. Bu durumlar yatırım hâsı
lasının ühracata dönük olma vasfını ortadan 
kaldırmaz. 

3. — 120 sayılı Teşvik Belgesinin acele ve
rildiği ve bu belgeye mesnet raporun tarihi ile 
ilgili iddia : 

Orman ürünleri ile ilgili verilen teşvik belge
lerinin Planlama Teşkilâtında ne kadar sürede 
tetkik edildiği raporumuzun 21 nci sayfasında 
gösterilmiştir. Terakki Kolektif Şirketinin 39 
numaralı Belgesi dokuz ay süre sonunda, 120 
numaralı Belge ise bir ay 28 günlük bir süre 
sonunda verilmiştir. Meselâ bu listede bulunan 
ve 12 gün içinde belgesini alan KUR - İŞ Ağaç 
Sanayii, 24 gün içinde belgesini alan DÜZ - SAN 
Anonim Şirketi, bir ay 24 gün içinde belgesini 
alan SUNTA Tahta Sanayii de vardır. Planla
mada muamelenin özel bir süratle bitirildiği id
dialarını bu tarihler yalanlamaktadır. Kaldı ki, 
kanaatimizce bir Devlet kuruluşunda muamele
nin süratli yapılmasından değil, geciktirilmesin
den şikâyet edilir. 

120 sayılı Teşvik Belgesi ile ilgili raporu 
hazırlayan uzman Abdülhalit Gürcan'dır. Bu 
uzmanın hazırladığı raporun objektif olup ol
mayacağı münakaşası için 7 . 2 . 1972 tarihli 
oturumda alman ifadesinden iki pasajı naklet
mek isterim. 

«ABDÜLHALİT GÜRCAN — Efendim, di
ğer projeler gibi bunu da tetkik ettim. En ufak 
bir hususiyet vermedim. Hatta eğer ben buna 
inanmamış olsaydım menfî rapor verirdim. En 
ufak bir şekilde Demirellerin bir baskısı altın
da değildim. Orman Genel Müdürlüğünden 
Devlet Planlamaya intikal ederken de Demirel'-
in şamarını yemçk suretiyle geldim.» 
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Başkan soruyar; «Ne demek? Lütfen izah 
ediniz.» 

«ABÜüLHALtT GÜRCAN — Efendim, be
ni o zaman hakikaten çok sevenler vardı. Çalış
malarımdan mütevellit bir teveccüh gösterili
yordu. O zamanki Bakan Bahri Dağdaş mütead
dit defalar Sayın Demirel'e beni umum müdür 
olarak teklif etmişti. Onun için bunu söylemiş 
oldum. Sonu ne oldu? Kararname imzalanma
dı.» ( 7 . 2 . 1 9 7 2 tarihli oturum, sayfa :70) 

Yalan mı? Her halde bu uzmanın ifadesi 
özel bir himaye iddialarını kökünden yok et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, uzman raporunun 
belge tarihinden bir $ün sonraki tarihi taşıması 
ile ilgili iddianın cevabını Necati Uğur aşağıda
ki ifadesinde vermektödir. 

«Necati Uğur — Efendim, öteden beri bizde 
muamelelerin cereyan şekli şöyle olur: Uzman 
arkadaş teşvik belgesini düzenler. Oraya tarih 
de konulur genellikle ve daktilo ettirilir. Bu
nun yanısıra yazılan yazılarla, yani ilgili firma
ya gidecek yazılar da yazılır; fakat tarihi kon
maz. Ancak, yazı gönderilirken arşivde tarih 
alır; fakat buna ilişkin olan belgenin tarihi da
ha önceden kalabilir. Çünkü arada bir zaman 
süresi geçer. Yalnız rapor için şöyle olmuştur; 
orada da uzman arkadaş raporunu bir taraftan 
yazmıştır, öbür taraftan teşvik belgesini de 
daktiloya göndermiştir. 

Hatta şunlar da cereyan edebilir: Siz koy
mazsınız da, uzman olarak teşvik belgesine ta
rih koymamış olabilirsiniz, aşağıda daktilo o 
günün tarihini koymuş olabilir. Bana öyle gelir 
ki, bu tarihlerdeki şey haizi ehemmiyet olma
mak gerekir; bizdeki muamelâtın cereyan tarzı 
yönünden.» (7. 2 . 1972 tarihli oturum, sayfa: 
62) 

4. — Teşvik belgesi geçersiz olduğu halde 
buna dayanılarak teşvik tedbirlerinin, yani 
gümrük muafiyeti, gümrük taksitlendirilmesi 
ve yatırım indirimi belgelerinin verildiği iddia
sıdır. 

İddia sahipleri; teşjvik belgesinin geçersizli
ğini ileri sürrerken, belgenin tanzim tarihinden 
itibaren bir yıllık sürenin geçmiş olduğunu, bu 
itibarla bu süre sonunda belgenin geçersiz kal
dığını ifade ederler. Ancak bu noktada, bir yan
lış bilgilerini tashih etmek gerekmektedir. 

Teşvik belgelerinde gösterilen 12 aylık süre, 
o belgedeki şartlara uygun yatınma başlamak 
için geçmesi icabeden süredir. Yani; bu süre 
zarfında yatırıma başlanmadığı takdirde teşvik 
belgesi geçerliliğini kaybeder. Ancak yatırım, 
süreden sonra gerçekleştirilecektir ve teşvik 
uygulamaları yatırımın gerçekleşmeye başladı
ğından sonra söz konusu olabilecektir. 

Bu itibarla, teşvik belgesinin yatırımın bir 
yıl içinde başlanmış olması halinde geçerliliği
ni yitirmesi söz konusu değildir. Yine bu belge
nin içinde yatırımın hangi süre zarfında gerçek
leştirileceği (üç yıl, beş yıl veya 1973 sonu, 1972 
başı gibi ifadelerle) gösterilir. Yatırım uygulama
sında riayeti gerekli süre budur. Esasen teşvik 
belgesinin altında bulunan not da bu 12 aylık 
sürenin yatırıma başlamak için tanındığını açık
ça ifade etmektedir. Bu itibarla teşvik belgesi 
geçerliliğini yitirmiş değildir. Buna dayanarak 
diğer teşvik uygulamaları belgelerinin mesnet
siz olduğu iddiası varit değildir. Teşvik belgesi 
alan bütün yatırımlarda uygulama bu şekilde 
cereyan etmektedir. 

Ayrıca, ORMA için gümrük taksitlendirme-
si muamelesi ve bununla ilgili belge 12 Mart 
1971'den sonra verilmiştir. Gümrük taksitlen-
dirmesini uygun bulan Yüksek Planlama Kuru
lu kararının altında Başbakan yardımcısı olarak 
Sayın Attilâ Karadsmanoğlu'nun imzası vardır 
ve bu taks'itlendirme kararnamesini Birinci 
Erim Hükümeti üyeleri imzalamıştır. Taksi'tlen-
dirme ile ilgili Yüksek Planlama Kurulu kara
rının tarihi 21 . 10 . 1971, numarası ise 68'dir. 

Muhterem arkadaşlarım. 
'5. — Gümrük muafiyeti ve taksitlendirmesi-

nin sadece öz kaynaktan yapılan ithalâta uygu
lanabileceği hakkında iddia : 

Bu iddianın plan, program, tatbikat ve bü
tün gerçeklerle zerrece ilişkisi yoktur, öz kay
nak üzerinden hesaplanıp, uygulanan teşvik 
tedbiri sadece yatırım indirimidir ve bu şart 
yatırım indirimine mahsus olarak 202 sayılı 
Kanunla getirilmiştir. Muafiyet ve taksitlendir-
me için öz kaynaktan yapılan ithalât diye bir 
şartın arandığını ne bir kanunda vardır, ne 
programda vardır, ne de tek bir misali vardır. 
iSayın iddia sahiplerinin bu ifadelerini tek bir 
misalle olsun delillendirmeleri imkânsızdır. Bu 
dahi ithamların maksat ve mahiyetini açıkça 
ortaya koymaktadır. 
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6. — İddia sahipleri, komisyon çalışmaları 
sırasında Başkanın, ifadesine müracaat edilen 
yetkililer herhangi bir emir alıp almadıklarını, 
baskıya maruz kalıp kalmadıklarını, telkin ve
ya îma yollu bir himaye veya kayırmaya şahi-
dolup olmadıklarını, yeminlerini hatırlatarak 
sormasını, karşı oy yazılarında makul bulmadık
larını ifade etmektedirler. 

Planlama Teşkilâtı içinde yapılan muamele
ler ilgili dosyalar ve bütün vesikalar komisyonun 
elindedir. Bu vesikaların içinde hiç biri eski 
Başbakanın imzasını taşımamaktadır. Bu belge
lerin hiç biri Başbakanın onayı ile tekemmül et
memiştir. Yine bu dosyalar içinde, Başbakanın 
konu ile ilgilendiğini gösteren direkt veya en-
direkt bir not yoktur. Bu duruma göre; nüfuz 
kullanma, tesir etme iddialarını araştırmak için 
şahit ifadesinden başka neye müracaat edilebi
lir? Ve şahitlere yukardaki sorulardan gayri ne 
sorulabilir? Kaldı ki; Sayın Süleyman Demirel 
halen Başbakan da değildir. Şahitlerin herhan
gi bir çekinme ihtimalleri de yoktur, özellikle, 
Hazırlık Komisyonu çalışmalarını kifayetsiz bu
lan bazı sayın üyeler, şahit dinleyememiş olma
larını en büyük şikâyet konusu yapmışlardır. 

O halde herhangi bir tesir icra edilip edil
mediğini bulabilmek için yegâne delil; şahit ifa
deleri olarak kalmaktadır. 

Bu kabil muamelelerde tabiatiyle tesir icra 
edebilecek kişiler, muamele ile ilgili kişilerdir. 
Bu itibarla muamele ile ilgili kişilerin yetki ve 
sorumluluk derecesi dahi dikkate alınmaksızın, 
konu ile ilgili ifadelerinin önemli kısımlarını 
huzurunuzda okumak isterim: 

«YILMAZ ERGENEKON — (Devlet Plan
lama Teşkilâtı Teşvik ve Uygulama Dairesi Baş
kanı) — Yani çok değerli arkadaşım Sayın 
Csvat önderin kitabında sitayişle bahsetmiş ol
duğu değerli plancılardan bir tanesidir. 

«Bütün diğer 288 teşvik belgesi hangi usul 
içinde değerlendiriliyorsa, aynı usul içinde de
ğerlendirilmiştir.» Yılmaz Ergenekon'un ifade
sini okuyorum. «Ne değerlendirme safhasında, 
ne sonradan hiç kimsenin özel alâka gösterdiği 
vaki değildir...» 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Yılmaz Er-
genekon'dan benim kitabımda bahis yok. 111 
nci sayfayı okuyunuz, lütfen, devamlı tahrif 
ediyorsunuz. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Çok değerli 
arkadaşım, sizin Sayın Yılmaz Ergenekon'dan 
bahsettiğinizi ifade etmedim. «Değerli teşkilât 
mensupları» seklindeki ifadenizden istihracen, 
o tarihte bu arkadaşımızın da orada vazifeli ol
duğunu ifade ettim. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Dinlemesini 
bil, otur yerine. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — 111 nci say
fayı okuyunuz, özel okullara yatırım indirimi 
yok orada. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Okuyacağım 
efendim. 

«... Ben de daire başkanı olarak hiç alâka 
göstermemişimdir. Diğer belgeler hakkında gös
terebildiğim halde. Çünkü, başka birtakım bel
geler, müracaatlar bize gelmiştir ki, müteşebbis 
zamanında bize şikâyete gelmiştir. - Çok bek
lettiniz beni, proje müddeti fazla uzadı - diye. 
Halbuki projenin tetkikinin uzaması birtakım 
eksik malûmat yönündendir, kendisi bazı ma
lûmatı tamamlamamıştır, tavsiye ettiğimiz bir
takım ufak tadilleri yapmamıştır. Gelip şikâyet 
etmiştir. Arkadaşlarımızı zaman zaman topla-
mışımdır, bunları tashih edin, biran evvel mü
teşebbise kesin süreler veriniz. Malumatları ne 
ise dosyayı muameleden kaldırınız, uzatmayalım 
bu işi demişimdir. Fakat bu 39 numaralı teşvik 
belgesinin verilişinde böyle bir muamele, müte
şebbisin de böyle bir müracaatı olmamıştır. Bu 
belge normal zamanın dahi üstünde bir zaman 
içinde verilmiştir,» (19 . 1 . 1972 tarihli birinci 
oturum sayfa 40.) 

Yılmaz Ergenekon devam ediyor: «Süley
man Demirci'den alınan talimat sadece ekono
mik politikanın genel hedefleri ile ilgilidir. Hiç
bir zaman bir özel proje veya yatırım için bir 
talimat vermemiştir. Bize yalnız Teşvik Dairesi 
yeni kurulduğu zaman, teşvik mekanizmasını 
işletme mesuliyetini üzerimize aldığımız zaman 
vermiş olduğu yegâne talimat şudur: - icraatı
nızda kesinlikle kanunun ve hukukun dışına 
çıkmayacaksınız. Size vereceğim ilk ve son ta
limat budur - Planlama Müsteşarı dahi hiçbir 
şekilde bir proje için bana talimat vermemiştir. 
Kesinlikle Başbakanlık kademesine hiçbir şekil
de bir talimat alma mevzuu çıkmamıştır. Sayın 
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Başbakanın herhangi bir projeye özel alâkasını 
ne duyduk, ne hissettik, ne gördük, telmih, tel
kin veya bir konuşma içinde bize herhangi bir 
projeden bahsettiği vâki değildir.» (19 . 1 . 1972 
tarihli oturum sayfa : 60) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yılmaz Ergenekon yine devam ediyor: «Ma

demki, siyasî tercih bu şekilde tecelli etmiştir, 
mademki Yüce Meclisler bu şekilde karar ver
miştir, namuslu bir memur bunu ifa etmek zo
rundadır. ifa etmediği takdirde, öyle zannedi
yorum ki, en büyük mesuliyete o zaman muha-
tabolacaktır. Yapmış olduğumuz görevi büyük 
bir vatan görevi olarak yaptık, bütün ekibim 
olarak bir vatan hizmeti heyecanı içindeydik. 
Yapılmış olan genel tercihler istikametinde bu 
memleket kalkınmasına hizmet eden, fedakâra-
ne hizmet eden kişiler yalnız vazifesini yapmış 
olmanın huzurunu duymak istemektedirler. Bu
nun dışında bir mükâfat, hiçbir taltif bekleme
mektedirler.» (Sayfa : 79.) 

Yılmaz Ergenekon : «Bürodan çıkan mua
melât yüzünden mesuliyet, Teşvik ve Uygulama 
Dairesi olarak, tamamen bana teveccüh eder. 
Planlama Müsteşarına dahi teveccüh etmez.» 
(Sayfa : 78.) 

Değerli arkadaşlarım, şu meselenin muhata
bı ve meselenin mevzuunu teşkil eden hadisede 
son imzası bulunan Yılmaz Ergenekon: «Bu me
selede bir mesuliyet baJhis konusu ise bu bana 
teveccüh eder» diyor. Siz başka ne söylemek is
tiyorsunuz? (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri) 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Sırası gelince söyleyeceğiz. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, Yatırımları ve ihracatı Geliştirme 
ve Teşvik Bürosu Başkanı Ahmet Remzi Ha
tip'in de ifadesine başvurulmuştur: 

«Sayın Süleyman Demirel'in kardeşleri, bu 
dosyalarla ilgili Şevket Demirel ve Ali Demi-
rel'i tanımıyorum. Ancak vazifem münasebetiy
le Süleyman Demirel'i Yüksek Planlama Kuru
lunda gördüm ve hiçbir hususiyetim yoktur. 
Kendileriyle de ne eskiden, ne de bu tarihte ta
nışıklığım vardır.» (2 Şuibat 1972 tarihli Bi
rinci Oturum, sayfa : 39.) 

Sayın Komisyon Başkanı Ahmet Remzi Ha
tip'e soruyor: «Bu muamelede öncelik olduğu, 
çabuklaştırma olduğu iddia ediliyor. Ne bili
yorsunuz?» 

Ahmet Remzi Hatip cevap veriyor: «Hiçbir 
öncelik tanınmamıştır...» 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep Milletvekili) 
— Mahkemeye, mahkemeye... 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZGÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — «... Hiçbir ça
buklaştırma yapılmamıştır. Dairemizdeki iş 
hacmi ve işlerin takip prosedürü içinde bu mua
mele tekemmül etmiştir.» (Sayfa : 41.) 

Ahmet Remzi Hatip devam ediyor: «... işle
rin suhuletle yürütülmesi, çabuklaştırılması ko
nusunda ne bu firma için, ne de diğer işlerimiz 
için Sayın Başbakanın tek bir talimatını ben 
hatırlamıyorum. Bana intikal eden hiçbir şey 
yoktur. Keza, benim üzerimdeki makamları iş
gal edenlerin bir baskı yaptıkları hakkında en 
ufak bir görüşme olmamıştır.» (Sayfa : 42.) 

Muhterem arkadaşlarım, muhalefet şerhleri
ni dikkatle tetkik eden arkadaşlarım Necati 
Uğur'a baskı yapıldığını, bu şerhlerde görmek
tedirler. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Yalan... 

SORUŞTURMA KOMtSYONU SÖZCÜMÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Yalansa şim
di buraya bir nokta koyun. Ben bu kürsüden 
indikten sonra Necati Uğur'a baskı ve telkin 
yapıldığını ifade eden cümleleri ve beyanları 
tekrar gelip burada okuyacağım. Müsaade bu
yurun... 

CEVAT ÖNDER (Erzurum Milletvekili) — 
Necati Uğur'un kendi ifadesi var, yüzleştirme 
zabıtlarını okuyun. (A. P. sıralarından «dinle, 
dinle» sesleri)' 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SöZCtflSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, Necati Uğur'un ifadesini okuyo
rum. 

«Necati Uğur (Yatırım İndirimi Şube 
Müdürü)» — Bu konuda gerek doğrudan doğ
ruya Demirel'den, gerek amirlerimden kanun
suz bir emir almış değilim. Bir zorlama ile kar
şılaşmış değilim. Esasen benim oradaki fonksi
yonum nihayet bir teknisyendir. Ben fikrimi 
belirttim. Hatta hatırlayacaksınız, bu konuda 
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özel yüksek okulların yatırım indiriminden fay
dalanması veya faydalanmaması konusundaki 
mütalâalarımı raporumda belirtmiştim. Ama, 
bu benim tab'iatiyle, tabir caizse, biraz da şah
sî görüşüm olsa gerekir. Nihayet bu konuda 
üzerimizde yetkili olan şahıslar vardır; karar 
verme yetkisi bulunan kişiler vardır, onlar ka
rar vermişlerdir. Benim bu konuda zorlanma
ma da bir gerek olduğunu sanmıyorum.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, benim dşim de 
kolaylaştı, sizin işiniz de kolaylaştı. Bu ifade 
4 , 2 . 1972 tarihli oturum, sayfa 19'dadır, açı
nız! lütfen okuyunuz. 

Komisyon Başkanından istirham ediyorum, 
bu sayfayı bulsunlar, Sayın Başkan da müsaade 
ederlerse, lütfen buraya göndersinler, bir defa 
daha zabıtlardan okuyacağım. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Sayın Şensoy, baskı yapıldığını iddia 
eden kim? Lütfen bunu söyleyin. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, Sayın Al-
bayrak... 

HASAN BASRİ AYBAYRAK (Rize Millet
vekili) — itham ediyor beyefendi. 

BAŞKAN — Yok ki efendim... Sizin ettiği
nize dair bir şey de yok. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Baskı yapıldığını iddia eden kimdir? 

BAŞKAN — Sadece karşı oy yazısı sizin de 
değil... 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet. 
vekili) — Sayın Başkan, bendeniz... 

BAŞKAN — Sayın Albayrak çok istirham 
ediyorum... Efendim, çok karşılıklı konuşma 
usulü getiriyorsunuz. Yok böyle bir usul diyo
rum efendim. (A. P. sıralarından Hasan Basri 
Albayrak'a hitaben otur yerine» sesi) 

Efendim, siz de lütfen siz de lütfen... Ben 
hitabediyorum müdahale edene, çok rica edi
yorum efendim. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Kim onu söyleyen?.. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak size ben hita
bediyorum. Müdahale etmeniz... 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Sayın Başkan, ben yerimde oturuyo
rum, o oradan,.. 

BAŞKAN — Efendim, beni konuşturmuyor
sunuz ki. Siz, değil hatibi beni de konuşturmu-
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yorsunuz. Yapmayınız bunu efendim, rica edi
yorum. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Siz yapmayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben devam etmeyeceğim hatib 
devam edecek, ben de yönetime devam edece
ğim. Sizden de müsaade almayacağım bunun 
için. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet 
vekili) — Tahrik ediyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum susu
nuz. Benden izin almadınız, söz almadınız, söz 
sıranız var. Şimdi söz sıranız gelecek siz de bü
tün bildiklerinizi elbette ki rahatlıkla kürsüde 
konuşacaksınız. Size de müdahale olursa sizi 
de ben vikaye edeceğim. O zaman bana ihtiya
cınız olacak, olursa eğer... 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Teşekkür ederim. 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) 
— (Anlaşılmayan bir müdahalede bulundu) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bir tarafı ikna 
ediyoruz, müdahalelerini önlüyoruz, bir taraf 
başlıyor Sayın Buldanlı. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜISÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu mevzuda Süveyda Güleryüz'ün 
de ifadesine müracaat olunmuştur. 

îstitraden şunu arz etmek istiyorum. Bu 
okuduğum şahitlerin ve ileride isimleri geçecek 
olan şahitlerin celp ve istimaları değerli arka
daşlarım, Komisyonda bizi müdafaa cephesi ola
rak itham eden azalar tarafından yapılmıştır. 
Bu hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Sa
yın Sırrı Atalay, Sayın Hazerdağlı, şimdi ha
tırlamıyorum değerli bir arkadaşımız oturmuş
lar kimler dinlenecek, kimlerin ifadesine başvu
rulacak bunları bir liste halinde Komisyona ge
tirmişler ve Komisyon da bunu kabul ederek 
bu şahısların ifadelerine başvurmuştur. 

«SÜVEYDA aÜLERYÜZ (Uzman) — Şu
be müdürünün dışında ben herhangi bir yetki
liden, herhangi bir kimseden ne sözlü, ne de 
yazılı, bir konuda bir emir almadım. Benim de
vamlı olarak danıştığım ve temasta bulundu
ğum, devamlı olarak tartıştığım, meseleyi bana 
getiren, bunlara göre inceleme yapacağız diyen 
ve bu konuda emir veren şahıs Necati beydir. 
Bunun dışında herhangi bir kimse değil. Benim 
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muhatabolabileceğim tek şahıs benim üstüm-
deki Necati beydir.» ( 4 . 2 . 1972 tarihli otu
rum' sayfa 35) 

Muhterem arkadaşlarım, konuyu bütün çıp-
laklığıyle ortaya koyan bu ifadeler ve şahadet 
karşısında fazlaca bir şey söylemeyi, öyle tah
min ediyorum ki, siz de münasip görmeyecek
siniz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Türkiye Sı
nai Kalkınma Bankasında yapılan tetkikata ge
çiyorum. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, kuruluş 
statüsünün tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurul
muş bir anonim şirkettir. Tamamen hususi bir 
bankadır. Komisyonumuz istanbul'da bu ban
kanın konumuzla alâkalı bilcümle muamelâtını 
tetkik ve tahkik etmiştir. Ayrıca, banka yetkili
lerinin iddialar istikametinde bilgi ve yeminli 
beyanlarına müracaat etmiştir. Bu yetkililerin 
muamelenin cereyan tarzı ve genel olarak ban
kanın tutumu ile ilgili beyanlarını yüksek hu
zurlarınızda okumak isterim. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Bölgesel 
Kalkınma ve Proje Geliştirme Müdürü Turgut 
Albayrak. 

Sayın Komisyon Başkanı, Turgut Albayrak'-
tan soruyor : «Siz, müteşebbislerin vasıflarını, 
durumlarını belirtirken bir kısmının karşısına, 
Sayın Süleyman Demirci'm kardeşidir, kayın
biraderidir, yazmışsınız ve bunu yanı sıra tabiî 
birçok malumatlar da vermişsiniz. Ne idi mak
sadınız; bu hususta ne biliyorsunuz?» 

Turgut Albayrak cevap veriyor arkadaşla
rım : «Bir müteşebbis grup var karşımızda. Bu 
müteşebbis grubmfkim olduğunu tanıtmak iste
dim İdare Meclisine. Bunu tanıtırken de bütün 
vasıflarıyle, bilinen vasıflarıyle yazmakta bir 
beis görmedim. Hiçbir tesir altında kalmadım. 
Bu benim takdir hakkımdır. Hiç kimse bana, 
şunu yaz bunu yaz diye bir baskıda bulunmadı 
Bulunmak da bu bankanın adeti değildir. Ser
bestçe bir malumat verirken «şu da şudur» di
ye yazmakta bir beis görmedim. Bunun, netice 
itibariyle siyasî bir mesele olacağı hiç aklımı
zın köşesinden bile geçmedi.» şeklinde beyanda 
'bulunuyor.: 

Muhterem arkadaşlarım, bu karabet derece
sinin belirtilmiş olmasını biz kimden soracak

tık? Elbetteki bunu yazandan soracaktık. Ya
zan böyle söylüyor. Ben bu beyana hiçbir şey 
eklemiyorum. 

Ekonomist Erbukan Şengezer'in ifadesine 
de başvurulmuştur. Şengezer aynen şöyle de
mektedir : 

«Ben bu yatırımı Türkiye için faydalı bir 
yatırım olarak düşündüm. Bankamızın düşünce
si bu idi ve hâlâ da öyle mütalâa etmekteyiz. 
Yurt içerilsinde, bizim amacımız, yonga levhası 
üretimini geliştirmek ve bu suretle yonga lev
hasını ikame maddesi olarak değerlendirerek, 
meydana gelecek olan kereste fazlamızın ihra
cını sağlamaktı. Nitekim içinde bulunduğumuz 
yılda ilk defa olarak yüzbin metrekübün üze
rinde bir kereste ihracatı bahis konusu olmuş
tur. Ekonomik açıdan, gerek iç piyasa, gerek 
dış piyasa, gerek kapasite, talep dengesi açı
sından projede olumsuz karşılanabilecek her
hangi bir yön yoktu. Daha sonra konu bize çok 
enteresan geldiği için bankamızca 1970 sene
sinde bir etüt yapıldı. Bunu ben yaptım ve bu
rada sadece yonga levhasını değil, yonga lev
hası, kontraplak, lif levhası gibi endüstrileri, 
bu arada kereste ve parke endüstrilerini de 
göziönüne aldık ve dolayısıyle sektörün genel 
olarak bir portresini çizmeye çalıştık ve Planla
ma Teşkilatındaki arkadaşlara bu konuda fay
dalanmaları için verdik.» demiş. Sayın Komis
yon Başkanının, «Herhangi bir telkin, ihdas, 
yazılı veya şifahi bir emir aldınız mı?» şek
lindeki sualine karşılık da : «Efendim, böyle 
bir şey bahis konusu değildir. Hiç bir çabuklaş
tırma olmadı. Esasında bu kadar müspet şart
lar altında giden bir işte böyle bir baskının ye
ri olur mu? Bir baskı farzetsek bile bu baskı 
olumsuz bir işi olumluya çevirmek için yapılır. 
Bu iş zaten olumlu.» cevabını vermiştir. 

Ayrıca Kalkınma Bankasında Müşavir Yal
çın Sebük, yeminli ifadesinde : «Hayır, bir tel
kine muhatabolmadım. Değil Umum Müdür, 
muavinlerinin veya servis şeflerinin veya mü
dürlerinin, bu projeyi ne yaptın, dediklerini 
dahi duymadım. Mütehassıs ve müşavirler ta
mamen kendi usullerine göre işlerini yürütür
lere demiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Sınai Kal
kınma Bankası Umum Müdür Muavini özhan 
Eroğuz, Sayın Süleyman Demirel tarafından 
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hiçbir şekilde ne yazılı, ne şifahi ve ne de do
laylı yollardan herhangi bir talebin olmadığı
nı, esasen kurucuların Sayın Demirel ile olan 
münasebetlerinin istihbarat bültenine yazılma
sının ne Avrupa Yatırım Bankasında ve ne Ma
liye Bakanlığında en küçük bir tesirinin olama
yacağını beyan etmiş, hususuyle : «Bunlar bize 
tesir eder mi? Benim bankadaki on senelik tec
rübeme göre politik bakımdan bu bankada hiç 
kimseye tesir edilmez. Ama politik olmayan 
bilgiler tesir edebilir. Müflis bir adamın oğlu
dur; tereddüte sevk eder idareyi. Ama bir şah
sın bir politikacının akrabası olması bizim ka
rarımıza tesir etmez. Eğer bu rapordaki bilgi
ler, bir beyefendinin sorduğu gibi, yalnız Baş
bakanın kardeşidir, deyip bırakıp gelseydi, ra
por, servise, diğer bilgilerin konması için geri 
giderdi. Karar dahi verilmezdi. Ve yine sara-
hatan şunu söyleyeyim : Bu bilgi, teknisyen 
tarafından prosesin gereği olarak, istenen bil-, 
giler olarak konmuştur. Umum Müdür tarafın
dan ne bu konsun denmiştir, ne de konmasın 
denmiştir. Böyle birşey bu bankada zaten söy
lenemez. Kendisi normal prosese göre edindiği 
istihbaratı rapora dercetmiştir. Mesele bundan 
ibarettir. Bu ne şu baskı için, ne bu baskı için; 
bu bankada çalışan hiç kimse tarafından düşü
nülmemiştir. Ne tetkik safhasında, ne tetkik 
usullerinde, ne kriterlerde, ne sürede, ne sürat
te diğer projelerden hiçbir farkı yoktur» demek 
suretiyle tamamen normal ve mutat bir muame
leye işaret etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonumuz so
ruşturmanın bu yönüyle alâkası dolayısıyle Av
rupa Ekonomik Topluluğu nezdindeki daimî 
temsilcimiz ve şimdi Maliye Bakanı olduğunu 
memnuniyetle öğrendiğimiz Ziya Müezzinoğlu'-
nun bilgisine müracaat etmek zaruretini hisset
miştir. Bu talep de yine değerli karşı oycular-
danl gelmiştir. 

Ziya Müezzinoğlu, kripto ile vaki işarında : 
«Türkiye Sınai Kalkınma Bankasınca hazırlan
mış olan söz konusu projenin mahiyetiyle fi
nansman ihtiyacı hakkında bilgi ve tahlilleri 
ihtiva eden raporda, - yani karabet derecesinin 
belirtilmiş olduğu raporda - bu müteşebbisler
den bazılarının malî imkânları ve iş durumları 
yanında zamanın Başbakanıyîe karabetlerinin 
de belirtilmiş olmasını uygun bulmadığını, o 

sırada bir toplantı münasebetiyle Brüksel'de 
bulunan Dışişleri Bakanı Sayın Çağlayangil'e 
durumu intikal ettirdiğini, Çağlayangil'in söz 
konusu ibarelerin çıkartılması talimatını ver
diğini, bu sebeple alman ibarelerin çıkartıldığı
nı, bu sıralarda Brüksel'de bulunan Şevket De
mirel ile kredi talebiyle alâkalı olmayan bir 
ziyaret görüşmesi yaptığını beyanla, ORMA'-
nm kredi talebiyle alâkalı olarak Dışişleri Ba
kanlığından alınan yukarıda maruz mutat tali
mat dışında herhangi bir talebe muhatabolma-
dığım gibi, üst mercilerimizden, ezcümle zama
nın Dışişleri Bakanından ve zamanın Başbaka
nından şahsen herhangi bir emir ve telkine de, 
tavsiyeye de maruz kalmış değilim.» diyerek 
Sayın Çağlayan'in ve Şevket Demirel'in Brük
sel'de bulunuşlarını mutlu bir tesadüf olarak 
nitelendiren ve bunu müstehzi bir eda ile orta
ya koyan karşı oyculara kesin cevabını vermiş 
bulunmaktadır. 

Mulhterem arkadaşlarım, önerge sahiplerinin 
ve Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporuna 
muhalif olan sayın üyelerin ORMA'ya açılan 
kredi konusuyla ilgili olarak Türkiye - Avru
pa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento 
Komisyonuna katılan Avrupa Parlamentosu 
Heyetinin, 3 Eylül 1970 tarihinde yapmış oldu
ğu toplantıda Alman Milletvekili Mr. Faller'in 
İsparta ida inşa edilecek bir yonga levha ve 
kontrplak fabrikasına Avrupa Yatırım Banka
sınca verilen kredide usulsüzlük yapıldığı şek
lindeki ifadelerin mevcudolduğu iddia edilerek, 
uzun süre dedikodusu yapılmış ve âmme efkârı 
meşgul edilmiştir. Konunun Türkiye'de basın 
yoluyla yaratılmak istenen menfi havanın yurt' 
dışında birbirimizi karalamaya götürecek kadar 
şuursuz nedenlere dayandığını aşağıda size ay
nen okuyacağım belge göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna bu havadisler, bu dedikodular ne
reden gitti? 

ORHAN KOR (tzmir) — iftiracılardan git
ti. 

SORUŞTURMA KOMÎSYONU SÖZCÜMÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bu dedikodu
ları götürenler, dedikoduları ihdas edenler, 
icadedenler bütün Türk Milletince, bütün açık-
lığınca bilinmektedir. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu belge Avrupa 
Ekonomik Topluluğu nezdindeki daimî temsil
ciliğimizin Dışişleri Bakanlığına yazdığı gizli 
bir yazıdır. Bu yazıyı Komisyonumuz, Komisyo
na getirtmiş ve halen iade edilmeyen dosyalar 
meyanmda Komisyonumuzun arşivinde bulun
maktadır. Yazıyı okuyorum muhterem arkadaş
larım : 

«Dışişleri Bakanlığına 
îlgi : 5 Ekim 1970 tarih ve 1010-381 sayılı 

yazımız. 
Avrupa Parlamentosu Sekreteryası ve Top

luluklar Komisyonu yetkililerinden alınan bik 
gilere gtire, Türkiye - Avrupa Ekonomik Top
luluğu Karma Parlamento Komisyonuna katı
lan Avrupalı üyelerin kendi aralarında dün 
Strazburg'da yaptıkları toplantıda Komisyon 
temsilcisi Mr. Andresen, Alman Milletvekili Mr. 
Faller'in Terakki Kolektif Şirketinin ORMA 
Projesi ile ilgili sorusunu cevaplandırmıştır. 

Komisyon Sözcüsünün, Avrupa Yatırım Ban
kasından aldığı bilgilere dayanarak verdiğini 
belirttiği bu cevapta, ORMA Projesinin banka 
tarafından finansmanı sırasında ne riayeti ge
rekli süreler, ne de kredi miktarı bakımından 
bir usulsüzlüğün yapılmadığını açıkladığı öğre
nilmiştir. 

Yine aynı kaynakların bildirdiklerine naza
ran bu cevaptan sonra Parlamenterlerin ORMA 
îdare Meclisinde görev alanların isimlerini sor
maları üzerine Komisyon temsilcisi, İdare Mec
lisi üyelerinin isimlerini bilmediğini ve bunun 
Topluluk bakımından bir önemi olmadığını, zi
ra Avrupa Yatırım Bankasının kredilerini su
nulan projelerle ilgili kişilere göre değil, biz
zat projenin özellikleri ve rantabilitesi gibi ob
jektif kıstaslara istinaden tahsis ettiğini ifade 
etmiştir. 

İlgililer bu müzakerelerden sonra meselenin 
kapanmış addolunduğunu söylemişlerdir. 

Parlamentonun Türkiye ile Ortaklık Komis
yonunun söz konusu toplantısına ait tutanak 
özeti, yayınlandığında ayrıca temin edilerek 
makamlarına ulaştırılacaktır. Arz ederim. 

Ziya Müezzinoğlu 
Büyükelçi Daimî Temsilci» 

BAŞKAN — Sayın hatip, konuyu bitirmiş
ken bir hususu halledelim. Konuşmanız daha bir 
süre devam edeceğe benziyor. Ne kadar daha 

sürer efendim? Çünkü bir önerge geldi bu mü
zakerelerin aralık verilmeden devamı hususun
da, onu işleme koyacağım. Eğer daha uzun sü-
recekse o önerge hakkında işlem yapayım, on
dan sonra konuşmasınıza Meclisin kararına gö
re devam edersiniz. 

'SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Sayın Başka
nım, 120 daktilo sayfa tutan muhalefet şerhi 
karşısında bunlara teker teker cevap vermek 
mecburiyetini hisseden bendeniz, tahmin ediyo
rum, bu konuşmayı bir süre daha devam ettir
mek mecburiyetinde kalacağım. 28 nci sayfaya 
gelmiş bulunuyorum. Her halde daha fazla sü
recektir. 

BAŞKAN — Peki efendim, o halde bu Öner
geyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
'Soruşturma Raporu üzerindeki müzakerele

rin bitimine kadar toplantıya araverilmeden 
devamını arz ve teklif ederim. 

Ankara Senatörü 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önerge kabul edilmiştir. Buyurun Sayın hatip. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Sayın Başka
na ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
azalarına bundan dolayı teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Sınai Kal
kınma Bankası nezdinde yapmış olduğumuz 
tetkikat esnasında mezkûr bankanın umum mü
dürü Reşit Egeli'den de konumuzla ilgili hu
suslar hakkında geniş izahat alınmıştır. 

Egeli, orman sanayii ile ilgili yarım kalmış 
her hangi bir projenin olmadığını, Orma'ya 
kredi vermek için listeden çıkarılan hiç bir ya
tırım projesinin mevcut bulunmadığını, tatbik 
edilen faizlerde herhangi bir fark olmadığını 
faizin seyyanen tatbik edildiğini, krediyi temi
nat altına almadan bir sürü masraf ihtiyar et
menin müteşebbisleri sarsacağını, bu itibarla 
çekirdek şirketlerin şartları tahakkuk etmek 
kaydı ile finanse etmenin tamamen mutat ve 
normal olduğunu, Terakki Kollektif Şirketinin 
muayyen kapasiteli bir fabrika kurmak için mü-
racaatda bulunduğunu, oysa ki, bu ufak kapa-
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siteli fabrikanın rantabl olamayacağını, ihracat 
yapamayacağını kendilerine söylediğini, bu tek
liflerin müteşebbisler tarafından olumlu karşı
landığını, teşvik belgesi alan projeye mutlaka 
kredi vermek mecburiyetinde olmadıklarını, pro
jede ihraç garantisi olmasa bile resen yapacak
ları tetkikat neticesinde projenin ihraç gücü ol
duğuna dair karar verebileceklerini, bankanın 
gayesinin memleket sathına yatırımları yaymak, 
müteşebbisleri bir araya toplamak, şirketleştir-
mek, sermaye şeirketlerini tamamlamak, kredi 
ihtiyaçlarını gidermek, projelere teknik yatı
rımlarda bulunmak olduğunu uzun, uzun izah 
etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonumuz kâ
ğıt üstünde şirket iddiasını da Türkiye Sınaî 
Kalkınma Bankası nezdinde ayrıca tetkik konu
su yapmıştır. Bu hususta KARTONDAN, Kar
ton Sanayii Anonim Şirketi örnek olarak göste
rilmiştir. Bu şirketin dosyasının tetkiki sonucu 
müracaatın Kâğıt Sanayii Limited Şirketleri or
takları tarafından yapıldığı bu şirketin bidayet 
sermayesinin 2 milyon lira olduğu, sözleşmenin, 
sermayenin 20 milyon liraya tezyidi şartiyle 
imzalandığı, filhakika bilâhara sermayenin önce 
20 milyon liraya, bilâhara 25 milyon liraya çı
kartılması suretiyle kredinin verildiğini tespit 
etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Egeli'den müstak
bel kurucularının niteliklerinin belirtilmiş ol
masının hangi maksada matuf olduğu sorul
muş ; Egeli müstakbel kurucuların niteliklerinin 
Avrupa Yatırım Bankası veya Maliye Vekâleti 
için belirtilmediğini, raporun bir kül olduğunu, 
bu sebeple Maliye Vekâleti ve Avrupa Yatırım
lar Bankasına aynen intikal etirildiğini beyan 
etmiş «Bizim bankamıza altın depo etseler mem
leket ekonomisine ve banka prensiplerine uyma
yan projeyi biz finanse etmeyiz» demek sure
tiyle sayın Egeli, bankanın hedef ve gayesini 
sarih olarak ortaya koymuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, ORMA dış kredi 
muamelesinin Avrupa Ekonomik Topluluğu nez-
dindeki daimî temsilciliğimiz ve Avrupa Yatırım 
Bankasına intikali sırasında daimî temsilcilik 
nezdinde malî müşavir olan Hakkı Özkazanç'm 
bu ve benzeri kredi taleplerinin hangi usûl için
de yürütüldüğü hakkındaki ifadesinden bir, iki 
pasajı nakletmek isterim: 

«Hakkı 'özkazanç Müteşebbisler Avrupa Ya
tırım Bankasıiyle direkt temasta bulunabiliyor
lar. Banka da aynı şekilde. Çünkü arz etiğim 
gibi, banka buraya heyetleri geldiği zaman dai
ma Sınaî Kalkınma Bankası ile münasebette 
bulunmaktadır. Bu şekilde bir proje hakkında 
bankanın bizden evvel bazı bilgilere sahiboldu-
ğu da her zaman orada müşahade edilmektedir.» 

22 . 2 . 1972 tarihli birinci oturum, sayfa 
46) 

H>kkı Özkazanç devam ediyor: «Efendim, 
arz edeyim, sayın Kürümoğlu'nun bu konu ga
yet önemli bir noktadır. Umumiyetle bir tip pro
je bankaya takdim ettiğimiz zaman ben ve ar
kadaşım, aralarında büyükelçi ile birlikte, umu
miyetle % 90 bendeniz bizzat Lüksemburg'a 
giderek oradaki Türkiye Asosiye memleketle
rin krediler müdürlüğü vardır, orada gayet se
viyeli bir müdür vardır, bu müdürle beraber 
bendeniz karşı karşıya oturup, bazen onlar 
Bürüksel'e gelerek, bazen ben Lüksemburg'a 
giderek bu projenin takdiminde gerekli izahatı 
veriyordum. Hatta bazen Türkiye'den ve mese
lâ PETKİM'in bir mütehassısı, SEKA Dalaman'-
m bir uzmanı, Keban'dan Barajlar Dairesinin 
bir uzmanı gibi kimseler de bize iltihak ederek 
ve sonra karşılıklı oturarak projeyi masa ba
şında iyice eleştirdikten sonra o projeyi tetkik 
eden seksiyon, yani Asosiye Memleketler Kredi
ler Müdürlüğünün raporu üzerine konsey huzu
runa gidiyor efendim. Yani bir Ön çalışma yapı
yorduk bu konularda. Hatta küçük projeler için 
dahi bunu yapıyorduk. ORMA için de aynı şe
kilde böyle bir görüşme yaptık.» 

(20 . 2 . 1972 tarihli oturum, sayfa 48) 
Muhterem arkadaşlarım, bu ifadenin mana

sı şudur: Karşı oycular, «Efendim, muhaberat
ta niçin (resmen) talebi kullanılıyor? Bu res
men talebinin altında bir baskı vardır, bir ka
yırma vardır, işte Hakkı Özkazanç, mesele
nin nihaî safhaya gelmesine takaddüm eden 
'zaman içersimde birtakım, bankanın usulle
rine ve teamüllerine uyjgun Ibir takım münase-
Ibetlerin cereyan ettiğini ifade etmiştir.» 

«Hakkı özkazanç. - Ortak Pazarın komis
yonu daJhi Banka üzerinde nafiz olamamakta
dır. Çünkü banka, tamamen altı memleketin 
Maliye babanlarının teşkil ettiği bir gu^er-
nörler meclisindedir, (bütün yetkiler ordadır.» 
(Aynı tarihli oturum, sayfa 49) 
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«Hakkı özkazanç - söz sahibi ve krediyi 
verecek olan müessese Avrupa Yatırım Ban
kasıdır.» (Aynı tarihli oturum, sayfa 52) 

«Hakkı özkazaniç. - (Aynı tarihli oturum, 
sayfa 57) Geri kalan proje hiç olmamıştır. 
Yani 1 200 000 doların sağlanması işin bir 
projenin taliki, yahut da kredinin düşürül
mesi gllbi bir muameleye tevessül edilmemiş
tir. Böyle bir muamele de cereyan etmemiş
tir.» 

«Hakkı özkazanç. . (Sayfa 58) Avrupa Ya
tınım Bankası bu konuda fevkalade titiz ve 
çok objektif hareket etmekte ve araya hiçbir 
rolasyon, şu şekilde, bu şekilde diye hiçbir 
telkinde bulunmamışızdır. Yani Banka bura
da hiçjbir zaman bir tesir altında kalmamak
tadır. » 

'Samimiyetle Yüksek Huzurunuzda arz ede
lim ki, şu muamelede hiçjbir istical, hiçbir ta
kaddüm, hiçbir özel muamele cereyan etmemiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, muhtelif ifadeler
den kısa örnekler vermekteyim. Fazla zama
nınızı almamak için diğer şahitlerin aynı 
mealdeki konuşmalarını nakletmiyorum. Fakat 
şunu ifade edeyim ki, Komisyonumuzca din
lenilen şahitler içersinde hiç kimse kendi bilgi 
hudutları içinde iddia sahiplerini bir nebze 
olsun ümitlendirecek bir ifade verememişler
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bazı hususlara da- ı 
ha temas ederek bu konudaki mâruzâtımı ta
mamlamak istiyorum. ( 

24 . 5 . 1972 O : 1 

Muhterem arkadaşlarım, SUNTA'mn daha 
evvel müracaat ettiği halde, ORİMA'dan 3onra 
kredi aldığı iddiasında ve ORMA'nın muame
lelerinin çaJbuklaştırıldığı ithamında bulunan
lar, Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasının Ko
misyonumuza göndermiş olduğu resmî vesika
dan almış olduğumuz hu bilgi karşısında ne 
söyleyecekler, merak ediyorum. 

Sınaî Kalkınma Bankası, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu nezdindeki daimî temsilciliğimiz ve 
Avrupa Yatırım Bankasında yapılan muame
lelerle ilgili resmî Ibellgeleri, banka yazılarını 
ve sorumlu kişilerin şahadetlerini kısaca arz 
ettim. Bunların topluca ifadesinden sonra ar
tık Sınaî Kalkınma Bankasında veya Avrupa 
Yatırım 'Bankasında özel bir muamelenin ya
pıldığı ne ile iddia edilebilir. Çünkü : 

a) ıSmaî Kalkınma Bankası idare Meclisi
nin 8 . 8 . 1069 tarihli kararı ve bu karara 
uyarak ORMA Anonim Şirketi ile yapılan 
GU6 . 1 . 1970 tarihli ikraz mukavelesi gere
ğince kredi, Terakki Kolektif Şirketine değil, 
lORIMA'ya aşılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, yine muhalefet şer
hini tetkik eden arkadaşlarımız göreceklerdir; 
gayet açık, g"ayet seçik, hiçbir tereddüde 
mahal yokmuşçasına bu arkadaşlarımız kredi, 
Terakki Kolektif Şirketine verilmiştir, demek-
tedilerler. Kredinin vâdesi de iddia sahipleri^ 
nin öne sürdükleri gilbi 30 yıl değil, iki 
yıllık ödeme süresi dahil, on yıldır. Sayın 
Ölçmen siz 30 yıl diyordunuz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Avrupa bize 
öyle verdi iSayın Şensöy. Sınai Kalkınma Ban
kası istediği gibi değiştirmiş, o beni ilgilen
dirmez. Avrupa'nın krediyi veriş şekli bu. 

BAŞKAN — Sayın ölçmen, efendim size 
hitalbetmedi. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Efendim ba
na hitalbetti ve cevahını verdim. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Kredinin 
faizi, mukavelenin aktedildiği tarihte % 9 
dur. Halbuki zatıâliniz % 4,5 diyorsunuz. Ay
rıca banka % 1 taahhüt komisyonu alır. 

iSayın ölçmen, bunları herhangi bir serze
nişte bulunmak için söylemiyorum. Bizim al
mış olduğumuz bu rakamlar dosyamızda mev
cut resmî rakamlardır. Bunu Maliye de bilir, 

ISUNTA, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
na, 8 . 11 . 1068 tarihinde müracaat etmiş, 
4 . 4 . 1969 tarihinde netice almıştır. Buradaki 
süre dört ay 26 gündür. SUNTA'nın ikinci 
müracaatı, 30 . 1 . 1970 tarihini taşımaktadır. 
Bu müracaat, 8 . 5 . 1970 tarihinde sonuçlan
mıştır. Süre, 3 ay 8 gündür. 

Terakki Kolektif Şirketinin müracaat ta
rihi, 1)4 . 1 . 1969 dur. Bu müracaat 8 . 8 . 1909 
de sonuçlanmıştır. ıSüre, altı ay, 24 gündür. 

Muhterem karşı oyeular, hani muameleler 
Ibüyük bir çabuklukla cereyan ediyordu?.. Bu 
rakamlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sayın azalarına meselenin bir başka yönünde, 
sayın karşı oycuların hangi fikirde olduğu
nu açıklıkla ifade etmektedir. 



T.B.M.M. B : 13 24 . 5 . 1972 O : 1 

IBanka da (bilir, cümle âlem bilir. Sizin bu ko- i 
nuda yanılmış olduğunuzu ifade etmek için 
söyledim. Eğer kalitenizi kırmışsam özür di
lerim. 

Kredinin kullanılabilmesi için 18 milyon 
lira sermayeli bir anonim şirket kurulması ve 
tesis işletmeye açıldığında sermayenin tama
mının ödenmiş olması ve ikraz mukavelesi süre
since özvarlığının altına düşürülmemesi şartla- ! 
n, ikraz mukavelesinde yer alır. 

Ayrıca, teminat olarak, kurulacak fabrika
nın arsa, bina makina, tesisat ve birinci derece 
ve sırada ipoteği şart koşulur. 

Bu gerçekler karşısında Terakki Kolektif 
Şirketine açılan kredi nerede? 30 yıl vadeli kre
di nerede? Sermayesinin 32 misli veya 32 bin 
misli kredi alan şirket nerede? % 4,5 faizli kre
di şansına sahip yatırımcı nerede?.. 

Muhterem arkadaşlarım, bunları ifade et
mek kolay ama, ifade etikten sonra ispat etmek, 
delillendirmek gerek. Bunu yapamayınca da, 
iddiaların nerede kaldığını, iddia sahiplerinin 
hangi duruma düştüğünü takdirlerinize bırakı
yorum. Tabiatiyle iddia sahipleri bunun akıbe
tine katlanmak zorundadırlar. 

b) Yine Sınaî Kalkınma Bankası tetkika-
tında yukarda sıralanan ifadeler ve belgeler 
gösteriyor ki, ORMA projesi için bertaraf edi
len bir başka proje mevcut değilidr. 

c) Yine yukardaki ifade ve belgeler göste
riyor ki, ORMA kredisi için uygulanan özel bir 
usul yoktur. Kısaltılmış bir süre yoktur. OR
MA'dan daha kısa zamanda kredisini temin ede
bilen proje misali yukarda zikredilmiştir. Kal
dı ki, biz geciktirmenin marifet olduğu felsefe
sine de katılmıyoruz. Şayet daha süratli mua
mele yapıldığını tespit edebilse idik, huzurunuz
da bundan üzülmeyecektik, yapanları tebrik 
edecektik. 

d) Banka, açacağı krediyi teminat altına 
almak için garanti arar. Biraz evvel ikraz mu
kavelesinde bu garantinin nasıl temin edilebile
ceğini zikretmiştik. Sayın karsı oy sahipleri or
tada bir gayrimenkul mevcut değilken, ipotek 
muamelesinin yapılmış olduğunu büyük bir vu
kufla beyan etmektedirler. Muhterem arkadaş
lar, yirmi senelik avukatlığım zamanında böyle
sine' garip bir iddiaya rastlamadım. Muhterem 
arkadaşlarıma sormak isterim, ipotek muamele

si iki kişi arasında mektupla ifâ edilen bir mua
mele midir? Devletin resmî siciî ve kayıtlarına 
geçmeden, tapu memuru huzurunda resmî senet 
yapılmadan ve bunun gereğince tescil vakî ol
madan ipotek mevcudolur mu? Şayet gayrimen
kul yoksa, ipotek de yoktur. Ama, hem ipotek 
yapıldı diyeceksiniz, hem de gayrimenkul olma
dığını söyleyeceksiniz. Bunu iddia edebilmek 
için hukuk bilgisine ihtiyaç yok. Türkiye'de Zi
raat Bankasından 500 lira kredi alan vatandaş 
dahi ipoteğin nasıl yapıldığını bilir. Bütün bun
lara rağmen bu iddialara cevap vermeyi, yani 
ipotek muamelesi hakkında yüksek huzurunuz
da hukukî bilgi arz etmeyi saygısızlık sayanm. 
Böyle bir iddianın ağırlığını takdirlerinize bı
rakıyorum. 

e) Sınaî Kalkınma Bankasının yetkilileri
nin ve yukarda zikretmiş olduğumuz ikraz mu
kavelesinin ORMA şirketinin kâğıttan olduğu 
iddialarını ortadan kaldırdığı görülmüştür. Şim
di sayın iddia sahiplerine ben soruyorum; sizin 
delilleriniz nerede? Bunları dört ay süren tah
kikat boyunca ortaya çıkaramadınız. Dosyada 
sizi teyideden bir belge yok. Hiç bir şahit iddia
nızı desteklemedi. Aksine, her ifade, her belge, 
ithamlarınızın mesnetsizliğini ortaya koydu. Bu 
halde, hâlâ, yapılan muamelenin usulüne uygun 
olmadığını iddiaya devam edecek misiniz? Ede
ceksiniz, bunu kendinize karşı nasıl savunacak
sınız? Kendinizi nasıl ikna edeceksiniz? 

Sayın arkadaşlarım, abesin müdafaası müm
kün değildir. Gerçekler bu şekilde ortaya ko
nunca, yapılacak şey, hiç olmazsa yapıldığını iti
raf etmektir. Sayın karşı oy sahibi arkadaşları
mın bu anda dahi hukuku ve gerçekleri bir ta
rafa iterek, siyasî ihtiraslarını hayal gücü ile 
ön plana almadıklarını ispat etme şansları var
dır. Bu şans da ancak yanıldığını kabulle müm
kündür. Bu hal, Yüksek Huzurunuzda kendileri
ni sadece yüceltir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de Maliye 
Bakanlığında cereyan eden muameleye geçiyo
rum. Maliye Bakanlığının konumuzdaki fonksi
yonunun ne olduğu raporda tafsilâtı ile göste
rilmiştir. Komisyonun bu Bakanlıkta yaptığı 
tetkiklerde ortaya çıkan gerçek şudur: Maliye 

j Bakanlığı muamelede genel kredi mukavelesi 
şartları gereğince, rutin bir görev yapmakta-

j dır. Bu görevin mahiyeti ve bu proje ile ilgili 
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uygulamayı, geliniz, Maliye Bakanlığında biri 
Hazine Genel Müdürü, diğeri halen- Maliye Ba
kanlığı Müsteşarı olan iki yetkilinin ağzından 
dinleyelim. Muhterem arkadaşlar, Hazine Genel 
Müdürü Sadi Özer Komisyona celp edilerek ifa
desine baş vurulmuştur. Sadi Özer aynen şöyle 
demektedir : 

«Sayın Başkan, Hükümetin de garantisi yok. 
Çünkü Avrupa Yatırım Bankası Türk Hüküme
tine bir kredi verildiği zaman 175 milyon dolar 
aslında Türk Hükümetine verilmiş bir kredidir. 
Artık ayrıca bir garanti söz konusu değildir. 
Milletlerarası bir finansman müessesesi ile 
Türk Hükümeti karşı karşıya geldiğinde bir ga
ranti söz konusu değildir. Biz 175 milyon doları 
Türk Hükümeti olarak almışızdır. Bunu büyük 
ölçüde kamu sektöründe, İktisadî Devlet Teşek
küllerinin finasmanmda kullanmışızdır veya 
mülhak bütçelerin yatırımlarında kullanmışızdır. 
Arz ettiğim miktarım da Sınaî Kalkınma Ban
kası vasıtası ile özel sektör yatırımlarında kul
lanmışızdır. Biz Sınaî Kalkınma Bankasında 
hiç bir garanti aramadan bu kredileri devret-
mişizdir. Yalnız Sınaî Kalkınma Bankası müte
şebbise, yatırımcıya buradan bir kredi tahsisine 
gittiği zaman, kendisi bir yatırım bankası olarak 
bir müteşebbisle karşı karşıyadır. Müteşebbisin, 
kimara ilkesini krediyi kullanma kapasitesini 
ve bilhassa kredilerin geri dönmesi hususunda 
gerekli teminatları, krediyi kullanandan alır, 
o banka ile yatırımcı arasındaki safhada bir 
banker tekniği olarak da bu teminatlar alınır. 
O itibarla bir deyime açıklık getirmek istedim.» 
(17/1/1972 tarihli 1 nci Oturum, sahife 39.) 

Kemal Cantürk, Maliye Bakanlığı Genel Sek
reteri, zabıtlarda böyle, bugün tahmin ediyo-
yoruTtı Maliye Bakanlığı Müsteşarı olmuştur. 
(17/1/1972 tarihli, 1 nci Oturum, sahife 63.) 

«Müsamahanıza sığınarak arz edeyim, ORMA, 
nın ismini ben hadiseler ortaya neşriyat olarak 
çıkınca duydum. Aracılığımız, seçilenlerin, on
ların prosedürü gereğince kendilerine bildiril
mesi. Başka bir fonksiyonumuz yok. 

Savın Komisvon Başkam soruyor. 
«Lütfen Cantürk, daha teferruatlı malûmat 

veriniz.» 
Kemal Cantürk devam ediyor; (Aynı tarih ve 

oturum, sahife 05.) 

«Bir de şunu zevkle ifade edebilirim ki, sayın 
inönü'nün Başbakan olduğu dönemden itibaren 
hep buradayım, bunların içindeyim. Hiç bir Hü
kümet zamanında, hiç bir kimse tarafından şu kre
di finanse edilsin, edilmesin şeklinde en ufak rica 
değil, imâ dahi olmamıştır. Bunu da huzurunuzda 
bildirmekten zevk duyuyorum.» 

(Kemal Cantürk, 17/1/1972 tarihli 9 ncu Bir
leşim, sahife 70.) 

« Bizde evrak tevzii şöyledir : Bir umum müdür 
muavini evrakı tevzi eder. Mühim gördü mü ge
nel sekretere gönderir. Mühim görmediklerini de, 
kim ilgili ise, ona gönderir. Bu yazıda hiç bir 
özellik olmamış, mühim addedilmemiş. Sınaî Kal
kınma Bankasının yazısı da, hatta çok teferru
atlı. Diyor ki, (Hazine Genel Müdürlüğü İktisadî 
İşbirliği Teşkilâtı Yatırım Bankaları Şubesi. 
Yani, yazının nereye gideceğini her zaman yap
tığı gibi bildirmiş.) « Servise gelmiş ki, o servis 
o zamanlar en az işi olan servisti. Şimdi en çok 
işi olan servis haline geldi, aldığı kredilerin 
çoğalması, yüzünden ve 2 Eylülde gelen yazı 
5 Eylülde cevaplandırılmış. Cevap 43863 sayılı 
yazımızla olmuş efendim, yazıyı okuyayım mı? 
efendim?. 

Komisyon Başkanı : Hayır efendim. 
Kemal Cantürk devam ediyor. (Aynı tarih

li oturum, sahife 81.) 
«Demin de arz ettğim gibi, bu genellikle 

tamamen rutin, biz buna bir nevi postacılık de
riz. Çünkü, buna benzer yığınla işimiz vardır. 
Meselâ, beynelminel müesseselere başka vekâ
letlerden gelen yazı, muayyen sorulara cevap 
olur, onları cevaplar, ilşiğini gönderiniz. Vazi
femiz odur. Başka bir tetkik vazifemiz yoktur. 
Binaenaleyh, tetkike muhtaç olmayan konular
daki yaptığımız muamelelere biz postacılık mu
amelesi deriz. Bu da onlardan bir tanesidir ve 
binaenaleyh dağrudan doğruya Umum Müdü
rün imzalamış olması, muhtemelen Umum Mü
dür Muavininin burda olmamasından neşet et
miştir. Yoksa, Umum Müdür Muavini burada 
olsaydı, o imzalardı. Bir başka deyimle, daha 
yüksek kademeye bunlar gitmezdi.» 

(17 . 1 . 1972 tarihli oturum, sahife 84.) 

Başkan — Sayın Cantürk, bu konunun 
Büyük Millet Meclisinde müzakeresi sırasında 
ve daha önce de Senatoda, Sanayi Bakanlığının 
bütçe görüşmeleri sırasında da Büyük Millet 
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Meclisinin sayın üyelerinden bazıları şöyle şey
ler ifade ettiler ve dediler ki, « bu fondan tah
sis edilen fon, aslında önceden başlanmış ve ya
rım kalmış projelere verilmesi icabeden bir kre
di idi. OBMA bu fondan para almıştır ve bina
enaleyh bu projeler bu yüzden geri kalmıştır. 
Hatta daha somra bu projelerin ikmali için Ma
liye Bakanlığı veya Hükümet, kredi mercile-
rinıden yeniden teşebbüste bulunmuş ve yarım 
kalmış projeler için ayrı kredi temin etmiştir. 
Böyle bir şey gerçek midir? Ve dosyanızda gö
rülüyor mu?» 

'(Aym oturum, saJhtfe 85.) 

«Kemal Oantürk — Sayın Başkan, böy
le bir şey katiyen bahis konusu değildir. 

Şöyle ki, mevcut kredi anlaşmaları, muay
yen dilimler halinde ve her yıl alınmıştır. Bina
enaleyh, biz şu veya bu şekilde herhangi bir 
projenin diğerlerine tekaddüm ettirilmesi, do-
layısiyle fonların bitip te, vaktiyle tekaddüm 
hakkı olanların da krediden almalarının müm
kün olacağı yeni bir kredi talebi asla mevzuu-
bahis değildir. Böyle bir şey olamaz.» 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin başlangı
cında da ifade ettiğim gibi zabıtlardan aynen 
okuyorum. Bir takım cümle düşüklükleri oluyor. 

Aynı tarihli oturum; sayfa 87. 

«Kemal Cantürk — Kullanın a müddeti 
olduğu için, şimdi nazarı dikkatimi celbetti, 30 
Kasımda bitiyor ve bu yönden işin bir acele ta
rafı var. Kaldı ki, Avrupa Yatırım Bankasının 
bize telefonla bildiimesinin bir önemi kalmıyor. 
Çünkü aslında, Avrupa Yatırım Bankası Sınaî 
Kalkınma Bankasına da bildiriyor ve mekaniz
ma zaten işler hale geliyor. Biaenaleyh bu yazı 
ivedi olmuş, olmamış, telefon olmuş, olmamış. 
önemli bir yazı değil. «Limitet» de bir sehiy 
olsa fferek. ^Hic bilmeden konmuyorum} Baş
ka birşey olmasa gerektir. (Hiç bilmeden komu-
şuyorum.) Lâfı. sadece limitet midir, terakki 
midir? Bu meseleye münhasırdır» 

Maliye Bakanlığı yetkililerinin bu açıklama
ları maliyede yapılan muamelenin sadece usulî 
bir işlem olduğunu, bu muamelenin bir Hükü
met kararı ve hatta bakan onayını dahi gerek
tirmediğini, Maliye Bakanlığının bu münferit 
krediler için kefaletinin söz konusu olmadığını, 
yapılan muamelelerde normalin dışında bir usu
lün ve süratin bulunmadığını, hiç kimsenin bir 
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telkine maruz kalmadığını açıkça göstermekte
dir. 

Peki bunun yanında Maliye Bakanlığında 
yapıldığı iddia etdilen usulsüzlük ve bunun de
lili nedir? 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi konuyu Dış
işleri Bakanlığındaki muameleleri noktaı naza
rından ortaya koymak istiyorum. 

Karşı oy sahipleri, Dışişleri Bakanlığında 
muamelenin Özel olarak takip olunduğu, şifreli 
telgraflarla ve çok acele kaydıyla muamelenin 
intaç edildiği ve bunun, Başbakanın alakasıyla 
meydana geldiği iddiasını ileri sürmektedirler. 
Bu iddialarının gerçekle ne derece ilgisi olduğu
nu Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Büyükelçi Tev-
fik Saraçoğlu'nun, 18 Ocak 1972 tarihli oturum
da alınan ifadesinde görelim: 

«Kredi taleplerinin tümü şifreli muameleye 
tabidir. Türkiye Cumhuriyetinin talebi yetrine 
ulaşıp, cevabı alınıncaya kadar gizlilik taşır.» 
Tevfik Saraçoğlu devam ediyor: (18.1.1972 ta
rihli 1. Oturum Sayfa 7) «Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetinin yapacağı bir talebin red ile 
karşılaşmamasını teminen, Türkiye Sınaî Kal
kınma Bankasının, işi Maliye Bakanlığına ak
settirmeden, kendisine yapılan müracaatlar 
arasında finansmanını ekonomik yönden uygun 
gördüklerini bir sondajla Avrupa Yatırım Ban
kasına sunduklarını arz etmiştim. Hk temasın 
bu olduğunu biz bilmekteyiz. Hükümet olarak 
bMmiz yoktur. Şahsen gitmek, telefon etmek, 
telgraf çekmek gibi her türlü vasıtayı kullan
mak suretiyle muhabere temini mutaddır. 

(Sayfa 8.) «Avrupa Yatırım Bankasının fi
nanse ettiği proieler içinde bunların tümüne 
küçük projeler adı verilir.» 

(Sayfa 9.) «Simdi niçin, ivedi, cok ivedi 
karan oldu? onu arz ödevim. Telgraf Brüksel'
den gönderilmiş, tarihi 5 Kasım 1969 idi. Bu 
telgraf. 7 Kasım tarihinde alınmıştır. 9 Kasım 
tarihinde açılmıştır. Sıkışık bir durum varmış 
Kripto servislerimizde. Servise 11 Kasımda gel
miştir. Bir banka idare heyetinin aldığı kararın 
Maliyece bir an evvel bilinmesi, hele 3 milyon
luk bir kredi, 76339 daha artmış olmanın on
lara bir an evvel bilinmesinde zorunluk vardır. 
Bu sehfiDİfl bu vjmvı ffönderen servis (çok 
ivedi) tabirini kullanmıştır.» 
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Tevfik Saraçoğlu yine devam ediyor, 
18 . 1 . 1972 tarih, Birinci Oturum sayfa 11: 

«Sayın Başkan, biz Sayın Atalay'ın isteye
ceğinden çok daha genişini, bütününü muhte
rem komisyonunuza arz etmek istedik. 1965 
yılından bu yana yapılmış, yani kredilerin iş
leyişinden bu yana bütün dosyalan getirdim. 
Onların hemen hepsi yıldırım gönderilmiştir. 
(Çok acil) tabiri sorulup, yıldırım yazılmıştır. 
30 Ocak 1968 tarihinde bize yazılmış yazı, 1968 
tarihli 4760 sayılı bir yazı, bizim telgrafımız 
2 Şubat tarih ve 822/9 sayılıdır.ı» 

Tevfik Saraçoğlu, devam ediyor, sayfa 12: 
«31 Temmuz 1968 tarihli ve 35575 sayılı Ma
liye Bakanlığı yazısı üzerine 2 Ağustos tarihli 
telgraf vardır, bendenizin imzasiyle çıkmış. 
TÜRK AY Endüstri ve Limited Şirketi; notun 
açılmasını rica ederim. Aynı anlama geliyor. 
Hiç ayrılık yok. Ayrıca 25 Ekim 1968 tarih 
46659 sayılı Maliye Bakanlığından alman bir 
yazı üzerine, 2 Ekim tarihinde Avrupa Ekono
mik Topluluğu nezdindeM 7386/111 sayılı yıl- * 
dirim telgraf bendenizin imzasiyle, PLASTİ-
PAY... 14 Mayıs 1969 tarih ve 23528 sayılı yazı 
üzerine 16 Mayıs tarihinde yıldırım telgrafı çe
kilmiş. Üç projenin dış finansmanı için 
450 000 000 dolarlık talepte bulunulmuş, söz 
konusu meblâğın Avrupa Yatırım Bankası ta
rafından finansmanını, o banka da resmen ta
lepte bulunarak neticenin izharını saygılarımla 
arz ederim, şeklinde bildirilmiştir. Mehmet Bay
dar arkadaşımız telgrafı imzalamıştır. (Sayfa 
13) 30 Eylül 1969 tarih ve 48273 sayılı Maliye 
Bakanlığının yazısı üzerine 2 Ekim tarihli ve 
7473/116 sayılı yıldırım telgrafı, imza; Genel 
Müdür Mehmet Baydar. 

30 Eylül 1969 tarih, 4827 sayılı Maliye Ba
kanlığı yazısı. 48275 sayılı Maliye Bakanlığı 
yazısı üzerine 2 Ekim tarihli 7474/117 sayılı tel
grafı. Ben, daha evvel arz ettiğim, her proje 
için ayrı bir telgraf çekilir, her proje kendine 
ait özellisine göre ayrı bir işleme tabi tutulur. 

Kontrplak Anonim Şirketinin, 353 000 do
lar resmen talepte bulunarak, Umum Müdür 
Mehmet Baydar tarafından imzalanmıştır. 

Ak çimento : - Hatırlatmak için arz edeyim; 
30 Ocak 1968 tarihli ve 4760 sayılı Maliye Ba
kanlığı yazısı üzerine 2 Şubat tarihli 822/9 sa
yılı yıldırım, Kriptomuzla talimat verdiğimizi 

arz etmiştim. 6 Şubat tarihli kriptoda - ki, bize 
8 Şubatta verilmiştir, servise 9 Şubatta gelmiş
tir. Daimî delegemiz şunu yazmaktadır : 

9 Şubat tarihli 822/9 sayılı belge okundu. 
Bu bilgi alınmış 9 Şubatta. 

(ivedi) kaydı ile ifade edilmesinin sebebini 
de arz edeyim. Proje müracaat tarihinden 
sonra yapıldı, Avrupa Yatırım Bankası bunu 
yadırgamış, fakat müsamaha göstermişler. Çün
kü Avrıpa Ekonomik Topluluğu üyesi ülkeler
den kredinin bulunması şartı, projenin bir kıs
mına iştirak etmeyeceklerini söylemişlerdir. 
Yani ortada, normal prosedürde aksayan bir 
durum olduğu için (ivedi) kaydı ile derahl 
9 Şubat 1968 tarihinde ve 244 sayılı yazı ile 
durum bildirilmiştir. Telgrafın tarihini de dos
yada bulursunuz.» 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Saraçoğlu'
nun vermiş olduğu misâller böylece devam edi
yor. (Tevfik Saraçoğlu, sayfa 14 Sayın Sa
raçoğlu yine bir ifadesinde: «Sayın Atalay 
Türkây'm dosyasını emretmişlerdi. Maliye Ba
kanlığının 31 Temmuz 1968 tarihli ve 35575 sa
yılı yazısı üzerine Bakanlığımız 2 Ağustos 1968 
tarihli 5208/80 sayılı kriptosu ile, kripto okun
du Türkay projesi, proje ile ilgili resmî finans
man talebi AiD'ye ulaştırılmıştır, banka ile ge
rekli teşebbüste bulunulmasını, neticenin bildi
rilmesini rica ederim». 

Sayın Müezzinoğlu resmen finansman talebi
ni AID'ye ulaştırmıştır, imzalanması, tekrar 
Üçüncü Kadro Anlaşması çerçevesi içerisinde ele 
alınacaktır. Bu, Sayın Müezzinoğlu'nun telgra
fından çıkıyor. Dışişleri Bakanlığı ivedi kaydı ile 
Maliye Bakanlığına 5 Ağustos tarihli ve 1640 sa
yılı yazısı ile bu telgrafı aynen aksettirmiştir. 
Arzu ederseniz okuyayım. 

Daimî delegemizden çok acele kaydı ile ge
len 80 sayılı kripto alınmış, 20 Mart 1969 tarih
li okuyorum; (Yazı okundu) 

Muhterem arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlı
ğında Komisyonumuz (icrayı faaliyette bulunur
ken malesef teyp teşkilâtı yoktu, bunu Meclisin 
yeminli stenografları zapta geçiriyordu, bu iti
barla teyp olmaması nedeni ile şimdi okuduğum 
beyanlarda ve yazılarda nokta, virgül ve cümle 
hataları vardır. Bu meseleyi üçüncü defa tek
rar ediyorum, özür dilerim. 
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Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu dosyada 
aynı konuda ifade veren Saraçoğlu'nun son be
yanına işaret etmek istiyorum. 

«Sayın Başkan, dosyanın muhtevasını teker 
teker, tekrar muhterem Komisyona arz ettim. 
Bu hâdisenin cereyanı, yani kredi işleminin ce
reyanı sırasında bendeniz önce Bölgesel Ekono
mik işler Dairesi Genel Müdürü, sonra iktisadî 
işler Genel Müdür Yardımcısı idim. Muhterem 
Komisyon, Türkiye'nin menfaatleri olan mesele
lerine memurlarımız son derece itina ve alâka 
gösterirler. Ancak, mühim bir mesele ile karşı
laşmadıkları zaman, bunları üst makamlara arz 
etmezler. Üst makamların bambaşka işleri var
dır. Böyle bir durum dosyada çıkmamıştır. Üst 
makamlara aksettirilmek için bizim tarafımız 
her hangi bir talepte bulunmamıştır. Benim ta
rafıma dahi gelmeyen haller olmuştur. Üst ma
kamlardan gelen bir direktif, bir talimat olma
dığını kesinlikle arz ederim». Kredi talebinin 
yapılması ve saire hakkında 18 . 1 .1972 tarihli. 
(Oturum sayfa 17.) 

Muhterem arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlı
ğında yapılan muamele en yetkilinin ağzından 
bu şekilde ifade ediliyor. Bu ifadeleri veren 
kişiler, halen Devletin en mühim noktalarında 
mesuliyet taşımakta. Bu beyanlar karşısında 
özel alâka veya çabukluk iddialarının mesnedi, 
delili nerede? Emsali her muamele için yapılan 
uygulama, bu muameleye de aynen tatbik edil
diğinden, şimdi ortaya atılmak istenen itham
ların asılsızlığı meydana çıkmış olmuyor mu? 

Orma'ya dış kredi temini ve uygulanan 
teşvik tedbirleri ile ilgili izahatı mümkün oldu
ğu kadar kısa tutmaya çalışarak burada ikmal 
ediyorum. Şimdiye kadar özellikle ithamlara, 
vesikaların ve muameleyi yapan sorumlu kişi
lerin cevap vermesini tercih ettim. Mümkün 
olduğu kadar şahsi mülâhazalar ilâve etmekten 
kaçındım. Çünkü sizlere arz ettiğim deliller 
'o kadar açık ki, bunların tarafımdan ayrıca 
izah olunarak vaktinizi almak istemem. Komis
yonumuzun yetki hududuna girmemekle be
raber, gerek Komisyon tetkikleri sırasında ge
rekse karşı oy yazılarında Terakki Kolektif 
Şirketi ortaklarından bazılarının veya OR
MA'nın, bankalarla, noterle yapmış olduğu 
muameleler dolayısryle birtakım suçlamalar 
ileriye sürülmektedir. Şayet bu suçlama

lar gerçek manası ile hukuku iMâl etmiş ol
saydı, şüphesiz ki, şimdiye kadar ilgili mer
cilerce gerekli takibata tevessül olunurdu. 
Hatta bunlardan bir kısmı, bu dedikodular 
vesilesi ile takibat konusu yapılmış, fakat 
ademi takip kararı ile takibata mahal olma
dığı tespit olunmuştur. Bu açıklamaya rağ
men, huzurunuzda bu ithamların cevapsız kal
masını istemiyoruz. Çünkü bunlar tetkik edil
miştir, gerçek mahiyetleri meydana çıkmış
tır. Yani karşı oy yazarlarının bahsettikleri 
taşlar kaldırılmış, altında ne olduğu araştı
rılmıştır. 

Bu ithamlardan biri, ORMA, Ormian Mah
sulleri Anonim Şirketinin ucuz fiyatla orman 
emvali satmaldığı ve böylelikle Devlet aley
hine haksız menfaat sağlandığı iddiasıdır. Biz 
bu iddianın üzerinde bir izah yapmadan, sa
dece Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdür
lüğünün Komisyonumuza hitaben yazdığı 
28 . 3 . 1972 tarihli mektubundan bahsedece-
giz. Bu mektupda 1067 . 1068 - 1%9 ve 1970 
yıllarında Terakki Kbllektif Şirketi ve bu 
şirket ortaklarından Şevket Demirel, Ali De
mire!, Yılmaz Şener ve ORMA - Orman Mah
sulleri Entegre (Sanayii Anonim Şirketinin İs
parta, Antalya, Muğla ve Denizli Orman Baş
müdürlükleri mıntakalarındaki işletmelerden 
taJhsisen ve pazarlıJkla orman emivali almadık
ları ve yukarıda saydığımız dört yıl içinde bu 
şahıs ve şirketlere taJhsisen ve pazarlıkla or
man emivali satışı yapılmamış olduğu resmen 
bildirilmiş bulunmaktadır. Bu bir resmî Devlet 
dairesinin yazısıdır. Komisyonumuızda konu
nun incelenmesi sırasında birtakım sayın üye
ler, sözü geçen şahıs ve şirketlerin orman
dan tahsis veya pazarlık yolu ile ucuz orman 
emivali aldıklarını, doiayısiyle Hazineyi zarara 
uğrattıklarını iddia etmişler, Komisyon, duru-

. mu resmen Orman Genel Müdürlüğüne sor
muş ve yukarıda zikrettiğimiz cevabı almış
tır. Oysa, muhalefet şerhlerinde 2490 sayılı 
Kanun gereğince yapılan ihalelerde muhammen 
bedelin az üstünde fiyatlarla orman emivali 
satınalmdığı gibi garip bir iddia, yepyeni 
olarak ortaya atılmıştır. Çünkü, Komisyon 
faaliyetleri sırasında ileri sürdükleri tahsis 
veya pazarlık iddiası bu resmî yazı ile çü
rütülünce, bu defa kimsenin inanması müm
kün olmayan, ama kendilerince mutlaka bir 
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şey söylenmesi gerektiği için ortaya atılan 
Ibir iddiayı, Komisyonda akıllarına gelmeyen 
ıbir iddiayı, karşı oy yazılarında zikretmişler
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarımızın 
pek çoğu 2490 sayılı Kanunun nasıl işlediğini 
gayet iyi bilirler. Muhammen (bedelin az üstün
de veya çok üstünde bir fiyat bulma mese
lesi bir ihale sonucudur. Ve bu ihale muame
lelerinin de ne kadar sıkı bir prosedüre tabi 
olduğu herkesin malûmudur. İhalede Orman 
İdaresi en yüksek teklifi verene ihaleyi, ya
par. !Bu iddiayı ortaya atanın söz konusu iha
lede daha yüksek bir teklifin mevcudiyetini 
söyleyebilmesi, ispatlaması gerekmektedir, 
Ama, esasen muamelenin cereyan tarzı 2490 
sayılı Kanuna yapılan ihalelerde böyle bir 
iddiayı imkânsız kılar. 

Muhterem arkadaşlarım; bir başka iddia : 
Ziraat Bankası tarafından verilen 4 milyon 
liralık teminat mektubudur, 
Bu teminat mektulbu hadisesinin ne olduğu

nu, yapılan muameleyi sizlere aynen arz et
mekle iktifa edeceğim. 

İsparta Ziraat Bankası Müdürü tarafın
dan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğüne yazılan yazıda aynen : 

«İsparta'da kurulmuş bulunan ORMA «Or
man Mahsulleri Entegre Sanayii ve Ticaret 
Anonim Şirketi» Sınai Kalkınma Bankası le
hine 4 milyon liralık teminat mektubu tale
binde bulunmaktadır. Firma hakkında tanzim 
edilen hesap vaziyeti ile istihbarat bülteni ili
şikte sunulmuştur. Yenişehir - Ankara Şube
miz müşterilerinden Ali Demirel'in kendisin
den bloke edilmek ve ayrıca 720 değişmez sa
yılı Terakki Kolektif Şirketi kefil alınmak 
suretiyle 4 milyon liralık teminat mektubu ve
rilmesini arz ederini.» 

Durumu inceleyen Genel Müdürlük, şube
nin hu husustaki müspet mütalâalarını ve tek
lifini nazarı dikkate alarak bu teminat mektu-
fbunu vermiş Tbulunımaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonumuz 
sırf bu mevzuu tetkik etmek için Ziraat 
Bankası Umum Müdürlüğüne kadar gitmiş, 
orada Ticarî Krediler Müdürü özdemir Ala
çam'ı dinlemiştir, özdemir Alaçam, muamele
nin Bankalar Kanununun bütün şartlarına uy

gun olarak cereyan ettiğini, bu hususta ken
disine her hangi bir telkinde bulunulmadığım 
kesinlikle beyan etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi İsparta Zi
raat Bankasında yapmış olduğumuz tetkikat 
neticesini arz ediyorum: ORMA şirketi ile ilgili 
olan ve şirket sermayesinin 500 bin liradan 20 
milyon liraya çıkarılması dolayısiyle artan ser
mayenin % 25'ini teşkil eden 4 875 000 liranın 
Bakanlık adına bloke edilmiş olduğunu belirten 
27 . 6 . 1970 tarih ve 766 - 2689 sayılı ve İs
parta Ziraat Bankası Şubesinin eski idarecileri 
olan Müdür Necati Tatlıoğlu ve Müdürmuavini 
Erdoğan Güleç imzalarını taşıyan bloke mek
tulbu ile resmî evrakta sahtekârlık suçunun iş
lendiği Öne sürülmektedir. Bu husus Necati 
Tatlıoğlu'ndan sorulmuş. Necati Tatlıoğlu OR
MA şirketinin henüz kuruluş safhasında iken 
Banka ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi ve böy* 
lece ileride kârlı bir müşterinin temin edilmesi 
maksadiyle bu şekilde hareket edilmiş oldu
ğunu, şirketin 1969 yılındaki kuruluş sermaye
sinin 1/4'ünü teşkil eden 125 bin lira için ve 
bilâhare sermayenin artırılışı sırasında, artırılan 
19 500 000 liranın 1/4'ünü teşkil eden 4 875 000 
lira için şubece hiçbir ahvalde para blokajının 
yapılmadığını ve Ticaret Bakanlığına yazılan 
mektuplarda da nakit blokajı yapılmış olduğu 
hakkında bir şey belirtilmediğini, kıymet blo
kajının, değer blokajının yapılmış olduğunu, 
bu maksatla da ortaklar tarafından imza edil
miş olan emre muharrer senetlerin bankaya tev
di edilmiş bulunduğunu ifade etmiştir. 

Müdür Muavini Erdoğan Güleç ise, bu ifa
deyi teyideder mahiyette beyanda bulunmuş
tur. Her iki görevliye bu hususta kendileri ile 
temasta bulunan şahsın kim olduğu sorulmuş, 
alınan cevapta, bu muameleleri tekemmül etti
ren şahsın şirket muhasebecisi Adnan Çomak-
oğlu'nun olduğunu, Şevket Demirel'in bu veya 
sair meseleler için Ziraat Bankasına hiç uğ
ramadığını, Şevket Demirel ile bu hususlarda 
hiçbir temasları olmadığını, gerek Şevket De
mirel ve gerekse Sayın Süleyman Demirel tara
fından her hangi bir baskıya, telkine, tavsiyeye 
mâruz ve muhatabolmadıklarını ve esasen ken
di anlayışlarına göre muamelenin normal ve 
mutadolduğunu beyan etmişlerdir. 

İsparta Ziraat Bankasından, Ticaret Bakan
lığı Şirketler Müdürlüğüne gönderilen yazı ay-
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nen şöyledir: «ORMA, Orman Mahsulleri En
tegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ser
mayesinin 500 bin liradan 20 milyon liraya çı
karılması dolayısiyle artan sermayenin % 25'ini 
teşkil eden 4 875 000 lira Bakanlığınız adına 
bloke edilmiştir. Sermaye tezyidi muamelesi
nin ikmalini müteakip Bankamıza yazılacak 
mektuba göre gereken işlem yapılacaktır,» 

Bu hususta mahallinde tetkikat yapan Zi
raat Bankası Müfettişi Ertaş Aktürk'ün rapo
runun tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, Mü
dür Necati Tatlıoğlu'nun son savunma mektu
buna merbut olan ORMA şirketinin 7 . 3 . 1972 
tarih ve 1641 sayılı yazısında ise (sermaye tez
yidi dolayısiyle) Bankaya tevdi edilmiş olan 
beş adet vadesiz emre muharrer senedin ceman 
5 375 000 lira tutarında olduğu, 25 . 9 . 1970 
tarihinde Bankadan alındığı ve 5 . 12 . 1970 
tarühinde de bedelsiz olarak borçlulara iade 
edildiği belirtilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bu hususta 
bilgisine müracaat olunan Ticaret Bakanlığı 
Şirketler Müdürü Orhan Çevik, bir şirket kur
ma teşebbüsüne geçenlerin muamelelerinin el
den takibinin mutad olduğunu, bu hususa mü
teallik evrakını kaydını müteakip şirketler şube
sinden biran evvel tetkikini istediklerini, bil
hassa uzakta olanları o gün akşama kadar mu
hakkak neticelendirmeye gayret sarfettiklerini, 
bu mektubu getiren şahsın Şevket Demirel de
ğil, Ahmet Ayyıldız isminde bir şahıs olduğu
nu, ortada her hangi bir istisnai muamele bu
lunmadığını kesinlikle beyan etmiştir. Orhan 
Şevik ayrıca, «Şu tamim de gösteriyor ki, haki
katen şirket kurucuları veya şirket sermayesi
nin tezyidi talebinde bulunan kişiler, artan mik
tar için nakit olarak para yatırmadan da baş
ka suretlerle bir banka mektubu temin edebili
yorlar. Nitekim o zaman bunu görmüşler, tes
pit etmişler ve şu tebliği yapmışız. Son bir ay
dan beri bu misüllü muamelelerin tevali ettiği 
hususunda malûmatlarımız vardır. Gerek ban
kalar murakıbınnı bir raporunda, gerekse Tica
ret Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı bir ince
lemede iki şirket de, filhakika bu muameleler 
dolayısiyle nakit para yatırılmadan bize muha
tap mektup verildiği ve bizde işlerin tekemmül 
ettiği tespit edildi. Şu gösteriyor ki, bizim dı
şımızda, yani Bakanlığın dışında banka mek

tubu temin etmekte çeştli yollara başvuruluyor 
ve bu tatbikat halen devam ediyor.» 

Muhterem arkadaşlarım, fiilî duruma hiç
bir şey katmadan olduğu gibi ortaya koydum. 
Filhakika mektup dikkatle tetkik edildiğinde 
muhteva itibariyle nakit yatırıldığı mânasını 
tazammun etmemektedir. Diğer taraftan 1960 
senesine kadar bu kabîl muamelelerin mutadol-
duğu anlaşılmaktadır. Şöyle ki, Ticaret Vekâ
leti İçticaret Genel Müdürlüğü 17 . 6 . 1960 
tarih ve 4/9173 sayılı, Bankalara hitaben yazı
lan tamim de aynen şöyle demektedir: «Ano
nim, Limited ve kooperatif şirketlerin kuruluş
ları ve sermayelerinin tezyidi sırasında Türk 
Ticaret Kanunun 285 ve 288 nci maddeleri hü
kümlerine göre, şirket sermayesinin asgarî 1/4 
inin nakit olarak millî bir bankaya tevdii ge
rekmektedir. Maliye Bakanlığı yeminli murakıp
ları tarafından yapılan tetkikat neticesinde bir 
kısım bankaların alâkadarlar tarafından nakit 
olarak hiçbir meblâğ yatırılmadığı halde, komis
yon temini maksadiyle muvazaalı olarak temi
nat ve kredi mektupları tanzim ettikleri an
laşılmıştır. Bu kabîl şirketlerin kuruluşlarına 
ve sermayelerinin tezyidine ait teşebbüslerin 
ciddiyeti, âmme menfaatlerinin vikayesi ve ka
nun hükümlerinin yerine getirilmesi bakımın
dan tanzim olunacak mektupların, badema, be-
hemahal nakit mukabili verilmesi ve bu husu
sun da mektup münderecatında zikredilmesinin 
usul ittihaz olunması gerekmektedir. 

Keyfiyetin bankanız şubelerine tamimen 
tebliği ve neticenin bildirilmesi rica olunur» 
denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tamim sarih 
olarak göstermektedir ki, 1960 yılından evvel 
ve halen bu kabîl muameleler tatbikatta cere
yan etmektedir. Hatta bu tamime rağmen aynı 
uygulama devam etmiş, zaman zaman aynı me
alde yeni tamimler gönderilmiştir. Bankalar 
Birliğinin bu konuda gönderdiği en son tamim 
13 . 5 . 1972 tarihlidir. Demek ki, bu ayın 
13'ünde bir tamim daha çıkarılmış ve bankala
rın badema bu hususda dikkatli davranmaları 
hususu tamim olunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, Necati Tatlıoğlu'na 
sorduk, nedir bu muamelenin mahiyeti? Necati 
Tatlıoğlu her nedense bu tamime muttali ol
mamış ve öteden beri tatbiki mutat olan bir 
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yolu tercih etmiştir. Tatlıoğlu'nun bu şekilde
ki hareketi mevzuata uygun değildir. Fakat bu
nun Sayın Süleyman Demirel ile ilgisi nedir? 
Hatta tetkikatımız göstermektedir ki, Şevket 
Demirel ile de bir ilgisi ve münasebeti yoktur. 
Banka içi usulsüzlüğü veya usulsüzlüğü halen 
münakaşa konusu olan bir muameledir. Bu mu
amelenin Sayın Demirel ile ilgisi olduğu yo
lunda Komisyon zabıtlarında en küçük bir ema
reye dahi tesadüf etmek mümkün değildir. 
Bu muamelenin Sayın Demirel tarafından bir 
telkin veya baskı ile yürütüldüğü hususunu, 
muhterem arkadaşlarım, kimden soracaktık? 
Bu muameleyi yapan zatlardan, bu muameleyi 
yapan yetkililerden soracaktık. Bunların ver
miş ol'dnğu cevap ve beyanlar sarih ve net 
olarak sizlere huzurunuzda ifade edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu meselenin 
hukukî tahlilini yapmak istiyorum. Buna mec
burum. Çünkü, ortada evrakta sahtekârlık su
çu iddiası vardır. 

Gerçekten, Türk Ticaret Kanununun 285 
nci maddesinde, esas sermayeye tekabül eden 
payların muvazaadan ârî olarak tamamen taah
hüt edilmiş ve her paym en az dörtte biri ve 
karşılığı kısmen ayın ve kısmen para olarak 
taahhüdedilmiş olan sermaye paylarının ise, 
para kısmının 1/4'ü ödenmiş olmak şarttır, 
hükmü mevcuttur. 

Diğer taraftan, aynı Kanunun 305 nci mad
desi, «299 ncu maddede yazılı beyanname ile ve
sika ve sair evrakın hakikat hilafı tanzim edil
miş olmasından doğan zararlardan, kurucularla 
bu vesika ve varakaların tanzimine iştirak 
edenler müteselsilen mesuldürler ve haklarında 
Ceza Kanununun 350 nci maddesi tatbik olu
nur» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, maddenin metnin
den sarahatle anlaşılacağı veçhile, hareketin 
suç teşkil etmesi için ortada bir zararın mev
cudiyeti şarttır. Gerek Ziraat Bankası Umum 
Müdürü teftiş heyeti raporundan, gerekse bu 
hususta Komisyonumuza celbedilerek bilgileri
ne müracaat olunan Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası eski Umum Müdürü Sabahattin 
Şerifoğlu ve gerekse halen Ziraat Bankası 
Umum Müdür Muavini Macit Artukmaç'ın ifa
delerinden, bu muameleden dolayı bankanın her 
hangi bir zararının bahis konusu olmadığı an
laşılmıştır. 

Hal böyle olunca, ortada resmî evrakta sah
tekârlık suçu yoktur. Muamele nev'i gahsına 
munlhasır b ir h ü v i y e t tagına<xlrtcvdxı-. Yo/ t ın l -
ması muktazi paranın Devletle, bankayla bir-
güna alâkası ve münasebeti yoktur. Bu para 
ancak müteşebbisleri ve bilahara anonim şirke
te iştirak etmek niyetinde olan ve bu yola gir
miş olanları alâkadar eder. 

Şimdiye kadar gazetelerde, şurada burada 
ORMA ANONİM ŞİRKETİ ortakları tarafın
dan bu istikamette ortaya atılmış her hangi bir 
iddiaya, her hangi bir zarar iddiasına, her han
gi bir sahtekârlık iddiasına rasladınız mı? 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca Türk Tica
ret Kanununun 299 ncu maddesinin 5 nci fık
rasında, tasdik edilen bir şirketin sonradan 
butlanı iddia edilemez. 

Şu kadar M; şirketin kurulmasında kanun 
veya esas mukavele hükümlerine riayet olun
mak suretiyle alacaklıların veya pay sahiple
rinin menfaatleri önemli tarzda tehlikeye dü
şürülmüş veya ihlâl edilmiş olursa, ilgili ala
caklı veya pay sahiplerinin talebi üzerine mah
kemece şirketin kurulmamış sayılmasına karar 
verilir. Dava açıldıktan sonra mahkeme bir ta
rafın talebi üzerine lüzumlu tedbirleri alır, dâ
vanın şirketin tescil ve ilânından itibaren bir 
aylık hak düşüren bir müddet içinde açılması 
şarttı; denilmektedir. Kim davacı, kim dâva aç
mış? Ortada böyle bir şey yok. 

Muhterem arkadaşlarım, ortada açılmış, hük
me bağlanmış bir dâva olmadığına ve esasen 
zarara duçar olmuş bir kimse bulunmadığına 
ve maddede derpiş olunan bir aylık hak düşü
ren müddet de mürur ettiğine, ORMA ANONİM 
ŞİRKETİ' nin kuruluşunun esasen mahkemece 
de tasdik edilmiş bulunmasına göre, bu şirketin 
hukuken yok sayılması iddiası tamamen gayri 
hukukî bir görüş ve mütalâadan ibaret bulun
maktadır. 

Muhalefet şerhinde, «Şevket Demirel ve ban
ka yetkilileri» aynen okuyorum arkadaşlar «Ti
caret Bakanlığının İsparta Ziraat Bankasına 
yazdığı resmî yazıyı banka kayıtları içine al
mıyorlar ve göstermiyorlar, ortadan kaldırı
yorlar» denilmektedir. 

!Bu iddia ne ile sabittir? Şevket Demirerin 
İsparta Ziraat Bankasında ne gibi bir vazifesi 
vardır ve sonuç olarak; soruşturmanın muha-
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tabı olan Sayın Demirel ile illiyet rabıtası ne
dir? Bunların niçin ortaya atılmış olduğunu an
lamayan kimse kalmadı. 

Muhterem arkadaşlarım, muhalefet şerhin
de aynoa, resmî evrakta sahtekârlığı teşvik 
suçu iddiası da vardır. Kim, hangi yetkili, han
gi şahit bu iddiayı doğrular mahiyette bir be
yanda bulunmuştur? Komisyon zabıtlarının 
hangi bölümünde ve hangi sayfasında bu id
diayı delHlendirecek hangi ibare vardır? 

Bu iddiayı ortaya atanlar çıkıp bu kürsü
den, bu soruların cevabını vermelidirler. Hem 
hayalî bir iddiayı ortaya atacaksın, hem de bu
nun delillerini göstermeden ORMA'ya verilen 
kredilerin bütün safhası ile mesnetsiz, usulsüz, 
haksız açılmış ve kullandırılmış olduğunu öne 
süreceksin. Bu mümkün mü? 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Keçiborlu 
noterine ait iddiaya geçiyorum. 

Bu iddia her yönüyle gariptir ve bu iddiayı 
huzurunuzda dile getirmekten teeddübediyo-
rum. Karşı oycular bu hususta şunu söylemek
tedirler. «Hem noter ayaklarına gidecek, hem 
azarlanacak, hem malî yükümlülükler yerine 
getirilmeyecektir.» Komisyon raporunu dikkat
le tetkik eden, hatta şu anda tetkik etmek im
kânını bulan arkadaşlarım bu ibareyi aynen 
muhalefet şerhinde göreceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, noterlerin nasıl va
zife görecekleri, vazifelerinin nelerden ibaret 
bulunduğu özel kanunda sarih olarak gösteril
miştir. Noterin, iş sahibinin talebi üzerine, iş sa
hibinin bulunduğu mahalle gitmesi kanun icabı
dır ve bundan dolayı noterler, yol tazminatı 
alırlar, ve gitmeye de mecburdurlar. Bendeniz 
4 sene noterlik yaptım, tatbikattan gelen bir 
arkadaşınız sıfatiyle bunu kanunun açık hük
mü olarak huzurlarınızda ifade etmek istiyo
rum. 

Keçiborlu Noterinin azarlandığına dair Ko
misyonumuzun çalışma süresi boyunca ne bir 
iddia ortaya atılmış ve ne de Noterin azarlan
mış bulunduğu hususunda bir delil elde edilmiş
tir. Noter, Devlet memuru değildir. Âmme va
zifesi gören ve özel kanununa göre icrayı faali
yette bulunan bir kimsedir. Farzımuhal, noter 
azarlansa ne olur. Bununla, yapılan muamele
nin ne ilgisi ve münasebeti vardır? Bir noter 
alacağından sarfınazar edemez, noksan pul ya-

pıştıramaz, pul ilsaki gerekli muamelelerde bu 
lâzimeyi yerine getirmeden muameleyi tekem
mül ettiremez. 

Noter, devamlı olarak Cumhuriyet Savcılı
ğının teftişi altındadır. Kasıtlı surette noksan 
harç almak, pul ilsak etmemek, müşteri celbet-
mek için alacağı ücret veya ilsak edeceği pul
larda tasarruf etmek gibi hareketleri Türk Ce
za Kanununun vazifeyi ihmal, vazifeyi suiisti
mal zimmet, ihtilâsen zimmet suçlarını teşkil 
eder. 

Hal böyle olunca, Notere baskı yapıldığı id
diasının mesnetsizliği kendiliğinden ortaya çı
kar. Kaldı ki, Keçiborlu Noteri ORMA'dan 
anamukavelenamesinin 7 nci maddesinin deği
şikliğine ait 27 . 6 . 1970 günlü olağanüstü Ge
nel Kurulunun kararı altındaki imzaların tas
diki muamelesi için 25 . 12 . 1969 tarih ve 
8634 sayılı makbuzu ile 7 068,30 lira almış. Bi
lâhare damga pulu, harç pulu miktarlarının 
yanlış olduğu kanaatma varmış. Mesele, Ad
liye Vekâleti ve Gelirler Umum Müdürlüğü nez-
dinde yazışmalara sebebolmuş, noterle bu mües
seseler mercileri arasında. 

Ayrıca, ORMA Şirketi ile noter arasında ih
tilâf doğmuş. Sonunda, üst mercilerin görüşüne 
uygun olarak 28 . 9 . 1970 tarih ve 709406 nu
maralı makbuzla kanunî süresi içerisinde dam
ga resmi 125 bin T.L. olarak İsparta Vergi Dai
resine ödenmiştir. 

Sayın karşı oycular, «ödenmedi» dediğiniz 
bu miktar ödenmiştir, makbuzlarını siz de gör
dünüz, siz de tetkik ettiniz. Fakat herhalde 
bir huy meselesi, resmî vesaike itibar etmemek, 
önem vermemek... 

Esasında Komisyonumuz Keçiborlu Noteri 
hakkındaki iddia ve ithamlara önerge dolayı-
siyle değil, Komisyonumuzun çalışmaları sıra
sında bir komisyon azasının ortaya atmış oldu
ğu bir mesele olarak tetkik ve tahkik olunmuş
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, şu anlatmış oldu
ğum mesele Komisyonda - hafızam beni yanılt
mıyorsa - iki gün münakaşa mevzuu olmuştur. 
Noter harcı yattı mı, yatmadı mı? Noter, harcı 
noksan mı aldı, fazla mı aldı? 

Muhterem arkadaşlarım; soruşturma öner
gesiyle uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulun
mayan ve hiçbir yönüyle neticeyi etkilemeye-
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cek olan bu meselenin saatlerce Komisyonu
muzda münakaşa konusu yapılması; Keçiborlu 
Noterinden birçok evrakların celp ve tetkiki; 
bu hususla alâkalı vergi dairesine damga pulu 
bedelinin yatırılıp yatırılmadığının sorulması; 
Komisyonumuzun çalışmalarındaki titizliğinin 
ve her ortaya atılanın tetkik edilmiş bulundu
ğunun en tipik misalini teşkil etmektedir. 

Dahası var muhterem arkadaşlarım. Mese
lenin daha ziyade vuzuha kavuşması için Ada
let Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Şem
settin lyiol, Adalet Başmüfettişi Cemil Sonbay 
Komisyonumuza davet edilmişler, Noter Kanu
nunun sarih hükümlerine rağmen, kendilerin
den bilgi istihsal olunmuştur. Eğer bunları da
vet etmemiş olsa idik, eğer bunları dinlememiş 
olsa idik, çok değerli karşıoycular, bugün bu 
meseleleri çuvallar dolusu vesikalar haline ge
tirip neler neler söyleyeceklerdi. 

Bu yetkililer bahis konusu muamelenin Ke
çiborlu Noterliğince yapılmış olmasının, yapı
lan işlemin muteberiyetine halel getirmeyeceği
ni ifade etmişlerdir. Halbuki, böyle bir suali; 
hele hukukçu olarak, sormak mümkün değil. 
Senelerce hâkimlik, avukatlık yapmış, Adalet 
Bakanlığının en yüksek mevkilerine getirilmiş 
insanlara soruyoruz; Keçiborlu Noterliğinde 
yapılan bu muamele muteber midir, değil mi
dir? Kaldıki, muhterem arkadaşlarım, İsparta'
da kurulan bir şirketin muamelesinin Türkiye'
nin herhangi bir noterliğinde yapılmasında her
hangi bir kanunî mahzur bulunmadığı izahtan 
müstağnidir. 

Muhterem arkadaşlarım, noterlerin tâyin, 
nakil, terfileri eski Noter Kanununa göre söz 
konusu değildir. Sayın Demirel, herhangi bir 
sebep dolayısiyle Keçiborlu Noteri üzerinde 
herhangi bir idarî tasarrufta bulunamayacağı
na göre, karşı oycularm bu noktaya matuf iddi
aları sadece gülünçtür. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de ortada, kar
şılıksız çek iddiası var. Her itham gibi bu da 
bir hayalden ibarettir. Şöyleki; 31 . 12 . 1971 
tarihli, Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Orhan 
iSüer imzalı, 1970 - 12586 hazırlık numaralı ta
kipsizlik kararının sonuç kısmında aynen şöyle 
denmektedir : 

«Belirtildiği gibi ortada karşılıksız çek mev-
cudolmamasma, geniş ticarî faaliyette bulu-

2 4 . 5 . 1 9 7 2 0 : 1 

| nan ve banka ile sık ilişkisi bulunan Ali Demir
din, sanığın, hesap bakiyelerini 2 gün ilâ 1 ay 
arasında tasfiye etmiş olmasına, olayda suç un
suru ve kasdmm bulunmaması nedeniyle sanık 
hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadı
ğına, keyfiyetin sanığa tebliğine Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 163, 164 ncü madde
lerine göre karar verildi.» 

E. muhterem karşı oycular siz hâlâ muha
lefet şerhinizde, eski tabiriyle muhalefet şerhi
nizde, karşılıksız çekten bahsediyorsunuz ve 
karşılıksız çek keşide edildiğini iddia ediyor
sunuz. 

İşte muhterem arkadaşlarım size cesaretle 
ortaya atılan ve Yüce huzurunuzda, sanki kar
şısında hiçbir mülaJhaza ileri sürülmeyecefcmiş 
gibi karşıoy yazısında dahi zikredilen bir iddia
nın akıbeti. Adlî merciin vermiş olduğu takip
sizlik kararı bu şahıslar tarafından acaba bilin
miyor mu? Dedikoduyu duyuyorsunuz veya 
icadediyorsunuz; bunu ilgili yerlere duyuruyor-
sunuz, ama akıbeti acaba ne oldu diye hiç merak 
etmez misiniz? Şüphe yok ki, bu dikkatli arka
daşlarımız akıbetini de biliyorlar. Bir vatanda
şın durup dururken karşılıksız çek keşide et
mek gibi ceza tehdidi altına alınmasının akıbeti
ni şüphesiz onlar da biliyorlar. Fakat mühim 
olan netice değil, bir şüphenin ortaya atılması, 
bir dedikoduyla efkârı umumiyenin bulandırıl-
masıdır. Arzu edilen bundan ibarettir ve bundan 
sonrası da mühim değil. Ancak, Yüce Huzuru
nuzda, kanunları yapan bu çatı altında hiçol-
mazsa adlî mercilerin kararlarına karşı saygı 
duyulmak mecburiyeti vardır. Bunu sadece it
ham sahibi arkadaşlarıma hatırlatmakla yetine
ceğim. 

Görülüyor ki, adliyeye intikal ettirmeyi ba-
şarabildikleri itham konularını, adlî makamlar 
takibe lüzum görmezler, bu noktaya kadar gö-
türemedikleri itham konularını ise, ne bir vesi
ka, ne bir şahit teyit etmez. Şimdi bu iddialar ve 
iftiralar bir sahip arıyor. Her halde hedef itti
haz ettikleri noktaya isabet ettiremediklerine 
göre, hiçolmazsa burada Yüce Meclisin huzurun
da vesikaya bağlanmış, hukukî gerçekleri dahi 
reddederek, gerçek maksatlarını bir daha orta
ya koysunlar. Bu zikrettiğimiz, adlî bir karar
dır. Adliyeye saygı, edebiyatla değil, onun ka-

I rarlanna gösterilen riayetle olur; kesin kararlar 
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mevcutken hâlâ vatandaşları itham etmemekle 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım, merak buyurmayın 
meselenin sonuna doğru gelmiş bulunuyorum. 
Aziz arkadaşlarım, Özel Yükseliş Mühendislik 
ve Mimarlık Yüksek Okuluna tanınan yatırım 
indirimi meselesi. 

Komisyonumuzun 2 nci inceleme konusu özel 
yüksek okullara, daha doğrusu Yükseliş özel 
Yüksek Okuluna verilen yatırım indirimi müsa-
adesidir. Sayın iddia sahipleri ilk olarak, özel 
yüksek okulları yatırım indirimiyle destekleme
nin Anayasaya, 202 sayılı Kanuna ve plana ay
kırı olduğunu iddia etmektedirler. Bu konu Ko
misyon raporunun 38 nci sayfasından itibaren 
tafsilâtiyle izah olunmuştur. Sizlere bu izahatı 
yeniden tekrarlayarak vaktinizi almayacağım 
Ancak mevzuatın sarih ifadelerine atıf yapmak
la yetineceğim. Anayasanın 21 ve 40 nci madde
leri hepinizin malûmudur. Bu maddeler iddia 
sahiplerini teyidetmez. 625 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edil
miş olmasının özel okul yatırımlarının, özel okul 
faaliyetlerinin tümünün Anayasaya aykırı oldu
ğu şeklinde bir neticeye bizi götürmesi mümkün 
değildir. Nitekim, yüksek kısımlar hariç, özel 
okul faaliyetleri devam etmektedir. Yine, Ana
yasa Mahkemesi kararının bir teşriî karar olma
dığı, bu itibarla Anayasanın 40 nci maddesinde 
«Herkesin dilediği alanda çalışma hürriyetinin 
ancak kanunla sınırlanabileceği» hükmünde zik
redilen kanun olarak kabulünün mümkün olma
dığı açıktır. Kaldı ki, Anayasa Mahkemesi ka
rarlarının geriye yürümediği, yani sayın karşıoy-
cuların tefsir tarzlarına göre dahi muamelenin 
yapıldığı sırada, Anayasaya aykırılıktan söz edi
lemeyeceği açıktır. Bunun yanında indirimini 
ihdas eden 202 sayılı Kanun kültür seviyesini 
yükseltmeye, ilmî ve teknik araştırmalara matuf 
yatırımların, yatırım indiriminden istifade ede
ceğini sarahatle hükme bağlar. Eğitim faaliye
ti kadar, kültür seviyesini yükseltme niteliğinde 
bir faaliyet, biz tanımıyoruz. Kanunlar ve Ana
yasayla ilgili iddiaların hafif bir temasla dahi 
ayakta kalacak durumu yoktur. 

Plana aykırılık iddiasına gelince; İkinci Beş 
Yıllık Planın, raporumuza alınan 163, 157, 146, 
147, 149, 159, 176 nci sayfalarında mevcut ilke
ler ve istatistikî bilgiler, eğitimin amaç ve gaye

sini ve imkânlarla sınırlı olarak önceliklerini 
ekonomik gelişme için, yani plan hedeflerinin ta
hakkuku için alması icabeden istikameti açık
lıkla ortaya koymaktadır. 1968 ve 1969 yılı 
programlarında eğitimin amacının, vasıflı in-
sangücü açığının kapatılması, ekonominin iste
diği vasıf ve sayıda ve zamanda insangücü ye
tiştirilmesi olduğu sarih olarak ifade edilmek
tedir. Bu arada, plan ve programlarda zikredilen 
özel yüksek okullarda kaliteye müteallik ve fır
sat eşitliğine müteallik hususlar, özel yüksek 
okul faaliyetlerini yasaklayıcı değil, bu faali
yetlerin vasıflan ve bu faaliyetlerden istifade 
imkânları bakımından Devlete verilmek istenen 
görevlerdir; yani özel yüksek okullar belli bir 
gelir grubunda olanlara eğitim iml'ânı veriyor. 
Halbuki eğitimde fırsat eşitliği ve en kabiliyetli 
elemanların bu fırsata sahibolmalan gereğini ih
lâl ediyor diye bu okulları reddetmek, üzerinde 
çıban çıkan bir eli kesmeye benzer. Devlet, şim
di yaptığı gibi pekâlâ özel yüksek okul faaliyet
leri devam ettiği süre içinde dahi, özel yüksek 
okullara girişi, belli seçme sınavları sonucuna 
bağlayabilir, bu şekli ile fırsat eşitliğine müte
dair planın arzusunu yerine getirirdi. Devlet bu
nu yapmıyor veya yapmadı diye fırsat eşitliğini 
temin maksadiyle kimseye fırsat vermeme gibi 
bir seçimin, mantık ve vicdanla müdafaası müm
kün müdür? Madem ki, özel yüksek okullara gi
recek öğrenciler için fırsat eşitliği sağlayamıyo-
ruz, o halde, buraya kimse girmesin, yani yok
lukta eşitliği sağlayalım... Kalkınma kararında, 
hatta yaşama azminde olan bir ülkede böyle bir 
tercihi ne plan emreder, ne de her hangi bir si
yasî iktidar yapabilir. 

Şikâyet edilen 2 nci husus; düşük kalite me
selesi. Bunu da ıslah Devletin vazifesidir. Ya
ni, plan bununla şunu ifade etmek ister: özel 
yüksek okullardan çıkacak öğrencilerin standar
dını resmî yüksek okullar seviyesine çıkartınız. 
Bunun yolu ise, imtihanın Millî Eğitim Bakanlı
ğı nezartinde ve onun koyduğu kurallara uygun 
olarak yapılması, öğretim üyelerinin ancak belli 
akademik ve ilmî vasıflara sahip kişiler arasın
dan seçilebilmesi, okulların fizikî standartları, 
öğrenci sayısı, optimal büyüklükleri ve ders 
araçları bakımından Millî Eğitim Bakanlığınca 
peşinen tâyin edilen ve uygulaması mecburî stan
dartlara sokulması. Çareleri bunlar... 
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Planın demek istediği; bu tedbirlerin Devlet 
tarafından alınmasıdır. Yoksa bu tedbirleri al
madınız veya alamadınız diye bu öğretim imkâ
nını ortadan kaldırmak, planın yetişmiş insangü-
cü ihtiyaçları ve ekonominin gerekleri bakımın
dan vaz'ettiği hükümleri peşinen reddetmek, ya
ni ekonomik ve sosyal kalkınma için seçilmiş 
olan hedeflerden vazgeçme demektir. 

Üçüncü bir şikâyet konusu; bu okulların in-
sangücü açığı olmayan sahalarda tedrisat yapa
rak istihdam problemlerine ve israfa yol açtık
ları iddiasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu okullara Millî 
Eğitim Bakanlığı olarak kendiniz açılış izni, öğ
retime başlama müsaadesi vereceksiniz; sonra 
niye eğitim yapıyorsun diye şikâyet edeceksiniz.. 
istihdam problemini yaratmamanın tedbiri, ta-
lebolmayan sahalarda eğitim yapan özel yük
sek okullara açılış müsaadesi vermemekten iba
rettir. Planın dediği bu. Planın şikâyet ettiği 
bunlar. Yine planın, alınmasını istediği tedbir
ler bunlar. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de % 7 
kalkınma hızı, katılmakta olduğumuz ekonomik 
topluluklar seviyesine erişebilmemiz bakımın
dan kifayetsiz bulunurken, yani daha yüksek bir 
kalkınma hızını kabul etmek, daha fazla yatı
rım yapmak, daha fazla fabrika kurmak, daha 
fazla iş sahası açmak, daha fazla elemn yetiştir
mek mecburiyeti hyatî bir mahiyet arz ederken 
ve plan ve program rakamlarına göre mühendis
ler ve teknisyenlerle ilgili açıklarımız, bütün 
gayretlere rağmen, her sene hızla artarken; me
selâ 1967 yılında 8 600 olan mühendis açığının 
1970'te 12 300'e, 1972'de 16 200'e, 1977'de 
31 500'e, 1982'de 55 800'e yükseleceği açıkça 
görülürken ve plan bunu biran evvel kapatınız, 
ekonominin plan istikametindeki inkişafı ancak 
bununla mümkündür derken, insangücü açığı 
olan bu sahalarda yapılan yatırımların plana ay
kırı olduğunu iddia etmek, plana saygı ile bağ
daşmaz. Nitekim biraz sonra huzurunuzda arz 
edeceğim gibi, ne Birinci Plan döneminde, ne 
ikinci Plan döneminde, ne inönü hükümetleri, 
ne Demirel hükümetleri, planı başka türlü anla
mış değildirler. 

Komisyon çalışmaları sırasında, Komisyonun 
bilgisine sunulduğu halde, karşıoy sahibi sayın 
arkadaşlarımın hiçbir şekilde temas etmek is

temedikleri ve hattâ temas etmekten korktuk
ları bir vesikayı huzurunuzda okumak istiyo
rum. Bu vesika 1965 yılı başında o zamanın 
Planlama Teşkilâtı ve o zamanın Maliye Bakan
lığının, özel okul yatırımlarını plana uygun gö
rüp görmedikleri ve hangi şartları, plana uygun
luk için aradıklarını açık olarak göstermekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 1964 yılında yatı
rım indirimi uygulaması Maliye Bakanlığı tara
fından yapılmaktadır. Ancak bu bakanlık ken
disine vaM müracaatların plana uygun olup ol
madığını tespit ettirmek ve Devlet Planlama 
Teşkilâtından, plana uygun olduğuna dair mü
talâa verildiği takdirde yatırım indirimi uygu
lamak durumundadır. Maliye Bakanlığı kendi
sine müracaat eden ve diş hekimliği ve eczacılık 
konusunda yatırım yapan bir müteşebbisin yap
mış olduğu bu yatırım, plana uygun olup olma
dığım 11 Aralık 1964 tarih ve 2185/46160 sayılı 
yazı ile projeyi de bu teşkilâta intikal ettirerek, 
Devlet Planlama Teşkilâtından sormuştur. Dev
let Planlama Teşkilâtı 11 . 2 . 1965 tarih ve 
5032 - 11 - 65 - 411 sayılı cevapları ve buna ekli 
raporda insangücü açığı olan bir sahada yatırım 
yapıldığı için plana uygun olduğu ve % 30 ya
tırım indirimi uygulanması gerektiğini ifade et
miştir. Planlama Teşkilâtının bu raporu, muh
terem arkadaşlarım, budur. 

Burada müracaat sahibinin ismi; Murat Ba
rıştıran ve ortakları. Sektör, yatırım konusu; 
diş hekimliği ve eczacılık okulu için gerekli bi
na ve öğretim malzemesinin temini. 

Yatırımın kalkınma planına göre değerlendi
rilmesi : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 
yurdumuzda öncelikle diş hekimi, eczacı ve diğer 
sağlık personelinin sayıca az olduğu belirtilmiş 
bulunmaktadır. Bu bakımdan sağlık hizmetleri
nin dengeli bir şekilde ve belirli bir düzeyde kar
şılanabilmesi için diş hekimi, eczacı ve diğer sağ
lık personeli sayılarının süratle artırılması ge
rekmektedir. Yapılan yatırım; yurdumuzda diş 
hekimi ve eczacı ihtiyacının karşılanmasına yar
dımcı olacaktır, yatırım ve eğitim hizmetleri ka
pasitesini artırıcı mahiyettedir. Toplam yatıran 
miktarı 11 milyon TL. olarak belirtilmiş bulun
makta olup, kanunla ifade edilen en az miktarın 
üstündedir. 

Yatırım indiriminden faydalanma konusunda 
mütalâa: Kalkınma Planında diş hekimi, eczacı 
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ve diğer sağlık personelinin sayıca yurdumuz 
ihtiyacından az olduğu belirtilmiş bulunmakta
dır. Yapılan yatırım bu ihtiyacın karşılanması
na yardımcı olacaktır. 11 milyon TL. olarak ifa
de edilmiş olan toplam yatırımın finansmanında 
açıklık yoktur. Kanunun tarif ettiği yatının 
kavramı içinde yapılan yatırımların özsermaye-
den karşılanan kısmına yatırım indirimi uygu
lanabilir. Yatırım indirimi, kanunun tarif ettiği 
yatırım kavramı içinde mütalâa edilen yatırım
ların özsermayeden karşılanan kısmına % 30 
oranında uygulanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu okuduğum ve
sika Sayın inönü'nün Başvekil olduğu zamanda 
Planlama Teşkilâtının görüşünü ifade etmekte -
dür. 

Şimdi muhterem karşı oyculara soruyorum; 
neden Sayın Demirel hakkında tahkikat açılma
sını istiyorsunuz, bir önerge ile meseleyi Türki
ye Büyük Millet Meclisinin huzuruna getiriyor
sunuz da aynı mealde, mealde değil aynı istika
mette özel okul yatırımına, özel okula yatırım 
indirimi tanıyan, şu şu, şu muafiyetleri tanıyan 
Planlama Teşkilâtının o tarihlerde başında bu
lunan Sayın inönü hakkında tahkikat istemiyor
sunuz? 

SALİM HAZERDAĞLI (C. Senatosu Elâzığ 
Üyesi)— Yeterlik önergesi vermezseniz cevap 
vereceğim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL ŞENSOY 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, ben ve
sikaları konuşturuyorum. Bu vesika doğru 
mudur, yanlış mıdır? Bu vesika, Sayın inönü'
nün BaşveMl olduğu zamandaki Planlama Teş
kilâtı tarafından verilmiş midir verilmemiş mi
dir? Bunu ortaya koymalısınız. Bunlar Komis
yonda size teker teker gösterildi, iltifat etmek 
istemediniz. ( A. P. sıralarından «Bravo» sesle-
ri.) 

SALİM HAZERDAĞLI (Cumhuriyet Sena
tosu Elâzığ üyesi) — Söz sırası gelirse cevap 
vereceğim, yeter ki, yeterlik önergesi vermiye-
sin. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Planlama Teş
kilâtı bu mütalâayı verdiği zaman, henüz Ada
let Partisi iktidarda değildir. Başbakan Sayın 
inönü'dür. Ve bu devrede Devlet kuruluşları
nın özel yüksek okullara teşviki lâyık görmek 

için aradıkları yegâne şart, insangücü açığı olan 
bir sahada yatırım yapılmasıdır, başka bir ka
yıt, başka bir şart yoktur. Halbuki muhterem 
arkadaşlarım; Demirel Hükümeti zamanında sa
dece bu şartlarla yetinilmemiş, buna ilâveten bir 
sürü ağır şartlar ortaya konmuştur. 

Şimdi bundan sonra ne olmuş onu görelim : 
Bundan sonra, Devlet Planlama Teşkilâtı, 

Birinci Plan döneminden beri devam eden bu 
kıstası, bu müstakar içtihadı muhafaza etmiş, 
ancak yukarıda bahsetmiş olduğumuz sakınca
ların giderilebilmesi için ilâve iki unsur daha 
aramıştır. Bunlar, özel yüksek okulların belirli 
eğitim standardına kavuşmasını temin edici 
kıstaslardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yükseliş Özel Yüksek Okuluna yatırım indi

rimi uygulaması yapılırken öz kaynağın bulun
madığı şeklinde bir iddia ortaya atılmıştır. Had
dizatında yatırım indirimi belgesini veren Plan
lama Teşkilâtı, kendisine takdim edilen projeye 
ve finansman hesaplarına göre belgeyi tanzim 
etmektedir. Bu belgede gösterilen öz kaynak 
miktarının mevcudolup olmadığı, yatırımda kul
lanılıp kullanılmadığını aramak Maliye Bakan
lığının görevidir. Şayet Maliye Bakanlığı yetki
lileri, belgede gösterilen miktarda öz kaynağın 
bulunmadığını tespit ederlerse, yatırım indirimi 
uygulaması yapmazlar. Kanunun emri ve uygu
lanan usul budur. Öz kaynak konusunu ortaya 
atan, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı Halil İb
rahim Uzun'dur. Sayın karşı oy sahiplerinin; 
«ciddî şahit, muteber şahit, genç şahit» olarak 
vasıflandırdıkları, nitelendirdikleri bu hesap 
uzmanını, evvelemirde muhterem arkadaşlarım 
size, kendi ifadeleriyle ve kendi yaptığı işlerle 
tanıtmak istiyorum. 3 - 4 sayfam kaldı, müsaa
de vereceğinizi tahmin ediyorum. (A. P. sıra
larından «devam et» sesleri) 

ORHAN KOR (Cumhuriyet Senatosu izmir 
Üyesi) — Devam, devam, itirazcılar yanılsın. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) —- Muhterem ar
kadaşlarım ; 

Hesap Uzmanı Halil İbrahim Uzun, Ali De-
mirel'in okulculuk faaliyetiyle ilgili vergi he
saplarını incelemeye 1970 yılının Ocak ayında 
başlamıştır. Vergi Usul Kanununun 139 ncu 
maddesinin «Vergi incelemeleri, esas itibariyle 

— 612 — 



T.B.M.M. B : 13 24 . 5 . 1972 0 : 1 

incelemeye tâbi tutulan işyerinde yapılır.» hük
müne rağmen, Hesap Uzmanı Halil İbrahim 
Uzun, vergi incelemelerini dairesinde yapmak 
istemiş ve bunda israr etmiştir. Bugün, İbrahim 
Uzun'un incelemeyi dairede yapmakta israr et
mesinin maksadı açığa çıkmıştır. Bu maksat, 
mükellefin malî ve ticarî sırlarını dairede rahat
ça tespit etmek ve onları istenen şekilde tahrif 
ederek, 1970 yılında memlekette anarşiyi, huzur
suzluğu körükleyen ve iktidar düşmanlığı yapan 
Devrim Gazetesine aktarmaktır. 

İncelemenin başlarında Türk maliyesinin 
asırlık gelenek ve prensipleriyle ve hesap uz
manlığı mesleğinin haysiyet ve şerefiyle ve niha
yet memurluk sıfatiyle bağdaşamayan bu mak
sat, mükellef tarafından düşünülmediği ve hele 
Hesap Uzmanlan Kurulu gibi tarafsızlık ve 
ağırlığı bütün çevrelerde kabul olunmuş bir Ku
rulun mensubundan beklenmediği için, bütün 
defter ve belgeler Maliye Hesap Uzmanları An
kara Bürosuna götürülerek ibrahim Uzun'a tes
lim edilmiştir. Hesap Uzmanı ibrahim Uzun, Ali 
Demirel'den defter ve belgeleri teslim aldıktan 
sonra, mükellefin 1967, 1968 ve 1969 yıllarında
ki faaliyetlerini incelemeye almıştır, inceleme 
sonuçlarının mükellefe tebliğ edilmesinden beş 
ay önce; -dikkat buyurun muhterem arkadaş
larım tekrar ediyorum, inceleme sonuçlarının 
mükellefe tebliğ edilmesinden beş ay önce- ib
rahim Uzun'un yaptığı vergi incelemesi, 11 
Ağustos 1970 tarihli 43 sayılı Devrim Gazetesin
de «Ali Demirel'in milyonlar vergi kaçırdığı tes
pit edildi» başlığı altında, memlekette anarşi 
huzursuzluk yaratmak, siyasî iktidarı zayıflat
mak maksadiyle gerçekler tahrif edilerek neş
redilmiştir. inkâr ediyorsanız, sayın karşı oycu-
lar, inkâr ediyorsanız işte vesika. (Devrim Ga
zetesini açarak Genel Kurula gösterdi.) 

ORHAN KOR (Cumhuriyet Senatosu izmir 
Üyesi) — Sahtekâr gazetesi, rezillerin gazetesi. 

(A. P. sıralarından bir ses «Ulus Gazetesin
de de var.») 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KEMAL ŞENSOY (Devamla) — işte muh-
rem arkadaşlarım; Halil İbrahim Uzun, yapmış 
olduğu vergi incelemesinin neticesini henüz Ali 
Demirel'e tebliğ etmemiş, henüz görüş ve öneri 
raporunu Maliye Bakanlığına vermemiş, Devrim 
Gazetesinde; «Hacı Ali Demirel'in milyonlarca 

vergi kaçırdığı tespit edildiği, Hacının bütün 
mallarına ihtiyatî haciz konacak» başlıklarının 
bu Devrim Gazetesine manşet çekilmesine biz
zat gitmiş yardımcı olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Zaman çok kısa, biliyorum sizi çok yordum; 

fakat sizlerden bir dileğim, bir arzum var. Bu
rada bugün Türk Milletinin huzurunda her şeyi 
ortaya koymak mecburiyetini duyan, vicdanın
da hisseden insanlar olarak sizden bir ricam var. 
Bu Devrim Gazetesinden birer tane edinin, Ha
lil ibrahim Uzun'un Maliyeye vermiş olduğu ra
porla karşılaştırın, beş ay önce bu havadislerin 
bu rapora müteallik hususların bu Devrim Ga
zetesinde nasıl neşredildiğini göreceksiniz. Şim
di okumuyorum, çünkü vaktim müsait değil. 
inkâr ediyor musunuz?.. 

ORHAN KOR (Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi) — Kahrolsun iftiracılar, sahtekâr vara
ka, vatan hainlerinin gazetesi. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bu yazıda 
özetle : Şimdi gazeteden alıyorum. 

«1. - Ali Demirel'in 1967, 1968 ve 1969 yılla
rında 12 564 000 lira vergi ve cezası talebedildi-
ği, bu maksatla Hesap Uzmanı ibrahim Uzun'
un ihtiyatî haciz kararı aldırttığı, ne varki bu
nu sonradan baskıyla geri aldığı,» yazıyor, bu
nu okuyacaksınız arkadaşlar. 

«2. - İstenen vergi cezalarının ise, usulsüz 
yatırım indirimi yapılmasından, amortisman 
yoluyle itfası gereken miktarların gider göste
rilmesinden doğduğu; 

3. - Özel Yükseliş Okullarında öğretmenlere 
tek bir ücret değil, ücret, ek ücret, tazminat ol
mak üzere üç çeşit ücret ödendiği ve bunların 
her birinin vergisinin ayrı ayrı hesaplandığı; 

4. - Hesap Uzmanı İbrahim Uzun'un, mükel
lefin babası Yahya Demirel'e iki buçuk milyon
luk servetini nasıl temin etiğini sorduğu, buna 
Yahva Demirel'in ise 1925 - 1948 yılları arasın
da ticaret ve ziraat yaptığı şeklinde cevap ver
diği» hususları yer almaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; mükellef Ali Demi
rel'e 8 Ocak 1971 tarihinde tebliğ edilen, 1967, 
1988 ve 1969 yıllarına ait vergi inceleme rapor
ları tetkik edilince; bugün malî kaza mercileri 
tarafından, tamamen reddedilmiş rapor muhte
viyatı iddiaların Devrim Gazetesinin 11 Ağus-
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tos 1970 tarihli 43 'sayılı nüshasında yer alan 
maksatlı neşriyatla aynı olduğu görülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Rapor muhteviyatı, rapordaki rakamlar, ko

nuların izah sırası ve üslûp bakımından rapor
larla Devrim Gazetesinin 43 sayılı nüshasında 
neşredilen bilgiler arasında tam bir uygunluk 
vardır. 

Halil İbrahim Uzun, 11 Ağustos 1970 tari
hinde mükellef Ali Demirel hakkında başlattı
ğı iftira kampanyasına, daha sonraki yazıların
da da devam etmiştir. Bu kampanyaya 24 Ara
lık 1970 gün ve 16983 sayılı neşriyatı ile Ulus 
Gazetesi de iştirak etmiştir. Bu sayıda; Hesap 
Uzmanı ibrahim Uzun'un Ali Demirel hakkında 
yaptığı vergi incelemesi ile ilgili beyanatı yer 
almaktadır. Bu beyanatın, ibrahim Uzun tara
fından yazılmış Ali Demirel'in ticarî ve malî 
sırlarını Devrim Gazetesi Genel Yayın Müdürü 
Doğan Avcıoğlu'na bildiren bir meektubun ba
sında açıklanmasından sonra yayınlanmış olma
sı dikkati çekmektedir, ibrahim Uzun anarşi 
mihraklarıyle komünist ajanlariyle işbirliği ya
parak, siyasî iktidarı yıpratmak,- memlekette 
anarşi ve huzursuzluk yaratmak maksadıyle 
meslekî yetki ve selâhiyetini kötüye kullanarak 
işlediği, Türk Ceza Kanununa göre suç sayılan 
fiillerine bu beyanatı ile destek aramıştır. Ulus 
Gazetesi, aranan desteği en iyi şekilde sağlamış
tır. Hesap Uzmanı beyanatında, mükellef Ali 
Demirel hakkındaki vergi inceleme vasıtası ile 
elde ettiği, vergi mahremiyetine giren bilgileri 
tekrarlamış, bunlara ilâveten içine düştüğü çu
kurda boğulmamak için Maliye Bakanlığı yet
kililerine, Ankara Defterdarına mensubu bulun
duğu Hesap Uzmanları Kurulunun Başkan ve 
uzmanlarına çeşitli ithamlarda bulunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; bahsettiğim Ulus 
Gazetesi budur. (Ulus Gazetesini göstererek) 
buyurun gördüğünüz, genç gözlüklü zat Ali De
mirel'in hesaplarını inceliyen Halil İbrahim 
Uzun'dur. «Olayın muhbiri ile konuştuk.» Av-
zamanda olayın muhbiri. Demirci'lerin banka
lardan başka Maliyeye de baskı yaptıkları orta
ya çıktı. Ödenmeyen vergi 12,5 milyon lira ve 
bu gazetede arkadaşlar, Halil İbrahim Uzun'la 
gazeteci arasında nelerin geçtiği, ne gibi bir ko
nuşma yapıldığı verginin iç yüzü, mahiyeti, mik
tarı uzun uzun izah edilmektedir. Şimdi benim 

bunları okumam mümkün değil, işte karşı oy-
cuların genç hesap uzmanı diye takdim ettikle
ri gözlüklü zat, gördüğünüz bu zattır. Bu beya
natı veriyor, bu mülakatı yapıyor, fakat bir ta
raftan Ali Demirel'in hesaplarının incelenmesi 
devam ediyor. 

Şimdi konuyu görelim, acaba ne oluyor?. 
Şu ödenmeyen vergi 12,5 milyon... 12,5 milyon 
lira ceza.. Acaba bu ne oluyor?. Şimdi onu göre
ceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; bu ithamlar özetle 
Hesap Uzmanları Kurulu Başkanının ve uzman 
arkadaşlarının inceleme üzerinde fazla durma-
maması yolunda baskı yaptıkları, inceleme sı
rasında Çankaya Vergi Dairesi Müdürlüğüne 
yazdığı ihtiyati haciz yazısının Ankara Defter
darı ve Hesap Uzmanları Ankara Grup Başkanı 
ve diğer maliye yetkililerinin baskısı ile geri al-
dırıldığı şeklindedir. Ayrıca, Uzun'un, Doğan 
Avcıoğlu'na yazdığı, sureti dosyamızda mevcut 
iki mektubundan birinden size bir pasaj okuya
cağım : 

Sayın Komisyon Başkanı geçen birleşimde 
bu hususu teferruatı ile izah ettiler. «Sayın Baş
kan Halil ibrahim Uzun'a sordu : Doğan Av-
cıoğlu ile muhabereniz var mıdır?.. Yoktur efen
dim.. Pekiyi şu mektup kimindir?.. Benimdir 
efendim. Başka mektubunuz var mı?,. Hayır 
efendim. Bu mektup kimindir?.. O da benimdir 
efendim..» Zabıtlar yazıyor bunları ben söylemi
yorum. Doğan bey hitabı ile başlayan bu mek
tubundan aldığım bölüm aynen şöyledir : 

«Size yeni bir haber. Bunu olsun, gereği şe
kilde verin. Diğerlerini kuşa benzettiniz. Hafta
larca kullanabilecek bir olayı, bir çırpıda, gürül
tüler arasında yok ettiniz. Onu da bu sıralarda 
versevdiniz, çok daha olumlu bir sonuç alınabi
lirdi. Bunu parça parça, değişik haftalarda ya-
yınlasaydınız, Demirci'ler daha fazla yıpratılır-
dı. Aralık ayı başına kadar burada kalacağım. 
Ankara'da olanlardan bir haber alamıyorum. 
O eski haberleri kongre öncesinde yeniden pi
yasaya sürerseniz iyi olur.» Muhterem arkadaş
larım; mektup bu.. Bu mektubu komisyonda 
okuduk, kendisinin yüzüne karşı okuduk. Evet 
benim mektubum dedi. 

Muhterem arkadaşlarım; işte size Türk siya
sî hayatında ibretle okunacak korkunç bir ve
sika. Muhterem arkadaşlarım; Halil İbrahim 
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Uzun'un görüş ve öneri raporuna istinaden Ali 
Demirel'e salman 12 milyon 564 bin lira tutarın
daki vergi ve cezası, Ankara Vergiler itiraz 
Komisyonunun 6.3.1972 gün ve 28 - 29 No. lu 
karariyle tümden kaldırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; teessüfe şayan bul
duğum nokta şu : Biz bunu maliyeden sorduk. 
Muvazzaf itiraz komisyonunun kararları komis
yonumuza geldi. Bütün arkadaşlarımız teker te
ker okudu, teker teker tetkik etti. Hacı Ali De-
mirel hakkında salman 12,5 milyon liralık ceza
nın tamamen ortadan kaldırıldığına dair bu 
mahkeme ilâmı niteliğindeki kararlar ortada 
iken, benim çok değerli arkadaşlarım karşı oy-
cular, halen sahifelerce vergi kaçakçılığından 
bahsediyorlar. Yalan mı?.. Böyle değil mi?.. 

ORHAN KOR (Cumhuriyet Senatosu izmir 
Üyesi) — Müfteriler utansınlar, utansınlar... 
(D. P. sıralarından anlaşılmayan müdahaleler, 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, sayın ölçmen 
ve sayın Hazerdağlı.. 

ORHAN KOR (Cumhuriyet Senatosu izmir 
Üyesi) — Ar, namus kalmamış, utanın, utanın.. 

SALİM HAZERDAĞLI (Cumhuriyet Sena
tosu Elâzığ Üyesi) — Teres, utanmaz herif... 

. BAŞKAN —- Sayın Orhan Kor... (C. Senato
su Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı ile, C. Sena
tosu İzmir Üyesi Orhan Kor arasında karşılıklı 
konuşmalar ve itişmeler) 

Sayın Orhan Kor, yerinize oturun. Sayın Or
han Kor, size hitabediyorum. Sayın Lâtif Akü-
züm, siz de ayırınız efendim. 

ORHAN KOR (Cumhuriyet Senatosu izmir 
Üyesi)ı — Namus kalmamış. (Gürültüler..) 

BAŞKAN — Sayın Orhan Kor, sizden rica 
ediyorum efendim. (A. P. ve D. P. sıralarından 
yer yer ayağa kalkmalar) 

'Sayın Fuat Türkoğlu, efendim rica ediyo
rum, sükuneti muhafaza ediniz. 

HASAN BASRi ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Sizin devrinizde memur idi, o zaman 
neredeydiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, sizin söz sıra
nız şimdi geliyor efendim... 

HASAN BASRi ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Komünist manifestosunu okuyanlar 
burada konuşamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak; efendim, hiç 
kimse konuşurken sizden izin almağa mecbur 
değildir.. 

HASAN BASRi ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Sizin devrinizde memurdu. (A. P., 
C. H. P. ve D. P . sıralarından ayağa kalkmalar.) 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın idareci Üyeler... Sayın 
Grup yöneticileri ve idareci üyelerden ve bütün 
arkadaşlardan sükunetin temininde yardımcı ol
malarını rica ediyorum ve devam buyurun efen
dim. 

HASAN BASRi ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Siz neden atmadınız.. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, çok çabuk si
nirleniyorsunuz ve çok mevzu dışında konuşu
yorsunuz. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, ibrahim Uzun, Ali Demirel hakkın
da bidayette ihtiyatî haciz talebinde bulunmuş, 
fakat bütün Maliye Bakanlığının bu sebeple üze
rine çullandığını ortaya koymuştur, bu iddia
lar. 

HASAN BASRi ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Devrinizde memurdu. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, ihtar verece
ğim size efendim. Konuşma sıranız var, yapma
yın bunu. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bu iddialar, 
tüm Maliye yetkililerinin komisyona celbi su
retiyle araştırılmış, dinlenen yetkililer böyle bir 
iddianın varit olmadığını ittifakla beyan etmiş
lerdir. 

Ayrıca, ibrahim Uzun'a ne gibi bir tazyike 
maruz kaldığı sorulmuş. Uzun, bütün ifadele
rinden nükûl ederek; «kafiyen bir kayırma 
tavsiyesi ve telkinine muhatap olmadım. Bu 
duyduklarım kulaktan duyma şeylerdir. Planı 
iyi tetkik etmek imkânını bulamadım» şeklinde 
cevap vermiştir. Bunlar komisyonun tutanak
larında Halil ibrahim'in ifadesi olarak açık, se
çik ortadadır. Sorduk Halil ibrahim Uzun'a de
ğerli arkadaşlarım; Ali Demirelle aranda ne 
geçti?.. Vermiş olduğu cevap şudur: «Ali De
mirel gayet nazik bir tavırla bana, şu defterleri 
işyerinde tetkik etseydin, daha iyi olurdu, ka
nun böyle imiş» dediğinden gayri aramızda hiç-
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bir muhabere geçmediğini açık olarak ifade et
mektedir. Halil ibrahim Uzun'a sorduk: «Size 
validen, defterdardan, umum müdürden, umum 
müdür muavinlerinden bir telkin, bir tavsiye, 
bir ikaz, şu, bu geldi mi» dedik. «Hayır, kati
yen böyle bir şey olmadı» dedi. Hattâ Nahit 
Altan arkadaşımız ikinci Beş Yıllık Plandan 
kendisine bir pasaj okudu ve dedi ki, «Okumuş 
olduğum şu pasaja rağmen siz hâlâ aksi fikirde 
misiniz, yani özel yükse kokullara yatırım in
dirimi tanınmaması fikrinde misiniz?» O da 
«Çok özür dilerim, ben planın o kısmını görme
dim, beni affedin» demiştir. 

Ylan mı?.. (D. P. sıralarından gürültüler) 

SALİM HAZERDAĞLI (Cumhuriyet Sena
tosu Elâzığ Üyesi) — Yalan. 

BAŞKAN — Efendim, sayın hatip sizden de 
rica edeyim de bu şekilde sual sormayın. 

SALİM HAZERDAĞLI (Cumhuriyet Sena
tosu Elâzığ Üyesi) — Türk Parlamentosunda 
avukatlık mı yapıyor? 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, söz istediniz, 
kaydettim. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Karşı oy ya
zısını kaleme alan sayın arkadaşlarımız, Devlet 
Planlama Teşkilâtında yatırım indirimi incele
mesi yapan uzmanlar arasında görüş farkları 
bulunduğunu, daha doğrusu özel Yükseliş Ko
leji yatırım Mirimi tetkikatı yapan Süveyda 
Güleryüz'ün raporunun bir paragrafının çıka
rıldığından bahisle evrakta tahrifat gibi ağır 
bir ithamı bir memura reva görmektedirler. 

Konu Komisyonumuzca bütün teferruatiyle 
tetkik olunmuştur. Bu tetkikatta Uzman Necati 
Uğur'un bir başka özel yüksek okul, (ÖZAK) 
için rapor hazırladığı; bu raporda, plana uygun 
olup olmadığı hakkında tereddütler izhar etti
ği, hattâ kişisel mütalâa olarak, plana uygun 
olamayacağı görüşünü ifade ettiği, bununla be
raber aynı rapor bu mütalâada tereddüte düşe
rek sonuç kısmında konunun takdirini üst mer
cilere bıraktığı ve tereddütlü nokta izale edilin
ce tetkik ettiği özel yüksek okula yatırım indi
rimi uygulanmasının gerekeceği şeklindedir. 

Bu rapor Komisyonumuzdadır. Bunun üzeri
ne Teşvik ve Uygulama Dairesinin yetkilileri, 
eskiden beri uygulanmakta olan Planlama mü
talâasına da dikkati çekerek, söz konusu kıstas-
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lara göre araştırma yapılmasını ve Plana uygun 
olup olamdığı kanaatinin bu kıstaslara göre bu
lunabileceğini tespit etmişlerdir. Bundan sonra 
sapılan bütün özel okul tetkikleri bu kıstaslara 
uyularak ikmal edilmiştir, hatta Yükseliş Özel 
Yüksek Okulu yatırım indirimi tetkikatını ya
pan uzman Süveyda Güleryüz'ün raporu Necati 
Uğurla birlikte ve bizzat onun tarafından dikte 
adilerek hazırlanmıştır. Necati Uğur bunu Ko
misyonda enine, boyuna bütün tafsilâtiyle izah 
etmiştir ve Süveyda Güleryüz'le karşılaştırıldığı 
zaman motamo doğru olduğunu kesinlikle beyan 
etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu husus toplantı 
zabıtlarında, özellikle yüzleştirme celsesinde 
Necati Uğur ve Süveyda Güleryüz'ün ifadeleriy
le sabittir. Yine yüzleştirme celsesinde uzman 
Necati Uğur ve hesap uzmanı Halil İbrahim 
Uzun'a, Süveyda Güleryüz'ün raporunda bulun
madığını söyledikleri paragrafın, raporun sonu
cuna tesir edip etmeyeceği sorulmuş, her iki uz
man da kesinlikle bu paragrafın bulunması veya 
bulunmamasının raporun sonucunu değiştirme
yeceğini açıkça ifade etmişlerdir. Kaldı ki, Ne
cati Uğur beraber kaleme aldıkları ilk rapor
dan sonra Süveyda Güleryüz, aynı konuda 8 ra
por daha yazmıştır. Hepsi aynı inceleme usulüne 
tabi tutularak yazılmıştır. Bir kısmında Necati 
Uğur'un raporuna atıf yapılmış, bir kısmında 
yapılmamıştır. Bir uzmanın diğer bir uzmanın 
raporuna atıfta bulunmak gibi bir mecburiyeti 
yoktur. Kaldı ki, Necati Uğur'un bu raporu tas
vip görmemiş, hattâ kendisi tarafından dahi bu 
fikirlerden vazgeçilmiş olmalı ki, Süveyda Gü
leryüz'e diğer raporu dikte ettirmiştir. Ayrıca, 
Necati Uğur, Süveyda Güleryüz'ün bu raporun
dan sonra hazırlanan yatırım indirimi belgesi
ne de parafını koymuştur. Teşvik ve Uygulama 
Dairesinin uygulamalarında sonuca iştirak et
meyen hiçbir uzman veya şube müdürünün bel
ge veya yazılara paraf koyma zorunluğu yok
tur. Necati Uğur da ifadelerinde ne bu belge 
dolayısiyle, ne de diğer bir yatırım indirimi tet-
kikatmda herhangi bir telkin veya baskıya ma
ruz kalmadığını kesinlikle ifade etmiştir. 

Bu konuda Halil İbrahim Uzun'un durumu 
büsbütün enteresandır. Çünkü, bilgileri resmî 
değil, özel tetkikatma dayanır. Bu sayın uzman 
kendi görüşlerini resmî makamlara intikal et-
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tirmek için dosyanın resmî mercilerden usulüne 
uygun bir şekilde eline geçmesini dahi bekleye-
memiştir ve Komisyonda bunu itiraf etmiştir. 
«Telefon açtım, dosya gelmedi, ben de daha faz
la beklemeyerek raporumu verdim» demiştir. 
Kaldı ki, bu uzmanın kendi ihtisas konusu olan 
vergi incelemelerinde varmış olduğu neticelerin 
ilgili yargı mercilerince tamamen nasıl bertaraf 
edildiği, haksız ve hukuka aykırı bulunduğunu 
yukarda izah etmiş bulunuyorum, Bu defa ken
di ihtisasının tamamen dışmda, hattâ Hesap Uz
manları Danışma Kurulunun bir hesap uzmanı 
tarafından tetkik edilemeyecek bir konu olarak 
belirttiği ve diğer hiçbir hesap uzmanı tarafın
dan ihtisas ve görevleriyle ilgili görülmediği 
için tetkik mevzuu yapılamayan, plana uygun
luk veya aykırılık noktasında neticeler çıkar
maktadır. Bu da neye hizmet ettiği ve niçin hiz
met ettiği yukarda açıklanmış olan bu şahidin 
durumunu, varmış olduğu neticelerin sıhhatini 
bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, tespitlerimizin ne
ticesi şunu göstermiştir : R?*porda değişiklik 
yoktur. Süveyda Güleryüz'ün yazmış olduğu 
rapor Necati Uğur'la birlikte müşterek eserle
ridir, hattâ daha ziyade Necati Uğur'un fikir 
ve görüşlerinin ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; yatırım indirimiy-
le ilgili iddialar hakkında Komisyon raporunda 
yeterli tafsilât ve hukukî dayanaklar gösteril
miştir. Ben burada sadece çok göze batan bir
kaç noktayı size arz etmekle yetindim. İşte ya
tırım indirimi üzerinde koparılan fırtınaların 
içyüzü budur. Bu bir cephe çalışmasının belirli 
bir sahadaki uygulamasından ibarettir ve tees
süfle ifade ederim ki, bu uygulamaya ciddî ve 
güvenilir olması zaruri bîr Devlet memuru bile
rek, isteyerek alet edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; buraya kadar söz 
konusu işlemlerde hukuka, plana uygunluk olup 
olmadığı ve bu işlemler dolayısiyle iştirak eden 
kişilerin rolleri ifade olunmuştur. Görülmekte
dir ki, bütün titiz aramalara rağmen yapılmış 
olan işlemlerde plana aykırılık yoktur, huku
ka ve cari usullere aykırılık yoktur, hiçbir ve
sika, hiçbir şahit işlemlerin yolsuzluğuna dair 
en ufak bir şüpheyi dahi davet edecek beyanda 
bulunmamışlardır. Şunu sormak isterim : Din
lemiş olduğumuz 62 şahidin çok büyük bir kıs-

j mı halen Devlet memurudur ve bunların içinde 
ehemmiyetli bir miktarı Devletin en mesuliyetli 
mevkilerini bugün dahi işgale devam etmekte
dirler. Şayet bu şahısların tamamının vermiş ol
duğu ifadelere itibar etmeyeceksek, demek ki, 
bunlar yalan söylüyorlar demektir, yani suç iş
lemektedirler. Bu halde bir memurun bugün 
dahi Devletin en güvenilir noktalarını işgali na
sıl izah olunabilir?.. 62 kişi, sanki ittifak halin
de, bu meselede usulsüzlük olmadığını, kimse
den bir emir almadıklarını, bir telkine maruz ve 
muhatap bulunmadıklarını, en ufak bir ima da
hi görmediklerini ifade ederler. Dosyalar bu ko
nularla Başbakanın ilgilendiğine dair en ufak 
bir vesikayı ihtiva etmez. 

Sayın Süleyman Derairel'in Günaydın gaze
tesi aleyhine açmış olduğu dava dolayısiyle bu 
gazetenin müdafileri tarafından davaya verilen 
cevapta «neşriyatta davacıya açık veya üstü 
örtülü bir şekilde kardeşleri lehine nüfuzunu 
kullandığı ifade ve ima edilmemiştir, davacıya 
bu itham Meclisten gelmiştir, bizim böyle bir 
yargımız yoktur, itham bizim dışımızdadır» der. 
Dosyalar bu konularla Başbakanın ilgilendiği
ne dair en ufak bir vesikayı ihtiva etmez, bu 
durumda çıkarılacak tek sonuç vardır; o da; 
muamelelerde usulsüzlük olmadığı ve muamele 
ile Başbakanın ilişkisinin bulunmadığından 
ibarettir. Aksi.halde, şayet hiçbir delile dayan
mayan hayallere itibar edecek olsa idik; aylar-

"ca süren bu Soruşturmayı niye yaptık? Bu ka
dar vesikayı ne diye topladık? Binlerce sayfa 
tutan şahit ifadesini ne maksatla aldık? 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Planlama 
Teşkilâtı ile alâkalı bir hususa daha temas et
mek istiyorum. 

Sayın Demirel, 15 Eylül 1967 tarihli Resmî 
Gazetede münteşir 12700 sayılı bir tamimle, Ya
tırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bü
rosunun Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşar
lığı tarafından yönetileceğini emretmiştir. 

Halbuki karşıoycular, Devlet Planlama Teş
kilâtının bu bürosunun fiilen Sayın Demirel ta
rafından yöneltildiğini ve hâlâ asaleti tâyin 
edilmiş bir müsteşar dahi mevcudolmadığını, 
büyük bir fütursuzlukla, büyük bir cesaretle 
ortaya koyarlar. 

Esasen resmî vesikalara her nedense itibar 
etmemek hevesine kapılmış bulunan karşıoycu-

ların, bu tutumlarını da yadırgamıyorum. 
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Esasen bu konulara bir savunma ihtiyacı 
duyarak ta temas etmiş değilim. Sadece bir zih
niyete işaret etmek istedim. 

Muhterem arkadaşlarım; muamelelerin usu
le uyigun olduğu ve yapılan muamelelerin hiç
birisinin Başbakanın iştirak veya onayını ge
rektirmediği, görevinden olmadığı gerçekleri 
karşısında, Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desiyle Sayın Eski Başbakan arasında bir irti
bat düşünmeye imkân yoktur. Kaldı ki, Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesinde, «Kanun* 
da yazılı hallerden başka her ne suretle olursa 
olsun vazifesini suiistimal eden memur, dere
cesine göre altı aydan üç seneye kadar hapso-
lunur» denilmektedir. 

Bu maddeye göre, kötüye kullanılan göre
vin, memurun, memuriyet görevi sınırı içinde 
«bulunan bir görev olması lâzımdır. 

iSayın Süleyman Demirel'in yatırımcılara 
teşvik belgesi vermek, onlara Avrupa Yatırım 
Bankasından veya sair bankalardan kredi al
mak, aldırtmak, görev sınırı içinde bulunan bir 
husus mudur? Başvekilin imzasiyle tekemmül 
etmeyen veya onun hükümet olarak kararma 
vabeste bulunmayan hususlarda, hadise ile illi
yet rabıtası kurulması mümkün müdür? Fiilin 
memura isnadı için eylemle sonuç arasında 
maddî sebebiyet alâkasının bulunması gerekli
dir. Profesör Nurullah Kunter, Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesiyle alâkalı bir şerh 
yazısında, bizzat vazife istimal edilen, kullanı
lan bir şey değildir. Vazife, yapılır. Kullanılan 
şey, vazife dolayisiyle memurun haiz olduğu 
kudret ve salâhiyettir. Bu sebebe binaendir ki, 
1930 îtalyan Ceza Kanununda, «vazifeye bağlı 
salâhiyetlerin suiistimali» ibaresi kullanılmış
tır. 

Şu halde, «memur, kanun tarafından vazi
fe dolayisiyle kendisine tanınan kudret ve salâ
hiyet hudutlarını tecavüz eylediği takdirde, 
vazifesini suiistimal etmiş olur» demektedir. 

Memurun, görevi sebebiyle kendisine ta
nınan kudret ve yetki hudutlarını aşmasına 
ilişkin fiil ve hareketleri, suçun maddî unsu
runu teşkil eder. Maddî unSur mevcudolmadık-
ça, manevî unsur aramanın lüzumsuzluğu aşi
kârdır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitiriyo
rum. Esasında Türk Ceza Kanununun 240 ncı 

maddesiyle alâkalı hiçjbir beyanda bulunma
mam lâzımdı. Çünkü baştan sonuna kadar tet
kik edilen, tahlil edilen ve nafiz nazarlarınıza 
sunulan deliller, şahit ifadesi ve bilcümle ve
sait göstermektedir ki, esasen hiçbir usulsüz 
yönü bulunmayan muamelelerde Başbakanın, 
gerek vazifesi dolayisiyle, gerek içinde bulun
muş olduğu statü bakımından, gerek karakter 
yapısı bakımından, gerek fazilet yapısı bakı
mından mümkün olmadığı zaten belli idi. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, yargı yetkisinin 
kullanılmasiyle alâkalı olarak, yüksek huzur
larınızda görüşülmekte olan bu dava, Sayın Sü
leyman Demirel'in şahsını çok aşan, Türk de
mokrasi tarihinde, taşıyacak olduğu önemli 
vasfı bakımından, millî iradeyi tüm yönü ile 
ilgilendiren, daha doğrusu idare edenlerle ida
re olunanlar arasında muhtelif siyasî kanaat
ler ve münasebetler açısından zaman zaman 
meydana getirilmek istenen, belli hedeflere yö
nelmiş sarsıntıların sadece tespit ve teşhisin
den, haklılığın veya haksızlığın ortaya konma
sından ibaret olan bir dava olmayıp, Devlet 
yönetiminde vazife alan kişilerin kin ve ihtiras 
uğruna haksız yere her zaman itham edilip edi
lemeyeceğinin hükme bağlanmasından ibaret
tir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon Milletvekili)— Yüz milyonu ben mi aldım? 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, Sayın Çakır-
oğlu.. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bu dava, si
yasî kanaat ve düşüncelerin hak, hukuk, adalet 
gibi yüce mefhumların önüne geçerek ve hatta 
onları imha ederek, isnat ve iftiralarda bulu
nan, bulunma alışkanlığından bir türlü kendi
sini kurtaramayan zihniyetin topyekûn millet 
huzurunda ve millet adına tasfiye edilip edile
meyeceğinin davasıdır. Hepinize sayılar suna
rım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep Milletvekili) 
— Yüce Divana gitsene? 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon Milletvekili) — Sıkıysa mahkemeye gitsin
ler. 
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BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, Sayın Çakır
oğlu ne biçim söz söylüyorsunuz? Siz beğeni
yor musunuz söylediğiniz sözü? 

NECATİ İSFENDÎYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon Milletvekili) — Siz, Komisyonun söylediğini 
beğeniyor muşuz? 

BAŞKAN — Beyefendi, Komisyon adına ko
nuştu. Onu konuşurken sizden mi soracak lü
gatini? Sayın Çakıroğlu, bir de itiraz etmeyin 
rica ederim, bari itiraz etmeyin. Siz de ilk an
da anladınız ve mahcup oldunuz, ki kullandığı
nız kelime yakışıklı değildir. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya Mil
letvekili) — Sayın Başkan, Komisyon adına 
konuşmadı, avukatlık yaptı. 

BAŞKAN — Siz de kullandınız, duydum. Sa
yın Vedat önsal, size de söylüyorum. 

Efendim, söz sırası Sayın Nurettin Ertürk'te, 
buyurun. (A. P. sıralarından alkışlar) 

NURETTİN ERTÜRK (Cumhuriyet Sena
tosu Sivas Üyesi) — Çok muhterem Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli 
üyeleri; 

Vaktin geç saatlerinde huzurunuzu işgal et
tiğimden dolayı özür dilerim. 

Adalet Partisi listesinden gelen Cumhuriyet 
Senatosu Trabzon Üyesi Saym Ömer Hocaoğlu 
ile yine aynı listeden gelen Konya Milletvekili 
Sayın özer ölçmen'ın, bu Partiden ayrılmala
rından sonra... 

NECATİ İSFENDÎYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon Milletvekili) — Hırsızlığa tahammül ede
meyerek Adalet Partisinden istifa ettiler. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu... 
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Ada

let Partisi Genel Başkanı olan eski Başbakan 
Sayın Süleyman Demirel'in yakınlarına kredi 
sağlayarak; teşvik, yatırım ve gümrük indirim
leri uygulayarak, haksız menfaat temin ettiği 
iddia edilmiş ve Beş Yıllık Kalkınma Planına 
aykırı olan bu hareketin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine gireceği cihetle, sor.ısturma 
açılması için önerge verdikleri ve Sayın Demi
rel'in de soruşturma açılmasını istemiş olduğu 
görülmüştür. 

Soruşturma Komisyonunun hazırladığı ra
porla birlikte muhalefet şerhlerini dikkatle oku
dum. Konuşan hatipleri de sabırla ve yine dik
katle dinledim. 

16 senesini savcılık ve hâkimlik mesleğinde, 
7,5 senesini milletvekilliğinde, 6 yılını bankala
rın idare meclisi üyeliğinde, 4 yılını da senatör
lükte geçiren bir arkadaşınız olarak söz almak 
lüzumunu hissettim. 

İfade edildiği gibi, iddia iki konuya taallûk 
ediyor. Birincisi Sayın Demirel'in kadeşleriyle 
yakınlarının kurdukları bir şirkete Avrupa Ya
tırım Bankasından verilen 1 milyon 200 bin do
larlık kredinin temininde Beş Yıllık Kalkınma 
'Planına-- aykırı hareketle yatırım indirimi, 
gümrük muafiyeti, taksitlendirmede teşvik fon
larından istifade ettirilmıek suretiyle bunlara 
haksız menfaat sağlandığı. 

İkincisi kardeşine aidolıan özel Yükseliş 
Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okuluna ve
rilen yatırım indirimi müsaadesiyle, bu kar
deşime de haksız menfaat temin ettiği iddiala
rıdır. 

Rapor ve muhalefet şarhlerinden öğrendiği
mize göre, menfaat sağladığı iddia edilen, şir
ket, merkezi İsparta'da olan ORMA Anonim 
Şirketidir. Bu şirket, Sayın Demirel'in İM 
kardeşiyle beraber kayınpederi Mesut Şener 
ve kayınbiraderi Yılmaz Şener ve bir de ya
kınlarından olan Mehmet Özdemir adında bir 
zatın bir araya gelerek 1955 yılında kurdukları 
Terakki Kolektif Şirketinin sonradan anonim 
şirket haline gelmesinden doğmuştur. Şirketin 
statüsüne göre, iştigal edeceği konular ara
sında keretse imalâtı ve ticaretiyle, fabrika 
kurup işletmek de vardır. Başbakan olanların 
kardeşleri veya yakınları ticaretle iştilgal ede
mezler veya daha evvel bu işe basşlamışlarsa 
işlerini bırakırlar şeklinde kanunî bir yasak 
da yoktur. Şirketin ortaklarından olanr Me
sut Şener'in ölümüyle 'kızı olan Sayın Nazmiye 
iDemirel'in miras yoluyla Terakki Kolektif 
Şirketinin ortaklan arasında (bulunduğu ileri 
sürülmektedir. Bu arada, Sayın Nazmiye De-
mirerin çok evvel gazetelerin bazı sorularına 
verdiği cevajptan da bahsediliyor. Bununla da, 
yıllarca evvel Tbu gazetecilerle işbirliği yapıla
rak ilerde yapacakları iftira ve tezvirata do
küman hazırlamak için bir hayli gayret sarf et
tikleri anlaşılıyor. 

ISaym Nazmiye Demire! bu şirkete ortak 
olsa ne çıkar?.. Kaldı ki, bu dedikodulardan 
çok evvel, hissesini kardeşi Yılmaz Şener'e dev-
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retmiş ve Terakki Kollektif Şirketi bu haliyle 
kurulduğu 19615 yılından 1960 yılına kadar de
vam etmiştir. 

Türkiye'min hür ve demokratik rejim için-
de ve planlı bir şekilde süratle kalkınmasını 
sağlamak amacıyle Devlet Plânlama Teşkilâ
tından sonra, Meclislerce kabul edilen Be
şer Yıllık Kalkınma planlarında özel teşebbü
se de gereken değer verilmiş ve özel teşeb
büsün her yönden teşvik ve himayesi hususun
da bdnçok kanunlar çıkartılmış ve kararlar alın
mıştır. Birçok müteşeiblbisler gibi, Terakki Kol-
lektiıf Şirketi de esasen iştigal konularından 
olan orman ürünlerini daha jyi değerlendir
mek maksadiyle rende, hızar talaşı, yakıt 
odunu, yonga ve her türlü heder olan artık
lardan faydalanılarak kaplama, levha ve 
plâka imal etmek için hazırladığı bir projeyi 
Devlet Planlama Teşkilâtına i/braz etmiştir. 
Devlet Planlama Teşkilâtı, Terakki Kolektif 
Şirketi tarafından ibraz edilen bu projeyi, ku-
ruluiş yerinin hammadde kaynaklarına, mamul 
pazarlarına uzaklık ve yakınlığına, kapasite
sinin Türkiye şartlarına göre elverişliliğine, 
üretim konusu yönünden plan V3 program
lara uygunluğuna ve millî ekonomiye katkısı
na olmak üzere bütün yönleriyle inceleyerek 
olumlu karşılamış ve bu şirkete 39 numaralı 
teşvik belgesini vermiştir. 

Müteşe/blbisler sonradan, Avrupa Yatırım 
Bankasının Türkiye'ye gelen mütehassıslarının 
tavsiyesine uyarak projede tadilât istemiş, bu 
istekleri de incelenerek kabul edilmiş ve 39 
numaralı teşvik belgesi yerine bu defa 120 nu
maralı teşvik belgesini almışlardır. 

Devlet Planlama Teşkilâtının müspet kar
şıladığı bu yatırım talebi, Sınaî Kalkınma 
Bankası araeılığiyle Avrupa Yatırım Banka
sına intikal ettirilecek buradan 1 200 000 do
larlık kredi istenmiş; Avrupa Yatırım Ban
kası biraz sonra belirteceğim şartların tahak
kuku halinde bu krediyi müspet karşılayaca
ğını bildirmiştir. Bunun hukukî manası bu
dur işte... 

Avrupa Yatırım Bankasının şartları : 
1. 1 200 000 dolarlık bir kerdinin verile

bilmesi; irin 18 milyonluk bir anonim şirket 
kurulması. 

2. Tesisin, işletmeye açıldığından sermaye
sinin tamamen ödenmiş olması. 
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3. İkraz muamelesi süresince öz varlığının 
18 milyonun altına düşürülmemesi. 

4. Taahhüt komisyonunun % 1 ve vâde
sinin - iki yıl mehil dahil - on sene olması. 

5. Kurulacak fabrikanın arsa, bina, maki-
na, tesisat ve müştemilâtının birinci derecede 
ve birinci sırada İpotek edilmesidir. 

Bu şartları kabul eden Terakki Kolektif 
Şirketi, birinci hamlede Ticaret Kanununun 
anonim şirket olabilme şartlarını yerine ge
tirmek İçin beş kişilik ortagıyle sermayesini 
500 000 liraya çıkartarak ve bütün kanunî 
muamelelerini ikmal ederek ORMA adiyle bir 
anonim şirket haline gelmiştir, tbraz ettiği 
yatırım projesi, Avrupa Yatırım Bankasınca 
krediye lâyık görüldüğü kesinlik kazanınca, 
ikinci hamlede, esasen anonim şirket olan OR
MA sermaye tezyidiyle halka açık 20 milyon 
lira sermayeli bir anonim şirkete inkılâbetmeye 
karar vermiş ve bunu da usulen tekemmül ettir
miştir. 

Demek oluyor ki, 20 milyon lira sermayeli 
anonim şirket, bir hamlede değil, kolaylığı ba
kımından iki hamlede kurulmuştur. Buraya 
kadar olan muamelede hiçbir kanunsuzluk yok
tur. 

Bu talepten daha evvel ve daha sonra olmak 
üzere bu sıralarda, yine 'Sınaî Kalkınma Banka
sı araeılığiyle Avrupa Yatırım Bankasına 15 fir
ma daha müracaat etmiş ve hepsi de müracaat 
tarihlerindeki teşvik ve yatırımla, gümrük in
diriminden aynı şartlarla faydalanmak üzere 
belge almış ve faydalanmışlardır. Tabiî bir ne
tice olarak da memleketin kalkınmasına yar
dımcı olmuşlardır. Kaldı ki, başka hiçbir firma, 
bizim projemiz daha yararlı ve daha iyi olduğu 
halde bize kredi verilmedi gibi bir iddiada da 
bulunmamıştır. Muhalefet şerhlerinde, Sayın 
Demirel'in kardeşlerinin ortak oldukları bu şir
ketin işlerinin görülmemiş bir hızla yapılarak 
istisnaî bir muameleye tabi tutulduğu da iddia 
ediliyor. 

Şimdi, ORMA Anonim Şirketiyle adetleri 
16'yı bulan firmaların muamelelerinin İnceleme 
müddetlerini aynen aşağıya alıyorum; takdir 
Heyeti Aliyenizindir : Birinci müracaatın ikmal 
müddeti 2 ay 15 gün. ikincisinin 2 ay 11 gün ve 
ve sırayla devam ediyor : Yalnız 2 ay, yalnız 
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12 gün, 1 ay 28 gün, tekrar 1 ay 28 gün, 2 ay 11 
gün, 2 ay 7 gün, 5 ay 8 gün, 4 ay 21 gim, 1 ay 
24 gün, yalnız 24 gün, 4 ay 8 gün, 3 ay 2 gün, 
2 ay 9 gün, 2 ay 10 gün olmak üzere 16 firma
dır. Hepsinin yatırım teşvik indirimi % 60, 
gümrük muafiyeti % 70 idi, faizleri de % 9 ve 
ödeme süreler»! de hep aynıdır. 

Şevket Demirel ile Ali Demirel'in ortağı bu
lundukları ORMA Anonim Şirketinin muamele
lerinin inceleme müddeti, biraz evvel okudu
ğum listede beşinci sırayı işgal eden 1 ay 28 
günlük muameledir. Kredi için müracaat eden 
15 firmaya tanınan yatırım ve teşvik İndirimi, 
gümrük muafiyeti, faiz miktarı ve mehil ne ise 
ORMA A. Ş. ne tatbik edilen de bunların tama
men aynıdır. Görülüyor ki, eski Başbakan Sa-
ym Demirel'in himaye ettiği iddia edilen ORMA 
A. Ş. ne imtiyazlı ve süratli hiçbir muamele ya
pılmamıştır. Müracaat eden her vatandaşınla 
gibi normal muamele tatbik edilmiştir. Komis
yonun raporu ve muhalefet şerhleri dikkatli bir 
tetkike tabi tutulursa bütün itiraz v« iddiala
rın bu İddialar gibi mesnetsiz ve hissî olduğu 
açıkça görülür. Bu sayın üyeler, Başbakanın ya
kınlarının da birer vatandaş olduğunu unutu
yorlar galiba. 

Muhterem arkadaşlar; demek oluyor ki, özel 
sektörün kullandığı dış kredi kaynakları için 
müteşebbisler, hazırladıkları projeyi DPT na 
ibraz edecekler, bu teşkilât her yönüyle projeyi 
tetkik edecek, uygun bulursa teşvik belgesi ve
recek. Müteşebbis, DPT nın verdiği bu teşvik 
belgesiyle birlikte dosyayı ıSmaî Kalkınma Ban
kasına tevdi edecek, o da kendi yönünden tet-
kikatmı yaparak, teklifi uygun bulursa yatırı
mı finanse edecek teşekküle gönderecektir. Ko
numuzda bu teşekkül. Avrupa Yatırım Bankası
dır. Sınaî Kalkınma Bankasının rolü, bir nevi 
aracılıktır. DPT ile Sınaî Kalkınma Bankasının 
müspet mütalâalarına rağmen kredi açıp açma
mak yetkisi yani, son söz, Avrupa Yatırım Ban-
kasmmdır. Bu bankanın lâyık görmediği bir 
krediyi ne bu müesseseler, ne de Hükümet açtı-
ramaz, verdiremez. 

Sınaî Kalkınma Bankası İdare Meclisi Sa
yın Ferit Basmacı'nm başkanlığında yaptığı 
toplantı da, Sayın Bülent Yazıcı, Sayın Sadi 
Bekter, Sayın Emin Semcer, Sayın İhsan Soyak, 
Sayın Emin Yümer, (Sayım Fazıl Zobu ve Umum 
Müdür Sayın Reşit Elgeli'niiı tetkiklerine su

nulmuş; müzakere sonunda da istenilen kredi 
uygun görülmüş ve karar - dikkat buyurun -
tdare Meclisinin ittifakı ile çıkmıştır. 

Bu isimleri bir, bir saymaktan maksadım, 
öyle küçük hesaplarla şu veya bu makam ve 
merciin tesiriyle hareket edecek şahıslar olma
dıklarımı belirtmek içindir. Takdir edeceğiniz gilbd 
/bu zevat, değil Türkiye'de Avrupa'da (bile isimle
rini tamtam ve fikirlerine değer verilen iktisadî tve 
malî sahadaki en büyük otoritelerimizdir. Si
yasî kanaatlerini de söylemeyeceğim, bir ço
ğunun. 

Bu hususiyet ve vasıflara sahip otoritelerin 
kararlarını haksız yere gölgelemeye çalışmanın 
insafla bağdaşır bir tarafını göremiyoruz. 

DPT nın teşvik belgesinden ve Sınaî Kalkın
ma Bankasının krediye lâyık görmesinden son
ra Terakki Kolektif Şirketi, biraz evvel tafsi-
lâtiyle belirtmeye çalıştığım şekilde, yirmi mil
yon lira sermayeli ORMA A. Ş. halini almıştır. 
Bu şekilde kurulan bir anonim şirketin serma
yesinin dörtte birinin bankalarda bloke edil
mesi Ticaret Kanunu hükmüdür. Sermayenin 
dörtte biri olan dört milyon sekizyüz yetmiş 
bin liranın bankada bloke edilmemiş olduğu ve 
banka mektubunun böylece nakit blokaja kar
şı değil de değer blokoja karşı verildiği yani, 
banka emrine verilen teminat mektubu ve bo
nolarda muamele yapıldığı görülmüştür. 

Sayın Gemal Fersoy, bu meblâğın yeni ku
rulan tüzel kişiliğe geçirildiğini beyan etmiş
lerdi ama, bu cihet belki gözümden kaçmış ola
bilir. 

Komisyon raporunda da bu muamelenin su
reti cereyanı aynen belirtilmiş. - Çünkü bu ko
misyon raporuna hissî rapor diyorlardı. - Be
lirtilmiş olmakla beraber şahidolan umum mü
dür ve bankacıların beyanına dayanılarak ka
nunsuz bir muamele olmadığı, tatbikat ve tea
müle uygun hareket edildiği zikredilmiştir. 
Pek büyük meblâğlarım bir anda toplanması ve 
böylece halka açık bir anonim şirketin kurul
ması her zaman kolay ve mümkün değildir. Si
vas'ta on üçbuçuk milyon liralık bir şirket ku
ruldu, para toplandı; Hükümet değişti, teşeb
büsten vazgeçildi, vatandaş hayal kırıklığına 
uğradı; bu bir hakikattir. 

Görülüyor ki, öteden beri tutulan bu müsa
mahalı yolla netice alınmış ve herhangi bir 
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riskin doğmadığı da görülmüştür. Umum Mü
dürle •foa.'akaci şahitlerin beyan ettikleri husus 
tahkik ve tespit edilmiş ise ve Bankalar Ka
nununa göre açıklamada bir mahzur da görül-
müyorsa, bu müsamahalı muamelelerden yani, 
nakit blokaj yerine değer blokaj ile yapılan 
muamelelerden bir, iki misal vermelerini Ko
misyondan rica edecektim; fakat, muhterem ar
kadaşım Kemal Şensoy bu hususu teyidettil'er. 

Cari muamelelerde kanunlara uymaz gibi 
görünen tek nokta, anonim şirket kurulurken 
değer blokajın kaibul edilmesidir. Ticaret Ka
nunu nakit blokajdan bahsetmekte ise de de
ğer blokajın kabul edilmeyeceğine dair daha 
sarih bir hükmü ihtiva etmemektedir. 

Planlı devreye girdiğimizden beri herkes 
karma ekonomi taraflısı olduğunu söyler du
rur. Bu, basit bir ifadeyle,- Devlet sektörü ya
nında özel sektörün iş yapmasını istemek ve hi
maye etmek demektir. Bu netice de bilhassa 
halka açık anonim şirketlerin çok kurulması ile 
mümkün olabilir. Bütün bankalarımız bugün 
müşterilerine teminat mektuplarını % 4 faizle 
verirler. Malî durumu çok kuvvetli olan firma
lar bu faiz nispetiyle teminat mektubu almak 
istemezler, pazarlık suretiyle faiz nispetine % 2 
ye kadar düşürerek alırlar. Yani, on milyon li
ralık bir teminat mektubundan senede dört yüz 
bin lira faiz yerine iki yüz bin lira faizle ikti
fa ederler; çünkü, hiçbir riski olmadan açıktan 
(bir kazançtır. Bütün bankalar bunu tatbik eder 
ama, kanunda % 4 faizdir. Bu gibi anonim şir
ketler kurulurken öteden beri nakit blokaj ye
rine değer blokaja istinaden banka mektulbu ve
rildiği görülmüş ki, biraz evvel de arkadaşımın 
tafsilâtiyle tebarüz ettirdiği gibi, Ticaret Ba
kanlığının bunu tamimlerle önlemek istediği an
laşılıyor. Yoksa, Sayın Demirel'in kardeşleri 
için bulunmuş ve tatbik edilmiş ve usul değil
dir. 

Yeni kalkınan memleketlerde riski olmayan 
müsamahaları normal karşılamaz isek, bu mem
leketi geri kalmışlıktan kolay, kolay kurtara
nlayız arkadaşlar. Gerekirse, kanunlarda tadi
lât bile yapmalıyız. Çünkü, memleket realiteleri 
bunu icaibettiriyor. Muamelede tek kusur bu 
olduğuna göre, bunun ,eski Başbakan Sayın 
Demirel ile ne alâkası vardır? Sayın Demirel 
BaşhaJkan olarak banka yetkililerine «nakit 

blokaj yerine değer blokajı kabul ediniz» mi 
demiş? Kaldı ki, böyle bir iddia da olmamıştır. 
Sayın Sırrı Atalay bile iddia edemiyor da, Baş
bakanın kardeşleri olduğu için böyle yapılmış
tır diyor. Halka açık ve üye adedi o gün için 
üç yüzün üstünde ve hisseleri devede kulak olan 
bir anonim şirket hakkında böyle bir kanaata 
varmak cidden gülünç olur. Bu, kara kalpli 
insanların zoraki varacakları bir neticedir. 

Medeni memleketlerde bu muamele ile bir 
Başbakanın mesuliyetini düşünmek rastlanacak 
işlerden değildir. Böyle düşünceler ile cezaların 
şahsîliği prensibini tahribetmekle kalmaz, do-
layısıyle cemiyetin bünyesini de tahribetmiş 
oluruz. Kaldı ki, bu fahrika işletmeye açıldığı 
zaman sermayesinin tamamen nakit olarak ya
tırıldığı da görülmüştür. 

Gelelim ikinci konuya: Sayın Demirel'in 
kardeşi, başka bir şahsın Ankara'da açtığı bir 
özel koleje ortak olmuş. Sonradan buna Yük
sek Mimarlık ve Mühendislik özel okulunu da 
ilâve etmiş ve neticede Beş Yıllık Kalkınma 
Planın kabul ettiği yatırım indiriminden em
salleri gibi istifade ettirilmiştir. C. H. P. nin 
koalisyon hükümetleri zamanında hazırlanan 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında olduğu 
gibi ikinci Beş Yıllık Planda da bu gibi ahval
de yatırım indirimi kabul edilmiştir. Buna isti
naden 1964 yılında İstanbul Diş Hekimliği ve 
Eczacılık özel Yüksek Okuluna bu hak tanın
mış ve indirim yapılmıştır. Ayrıca Kalkınma 
Planının İkinci Beş Yıllık devresinde de istan
bul Özel Yüksek öğrenim Hizmetleri Anonim 
Şirketine bu hak tanınmış, daha sonraları da 
Özel Yükselik Kolejine yatırım indirimi belge
si verilmiştir. 

Yine bu Beş Yıllık Planın derpiş ettiği te
sislerden Ağrı, Mardin ve Erzurum^da kurulan 
un fabrikalarına; Aygaz, Milangaz doldurma te
sislerine; Hürriyet ve Tercüman Gazetelerinin 
kültür seviyesini yükseltici nitelikte yayınlar 
yapmak maksadıyle yapacakları yatırımlarına 
uygulanmıştır. 

Çok değerli arkadaşlarım, tetkik edilince 
görülecektir ki, ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında özel yüksek okullarında yatırım in
diriminden faydalanması açıkça kabul edilmiş, 
ancak insan gücü politikasını bozacak ve dola-
yısıyle yeni yeni istihdam sorunları doğuracak 
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kapasitelere ulaşmaması için gerekli tedbirlerin 
alınması öngörülmüştür. Beş Yıllık Planda bu 
husus açıkça belirtilmiş olduğu halde bundan 
ters mâna çıkartılması zoraki bir tefsirdir, özel 
yüksek okullar hakkında Senato araştırması ya
pılmış ve bahse konu olan Yükseliş Mimarlık 
ve Mühendislik özel Okulunun emsallerinden 
çok üstün olduğu, Devlet yüksek okulları sevi
yesinde bulunduğu muhaliflerin beyanları ile 
tebarüz ettirilmişti. Bugün teknik elemana olan 
ihtiyacımız da yine meydandadır. Anayasa Mah
kemesinin özel okullar hakkındaki kararı bu 
sakat iddiaya mesnet gösterilmek isteniyorsa 
da bu kararın sonradan verildiği de aşikârdır. 
Adalet Partisinden ayrılan ve o günkü Hükü
met üyelerinin bir kısmı, (ayrılan Hükümet 
üyelerinin bir kısmı) Planlama Kurulunda üye 
idiler. O gün doğru gördükleri ve tasvibettik-
leri bu muameleleri bugün hatalı görüp suçla
maları üzerinde ibretle durulacak bir nokta
dır. Bu, beni affetsinler ya zihniyetlerinin bo
zukluğuna veya Devlet işlerindeki alâkasızlık
larına delâlet eder. Takdir kendilerinindir, arzu 
ettiklerini kabul buyursunlar. 

VEDAT ÖNSAL (Sakarya Milletvekili) — 
Senin zihniyetin bozuk, haysiyetsiz herif. 

NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Sizi 
dinlememek için Allah kulağımın birini sağır 
etti. 

Muhalefet şerhlerine gelince; dört sayın üye 
Adalet Partisi Genel Başkanı olan eski Başba
kan Sayın Demirel hakkında kendilerine tevdi 
edilen yalnız bu iki konuyu değil de sanki De
mirel'in doğduğu günden bugüne kadar geçir
diği hayat hikâyesini tetkik ve tahkike memur 
edilmişler gibi bir haleti ruhiye içinde görünü
yorlar. Neredeyse Ulus ve Günaydın Gazetele
rinin sırf hakaret maksadiyle yayınladıkları 
««Sülünün çobanlığından» tahkikata başlayacak
lar ve bir çobandan Başbakan olmaz neticesine 
varacaklar. Ayrıca, baibası zengin olduğuna 
göre «oğlunu neden Afyon lisesinde parasız ya • 
tılı okuttu» diyecekler ve hesap uzmanlarının 
raporlarına dayanarak bunları kusurmuş gibi 
gösterecekler. Bunlar ve bunlara benzerleri. 
Hesap uzmanları denince, çaresiz bir Devlet 
hatırlarım. Evet, bir devirde bazı kimselerin iğ
neden ipliğine varıncaya kadar bütün varlıkla
rı gayri meşru iktisap addedilerek isbatı isten

miş ve o zamanki hesap uzmanlarının raporları
na dayanılarak hemen 4 hepsinin yüzhinlerce, 
milyonlarca lira suiistimal yaptıkları kabul ve 
Devlet radyolarından umumî efkâra ilan edil
miştir. Sonunda hepsi beraet etti. Âmme vic
danının mahkûm ettiği bu zihniyet de çırıl çıp
lak ortaya çıkarılmış oldu, aynen şimdi ola
cağı gibi. 

Aziz arkadaşlarım, yine bazı üyeler muha
lefet şerhlerinde, Adalet Partili Komisyon üye
lerince tanzim edilen raporda Demirel ve eşin
den bahsederlerken «Sayın» tabirini kullan
dıklarını da tenkidediyor ve suçlulara böyle hi-
tabedilmez diyorlar. Türk Milletinin en çok sev
diği ve tuttuğu bir partinin lideri olan eski bir 
Başbakana soruşturma sırasında da olsa, mu
halefet şerhinde de olsa, Umumî Heyetteki gö
rüşmelerde de olsa kibar bir lisanla hitabetmek 
yerine, Anayasamızın da hoş görmediği çirkin 
«sanık» kelimesinin üzerine basarcasma tekrar 
tekrar kullanmak Meclis adap ve teammülüne 
olduğu kadar muaşeret adabına da uygun düş
mez sanırım. Şahısları adına hareket edecekleri 
yerlerde kimse onlardan saygılı bir tavır ve 
ifade beklemez; ama Türkiye Büyük Millet Mec
lisi namına vazife görürken sinirlerine hakim 
alarak her üyeye olduğu gibi eski Sayın Baş
bakanlara da saygılı kelimeler kullanmasını is
temek bizim hakkımız, uymak da onların vazi
fesidir. Bazı insanlar doğuştan, bazıları da hâ
diselerin tesiri ile sonradan kinli olabilirler; 
ama millî iradenin mümessili olan.. 

HİLMİ TÜRKMEN (içel Milletvekili) — 
Senin gibi olmuşlar. 

NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Merak 
etme seni müdafaa ediyorum. 

Ama, millî iradenin mümessili olan heyeti 
âliyeniz namına vazife görürken kinsiz hare
ket etmek zorundadırlar. Buna güçleri yetmi
yorsa lıiç olmazsa kinlerini belli etmemeye ça
lışmalıdırlar. Sayın Demirel'in, parti arkadaş
larından, soruşturma açılmasına müspet oy ver
meleri ricasına rağmen Adalet Partili üyelerin 
bir kısmı bu ricaya uyarak ve bir kısmı uy
mayarak oylarını belirtmişlerdir. Buna muka
bil, bu dört sayın üye ile salonda mevcut bu
lunan üyelerinin tamamı soruşturmanın açıl
ması lehinde yani Sayın Demirel'in aleyhinde 
oy kullanmışlardır. Acaba Adalet Partili Ko-
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misyon üyelerine karşı demeyan ettikleri suç
lamaların, kendileri için söylenemeyeceği ne
ticesine nereden ve nasıl varmışlardır? Hissî 
olan bu üyeler, bu basit mukayeseyi bile düşü-
nemeden bunu muhalefet şerhlerine işlemeyi 
bir zafer gibi görmüş ve kuvvetli bir delil gibi 
ortaya atmaktan çekinmemişlerdir. Meclislerin 
kararlarını her zaman Adalet Partisinin karar
ları gibi göstermek ve komisyonların üye adet
lerini ortaya atmak çıkar bir yol değildir. 
Anayasayı yaparken bu hükümleri kendileri 
koyduğu halde, itiraz edenler maalesef yine 
kendileri oluyorlar. Bu gibi lüzusuz itirazları 
bu mukaddes çatı altında sık sık tekrarlamak 
Anayasaya saygısızlık oluyor arkadaşlarım. 

Sayın Atalay'ı dinlerken kısa bir süre de ol
sa hâkimlik yapmış, Parlamentoda 22 seneye 
yakın bir müddet vazife görmüş bir devirde te-
şehhüd miktarı da olsa Adalet Bakanlığı yap
mış ve bir kaç devre Senatomuzda Başkanve-
killiği makamını işgal etmiş olduğundan insa
nın haklı olarak şüpheye düşeceği geliyor. Bu 
ne etiket, bu ne hafiflik? Bu zihniyet ve bu 
ağırlıkta olanlar için fiilin mahiyeti mühim de
ğil, hatta yapılan işlerin kanuna uygun olup 
olmamasının da ehemmiyeti yoktur. Mühim 
olan, yani onlar için mühim olan, fiile muhatap 
tutulan şahıs ve bu şahsın mensübolduğu parti 
ve partideki mevkiidir. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu gibi iftira ve 
isnatların cemiyette başka türlü tahribatı da 
oluyor. 27 Mayıs sonrası müsteşar, umum mü
dür ve vali seviyesinde ve diğer kademelerde 
bulunan dürüst, çalışkan ve namuslu memurlar
dan büyük bir kısmının birçok suçlar isnadı 
ile mahkemelere sevk edildiklerini, aylarca mah
sur, tutuklu kaldıklarını ve neticede hepsinin 
beraat ettiklerini hep hatırlarız. Bu memurla
rın, o gün için, yalnız kendileri ile birlikte en 
yalanlan çekmişlerdir. Bugün ise, memleket ve 
millet olarak hep beraber çekmekteyiz. Çünkü, 
«sütten ağzı yananların ayranı üfleyerek içme
leri» gibi, ne olur ne olmaz korku ve düşüncesi 
ile memurlar cesaretle kendiliğinden karar ala
mamakta, iş yapamamakta ve vatandaşların 
Hükümet kapılarında sürünmelerine sebebiyet 
verilmektedir. Bunun günahı memurlarda de
ğildir. Sayın DemireH lekelemek, milletin gö
zünden düşürmek ve onun mümtaz şahsiyetin

de Adalet Partisini vurmak gayesiyle, bankala
rın mahrem olması gereken muamele ve kayıt
larını, mahalle bakkallarının defteri haline ge
tirmek, dış kredilerin uluorta suiistimal edildiği 
iftira ve tezviratmı yapmak ve alabildiğine yay
mak, milletin bankalara olan büyük itimadının 
sarsılmasını ve dış kredilerin çok düşünülerek, 
kıt verilmesini intaceder ki, bundan da zarar 
görecek yine bütün bir memleket ve bütün bir 
millet olacaktır. 

işçilerimizin biriktirdikleri tahmin edilen ve 
miktarları milyarları çok aşan, dolar ve mark
larının bugün için memlekete gelmemesi de, 
buna benzer kötü zihniyetin yaşamasından ileri 
geliyor. Avrupa bankalarında yatan bu mil
yarlarla, memleketimizde nelerin yapılabilece
ğini düşünürsek, bu iftira ve tezvirlerin bu mil
lete neye malolduğu daha açık anlaşılır arka
daşlarım. 

Çok muihterem senatör ve milletvekilleri; 
kötü zihniyetin tahribatına kısaca temas ettik
ten sonra konuya dönüyorum. Görülüyor M, her 
iki isnatta da suç teşkil eden bir fiil yoktur. 
Muameleler, kanun hükümlerine ve câri teamü
le uygun olarak yapılmıştır. Bütün muameleler 
didik didik edildiği halde, eski Başbakan Sa
yın Demirel'e atfı kabil en küçük bir fiile 
rastlamak da mümkün olamamıştır. Her mües
sese ve bu müessesede çalışan bütün memurlar, 
Hükümete ve dolayısiyle Başbakana bağlı de
mektir diye, bu müesseselerde çalışanların her 
fiilî Başbakandan sorulabilir mi? Başbakanlar, 
bu müesseselerin günlük işlerinden dolayı me
sul tutulabilinir mi? Elbette hayır. Başbakanlar, 
ancak bizzat yaptığı işlerden ve verdiği kanun
suz emirlerden mesuldür. Böyle kanunsuz bir 
emir olmadığı gibi, Sayın Sırrı Atalay dahil, 
iddia eden de olamamıştır, isnat konusu fiille
rin kanunlarımıza, teamüllerimize aykırı bir 
tarafı görülmemiştir. Biran için görüldüğü farz 
ve kabul edilse, bu fiillerle Başbakanın uzak
tan ve yakından alâka ve irtibatını gösterir^ de
lil şöyle dursun, en küçük bir emareye rastla
mak dahi mümkün olamamıştır. Hepimizin kar
deşleri var. Bunlardan bazıları suç işlerse, bi
zimle ilgisi nedir? Parlamenterlerin - beni af 
buyurun - var mı, yok mu olduğu pek belli ol
mayan forslarından yararlanarak suç işledikleri 
doğru olsa bile, bu yüzden bizleri suçlamaya 
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imkan var mıdır? Bugün Sıkıyönetim Mahkeme
lerinde yargılanan veya mahkûm edilenlerin ba
baları veya kardeşleri senatör, milletvekili hat
ta bakan bile olsalar, baba ve kardeşlerini suç
lamak mümkün mü? 

Görülüyor ki, bu gibi ahvalde bir Başbaka
nın cezai sorumluluğuna gitmek şöyle dursun, 
bunu düşünmek dahi en iptidai cemiyetlerde 
bile tutulacak bir yol değildir. Delilsiz ve 
emaresiz iftira ve isnatlardan dolayı Başbakan 
veya bakanlar Yüce Divana sevkedilirse, biz 
bu Devleti ayakta tutamayız. Memleketi batırır 
ve çok yazık ederiz. Medeni bir hukuk Devleti 
olduğumuzdan haklı olarak şüphe edilir. Me
deni alemde, itibarsız bir Devlet haline düşeriz. 

Çok değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonu
na gelmiş bulunuyorum. Bu maruzatımın, bazı 
arkadşlarım üzerinde hiçbir tesiri olamayacağı
nı bilerek söz aldım. Böylece, vicdanıma ve ta
rihe karşı olan vazifemi yaptım. Şimdi çok müs
terihim. Sadrazamlık, Başbakanlık gibi büyük 
Devlet hizmetlerinde yok yere canlarını veren
ler çok görülmüş. Fakat, hayatında, böylesine 
ağır ve haksız iftira ve hakaretlere mâruz ka
lanlar az olmuştur, işte Sayın Dmirel bunlardan 
birisidir. Tanrıdan niyazım, sonuncusu, olma
sıdır. 

Biran için, bütün histerimizden sıyrılarak 
Mahkeme-i Kübra'da hesap vereceğimizi de dü
şünerek oylarımızı kullanmalıyız. Takdir, Yüce 
Meclisin çok değerli üyelerinindir. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuzdan 
dolayı hepinize teşekür eder, saygılarımı suna
rım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir 

Üyesi) — Söz sıramı Sayın Kayalara verdim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şeref Kayalar. Zaten 
ısıra onun. Buyurun efendim. 

ŞEREF KAYALAR (C. Senatosu Bursa 
Üyesi) — Sayın Başlkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin sayın üyeleri; 

Gecenin bu geç saatinde vakitlerinizi müm
kün mertebe işgal etmemeye veya vakit israf 
etmemeye gayret ederek konuşacağım. 

Şu ana kadar konuşulanları dikkatle dinle
miş olan bir arkadaşınız olmama rağmen, bir 
iki noktada tekerrürler içine girer isem, beni 
mazur görmenizi hassaten rica «derim. 

öyle sanırım ki, benim maruzatım başka 
bir yönden, bir Anayasa tahlili yönünden ola
caktır. Muhterem arkadaşlarım, raporun 49 
ncu sayfasında; «Sonucu önceden garanti al
tına alınan soruşturma» başlığı altında, karşı 
oy sahiplerinin öne sürdükleri ve arzularına 
aykırı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
bir karar sadır olduğu takdirde, Anayasa Mah
kemesine başvurmalarını sağlamaya matuf ol
duğunu sandığım bir hususa cevap vermek is
terim, evvelâ. 

Karşı oy sahipleri, Birleşik Toplantı İçtü
züğünün 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasını eleş
tirirlerken, muhalefet şerhlerinde, «Birleşik 
Toplantı içtüzüğünün 3 ncü maddesi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde hiç bir siyasî partiye 
mensubolmayanların grup kurabileceğini tes
pit-etmiştir» demekte ve «Anayasa Mahkemesi 
çeşitli kararlarında Meclislerin bütün faaliyet
lerine siyasî parti mensubu olmayan grupların 
da, kuvvetleri oranında katılabileceklerini 
hükme bağladığını» iddia etmektedirler. Be
nim, birinci konu olarak kısaca cevap vermek 
istediğim husus budur. 

Bu suretle, karşı oy sahipleri, «Soruştur
ma Komisyonu, Birleşik Toplantı İçtüzüğüne 
ve Anayasanın 85 nci maddesine aykırı olarak 
kurulmuştur...» itiraz gerekçesini şimdiden ha
zırlamak istiyorlarsa, bunda haklı olmadıkla
rını kısaca izah etmek isterim. 

Yüksek Hepetinizi fazla işgal etmemek en
dişesiyle, 1 nci Dönem, 4 ncü Toplantı, 2 nci 
Birleşim ve 2 . 12 . 1964 günlü zabıtlara geçen 
Birleşik Toplantı İçtüzüğünün hepimizi tatmin 
etmesi lâzımgelen müzakerelerini aynen oku
yacak değilim. Ancak, tetkikinize medar olur 
düşüncesiyle bu tutanakların gününü tespit et
miş bulunmaktayım. 

Tetkik edildiği takdirde görülecektir ki, 
Birleşik Toplantı içtüzüğünün ilk defa sevM 
sırasında, ikinci fıkra, yani 3 ncü maddenin 
2 nci fıkrası, teklifte mevcut değildi. Fakat 
uzun müzakerelerden sonra bu fıkra, Komisyo
nun mutabakatıyle ve Sözcü Coşkun Kırca ta
rafından bir takrir ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısında siyasî partilere 
üye olmayan kimselerin, ister senatör olsunlar, 
ister milletvekili olsunlar, bu gibi kimselerin, 
aralarında grup kurmalarına, bu grupların 
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Anayasanın siyasî parti gruplarına tanıdığı 
haklara [sahibolmamak şartiyle cevaz verilme
lidir» gerekçesi öne sürülerek teklif edilmiş
tir. 

Tutanaklarda görüleceği üzere, Niğde Mil
letvekili Sayın Mehmet Altınsoy bu takrire 
karşı çıkmış; takrir sahibi Sözcü Kırca, Sayın 
Altmsoy, Genel Kurulu uzun izahatı ve «Bil
hassa Anayasanın 85 nci maddesinde (siyasî 
parti gurubu) dendiği için, elbetteki siyasî 
parti üyesi olmayanların kuracakları gruplara, 
Anayasanın tanudığı bâzı hakları tanımaya im
kân yoktur» kat U beyanı ile ikna edebilmiş ve 
bu suretle Birleşik Toplantı içtüzüğünün 3 ncü 
maddesinin ikinci fıkrası, «Anayasanın 85 nci 
maddesinin ikinci fıkrasındaki sarahatin siya
sî parti gruplarına tanıdığı haklara halel gel
memek şartiyle» kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; tüzük teklifi yasa
ma organınca kabul edildikten sonra veya ka
nun teklifi, teklif görüşmelerinin nıüstenidat 
olarak ne kadar önemli ve değerli olduğunu 
kabul etmemeye imkân yoktur. Bunun tek is
tisnası, art fikirlere sahibolanlardır. Onlara 
ise, bu hukukî gerçeği kabul ettirmek müm
kün değildir. Çünkü, Profesör Hırsch'in de de
diği gibi,« hukuk, ona kulak verenler için ya
zılmıştır.» 

Aynı konu, 15 . 7 . 1970 günlü 18 nci Bir
leşimde, Meclis Riyaset Divanının teklifi ile ve 
komisyonların teşkil olunacağı zaman, başka 
bir açıdan tekrar ele alınmış; bilhassa Kurucu 
Meclis Anayasa Komisyonu Başkan Yardımcı
sı Sayın Paksüt'ün mukni izahatı ile Birleşik 
Toplantı Yüksek Heyetince, Anayasanın 85 
nci ımaddesinin siyasî parti grupları dışındaki 
grupların Meclis faaliyetlerine katılmalarına 
imkân olmadığı neticesine ve hükmüne varıl
mıştır. 

O halde görülüyor ki; karşı oy sahiplerinin 
düşüncelerini Yüce Meclisin müzakere tutanak
ları ve bizzat Yüce Meclis kararları tekzibet-
mektedir. 

Anayasa Mahkemesinin bu konudaki karar
lan da -ki, muhalefet şerhlerinde «Anayasa 
Mahkemesinin bu konuda kararları bizi te-
yiıdetmektedir» demektedirler- o kararlar da 
karşı oy sahiplerini değil, fakat Yüce Meclisin 
kararını ve noktai nazarını teyidetmektedir. 

Bu konuda şu kararları kısaca -tarih ve nu-
maralariyle- sayıp, zabıtlara geçirmek ve Si
zin tetkikinize, ilerde her hangi bir tetkik olur
sa, oraya sunmak mecburiyetindeyim: 

1. Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, 
cilt : 5, sayfa : 128, Esas : 987/22; Karar : 
967/22 ve 2 . 8 . 1967 günlü kararı. 

2. Anayasa Maihkemesi Kararlar Dergisi, 
cilt ; 6, sayfa : 123, Esas : 967/6, Karar : 
1968/9 ve 27 . 2 . 1968 tarihli Kararı. 

3. Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, 
cilt : 8, sayfa : 258, Esas : 1967/40, Karar : 
1970/26 ve 14 . 5 . 1970 günlü Kararı. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kararların hep
si, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısında ve meclislerde, komisyonlarda siya
sî parti grublarının Meclis faaliyetlerine işti
rak edeceklerini amir Anayasa Mahkemesi ka
rarlarıdır. 

Bu hususu bu suretle tespit ettikten son
ra; diğer bir konuyu yine kısaca ele almak is
tiyorum : 

Sayın Atalay g&çen birleşimde yapmış ol
duğu konuşmanın yazılı metninde, «Son tah-
kiikatı açma kararı kesindir. Bu konudaki is
natlara mühatabolan Başbakan veya Bakan 
isnadedilen suçlardan ötürü tam bir temize 
çıkma niteliğindedir. Siyasî bir heyetin kara
rı olduğu için, gerçekte ise bu karar daima 
eleştiri konusu olacaktır ve devam edecektir. 
Halbuki, hukuk sistemimizde, kendisine suç 
isnadedilen şahıs hakkında, hazırlık tahkikatı 
sonunda takipsizlik kararı ile ilk tahkikat so
nunda verilen men'i muhakeme kararları ke
sin değildir. Takipsizlik kararı, belli süreleri 
içinde davacı, şikâyetçi tarafından itiraz üze
rine tetkik ve karara bağlanır. Meni muhake
me kararı, bağımsız bir sorgu yargıcı kara
rı olmasına rağmen, üst bir yargıcın tasdik ka
rarma bağlıdır.» dedikten sonra, şu neticeye 
varmak istiyor. 

«Başbakan veya Bakan hakkında Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bu kazaî yetkisi mut
laka bir tasdik ile tekemmül etmelidir. Yani 
mesele, Yüce Divana mutlaka götürülmelidir.» 

Bu düşüncenin eleştirmesine geçmeden ön
ce, bir hususu hep beraber tespit etmeliyiz: 
Hep biliyoruz ki; yasama dokunulmazlığı ko
nusu, Parlâmentonun kazai yetkilerine dahil-
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dir. Aynen bugün konuştuğumuz konu gibi... 
Anayasanın 81 nci maddesi, Kurucu Mecliste 
müzakere edilmektedir ve Sayın Atalay da Ku
rucu Meclis üyesidir. Bu madde dokunulmazlı
ğın kaldırılması kararları aleyhine, Anayasa 
Mahkemesine başvurmayı temin edecek şekil
de tedvin edilmiştir. Yani, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kazai yetkisini kullanacak; bu 
karara mulhatabolan üye veya diğer bir üye 
karar aleyhine Anayasa Mahkemesine, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi dışında bir Anaya
sa organına başvuracaktır. 

Bu maddeye birçok üyeler, tahsisen Sa
yın Hazer ve bilhassa Sayın Atalay karşı çık
mışlardır. Müsaade ederseniz, Sayın Atalay'm 
bu direnişini kısa olması sebebiyle aynen oku
yayım: 

Sayın Atalay diyor ki; «Bu maddenin, yani 
meclisler kazai yetkilerini kullanırlarken, 81 
nci maddeye göre teşriî masuniyetleri refedil-
mesi takdirinde Anayasa Mahkemesine baş
vurulması maddesinin, hangi endişe ile getiril
diği malumdur. Teşriî masuniyetin himayesini 
daha çok takviye etmek.. Avusturya Anayasa
sının 141 nci maddesi dışında, yeryüzünde 
böyle bir baraj bulmaya imkân yoktur.» dedik
ten sonra, «...Eğer bu esası kabul edersek, bu 
iki organ karşı karşıya gelecektir ve bu memle
ketimizin hukukî bünyesinin içinde ayrı ihti
lâf mevzuu olacaktır. Teşriî organ, kendi iç 
bünyesine ait bir karar verecek ve bu 3 gün 
içinde Yüksek Anayasa Mahkemesine gönderi
lecektir. Yüksek Anayasa Mahkemesinin vazi
fesi, kanunların Anayasaya mugayir olup ol
madığını tetkik etmektir» diye sözlerine de
vam etmekte ve «.. Hele siyasî takdire bağlı 
kararlan, Anayasa Mahkemesine götürmek gibi 
haller, organların birbiri üzerindeki muvaze
ne ve yetkilerini içinden çıkılmaz hale sokmak, 
yerinde bir şey değildir» diyor, sözüne ilâve 
ediyor ve maddenin geri alınmasını ve verilen 
takrirlere uyulmasını teklif ediyor. Nitekim bu 
hususta kendisinin de bir takriri mevcuttur. 
Fakat diğer takrirler meyanında bu takrir de 
kabul*edilmemiş ve Anayasanın 81 nci madde
si, aynen bugün olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Bu hususu neden zikrettim? Burada bir çe
lişkiyi tebarüz ettirmek istiyorum. Sayın Ata
lay Kurucu Mecliste, Meclislerin kazai yetki

lerine bu kadar sahip; fakat şimdi tamamen 
ters bir düşünce içindedir. Bunun nedenleri
ni, kendisinin sıhhata kavuşmasını temenni ede
rek, burada izah etmeyeceğim. Kendisi biran 
evvel sıhhate kavuşur, içimize gelir. Kendisi
nin malum ve müsellem münakaşacılık kudre
tiyle karşı karşıya tartışmayı daha uygun bul
maktayım. 

Sayın üyeler; 90 nci madde Kurucu Meclise 
sevk edildiği zaman bugünkü şekilde değil
di, aynen şöyle idi: 

«Başbakan veya bakanlar hakkında Meclis 
soruşturması, Millet Meclisi kararı ile açılır. 
Soruşturma Cumhuriyet Senatosunca yürütü
lür ve Yüce Divana verilme hususundaki karar 
bu Meclis tarafından alınır» şeklinde idi. Üze
rinde en uzun tartışmalar yapılan Anayasa 
maddelerinden birisi de bu idi. Ancak madde 
bugünkü haline, o zaman Kurucu Meclis Üyesi 
olan Sayın Çelikbaş bir takriri ile gelmiş
tir. Sayın Çelikbaş takririni izah ederken; 
«Daha evvel kabul buyurduğunuz bir maddeye 
göre, Meclis soruşturmasına müteallik mevzu
lar grup kararına bağlanmadan gelecektir. 
Çünkü, siyasî mahiyette bir husus değildir; 
tamamen kazai mahiyette bir mevzudur.» de
mek suretiyle ilim sahasında ve Parlamento 
hukukunda tespit edilmiş bir hususu, mevzuun 
tamamen kazai olduğu gerçeğini ifade etmiş olu
yor. Yine takrir sahibi, «Birleşik Toplantıda il
gilinin Divanı Âliye verilip, verilmemesine ka
rar verilir.» diyor. Kurucu Meclis Genel Kuru
lunca bu takrir, Komisyonun ve sözcülerinin 
de iştiraki ile kabul edildiğine göre, takrir 
sahibinin beyanlan ve neticeden Kurucu Mec
lisin, vazıı Kanunun bu madde hakkındaki dü
şüncesi bellidir ve Sayın Atalay gibi düşünül
memiştir. Nasıl düşünülmüştür? 

1. Meclis kazaî karar verecektir. 
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Divanı Âli

ye sevk etme kararı verebileceği gibi, sevk 
etmeme karanda verebilir. 

Nitekim, bütün ilim sahasında yazılmış 
olan kitaplar Sayın Çelikbaş'ı teyidetmiş bu
lunmaktadır. 

Bu hususu da bu suretle tespit etmeye ça
lıştıktan sonra durumu ilim sahasında teşri
he devam edeceğim, kısaca. 
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Muhterem arkadaşlar, memleketimizin hu
kuk sistemine göre Devlet memurları hakkın
daki soruşturma ayrı ve özel bir usule bağlan
mış ve bu usuller 4 Şubat 1329 tarihli Memu
rin Muhakematı hakkındaki Muvakkat Ka
nunla düzenlenmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 3038 sayılı Kanunla 
değişik 279 ncıı maddesine göre, bu kanunun 
tatbikatında Bakanlar Kurulu mensupları me
mur sayılmıştır. İdare Hukuku Ord. Prof. Sa
yın Sıddık Sami Onar'm, İstanbul 1944 tarihli 
baskılı, «İdare Hukuku» adlı eserinin 876 ve 
mütaakıp sayfalarındaki bazı kısımları bura
ya nakletmekle iktifa edeceğim. Ne diyor Sıd
dık Sami Onar? «Memurlar suç ve ceza bakı
mından da fertlerden ayrı ve daha ağır birta
kım külfetlere tabidir. Bir kısım suçlar ancak 
memurlar tarafından işlenebileceği için, Ceza 
kanunları memurları fertlerden daha ağır ceza 
tehdidine mâruz bıraktığı gibi, birçok haller
de de memurluk sıfatı cezayı ağırlaştırıcı bir 
sebep sayılmıştır. Bundan maada birtakım ce
zalar da, memurun memur statüsü içinde ikti-
sabettiği menfaat ve salâhiyetlere de tesir eder 
ve bunların sukutunu mucibolur. 

Bu suçların, ağırlaştırıcı sebepleri ve ce
zaların tetkiki Ceka Hukukunun mevzuuna gi
rer. Ancak, Türk Kanun vazıı memurların mu
hakemeleri hakkında hususi ve istisnai bazı 
'hükümler koymuştur. Bu hükümler, memurla
rı halka ve adliyeye karşı himaye etmek, me
murlar vesilesiyle adliyenin idare işlerine ka
rışmamasına ve bu suretle Devlet uzuvları ara
sında vazife, ayrılığı ve iş bölümü prensibini 
tahakkuk ettirmek maksadıyle konulmuştur». 
Yazının birçok yerlerini atlıyorum. 

«Memurun istiklâl ve emniyeti; idarî ma
kamlar, adlî makamlar karşısında istiklâlini 
temin için herkesin bizzat veya müddeiumumi
yi tahrik ederek memuru ceza mahkemelerine 
sürüklemesini önlemek icabeder. Bu vaziyet me
murları birçok husumetlere mâruz bırakır. Fe
na niyetli insanların memuru korkutmak, 
işinden alıkoymak için aleyhine dâvalar açma
ları mümkündür. Memuru böyle menfi hare
ketlere karşı himaye etmek, ona emniyet, iti
mat ve cesaret vermek; onu sık sık ve sebep
siz yere mahkemelere, adlî makamlar huzuru
na sürüklenerek işinden kalmasına, masraf

lar etmesine meydan vermemek, amme hizmet
lerinin icapları ve menfaatleri iktizasından
dır. 

Bir fiilin amme hizmetleri icabına uygun 
bir hareket mi, yoksa hizmetin dışında kala
cak bir suç mu olduğunu tetkik etmek de aynı 
prensiplerin icabı olarak ihtisas ve salâhiyet sa
hibi mercilere aidolmak gerekir. İşte bu sebep
lerden dolayı memur muhakemelerin ilk saf
ihaları, yani fiilin mahiyetinin tayin ve tespiti 
ve memurun muhakeme altına alınması keyfi
yetinin hususi usullere ve idarî mercilere tabi 
olması doğrudur. Fiilin bir suç olduğu bu tarz
da tahkik ve tespit edildikten, tayin ve tes
pit edildikten sonra suçluları muhakeme eden 
ve cezalandıran adliye mahkemelerine bırakıl
ması gayet tabiîdir. Çünkü hâdise artık idarî 
olmaktan, amme hizmetleri ve idare sahasın
dan çıkmış bulunmaktadır.» 

Muhterem arkadaşlarım, profesörün idare 
hukuku ilkelerine dayanan bu fikirleri hâdi
semiz yönünden de önem taşımaktadır. Mah
kemede beraet edecek bir Başbakanı, mah
kemeye sevk etmek (Sayın Atalay'm düşün
cesi gibi) İdare Hukuku ilkelerine tam mâ
nası ile aykırılık teşkil eder. Anayasamızın 
1488 sayılı Kanunla değiştirilen 147 nci mad
desine göre; Cumhurbaşkanını, Bakanlar Ku
rulu üyelerini, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yar
gıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve 147 nci mad
dede tadadedilen müessese ve kişileri, Yüce 
Divan sıfatiyle yargılamak Anayasa Mahke
mesinin cümlei vezaifindendir. 

Bu itibarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(Soruşturma Komisyonu tarafından yapılan. 
incelemelere ve gerekçelere dayanarak Yüce 
Divana şevkine lüzum görülmediği belirti
len ve Türk Ceza Kanunu tatbikatında memur 
sayılan Sayın Demirel hakkında Yüksek Mec
lisçe de en isabetli kararın ittihaz buyurula-
cağından şüphe edilmemek lâzımgelir. Hiç 
şüphesiz Türk Ceza Kanunu tatbikatı bakı
mından, Bakanlar Kurulunun bütün mensup
ları da amme hizmeti görmekte bulunmaları 
itibariyle tıpkı Danıştay, Yargıtay Başkan ve 
üyeleri için olduğu gibi memur sayılır ve do-
layısiyle memurlar hakkındaki prensip ve uy
gulamaları Bakanlar Kurulu mensuplarına da 
tanınması hukukî bir icaptır. 
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işte Anayasanın 90 ncı maddesi bu hukuki 
gerçeklere uygun olarak bu yolda Kurucu Mec
liste tedvir edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün rahatsızlı
ğı sebebiyle aramızda bulunmayan sayın Ata-
lay'm fikirleri şayet kabul edilseydi, bu kadar 
gün Yüce Meclisi oyalamak suretiyle, içtüzük
te öngörülen hükümlerin içinde komisyonlar 
kurmak, bu komisyonları çalıştırmak suretiyle 
bu kadar bir önçalışmaya lüzum kalmaz; yani 
Yüce Divana mutlaka sevk edilmesi lâzım geldi
ği hususundaki nazariye kabul edilseydi sadece 
bir takrir ile «Falan bakanın veya başbakanın 
Divanı Âliye şevkini talebederim» demekle ikti
fa edilir idi. 

Muhterem arkadaşlar, soruşturma konusu 
yapılan hadiselerde bir suç unsuru yoksa, bun
lar usul ve kanuna göre cereyan etmiş muame
leler ise, ki Soruşturma Komisyonu durumu bu 
suretle tespit etmiş bulunmaktadır, muameleyi 
yapan daire ve müesseseler mensupları hakkın
da esasen bir sorumluluk söz konusu değildir. 
Ne vakit ki, bunlarda bir usulsüzlük ve kanun
suzluk sabit olur, o zaman bunlarda sayın Demi
r d i n nüfuzunu aramaya girilmiş midir, gidil
memiş midir bu incelenir. Eğer ortada bir yol
suzluk mevcut ise, şimdiye kadar, onlar niçin va
zifelerini kötüye kullanmak veya emniyeti su
iistimal etmek maddelerinden bir tahkikata ta
bi tutulmamışlardır? Eğer öyle ise, bunlar hak
kında takibata girişmeyenler için soruşturma 
açılması gerekmezmiydi? Halen dahi mahkeme
ye verilmiş kimse yoktur. Hemen kaydedelim 
M, bunlar hakkında adalet cihazı tahrik edildi
ği takdirde kendilerinin beraet edecekleri tabiî
dir. Bu takdirde durum ne olur? Şu olur: Soruş
turma konusu yapılan 2 madde üzerinde bu mu
ameleleri yürütenlerin sorumluluğu bahis konu
su değildir. Bir takım mugalatalarla, uydurma 
laflarla neticeye tesiri olmayacak sözlerle sayın 
Demirel Yüce Divana sevk edilecek, ama sonun
da sayın Demirel beraet edecekmiş, maksat bu 
değil. Eski Başbakanı kısa süren siyaset alanın
da yıpratmak, yıpratmış olmak düşünülmekte
dir. Bunda iyi niyet bulmaya imkân yoktur. 
Yolsuz muamele olduğu iddia olunan bu muame
lelerin, gerçekten yolsuz olduğu tespit edilme
den, güya bu yolsuz muamelelerin sayın Demi
rel'in nüfuzunu kötüye kullanmasından ileri 

geldiğini iddia etmek, mantıkla olduğu kadar, 
hukuk kuralları ile bağdaşamaz. 

Hiçbir kimse kendisinin suçsuz olduğunu 
ispatla mükellef değildir. Beraeti zimmet asıl
dır. Bu, değişmeyen bir hukuk kaidesidir. Sayın 
Demirel hakkında soruşturma açılmasını teklif 
edenler ortaya hiçbir delil koyamamış oldukla
rı gibi, yapılan soruşturmada sayın Demirel'in 
suçluluğu tespit olunamamış, komisyon kararı
na muhalif kalanlar dahi kararın aksine hiçbir 
^lelil ve mesnet göstermemişlerdir. 

Diğer önemli bir noktaya da dokunup sözle
rime son vermek istiyorum, 

Demirel Hükümeti 12 Mart 1971 tarihinde 
çekilmiş; Başbakanlığa tarafsız bir zat getiril
miş ve partilerüstü bir Hükümet kurulmuştur. 
Soruşturma Komisyonu raporunun tetkikinden' 
anlaşılacağı üzere, 12 - 13 Kasım 1971 tarihin
de, Demirel'in iktidardan çekilmesinden tam 8 
ay sonra T. B. M. M. nin yaptığı birinci Birleşi
minde soruşturma açılması kararlaştırılmış; ko
misyon teşekkül etmiş, çalışmalarına başlamış 
ve soruşturmalar tamamen sayın Erim'in parti
lerüstü Hükümeti zamanında yapılmıştır. Ba
kanlar ve Sınaî Yatırım Bankası tarafından 
gerekli cevaplar tam bir serbesti içinde verilmiş 
bulunduğundan, soruşturma safhasında herhan
gi bir tazyik ve nüfuzun söz konusu edilmesi 
mümkün görülmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, hadisede Divanı 
Âli'ye şevki icabeden bir hesap yoktur. Bunu 
Anayasa Mahkemesi hangi suretle bir karara 
bağlamıştır. Bu noktai nazarımızı, kısaca izah 
etmeli isterim. 

Daha evvel belirtmiş olduğum veçhile, teş
riî masuniyet müessesesinin Meclislerde işleme
si de bir karni vazifeyi icabetirmektedir. Meclis
lerin kazaî murakabesini icabetirmektedir. Cum
huriyet Senatosunda beş Tabii Üyenin teşriî ma
suniyetinin ref'i sırasında, teşriî masuniyetin 
ref edilmesi yolunda konuşan arkadaşlarımız; 
«içtüzüğümüzün 140 ncı maddesi isnadın ciddî 
olmasını nazarı itibara almaktadır» demişler 
idi. Karşı fikirler ise; «140 ncı maddede kasde-
dilen isnadın ciddî olması değil, müstenidatın 
ciddî olmasıdır. Bu tabiî üyeler hakkında müs-
tenidat ciddî değildir. Bu itibarla teşriî masuni
yetin ref edilmemesi lâzımgelir» şeklinde idi. 
Meclislerde olduğu gibi, o gün de çoğunluk oyu, 
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teşriî masuniyetin kaldırılması seklinde tecelli 
etti ve mesele Anayasa Mahkemesine intikal et
ti. 

Şimdi arkadaşlarım, beş Tabiî Vlyeye isnade-
dilen suç, 15 sayılı Kanuna müstenit hiyanet-i 
vataniye suçu idi, Anayasa Mahkemesinin yine 
Kararlar Dergisi 7 nci ciltten kısaca arz edece
ğim, Esas 1968/69 ve sıralıyor 79'a kadar her 
tabiî üye hakkında ayrı ayrı Karar 1969/1.. 
2 . 1 . 1969 günlü kararından kısaca bir kaç sa
tırı okumak istiyorum. Diyor ki Anayasa Mah
kemesi; «Anayasa Mahkemesinin burada yapa
cağı iş, subut yönünden değil, ancak isnadı cid
dî olarak nitelemenin mümkün bulunup bulun
madığı bakımından ve sadece bu yönden aydın
latacak kadar delillerin üzerinde durmaktır.» 
dedikten sonra; «görülüyor ki; 5 tabiî üyeye is-
nadedilen suç, ciddî ve ağırdır.» Anayasa Mah
kemesi de aynı noktai nazarı kabul ediyor, «is-
nadedilen suç, ciddî ve ağırdır. Çünkü hiyanet-i 
vataniye suçu ile müttehem idiler. Fakat, burada 
asıl önemli olan ve üzerinde durulması gereken 
suçun değil, yapılan isnadın ciddî olup olmadı
ğıdır» diyor ve neticede de isnadın ciddî olma
dığına, çünkü isnat bir şahitten ibaret bulundu
ğuna mütedair kararını veriyor ve bu esbabı 
mucibe ile beş tabiî üyenin dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mütedair olan kararı iptal edi-

Şimdi bununla bir mukayese yapmak istiyo
rum. Burada bir kazaî vazife yapıyoruz, orada 
da bir kazaî vazife yapıyor idik. Oradaki isnat 
hiyaneti vataniye suçu idi. Buradaki isnada na
zaran daha ağır bir isnat idi, Anayasa Mahke
mesi bunu kabul etmiş. Orada müstenidat bir 
tek şahitten ibaretti; fakat arkadaşlarım teknik 
hususları ve zabıtları izah ettiler, burada hiç bir 
müstenidat yoktur. O halde, isnat müstenidat 
gayri ciddî olduğuna göre, Anayasa Mahkeme
si, teşriî organın kazaî vazifesinden dolayı bir 
kimsenin teşriî masuniyetinin kaldırılamayaca
ğına veya bir kimse hakkında Divanı Âlî'ye sevk 
kararı verilemeyeceğine dolayısiyle karar ver
miş bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sayın Atalay'm geçen birleşimde yazılı ola

rak okumuş bulunduğu beyanını burada kısa 
pasajlar almak suretiyle sizlere arza çalıştım. 
Ne diyor sayın Atalay; «T. B. M. M.'si bu mese
le hakkında karar veremez. Mutlaka mesele Di

vanı Âlî'ye intikal ettirilmelidir» 90 ncı madde
nin tedvini sırasında Kurucu Meclisin bu mese
leyi nasıl tezekkür ve kabul ettiğini izaha çalış
tım. 

Şimdi arkadaşlarım, eğer sayın Atalay'm 
noktai nazarını kabul ederse, Anayasanın 90 
ncı maddesinde bir tadilat yapmak zaruretinde 
kalırız. 90 ncı madde ne diyor sarahaten; «Baş
bakan veya Bakanlar hakkında yapılacak so
ruşturma istemleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Birleşik Toplantısında görüşülür ve ka
rara bağlanır.» Nasıl karara ?=. Ademî mesuliyet 
kararı verilebilir. Kurucu Meclisin bunu nasıl 
anladığın, bu maddenin bu suretle tedvinine bir 
takrir ile imkân veren sayın Çelikbaş'm beyan
larını, biraz evvel okumak suretiyle, arza çalış
tım. 

Muhterem arkadaşlarım, son söz olarak bir 
hususu zikrederek yüksek huzurlarınızdan ay
rılmak isterim. 

Hepimiz evvelâ hukuka riayetkar olalım. Bir 
Türk Başvekili için bu yolu açtığımız takdirde, 
esasen Anayasanın icradan esirgediği yetkiler 
muvacehesinde korkarım Devleti teşkil eden 
en mühim unsurlardan biri olan yürütme kuv
vetini Anayasadan çıkarmaya mecbur kalırız. 
Bu takdirde, 1924 Anayasasına dönmüş olmayız; 
fakat bu unsurlardan bir tanesini Devletin esas
lı unsurlarından bir tanesini bertaraf etiğimiz 
takdirde, memlekette anarşiyi imkân dahiline 
sokarız ve demokratik bir rejim olmaktan çıka
rız. 

O itibarla yüksek huzurlarınızdan ayrılırken 
sizleri uzunca taciz ettiğimden dolayı özür di
ler, Komisyonun gerekçelere dayanan kararına 
müsteniden ve size arza çalıştığım şu Anayasa 
anlayışı içinde, ademî mesuliyet kararma var
manızı istirham eder, saygılarımı sunarım. (A. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Fevzi Güngör. 
MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul Mil

letvekili) — Çok sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

9/16 Numaralı Soruşturma Komisyonu ra
porunun müzakeresi şu anda millet temsilcileri 
olan Yüce Heyetinizde müzakere edilirken, ra
por hususunda ben de söz almış bulunuyordum. 

Ancak, iddia sahipleri ve ortaklarına daha 
ne biliyorlarsa açıklamalarına ve konuşmaları-
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na imkân vermek için söz sıramı kendilerine bı
rakıyorum. 

Bu vesile ile Yüce Heyetinize saygılar suna
rım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Selçuk Elverdi?... Yok. 
Sayın Hasan Basri Albayrak. Buyurun efen
dim. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sa
yın Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; 

Geçen birleşimden bu yana dinlediğim Sayın 
Komisyon Başkanı ve Sayın Komisyon Sözcüsü 
o şekilde bağıra bağıra bir uslüp içinde ve ha
kikatleri başka türlü gösterme edası içinde ko-
nuşmasalardı, belkide çok kısa bir mâruzâttan 
sonra yüce vicdanlarınıza her şeyi teslim edip 
buradan inecektim. Ama, ne yazıkki, Sayın Ko
misyon Başkanı ve Sayın Komisyon Sözcüsünün 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına konuşma
dıklarını sisler de burada saatlerce gördünüz ve 
dinlediniz. 

Muhterem senatörler, muhterem milletvekil
leri; gerçekler; ne yüksek sesle anlatma ile 
örtülebilir, ne bağırma ile başka türlü olabilir, 
ne de hırslı veya hissî konuşma ile örtbas edile
bilir. Aslında bu bir gerçektir ki, ne benim ko
nuşmamla başka türlü düşünen, benim gibi dü
şünecektir, ne de başkalarının konuşması ile ben, 
gerçekleri inkâr edeceğim. Ne. Saym Orhan 
Cemal Fersoy gibi, kimsenin aklından şüphe 
ettiğimi söyleyeceğim, ne de âdeta başkalarını 
düşüncesizlikle, gerçekleri görememezliklc veya 
idraksizlikle itham edeceğim. 

ORHAN AKÇA (Cumhuriyet Senatosu Kü
tahya Üyesi) — Ne söyleyeceksen söyle. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Sayın Sezgin, sizi günlerce ve dakikalarca bu
rada dinleyen... 

BAŞKAN — Sayın Sezgin size hiçbir şey söy
lemedi efendim. 

REPET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Ben hiçbir şey söylemedim, Ağzımı dahi aç
madım. (A. P. sıralarından «Anlaşılmayan mü
dahaleler) 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Peki.. (Gürültüler) 
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I NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon Milletvekili) — Başkaları söyledi, ne fark 
eder. 

BAŞKAN — Saym Çakıroğlu, yapmayı
nız. 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon Milletvekili) — Bir yanlışlık olmuş, ne var 

I bunda. 

BAŞKAN — Efendim, yanlış olduğu söylen
di, siz neden araya giriyorsunuz? Efendim, siz 

I de lütfen... 
HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarımdan, bana söz atıldığı 
zaman başkalarının savunmasını lütfen kesmele-

I rini istirham ediyorum. Çünkü, bendeniz ce
vap verecek durumdayım. Umulur ki, söz atan-

I lara lâyik şekilde cevap verdirmesinler. Ama 
I ben, onların.seviyesi ile değil de yine kendi se-
I viyemle cevap vereceğim. (A. P. sıralarından 
I «Anlaşılmayan müdehaleler, gürültüler») 

I BAŞKAN — Benim, Meclisten müdahale et-
I memelerini, sizlerden de müdahale edenlere ce-
I vap vermemenizi rica etmek vazifem. 
I HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
I Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki saym üyesi 
I bir önerge vererek, üyelik sıfatlarını ve vazife-
I lerini yapmak üzere Büyük Millet Meclisine 
I müracaatte bulunmuşlar, demişler ki; «Eski 
I Başbakan Saym Süleyman Demirci'm kardeşle

ri ORMA Şirketinin ortakları, kurucuları ola-
I rak, Özel Yükseliş Kolejinin sahipleri olarak 
I kredi yolsuzluğu ve yatırım indiriminden usul-
I süzlük yapılmak suretiyle faydalanmışlardır.» 
I iddia bu. Bunu, Komisyonun Saym Başkanı 
I ve Saym Sözcüsü belirtiler, dört ay tahkikat ya

pıldı. 
I Muhterem arkadaşlarım, tahkikat esnasında 
I ne şekilde davranan bir arkadasınız olduğumu 
I Saym Komisyonun üyeleri çok iyi bilirler. Bir 
I defasında veya birkaç defasında apaçık olarak, 
I hiç kimsenin yanında olmamak, hiç kimseyi sa

vunmamak bakımından dedim ki; muhterem ar-
I kadaşlarım, «biz burada savunma mı yapıyoruz 
I yoksa soruşturma mı yapıyoruz.» Bu, maalesef 

bir - iki üyemizi de her nedense tedirgin etti. 
I O şekilde bir görüşün, bir tutumun içinde tah-
I kikata devam ettik. 
I Muhterem arkadaşlarım, Komisyon Başkanı, 
I her ne kadar burada bağıra bağıra söyledilerse 
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de, - ben de aynı şeyi arz edeyim - şayet, bu 
tahkikat esnasında vicdanımın vereceği sese ve
yahut da gerçeklere göre, belgelere göre Sayın 
Süleyman Demirel lehinde bir netice bulsa idim, 
hiç kusur etmeden, gözümü kırpmadan «kabul» 
diye imza atacaktım. Ama, ne yazık ki, şimdi 
arz edeceğim hususlardan ötürü muhalefet şer
himi verdim ve şimdi de huzurlarınızda muhale
fet şerhini niçin yazdığımı arz edeceğim. 

Muhterem üyeler, elimizde iki konu vardır. 
Birisi, ORMA'dır. Avrupa Yatırım Bankasın
dan kredi alırken «usulsüzlük yapılmıştır, ace
le yapılmıştır, görülmemiş bir şekilde işlemler 
yapılmıştır» deniyor. 

Bir tanesi de «özel Yükseliş» meselesidir. 
Şimdi, ORMA'ya yapılan işlemleri üç bölüm

de inceliyoruz. 
Bir tanesi, Planlama Teşkilâtmdadır, bir 

tanesi Smaî Kalkınma Bankasmdadır, bir tane
si de, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında-
dır. 

ORHAN AKÇA (O. Senatosu Kütahya Üye
si) — (Anlaşılamıyan müdahalesi) 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon Milletvekili) — Dalkavuk ne olacak. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Akça.... 
Sayın Çakıroğlu siz ne oluyorsunuz bu duru

munuzla?.. 
NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab

zon Milletvekili) Doğrunun yanındayım. (Gü
lüşmeler) 

HASAN BÂJSRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım.... (A. P. sıralarından, 
«Günaydın Gazetesi mi yazdı» sesleri).. Günay
dın Gazetesi değil de Akşam Gazetesi ile Hür
riyet Gezetesindedir. Ne demek istediğimi an-
landmız herhalde.... 

BAŞKAN ~~ AÜfoayraık, ben size peşinen ri
ca ettim. Hem ben görevimi yaptım. Sizin ce
vap vermeniz doğru değil. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
ORMA'daki işlemleri bir bir arz ediyorum. 
öyle geliyor ki, muhalefet şerhini burada bir'bir 
okuyacağım ve maalesef zamanınızı da alacağım. 

Devlet Planlama Teşkilâtı 1988 programında , 
Orman Ürünleri Sanayii için şu şekilde kayıt
lar vardır : 

1. — Terakki Kolektif Şirketinin kuracağı 
tesis ikinci Beş yıllık Plana ve 1968 progra

mındaki esaslara uymadığı halde, Devlet Plan
lama Teşkilâtı 18 . 11 . 1908 tarihli 39 numaralı 
teşvik belgesini vermiştir. 

2 — Soruşturma esnasında Devlet Planlama 
Teşkilâtının, ilgililerin, bu konu ile ilgili ce
vapları çok enterasan ve enterasan olduğu ka
dar da tatmin edici olmaktan uzaktır. Çünkü, 
verilen 39 numaralı teşvik belgesi, 1068 prog
ramının 17,20, 123,246 ncı sayfalarındaki esas
lara tamamen aykırıdır. 

Burada bir sayın üye, herhalde Orhan Ce
mal Fersoy idi, dediler ki, «Plan ve program
lar Anayasaya aykırı değildir» 

Muhterem üyeler, aslında ptfoigramlarüı, 
planların Anayasaya aykırı olduğunu kimse 
iddia etmemektedir. Ancak, Terakki Kolek
tif Şirketine, Planlama Teşkilâtı Teşvik ve uy
gulama Dairesi belge verirken plana ve prog
rama aykırı hareket ettiği iddia ediliyor ve bu 
gerektir. 

1968 programındaki kontrplak, lif, yonga 
levha ve kaplama tesislerine ait teşvik edici 
bir hüküm olmamasına rağmen Terakki Kolek
tif Şirketi teşvik belgesi almıştır. 

Yine 1968 programındaki esaslara göre, ku
rulacak tesislerin ihracata yönelmiş olması ki, 
teşvik unsurundan faydalansın. Kaldı M, Te
rakki Kolektif Şirketinin kurduğu tesisin dün
yadaki benzerleri ile rekabet edemeyeceği Dev
let Planlama Teşkilâtının Gümrük İndirim Şu
besinin yaptığı tetkikten de anlaşılmıştır. Ni
tekim firma, 25 . '5 . 1909 tarihli müracaatı ile 
kapasitenin genişletilmesinin uygun olacağını 
ifade ederek durumu itiraf etmektedir. 

1908 programında bulunmadığı halde 
19Ö9 programına ilâve edilen kontr
plak, lif, yonga levha ve benzeri te
sislerle ilgili ilâvenin yapılma sebebiyle 
ilgili sorulan, soruşturma esnasında, bütün so
rular tatmin edici cevap alamamıştır. 39 numa
ralı teşvik belcesinin değiştirilmesi ve 120 sa
yılı teşvik belcesinin verilmesi ile ilgili işlem
lerde Terakki Kolektif Şirketinin nasıl korun
duğu ve özel işleme tabi tutulduğunu apaçık 
ortaya koymaktadır. Nitekim, proje hakkında 
verilen raporun tarihi 26 . 7 . 1969 belgenin 
tarihi ise, dikkatinize arz ediyorum; 25.7.1969'-
dur. Burada bir nebze durmak isterim. Belge 
ile ilgili raporun tarihi 26 . 7 . 1969, belgenin 
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tarihi ise 25 . 7. 1969 yani bir gün önce belge 
veriliyor. Belge ile ilgili rapor birgün sonra 
Planlamaya veriliyor. Bu tarih farkı hiçbir il
gili tarafından ciddî ve tatmin edici şekilde 
açıklanamamıştır. Sayın Komisyon Başkanı, 
sayın Komisyon Sözcüsü her ne kadar 62 tane 
şahit dinlediklerini söylemekte iseler de, bunla
rın da, biraz sonra ne şekilde olduğunu arz ede
ceğim. 

1969 Programı hazırlanırken Terakki Kolek
tif Şirketine verilen 39 numaralı teşvik belge
sindeki proje ile kurulacak tesisin dış pazar
larda rekabet gücünün olmadığı biliniyordu. 
Onun için 1969 programında aynen; «Kontr
plak, lilf, yonlga leviha ve 'benzeri tesisler, ihraca
ta yönelmiş kereste fabrikaları, ahşap mobilya 
sanayii, fabrika artıklarını değerlendiren tesis
ler...» deniyordu. Bilhassa, «ihracata yönelme» 
ibaresi, minareye kılıf zihniyetini en açık şekil
de göstermektedir. 

Muhterem üyeler, şimdi Planlamada ikinci 
Beş Yıllık Plana ve programlara aykırı nasıl 
işlemler yapıldığını kısaca arz ettim. 

Şimdi Sınaî Kalkınma Bankasındaki işlem-
lerede kısaca göz atalım. Sınaî Kalknıma Ban
kasındaki Terakki Kolektif Şirketi ve ORMA 
ile ilgili işlemler de çok enteresen ve cabili 
dikkattir. Sınaî Kalkınma Bankası hususi bir 
banka olmamakla beraber teamülleri ve statü
sü bakımından bazı prensiplere riayet etmek 
zorundadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

A) Sınaî Kalkınma Bankası aracı bir or
gan olup, dış krediler için, hukukî bakımdan 
borçlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetidir. 
Zabıtlardan tetkik edildiği zaman, Sınaî Kal
kınma Bankası Genel Müdürünün, Genel Mü
dür Muavininin ve öteki ilgililerin ifadeleri bu 
gerçeği apaçık ortaya koymaktadır. Avrupa 
Yatırım Bankasından Türkiye'ye kredi alınır
ken Hükümet doğrudan doğruya Avrupa Ya
tırını Bankasının muhatabıdır, Sınaî Kalkınma 
Bankası aracı bir kuruluştur. 

B) Dış kredilerin bu banka aracılığı ile 
kullanılabilmesi için Devlet Planlama Teşkilâ
tının teşvik ve uygunluk belgesi vermesi gere
kir. 

Biraz önce Planlama Teşkilâtının Teşvik ve 
Uygulama Dairesi tarafından Terakki Kolektif 
Şirketine teşvik ve uygulama belgelerinin nasıl 

verildiğini arz ettim. Terakki Kolektif Şirketi 
veya ORMA nın Sınaî Kalkınma Bankasında 
özel bir muamele gördüğü aşikârdır. O da şöy
ledir : 

1. Ortakların durumu hakkında malûmat 
verilirken, Şevket Demirel, Ali Demirel ve Yıl
maz Şener'in devrin Başbakanının kardeşleri 
ve kayınbiraderi olduklarının yazılması normal 
ölçülerle izah edilemez. Mesele buraya gelmlş-
ken, bir hususu muhterem dikkatlerinize arz et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, önerge sahiplerin
den Sayın özer ölçmen 12 . 11 . 1971 günkü 
Birleşimde bu rapordan bahsederken diyor ki; 
«Avrupa Yatırım Bankası nezdinde Sınaî Kal
kınma Bankası İngilizce yazılmış bir rapor gön
dermiştir. O raporda şirket ortaklarından, ku
rucularından Şevket Demirel'm, Ali Demirerin, 
Sayın Süleyman Demirel'in kardeşleri ve Yıl
maz Şener'in de kayınbiraderi olduğunu yazı
yor.» O konuşmayı dinleyen Sayın Demirel 
oturduğu yerden «Hepsi yalan diyor.» O günün 
eski Dışişleri Bakanlarından, bu işlemlerin yü
rüdüğü devrin Dışişleri bakanlarından Sayın ih
san Sabri Çağlayangil de diyor ki; «Benim ha
berim yoktur.» Şimdi bunların hangisinin ya
lan, kimin yalancı olduğunu, kimin haberinin 
olduğu veya olmadığını vesikalarla arz edece
ğim. Sayın Özer ölçmen'in Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Birleşik Toplantısı huzurunda 
İfade ettikleri konu şu : Raporun Türkçesi bi
zim sayın üyelerin dosyalarında ve Soruşturma 
Kurulunun dosyasında mevcuttur. 

Kurucular ve sermaye durumları başlığı al
tındaki rapor : 

«1. Şevket Demirel, Başbakan Süleyman 
Demirerin kardeşidir.» Aşağısı uzun, açıklıyor. 

Ali Demirel; Şevket Demirel'in küçük kar
deşidir. 

Yılmaz Şener; Terakki Kollektif Şirketine 
240 000 lira ile ortaktır, Başbakan Süleyman 
Demirebin eşi Nazmiye Demirel'in kardeşidir.» 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul Millet
vekili) — Sayın Nazmiye Demirel. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Öyle yazıyor hanımefendi. Ben, raporda ne ya
zıyorsa onu okuyorum. 

Raporu Sınaî Kalkınma Bankası.. 
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N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Sayın olur tarafı mı kaldı yani? 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, çok müdaha
le ediyorsunuz ve hakikaten çok haksızlık ya
pıyorsunuz. t 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLÜ (Trabzon 
Milletvekili) — Oraya neye müdahale etmiyor
sunuz? 

BAŞKAN — Efendim, oraya da söyledim 
şimdi. O sayın dedi, ama sizin söylediğiniz söze 
bakınız Sayın Çakıroğlu. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Orada ne yazıyorsa onu oku
yor. 

BAŞKAN — Efendim, okuyor veya okumu
yor, siz niçin hareketleniyorsunuz? Hakikaten 
ben sizi anlayamıyorum, hem eski tanıdığım bir 
insan olarak anlayamıyorum. 

EKREM DİKMEN (Trabzon Milletvekili) _ 
Aşağıdan laf atarlarken niye müdahale etmi
yorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel Orhan 
Akça'yi ikaz ettiğimi nasıl unutuyorsunuz? 
Efendim, «sayın» dedi, başka bir müdahale 
yok. 

EKREM DİKMEN (Trabzon Milletvekili) — 
Bu sırayı bellemişsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Dikmen, «sayın 
deyiniz» dedi, bütün müdahale bundan ibaret, 
devam etse ona da müdahale ederim. 

Buyurun sayın hatip. Efendim lütfen müda
hale etmeyin ve müzakereleri müşkülleştirme-
yin, rica ediyorum. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Efendim, eğer raporu bendeniz Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yüce üyelerine arz etmiş ol
saydım, mutlaka Sayın Nazmiye Demirel der
dim, ama raporda öyle yazılmış, öyle okuyorum. 
Hanımefendi kusura bakmasınlar. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bir gerçeği 
burada arz etmek istiyorum : ıSayın ölçmen, 
burada bu konuyu anlatırken, diyorlar ki, «Dı
şişleri Bakanlığında da işler büyük bir süratle, 
şifrelerle emredilmiştir, işlem yapılmıştır, gidil
miştir, gelinmiştir, bunlar yalan deniyor ve o 
devrin Dışişleri Bakanı da haberim yok diyor.» 
Şimdi, ıSaym Süleyman Demirel : «Hepsi yalan» 
diyor. Hepsinin yalan olmadığını arz ettim, hiç
birinin yalan olmadığını arz ettim. Şimdi de, 
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eski Dışişleri Bakanının : «Benim haberim yok
tur.» dediği acaba doğru mudur, onu arz ede
yim. 

Muhterem üyeler, Avrupa Yatırım Bankası
nın, bizim Ortak Pazar Daimî Delegemiz, Bü
yükelçi ve şimdi Maliye Bakanı olan ıSaym Zi
ya Müezzinoğlu'na tahkikat sırasında bu konu
yu sorduk. Tabiî sorularımız arasında Sayın Sü
leyman Demire]'in kardeşleriyle ilgili izahatın, 
oraya giden raporda olup olmadığını da sor
duk. Çünkü, daha önce Maliye Bakanlığından 
Hakkı Özkazanç isminde bir sayın üyeyi de din
lemiştik. Demişlerdi ki : «Evet bize gelen ra
porda böyle izahat vardı, biz de bunu uygun 
bulmadık çıkartmak istedik, çıkardık. Bundan 
Sayın Ziya Müezsinoğlu'nun da bilgileri var.» 

Aslında muhterem üyeler, bu rapor her ne 
kadar Avrupa Yatırım Bankasına Maliye Bakan
lığı ve Dışişleri Bakanlığımız yolu ile gönderil
miş ise de, ayrıca bu raporun bir sureti Sınaî 
Kalkınma Bankası tarafından doğrudan doğru
ya Avrupa Yatırım Bankasına gönderilmiştir. 
Bunun, bizim Maliye Bakanlığımız veya Dışişle
ri Bakanlığımız kanaliyîe gitmesi veya gitme
mesi pek önemli değil. Şimdi, esas önemli olan, 
eski Dışişleri Bakanı, Sayın özer Ölçmen konu
şurken «Benim haberim yok.» eliyorlar. 

Sayın Ziya Müezzinoğlu verdiği ifadede şöy
le diyorlar : 

«Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasının, hazır
lanmış olan bu projenin mahiyeti ile finansman 
ihtiyacı hakkında bilgi ve tahlillerini ihtiva eden 
raporda bu teşebbüsten, hazırlanan malî imkân
ları ve iş durumları yanında, zamanın Başba
kanı ile karabetlerinin belirtilmiş olması dikka
ti çekmişti. Raporda böyle bir hususa değiniî-
mesini şahsan olağan görmediğim için durumu, 
o sırada bir toplantı münasebetiyle Brüksel'de 
bulunan Dışişleri Bakanı Sayın Çağlayangil'e 
intikal ettirdim.» Şimdi, muhterem arkadaşla
rım; bu noktada çok önemli bir hususu arz et
mek istiyorum : 

Şimdi bir hadise var, bir işlem yapılıyor. 
Gönlüm isterdi ki, Sayın Komisyon Başkanı ile 
Sözcüsü ve onlardan önce konuşan arkadaşlar da 
hakikaten kusurları, olabilen işlemleri olduğu gi
bi yüce huturlarınıza getirseler; Sayın Demirel' 
le illiyet rabıtası olup olmadığını ondan sonra 
tahlil etselerdi. Ama ne yazık ki, hakikatler 
çok ayrı izah edildi, çok ayrı gösterildi. 
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Şimdi, bu konu üzerinde muhterem dikkat
lerinizi bilhassa üzerine çekmek isterim. Bir ta
rafta bir devrin Başbakanlığını yapmış sayın 
bir yetkili, bir tarafta da bir devrin Dışişleri Ba
kanlığını yapmış sayın bir yetkili var. Bu ko
nularda, bir tanesi haberim yok diyor, bir tane
si de çok şey, hepsi yalan diyor. Bu noktada 
biraz düşünmek icabediyor. Biz Devlet idaresi 
mi yapıyoruz, yoksa küçük hesaplarla bir kısım 
şeyleri örtbas etmek mi istiyoruz? Ne olurdu; 
o devrin Dışişleri Bakanı deseydi ki, hakikaten 
gittim gördüm, doğrudur, lüzumsuzdur, bu isim
lerin yazılmasına ihtiyaç, yoktu, ne olursa ol
sun ; Avrupa Yatırım Bankası değil, Dünya Ya
tırım Bankası, Amerika olsun, Japonya olsun, 
bir devrin Başbakanının kardeşlerinin ismi ya
zılıyor; kredinin almışında, verilişinde, çabuk-
laştırılışmda elbetteki özel işlemler olur. Ne der
seniz deyin, bu böyle olmuştur. Ama buna rağ
men ben yalanın ve yalancının kim olduğunu üs
tüne basa basa söylemek istiyorum. 

Ne olurdu, lütfen Komisyon Başkanı ve Sa
yın Sözcüsü bu gerçekleri de söyleselerdi. 

Muhterem üyeler, maruzatıma devam ediyo
rum. 

1969 yılında aynı konuda Sınaî Kalkınma 
Bankası tarafından açılan krediler içinde en ça
buk çıkan, Terakki Kolektif Şirketinin kredisi 
olmuştur. Bu bir gerçektir. Projenin tamamen 
değişmiş olmasına rağmen, Maliye ve Dışişleri 
bakanlıklarının seferber olmasına, işlevi en seri 
vasıtalarla yürütmelerinin ve büyükelçinin işi 
bizzat takibetmesinin rolü büyük olmuştur. Bu 
durum projenin özel bir işlem gördüğünün bel
gesidir. Bankanın şirketle mukavele tarihi 
16 . 1 . 1970, krediyi kullanmak için alınan te
minat mektubu tarihi 23 . 1 . 1971, kredinin 
356 695 dolarının kullanma tarihi ise 31.7.1971' 
dir. 

M. İSMET ANGI (Eskişehir Milletvekili) — 
Onu nasıl izah ettiklerini de anlat. 

BAŞKAN — Sayın Angı. 
HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) 

— Sayın Angı, sizin söylemenizle anlatmak mec
buriyetinde değilim ben. 

M. İSMET ANGI (Eskişehir Milletvekili) — 
işinize gelmez. 

BAŞKAN — Sayın Angı. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) 
— Benim işime her şey gelir, ama skin işinize 
gelmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, efendim rica 
ediyorum karşılıklı olmaz, yok böyle usûl, mü
dahale edene ben müdahale ediyorum, kesiyo' 
rum Sayın Albayrak. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) 
— Sayın Başkan, ikazınıza çok teşekkür ede
rim. Ancak, Komisyonun Sayın Başkanı, Sayın 
Sözcüsü, sayın üyeleri tahkikat esnasında böyle 
değillerdi de acaba şimdi neden böyle oldular? 
Ben buna hayret ediyorum. Tahkikat esnasında, 
(hattâ kendisi burada değil) Sayın Sırrı Ata-
lay'm karşısında bile o kadar başka türlü, o ka
dar tuhaftılar ki, ondan sonraki durumları ve 
takındıkları tavır karşısında ben adetâ ter dö
küyorum. Kusura bakmayın, bu çok garip bir 
hâdisedir. Ne olurdu tahkikat esnasında da böy
le olsalardı; belisi hakikatleri daha başka türlü 
ortaya çıkarırdık. O zaman her şey, Sayın Ata 
lay senin dediğin gibi olsun, Sayın Albayrak se
nin dediğin gibi olsun, hattâ Sayın Kürümoğlu 
(en takdir ettiğim insandır) çok defa müdaha
le etmiştir; «Çok oluyorsun» diye Sayın Başka
na. Burada af buyursun isminden bahsettim, 
özür dilerim. Kendisini hakikaten takdir ediyo
rum, hürmetim var. 

O zaman böyle değillerdi de şimdi neden 
böyle oldular, ben de hayret ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kemal Şen-
soy gazeteyi (onu da arz edeceğim) böyle yüzü
me fırlatırcasma konuştuğu için, müdahale et
tim. Bendeniz oturduğum yerden müdahale 
edilmesine hiç taraftar değilim: fakat ne yazık 
ki, öyle oluyor. Muhterem Angı'dan istirham edi
yorum, yani kendilerinin istediği gibi konuşmak 
mecburiyetinde değilim ki ben... Müsaade etsin
ler de ben hakikatleri gördüğüm gibi anlatayım. 

Muhterem arkadaşlarım, önemli noktalardan 
biri de işin tatbikatmdaki büyük hızlılıktır. Kre
dinin kullanılmasında, kredinin açılması şartı
na da ayrıca uyulmamıştır. Onu rapordan arz 
edeyim. 

Sınaî Kalkınma Bankası tarafından kredinin 
açılma şartı şudur: 18 milyon lira sermayeli bir 
anonim şirket kurulması ve ikraz mukavelesi 
süresince öz varlığının 18 milyon liranın altına 
düşmemesi, ikraz mukavelesinin 18 milyon lira 
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sermayeli anonim şirket kurulduktan sonra kul
lanılması. Bu şartlara rağmen hem mukavelenin 
imzalanması, hem. de kredinin ilk kısmı olan 
356 695 doların kullanılması tarihinde şirketin 
sermayesi henüz 500 000 TL. dır. Şirketin ser
mayesi, kredinin açılma şartına bundan 6 ay 
sonra uyabilmiş ve şirket, sermayesini 20 milyon 
TL.'na ancak Temmuz 1970 tarihinde çıkarabil-
miştir. Halbuki bu arada şirket, krediyi bile kul
lanmıştır. 

Banka, prensiplerini Terakki Kolektif Şirke
ti için, ORMA için bozmuştur. Bu, Smaî Kal
kınma Bankası Müdür Muavininin izahlarından 
ortaya çıkmıştır; zabıtlarda mevcuttur. 

Sınaî Kalkınma Bankası ile Devlet Planlama 
Teşkilâtı arasında yapılan protokola Terakki 
Kolektif Şirketi konusunda riayet edilmediği de 
ortadadır. Bu da raporlarla bellidir. 

Sanayi Yatırım Bankası ilgililerinin işlemle
rinde de, ifadelerinde de objektif olmadıkları 
gün gibi aşikârdır. 

Şimdi burada şunu arz edeyim : Avrupa Ya
tırım Bankası ile Sınaî Kalkınma Bankası ara
sındaki anlaşmada şöyle bir şart vardır: Avrupa 
Yatırım Bankası der ki; 400 bin dolardan aşağı, 
400 b'fcı ünite dekonttan aşağı kredi müracaatını 
bana gönderme. Ben ufaklarla uğraşmak iste
mem. 

Bunlar her 2 müessesenin teknik anlaşmaları
dır. Binaenaleyh Avrupa Yatırım Bankasına 
yolladığım müracaatlar hep 400 bin dolar veya 
daha büyük müracaatlardır, kredi talepleridir 
demiştir Smaî Kalkınma Bankası Genel Müdür 
Muavini... 

Banka Genel Müdür Muavini ifadesinde, Av
rupa Yatırım Bankası orta ve küçük projeyi fi
nanse etmez; büyük proje ister. Nitekim şifahî 
mutabakatımıza göre bunlar yapılır yapılmaz 
yabancılarla 400 bin dolardan aşağı kredi ihti
yacı olan projeyi Avrupa Yatırım Bankası finans
man için kabul etmez şeklinde ortaya koymak
tadır. 

Bütün bu ifadeler SUNTA isimli Firmanın 
170 bin dolarlık kredisinin Avrupa Yatırım 
Bankasına gönderilmemesinin izahı için yapıl
mıştır. Halbuki 19 . 9 . 1969 tarih ve sonuçla
nan 353 bin dolarlık, yani kontrplak firmasına 
ait bir kredi 29 . 4 . 1970 trihinde AKSA Fir
masına ait 170 bin dolarlık bir kredi ve nihayet 
22 . 5 . 1972 tarihinde HAYMAK Firmasına ait 

250 bin dolarlık başka bir kredi plaka Avrupa 
Yatırım Bankasından temin edilmiştir. 

Muhterem senatörler, muhterem milletvekil
leri; Sanayi Yatırım Bankası ilgililerinin işlem
lerde de, ifadelerinde de objektif olmadıkları or
tada. HAYMAK'a Şevket Demirel ortak ve 
İdare Meclisi Üyesidir. SUNTA ile ilgili ifade
ler çelişiktir. SUNTA'ya sağlanan krediler Avru
pa Yatırım Bankasından temin edilmemiştir. Sı
naî Kalkınma Bankası elemanları Devlet Plan
lama Teşkilâtından alınan teşvik belgesini OR-
MA'nm lehine istedikleri gibi tefsir etmektedir
ler. ORMA ile Smaî Kalkınma Bankası arasın
daki anlaşmaya uyulmadığı da uzman Ömer Gü
venç tarafından anlatılmaktadır. 

Muhterem üyeler, maruzatımın bu bölümün
de ORMA ile ilgili Ziraat Bankasında yapılan 
işlemleri arz edeceğim. 

Ziraat Bankası ile ORMA arasındaki işlem
lerin cereyan tarzı da çok ibret vericidir. 
26 . 12 . 1969 tarihli ve 125 000 lira ile ilgili ya
zışmalar... Bunu da belgelerden, raporlardan arz 
edeceğim. 

Şunu arz edeyim ki, ne şirket kurulurken 
yatırılması icabeden 500 000 liraya, ilk defa Te
rakki Kolektif Şirketi ORMA'ya inkilâp eder
ken 500 000 lira sermayeli ORMA kurulurken 
sermayesinin 1/4'ünü, yani 125 000 lirayı Ziraat 
Bankasında veya resmî bir bankada bloke etme
si icabeder. Bu para bloke edilmeden, Ziraat 
Bankası İsparta Şubesi Müdürü ve Müdür Mua
vini, işlemler yapılmış gibi Ticaret Bakanlığına 
mektup yazmışlardır ve buradan aldıkları emre 
göre de işlem yapmışlardır. Mektubu arz ediyo
rum efendim. : 

«Ticaret Bakanlığına 
Şirketler Müdürlüğü 

Ankara 

İsparta'da kurulması mukarrer ORMA Or
man Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi sermayesinin 1/4'ünü teşkil eden 
125 000 lira Şirket kurucuları tarafından Ban
kamıza bloke edilmiştir. 

Bakanlığınızın bu husustaki iş'arma göre 
ilgililere verileceği saygı ile iarz olunur. 

Saygılarımızla. 
T. O. Ziraat Bankası İsparta Şubesi 

Necati Tatlıoğlu Erdoğan Güleç 
Müdür Müdür Muavini 
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Şimdi buna göre, Ticaret Bakanlığı sayın 
Şevket Demirel'e bir mektup yazıyor : 

«Şevket Demirel 

İstiklâl Mahallesi Fatih Sokak Şener Apart
manı Kat : 4 

İsparta 

İlgi : 26 . 12 . 1969 günlü dilekçeniz. 

Kurucularından bulunduğunuz ORMA Orman 
Mahsulleri Entegre Sanayii ve Ticaret Anonim 
Şirketine ait esas mukavele uygun görülmüş.» 
Bu mukavele ile ilgili Ticaret Bakanlığının İs
parta T. C. Ziraat Bankası Şubesi Müdürlüğüne 
yazdığı yazı 

«ORMA Orman Mahsulleri Entegre Sanayii 
ve Ticaret Anonim Şirketi kesin olarak kurul
duğundan, şirket sermayesinin 1/4'ünü teşkil 
edip 26 . 12 . 1969 gün ve 1350 - 4892 sayılı 
mektubunuzla bankanıza yatırıldığı bildirilen 
125 000 liranın adı geçen şirkete verilmesi rica 
olunur. 

Paranın ödenmesinden sonra yukarıda günü 
ve sayısı yazılı mektubunuz hükümsüz sayıla
caktır. 

Ticaret Bakanı Adına 
İmza 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sermayenin 
20 milyon lira tezyidi ile ilgili mektubu da siz
lere iarz ettikten sonra, bu mektupların ne oldu
ğunu, ne olmadığını; bunlarla ilgili müfettiş 
tahkik ve teftiş raporlarını arz edeceğim. 

Ticaret Bakanlığına 

Şirketler Müdürlüğü 

Ankara 

ORMA Orman Mahsulleri Entegre Sanayii 
ve Ticaret Anonim Şirketinin sermayesinin 
500 000 liradan 20 000 000 liraya çıkarılması 
dolayısiyle artan sermayenin % 25'ini teşkil 
eden 4 875 000 lira Bakanlığınız adına bloke 
edilmiştir. 

Sermaye tezyidi muamelesinin ikmalini mü-
taakıp Bankamıza yazılacak maktuba göre ge
reken işlem yapılacaktır. 

Keyfiyet saygı ile bilgi ve tensiplerine arz 
olunur. 

Saygılarımızla. 

T. C. Ziraat Bankası İsparta Şubesi 
Necati Tatlıoğlu Erdoğan Güleç 

Müdür Müdür Muavini 
imza imza 

Ticaret Bakanlığının verdiği cevap : 
«T. C. Ziraat Bankası 

İsparta Şubesi Müdürlüğüne 
İsparta 

ORMA Orman Mahsulleri Entegre Sanayii 
ve Ticaret Anonim Şirketinin 500 000 liradan 
ibaret bulunan sermayesinin 20 000 000 liraya 
çıkarılmasına ait muamele tamamlanmış oldu
ğundan, artan sermayenin 1/4'ünü teşkil edip, 
27 . 6 . 1970 gün ve 766-2689 sayılı maktubumuz-
la Bankanıza yatırıldığı bildirilen 4 875 000 lira
nın adı geçen Şirkete geri verilmesi rica olunur. 

Paranın geri verilmesinden sonra, yukarıda 
gün ve sayısı yazılı mektubunuz hükümsüz sayı
lacaktır. 

Ticaret Bakanlığı adına 
İmza» 

Muhterem senatörler, muhterem milletvekil
leri; bu yazıldığı ve Ticaret Bakanlığına gidip 
cevap alındığını arz ettiğim (Görünüşte öyle) 
mektuplar aslında yok. 

4 875 000 lira ile ilgili mektup hakkındaki 
yazı şurada, fotokopisi muhterem üyelerin hep
sinin gözü önünde. T. C. Ziraat Bankasının Is-
parta'daki Şubesinde tahkikat ve tetkikat yap
tığımızda elde ettiğimiz neticeyi Sayın Komis
yon Başkanının ve Sözcüsünün de bulunduğu 
bir esnada tespit ettik ve fotokopisini aldık. 
Burada 766 sayılı yazı. Bakanlığa giden yazı 
öyle. Tabiî Banka Müdürü ve Muavini yazıyı 
elden veriyorlar; ama aslında yazı ne giden ev
rak defterinde var, ne kayıt dosyasında var, 
ne de hiçbir yerde yok. Ayrıca muhasebe ka
yıtlarında da hiçbir kuruş yatırılmış değildir. 
125 000 lira da aynı şekilde. 

Şimdi burada tabiî Banka Müdürü bize (ora
da mevcudolan Banka Müdürü) bulunmadığını 
söyleyince, gittik mahallinde tekikat yaptık ve 
bu fotokopiyi çıkardık. O zaman, hakikaten he-

— 637 — 



T.B.M.M. B : 13 24 . 5 . 1972 O : 1 

pimizin de üşüntüden dilimiz damağımız (tabiri 
caizse) kurudu, Sayın Başkan ve Sayın Sözcü 
de dâhil olmak üzere. Ve 20 sene Devlet memu
riyeti yapmış bir insan olarak da, hakikaten hi
cap duymadım desem doğru değil. 

Muhterem senatörler, muhterem milletvekil
leri ; demin Sayın Başkan ve Sözcü uzun uzun 
4 saatlik konuşmalarında bir tahkikattan bah
settiler. Hakikaten mahallinde gidip tahkikat 
yapan müfettişlerin raporu Sayın Sözcünün de
diği gibi değil. Arz edeyim sizlere. Müfettiş 
raporunun tarihi 10 . 3 . 1972; müfettiş Ertaş 
Ertürk'ün İsparta Şubesinde yaptığı idarî so
ruşturmaya ait raporun sunulduğu hakkında. 

Sayın Komisyon Başkanının istekleri ve Ko
misyon üyelerinin de kabulleriyle, raporun son 
bölümü zabıtlara geçmesi bakımından okundu 
ve zabıtlara geçti. Aynen arz ediyorum : 

«Sonuç : ORMA Orman Mahsulleri Entegre 
Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin kuruluş 
ve sermaye tezyidi işlemleri sırasında para ola
rak Bankamıza tevdi edilmesi gereken sermaye 
payı hakkında Ticaret Bakanlığına gerçeğe ay
kırı olarak beyanda bulunduğu; böylece mezkûr 
Şirketin kuruluş ve sermaye tezyidi işlemlerinin 
kanun ve mevzuata aykırı şekilde tekemmülü
ne sebebiyet verildiği anlaşılmıştır. 

Belirtilen fiil ve hareketleri sebebiyle, son 
savunmaları alman sanıkların cevaplarında va
rılan sonuç ve kanaati değiştirecek mahiyette 
her hangi bir beyanda bulunmadıkları; 

Bu sebeple : 
1. İsparta Şubesi eski Müdürü Necati Tat-

lıoğlu'nun Tüzüğün 189 ve Yönetmeliğin 185 nci 
maddeleri delaletiyle, Tüzüğün 184 ve Yönet
meliğin 178 nci maddelerine göre 15 günlük 
aylık kesilmesi cezasiyle tecziyelerinin ve bu ce
zanın aynen uygulanmasının, 

2. İsparta Şubesi eski Müdür Muavini Er
doğan Güleç'in Tüzüğün 189 ve Yönetmeliğin 
183 ncü maddeleri delaletiyle, Tüzüğün 183 ve 
Yönetmeliğin 177 nci maddelerine göre tevbih 
cezası ile tecziyesi gerekmekte ise de, işlemlerin 
Müdür Necati Tatlıoğlu'nun talimatı uyarınca 
yapılmış olması; mektuplarda işlemin tekem
mülü bakımından ikinci derecede imzasının 
bulunması gibi hafifletici sebepler dikkate alı
narak bu cezanın ihtara indirilmesiniin, 

I 3. Ayrıca, OEiMA Şirketinin kuruluş ve 
sermaye tezyidi işlemleri sırasında para olarak 
ödenmesi gereken sermaye payı hakkında Ti
caret Bakanlığına gerçeğe aykırı beyanlarda 
(bulunması sebebiyle, Türk Ticaret Kanununun 
305 nci maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanu
nunun 350 nci maddesinin ihlâl edilmiş olduğu 
ve Türk Ceza Kanununun 2315 nci maddesi 
hükmü gtözönünde bulundurularak ilgililer hak
kında cezai takibata tevessül edilmesinin ge
rektiği kanaatine varılmıştır. 

öte yandan, tahkik müfettişi Ertaş Er
türk'ün 9680 ihbar sayılı konu ile ilgili ola
rak düzenlediği 14 . 6 . 1971 - 19 sayılı önra-
poru ile 8 . 2 . 1972 - 1 sayılı idarî soruştur
ma raporunda da belirtildiği üzere, halen 
Çankırı Şulbesi Müdürlüğünü uhdesinde bulun
duran Necati Tatlıoğlu'nun bu görevinden 
alınarak pasif yörevlerde istihdam olunması 
yerinde olacaktır. 

Tetkik müfettişinin mütalâası : 
iSanıklar, kanun ve mevzuata aykırı şe

kilde nakit yerine, bankamıza tevdi edilen 
emre muharrer senetlerin hangi hesapta ta
hakkuk ettirileceği hususunda bankamın mev
zuatında açıklık bulunmaması s'ejbelbiyle muha
sebe kayıtlarında gösterilmediğini ileri sür
mektedirler. Halbuki, bu tip kayıtların muh
telif kıymetler deposu 6 nci teminat olarak 
alınan her türlü kıymetli evrak ve senetler 
hesabında tahakkuk ettirileceği 1951/1586 sa-

I yılı bankamız genelgesinde 'belirtilmiştir. 
l 
I Kanaatimizce, mevzuata aykırı şekilde ya

pılan işlemlerin gizlenmesi ve kayıtlar üze
rinde iz bırakılmaması maksadiyle istisnaî 
Ibir işlem yapılıp, söz konusu senetler muhase
be dışı bırakılmıştır. Diğer konularda tahkik 
müfettişinin gftrüş ve düşüncelerine iştirak 
edilmişitr. 

Başkanlığınızın mütalaası : 

Tahkik ve tetkik muffietişlerinin birbirine 
uyan kanaat ve mütalaaları muvafık görülmüş
tür. 

il. 6 nci sayfalarda açıklanan soruşturma 
sonucuna göre gereği yapılmak ve neticeden 
/bilgi verilmek üzere bu yazımızla ilişkilerinin 

i Personel Müdürlüğüne tevdi edilmek kaydıyle 
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Ticarî Krediler Müdürlüğüne havalesini arz 
ederim. 

Derin saygılarımla. 
Teftiş Kurulu Ticarî Krediler 

Başkanı Müdürü 
Cemal Baki imzada 'bulunamadı. 

Muhterem senatörler, muhterem milletve
killeri ; 

Şimdi, burada gerek ORMA Şirketi kuru
lurken, gerekse sermayesini tezyidederken, bir 
resmî bankaya yatırmakla yükümlü bulunduğu 
parayı yatırmadığı halde, Ziraat Bankası İs
parta Şubesi Müdürü ve Müdür Muavini, ger
çeğe aykırı mektup vermek ve Ticaret Bakan
lığından da buna cevap almak suretiyle ORMA 
Şirketinin Sınai Kalkınma Bankası yoluyla 
Avrupa Yatırım Bankasından nasıl kredi al
dığını da görelim. 

26 . 12 . 1969 tarihli ve 125 000 lira ile il
gili yazışmalar demin arz ettiğim şekilde Ay
rıca, 27 . 6 . 1970 tarihli ve 4 875 000 lira ile 
ilgili işlemleri de demin arz ettim. 

ORMA Şirketinin kuruluş şekli yukarıda 
açıklandığı gibi iken, yine Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası İsparta şubesinin teklifiy
le Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının Ye
nişehir Şubesi, ORMA'ya 4 milyon liralık bir 
teminat mektubu veriyor. ıSmaî Kalkınma Ban
kasına götürürülen bu mektupla 1 200 000 do
larlık kredinin kullanılması sağlanıyor. 

Şimdi, demek ki, gerçekte olmayan, banka
ya bloke edilmesi icap eden paralar; ne 125 000 
Ura, ne de 4 875 000 lira bloke edilmediği hal
de mektup almıyor, Ticaret Bakanlığı buna kar
şılık emri veriyor, ayrıca ORMA, Ziraat Ban
kası Yenişehir Şubesinden 4 milyon liralık te
minat mektubunu alıyor ve buna istinaden de 
ORMA Şirketi Avrupa Yatırım Bankasından 
kredi alıyor; 1 200 000 dolar, yani 17 - 18 mil
yon TL. 

Bankaya tek kuruş yatırılmadan, 20 milyon 
liralık şirket, yine tek kuruş olmadan ORMA 
4 milyon liralık teminat mektubu alıyor, başka 
bir bankanın aracılığı ile devlete açılan 17 - 18 
milyon lira krediden faydalanıyor. 

Şimdi, muhterem senatörler, muhterem mil
letvekilleri ; 
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Ziraat Bankası İsparta Şubesindeki işlem
ler : 

Oradaki ilgililer Devlet memurlarıdır ve bu 
işlemi rahatlıkla yapıyorlar. Elbette ki bu işle
mi yaparken ya bir çıkarları vardır, ya hatır -
gönül için yapmışlardır ya da baskı yoluyle 
yapmışlardır. Başka türlü yapılması mümkün 
değildir. Ama, şimdi tetkikat esnasında, tahki
kat esnasında gerek 'Sayın Şevket Demirel ver
dikleri ifadede, gerekse Ziraat Bankası İsparta 
Şubesi eski Müdürü Necati Tatlıoğlu ve Erdo
ğan Güleç'in verdikleri ifadelerden anlaşıldığı
na göre bu işlem yapılmış. 

Meselâ bendeniz eski müdüre şöyle bir soru 
j sordum, dedim ki : Siz müdürsünüz, Devlet me

murusunuz. Devlet memuru bir işlemi yapar
ken, yukardan emir olsun veya olmasın kanun
lara, mevzuata uygun işlem yapar. Eğer size.. 
diyorsunuz ki, «Bana hiçbir baskı yapılmamış
tır» kabul ediyorum. Ama, bu işlemi yapmanız 
için ne gibi bir sebep vardır? Kendinizi mesul 
duruma düşürdünüz. 

Bu mealde soru sordum. Meselâ, dediler ki : 
Bizim, nitekim Ticaret Bakanlığının da böyle 
bir tamimi vardır. Bloke edilecek olan para 
mutlaka nakit olarak bankaya yatırılmalıdır. 
Aksi takdirde, ilgililer mesul olacaktır. Çünkü 
menfaat karşılığı falan bu tip işlemlerin yapıl
dığı söyleniyor. 

Şimdi, bu durumu akşamdan tespit ettik, er
tesi gün Sayın Şevket Demirel'e (Bankanın 
üçüncü şahıslara karşı mesul kişisidir, yetkili 
kişisidir) sorduk bunu, bir türlü cevap vermedi. 
Tabiî dedi ki; «Ben bu meseleleri bilemem.» 
Bankanın bütün meselelerini bilen bir kişinin 
bu işlemi bilmemesi mümkün değildir, kredi al
mıştır. Nasıl almıştır, teminat mektubu nasıl 
alınmıştır, bankaya bloke edilmeden bu paralar 
nasıl ödenmiştir, ne olmuştur, şirket nasıl ku
rulmuştur, sermayesini nasıl teyidetmiş?.. Bü
tün bunlar tabiî söylenmiyor. Tabiî muhasebe
cisinden malûmat aldık. Muhasebecisi durumu 
söyledi. Tabiî nasıl söylediğini Sayın Angı siz 
de gördünüz.. Nasıl söyledi, nasıl tevil oldu, ne
ler söyledi.... 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir Millet
vekili) — Onu da söyle. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Davamla) — 
E, söylüyorum işte söylüyorum. Müsaade bu
yurun da söyleyeyim... 
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BAŞKAN — Sayın Angı, yapmayın efendim, 
müdahale etmeyin. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Diyorum ki, sayın Şevket Demirel söylemek
ten çekindi. «Muhasebecim biliyor» dedi, söy
lemedi. «Ben bilmiyorum» dedi. Öyle demedi 
mi?.. «Ben bilmiyorum» dedi. 

'Sayın Şevket Demirel dedi ki : «Bu işlemi 
ben bilemiyorum. Muhasibim vardır bu işlerle 
meşgul olan, o gelsin ifade versin.» Bendeniz 
de dahil olmak üzere karşı çıktık. Bunu söylü
yorum ben. Ama muhalseb'eci geldi, nasıl yapıl
dığını» Dedi ki... Söyleyeyim müsaade buyurun 
sayın Angı. dedi ki... 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir Millet
vekili) — Ben sizi dinliyorum, niye sıkıntı çeki
yorsunuz? Ben dinliyorum sizi. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Sıkıntı çekmiyorum. Daha söyleyeceğim var sa
yın Anlgı, müsaade buyurunuz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sermayesini 
tezyid edecek bu şirketin 27 . 6 . 1970 günü saat 
10,00 da Genel Kurulu toplanıyor, sermayesini 
tezyide karar veriyor. Şirket yetkililerinden edi
nilen bilgiye göre deniliyor ki; 20 000 000 lira
nın 1/4'ü olan 4 875 000 liranın bankaya blo
ke edildiği yetkililer tarafından söylendi.» As
lında böyle bir şey yok. 

Kararı okuyorum efendim: 
«Genel Kurulun toplanması için gerekli ço

ğunluk vardır. 
Sermayenin 20 milyon liraya tezyidi büyük 

bir memnuniyetle müşahede edildi. Sermayenin 
20 milyon olması için lüzumlu artışın 1/4'ü olan 
4 875 000 liranın Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası İsparta Şubesine bloke edildiği görül
dü. Gereği düşünüldü.» 

Bu işlem 27 . 6 . 1970 günü oluyor. Aynı 
gün bankadan mektup alınıyor. Yukarda arz 
ettiğim mektup. Şubenin müdürünün ve müdür 
muavininin imza ettiği mektup alınıyor, aynı 
gün Ticaret Bakanlığına geliyor ve üç gün için
de işler büyük bir süraJtle, büyük bir hızlılık 
içinde, heyacanla ve itina ile yürüyor, yapılı
yor. Demin sayın sözcünün buyurdukları gibi 
elbette ki Devlet memurunun dairelerde işleri 
süratle yürütmesi takdire şayandır, kabule şa
yandır. Süratle yürütmeyenleri muaheze ede
rim... Bu, bütün vatandaşlar için böyle olursa 

o memurun e'li öpülür. Böyle bir emsal daha 
yapmışisa o memur takdir edilir, taltif edilir. 
20 sene Devlet memuriyeti yapmış bir insan ola
rak bunu ara ediyorum; ama, o Devlet memu
ru böyle bir emsali başka kimseye yapmamışsa, 
sadece devrin Başbakanının kardeşlerine yap
mışsa elb etteki bu birçok insanın kafasında çe
şitli istifhamlar doğuruyor, herkes bumdan 
şüphelenmek hakkına sahiboluyor. 

Şimdi... 
KEMAL ŞENSOY (Ordu Milletvekili) — 

jyjLesölâ kim almamış söyler misiniz? 
BAŞKAN — Sayın komisyon, lütfen efen

dim. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 

Milletvekili) — Zaten mektupta «kredi veril
miş» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Kubilây imer, size de 
aynı şeyi söyleyeceğim. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Kime yapmış Sayın Şensoy, siz söyler misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, iyi ama söylemeye 
hakkınız yok. 

Eğer size söylüyorsa, sizden evvel orayı ikaz 
ettim. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, şunu arz edeyim: Ne 
şunun ne bunun, ne eski Başbakan Sayın De-
mirel'in suçlanması, ne de şu memurun, bu me
murun suçlanması asla benim kalbimden, ka
famdan geçmiyordu. Bunu size temin edeyim; 
ama bir gerçeği de kabul etmek mecburiyetin
desiniz. Gerçekleri kapamakla demokrasiyi ya
şatmazsınız. Demokrasi açıklık rejimidir. Gelin 
beraberce hakikatleri kabul edelim. Beraberce 
tahlilini yapalım, beraberce tartışmasını yapa
lım, ondan sonra... 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (C. Sena
tosu Bursa Üyesi) — O beyan yalan. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Sayın Çağlayan, yalanın ne olduğunu, yalancı
nın kim olduğunu biraz önce belgelerden oku
dum. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (C. Sena
tosu Bursa Üyesi) — Ben de size onu diyece
ğim1 şimdi., 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Evet buyurun. Ne okuyacaksınız bilmiyorum. 
İşte zabıtlardan Sayın Ziya Müezzinoğlu'nun 
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verdiği ifadeyi ben okudum. Yalanın ne oldu
ğunu, yalancının kim olduğunu söyledim. 

Şimdi, arkadaşlarım diyor ki; «62 tane şa
hit dinledik» Eğer hepsine şahit denirse çok 
adam dinledik. Hatta saatlerce konuşan insan
ları da dinledik; fakat muhterem arkadaşlar, 
size bir hususu arz edeyim. îşlemi yapana, me
selâ Necati Tatlîoğlu'na da şahit diyoruz. «Bu 
işlemi yaparken sana Sayın Başbakan Süleyman 
D emir el telmih yolu ile, ima yolu ile zımnen 
veya doğrudan doğruya bir emirde bulundu 
mu?» diye soruyoruz. E bunu, işlemi yapan bir 
Devlet memuruna, bir müdüre, bir genel müdü
re nasıl sorarsınız? Sorulur mu sorduk, ama 
dikkat buyurun... 

ORHAN" KOR (C. Senatosu İzmir Üyesi) — 
İftiraya geliyor, ona inanma! 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Hayır, siz inanırsınız veya inanmazsınız ben o 
hususta bir şey söylüyor muyum? Katiyen. 
Hangisine inanırsanız inanın, serbestsiniz. An
cak ben diyorum ki; «ben gerçeğe inanıyorum» 
Devlet memuriyeti yaptım. Bana bir tahkikat 
esnasında yaptığım bir işlemden ötürü gelseler, 
filanca size emir verdi mi, deseler, emir verdi 
desem kendimi kurtarmış oluyor muyum? Bu
nu nasıl sorarsınız? Bunu nasıl bir belge ola
rak kabul edersiniz? Bana emir verdi desem; 
peki emir verdi ise ne için yaptın? Anayasa or
tadadır., Memurin Kanunu ortadadır derler 
adama. Sen de suçlusun derler. Onun için on
ları şahit sayamazsınız muhterem üyeler. Ama... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — 
Biliyorsun o düzmeceleri. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar yok böy
le bir usul. Küçücük müdahaleler büyük hadi
selere sebebolabilir. ' 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Ben sayamam siz sayın; ama... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — 
Yeter artık. 

BAŞKAN — Efendim, yapmayınız efendim. 
Bir kelimelik müdahalelerle büyük hadiselere 
sebebiyet veriliyor. Sayın Güngör Hun, rica 
ediyorum efendim. Ben konuşurken dahi sus
muyorsunuz. 

Efendim, biraz önce kabul ettiğiniz önerge 
ile bu konudaki raporun müzakeresi bitinceye 
kadar görüşmelerin devamına karar verdiniz. 

Görüşmelerin devamında da Başkanlığa yar
dımcı olmalısınız. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Sayın Güngör Hun, bana mı «yeter» diyorsu
nuz? 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — 
Evet, yeter ya. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Öyle mi? Yaaa... 

BAŞKAN — Size söylüyorum efendim. Sa
yın Hun size söylüyorum efendim. Sayın Hun 
rica ediyorum efendim. (Gürültüler) 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Sen imzasının haysiyetini taşıyamayan adam
sın, sus. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, efendim yap
mayın. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Sen imzasının haysiyetini gösteremeyen adam
sın, sus. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, Sayın Albay
rak. 

(Adalet Partisi ve Demokratik Parti sıra
larından anlaşılmayan gürültüler) 

N. İSPENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — (Kürsünün önüne kadar gele
rek) Sus be. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, yapmayınız, 
siz grup idarecisiniz. Aralayacaksınız, laf söy
lüyorsunuz. (Anlaşılmayan müdahaleler, gürül
tüler) Siz grup idarecisiniz. Aralamaya, yatış
tırmaya çalışmanız lâzım. 

N. İSPENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Gel, gel ne konuşacaksan... 
(Gürültüler, anlaşılmayan müdahaleler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oturunuz. 
Sayın hatip sizden rica ediyorum, cevap 

vermeyiniz. Mikrofonunuzu kestim. Ben vazife
mi yapıyorum efendim. Siz rapor üzerinde ko
nuşmak için söz aldınız. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Sayın Başkanım, ben olsam 
ceza verirdim. Kendi partinizden diye böyle 
yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, verdim işte. Söylü
yorum. 

SAMİ ARSLAN (Denizli Milletvekili) — 
Siz de biraz idare edin. 
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naşının, özsermaye için bir şart olduğudur. Es
ki Başbakan Saym Süleyman Demirel'in kar
deşi Âli Demirel'in özel Yükseliş Kolejine ya
pılan yatırım indirimi istisnasının 1968, 1969 
programlarına ve İkinci Beş Yıllık Plana aykı
rı olduğu ortadadır. 

Eski Başbakan Sayın Süleyman Demirel'in 
1968, 1972 İkinci Beş Yıllık Plana kendi önsöz
leri yazılmıştır. Burada özel teşebbüsü teşvik 
bölümünde yazılanlarla, özel Yükseliş Koleji
ne yapılan yatırım indirimi istisnasının hiçbi
riyle bir bağlantısı yoktur. Nitekim; plan kar
ma ekonomiyi, istikrarı, toplum yararına yapı
lacak olan altyapı hizmetlerini, ekonomik kal
kınmada dengeyi, en verimli sahalarda yatırım 
yapılacak müesseseleri teşviki öngörmekte, ver
gi ve kredi politikasını tespit etmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plana göre hazırlanan 
programlarda özel yüksek okulların yatırımını 
teşvik etmemiştir. Yüksek Planlama Kurulu
nun 15 . 11 . 1967 tarih ve 49 sayılı raporuna 
istinaden alman 27 . 11 . 1967 tarihli Bakan
lar Kurulu kararı ile de özel okullar teşvik edil
memektedir. 1968 yılı programı, 1969 yılı prog
ramı da özel yüksek okullar için yatırım indi
rimini teşvik etmemektedir. Sosyal Planlama 
Dairesinin hazırladığı raporda da özel yüksek 
okulların teşviki öngörülmemektedir. Bütün 
bunlara rağmen, eski Başbakan Sayın Süley
man Demirel'in kardeşi Ali Demirel'in özel 
Yükseliş Kolejine yapılan vergi indirimi yüzün
den öteki özel yüksek okulların da yatırım in
dirimi istisnasından faydalanması kabul edil
miş ve vergi kaybına sebebiyet verilmiştir. 

933 sayılı Kanun çıkar çıkmaz yatırım in
dirimi belgesi almak için ilk müracaat eden 
kimse 9 . 8 . 1967 tarihinde Ali Demirci'dir. 
Ondan sonra müracaat edenler de olmuştur. 
Fakat ilk defa müracaat edenlerin talepleri 
plana aykırı görülerek reddedilmişlerdir. 

BAŞKAN — Saym Sami Arslan, yani ak
lınıza geldiği gibi konuşuyorsunuz vallahi... 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Devam edebilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim bir dakika müsaade 
ediniz. 

ıSaym idareci üyeler, lütfen bana yardımcı 
olunuz. 

ISaym Aibayrak, ben her müdahaleyi kesiyo
rum siz lütfen cevap vermeyiniz efendim. 

Buyurunuz, devam ediniz Sayın Aibayrak, 
HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 

Sayın Başkan, benim üzüldüğüm bir nokta ol
du; muhterem arkadaşlarımın içinde bana laf 
atmaya hakkı olan çok arkadaşım var, ama Sa
yın Grüngıör Hun arkadaşımla kader birliği yap
tım, yani etmesin bunu. 

BAŞKAN —r- Efendim, ben size bu konuya 
dönmek için söz vermedim. Ayrıca ben vazife
mi yapıyorum, siz bunlara cevap vermeyiniz 
lütfen. Benim ikazımdan sonra yine aynı nok
taya dönüyorsunuz. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Çok teşekkür ederim Saym Başkan. 

Muhterem senatörler, muhterem milletvekil
leri ; 

Şimdi; soruşturma önergesinde özel Yükse
liş Kolejine haksız olarak yapılan yatırım in
dirimi de vardır. Ona da k ısaca değinmek isti
yorum. 

Yatırım indirimi istisnası ve böyle bir istis
nanın gayesinin ne olduğu kanunlarda, plan
larda ve programlarda apaçık tespit edilmiştir. 

Şimdi, muhterem Komisyon Başkanı ve söz
cüsü, yine bu arada muhterem arkadaşımız Or
han Cemal Fersoy dediler ki; «Planlar, prog
ramlar Anayasaya aykırı olur mu?» Elbette ol
maz, demin arz etmiştim yine de arz ediyorum; 
programlar, planlar Anayasaya aykırı değildir. 
Ama yapılan işlemler programlara, planlara, 
Anayasaya aykırıdır, onu arz ediyoruz biz. 

İndirimden faydalanmak için; 
A) Bilanço hesabı, Devlet Planlama tara

fından hazırlanan kalkınma plannma uygun fi
zibilite raporu istihsali, prodüktiviteyi geliştir
me ve ihracata dönüklük, (yatırım indirimin
den faydalanmak için) yapılan yatırımın 250 
ıbin liradan az olmaması planlamanın tetkik ve 
olabilirlik raporu olması, yatırım indirimi is'tis-

Ali Demirel, 29 . 11 . 1968 tarihinde yatı
rım indirimi belgesi aldıktan sonra, bir kaç 
özel yiilrsel'i okul daha yatırım indiriminden 
yararlanmıştır. Müşavir araştırmacı Necati 
Uğur, özel yüksek okulların yatırım indirimin
den faydalan anlayacakları konusunda rapor 
vermiştir, fakat Teşvik Bürosu Başkanına ve
rilen bu rapor, gerekçesinde İkinci Beş Yıllık 
Planda ve 1968 programında özel yüksek okul-
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larm yatırım indiriminden faydalanması müm
kün görülmemiştir şeklinde rapor verilmiş ol
masına rağmen sonradan, müşavir araştırmacı 
Necati Uğur'un bu raporundan sonra Teşvik 
Bürosu Başkanı Ahmet Remzi Hatip ile Teşvik 
ve Uygulama Dairesi Başkanı Yılmaz Ergene-
kon ve Necati Uğur bir araya gelip kendi gö
rüşlerine göre bir sistem kabul etmişlerdir. 
(1968 programında hangi yatırımlara yatırım 
indirimi istisnası kabul edilecek, onlar bellidir. 
Meselâ Tarım sektörü, madencilik sektörü, ima
lât sanayii sektörü, ulaştırma sektörü ve turizm 
sektörü. Ayrıca % 30 yatırım indiriminden fay
dalanacak olan bu sektörler kesin hatlariyle 
planda ve programda şu şekilde tespit edilmiş
tir : 

1. Tarım sektörü, 
2. Madencilik sektörü, 
3. İmalât sanayii sektörü, 
4. Ulaştırma sektörü, 
5. Turizm sektörü.) 
Kendilerinin sübjektif olarak kabul ettik

leri bu sisteme göre; Devlet Planlama Teşkilâ
tı Teşvik ve Uygulama Dairesi ilgilileri kendi 
görüşlerine göre üç prensip kabul ederek özel 
yüksek okulların yatırım indiriminden fayda
lanması konusunu kendilerine göre kararlaştır
mışlardır. O prensipler üç tanedir ve şöyledir : 

1. Müessese insan gücü açığı olan bir sa
hada mı tedrisat yapmaktadır? 

2. Optimal büyüklükte ciddî bir kuruluş 
mudur? 

3. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mua
deleti tasdik edilmiş midir? 

Muhterem senatörler, muhterem milletve
killeri; bir yandan resmî yüksek okullarımız
dan ve üniversitelerimizden mezun olan genç
lerimize iş bulamaz iken bu okullar, bu özel 
yüksek okullara insan gücü açığını kapatacak 
bir yönde mi tedrisat yapıyor? 

Optimal büyüklükte ciddî bir kuruluş mu
dur? 

Hep bunlar planlamacıların, Teşvik ve Uy
gulama Dairesi idarecilerinin kendi kafalarına 
göre ortaya attıkları prensipler. (A. P. sıra
larından «konu ile alâkası ne?» sesi). Ayrıca,... 

Efendim?... 
BAŞKAN — Size değil efendim, size değil. 
HASAN BASRÎ ALBAYRAK (Devamla) — 

Konuyla alâkası yok dediler de, ben... 

BAŞKAN — Efendim, değil. Kendi kendile
rine konuşuyorlar, yüksek sesle her konuşulana 
cevap vermeyin efendim. Size müteaddit kere
ler söyledim. 

HASAN BASRÎ ALBAYRAK (Devamla) — 
Peki efendim. 

özel yüksek okullara, Özel Yükseliş Koleji
ne yatırım indirimi yapılmış, bunu anlatıyorum. 
Konu başka değilki, bu işte... Konu bu. 

AHMET FUAT AZMÎOĞLU (Kütahya Mil
letvekili) — Sübjektif denilen şeyi anlamadım, 
onu merak ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu... Sayın Azmi-
oğlu, efendim sizin «izah et» demeye falan hiç 
hakkınız yok. 

AHMET FUAT AZMÎOĞLU (Kütahya Mil
letvekili) — Şu sübjektifi anlamadım, anlat 
da anlayalım. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu?.. Bir defa 
söz söylediniz, kestik işte... 

HASAN BASRÎ ALBAYRAK (Devamla) — 
Peki, şimdi onu başka türlü izah ederiz. 

Şimdi planlamacıların, teşvik ve uygula
macıların kendi aralarında ikisinin katıldığı, 
yalnız Necati Uğur'un katılmadığı bu üç pren
sibi kendi kendilerine kabul ediyorlar ve on
dan sonra Özel Yükseliş Kolejinin durumunu 
Süveyda Güleryüz isminde bir hanımefendiye 
veriyorlar, araştırmacıya veriyorlar. Araştır
macının bu üç kıstas üzerinden hazırladığı ra
pora göre Özel Yükseliş Kolejinin yatırım in
diriminden faydalanması tahakkuk ediyor. 
özel yüksek okulların planda, İkinci Beş Yıl
lık Planda, 1968 - 1969 Uygulama Programla
rında yeri olmadığı halde üç kıstas tespit edili
yor, programda planda olmadığı halde üç kıs
tas tespit ediliyor, buna göre Özel Yükseliş Ko
lejinin durumu tespit ediliyor, onu arz ediyo
rum. 

Bütün bunlara rağmen Ali Demir el 1968 yı
lında 609 469 liralık, 1969 yılında 803 054 lira
lık yatırım indirimi istisnasından faydalanı
yor, ki bundan da cem'an 1 414 550 lira vergi 
indiriminden faydalandığı ortaya çıkıyor. 

Muhterem üyeler, 1 414 550 lira en az An
kara'mızda, İstanbul'umuzda dört başı mamur 
bir okul yapacak meblâğ; bir okul, en az bir 
okul. 

AHMET FUAT AZMÎOĞLU (Kütahya Mil-
I letvekili) — Kaç? 
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HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
En az bir okul yapacak meblâğ, en az diyo
rum... 

Şimdi, programda, planda olmadığı halde 
Eski Başbakan Sayın Demirel'in kardeşi Ali De-
mirel bu yatırım indiriminden niçin bütün is
tisnalar kendisine sağlanmak suretiyle fayda
lanmıştır? 

Dahası var; Süveyda Güleryüz raporunu bu 
üç kıstas üzerinde tanzim ediyor, Planlamaya 
veriyor. Süveyda Güleryüz'ün hazırladığı ve 
Yükseliş Kolej iyle ilgili rapor, Süveyda Güler-
yüz yönünden bizim görüşümüze göre sübjek
tif ölçülerle hazırlanmıştır, Devlet kasasından 
bir kişi haksız yere faydalanmıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu noktada 
bir hususu arz etmek istiyorum. Her nedense 
Komisyonun Saym Başkanı anlatırken konuyu 
bir başka istikamete götürmek isterler. Eğer 
hesap uzmanı Halil İbrahim Uzun, Devrim Ga
zetesine mektup g'önderen, Doğan Avcıoğlu ile 
münasebeti bulunan bir kişiyle onu burada mü
saadenizle söylemeyin. Çünkü Halil İbrahim 
Uzun Sayın Süleyman Demirel Başbakanken 
Devlet memuru, hesap uzmanı, maliye teşkilâ
tında çalışmaktadır ve o mektupları da Ulus 
Gazetesine, Devrim Gazetesine o devirde yaz
maktadır. Bu noktada bir hususu belirtmek is
tiyorum. Şayet hesap uzmanı... 

YİĞİT KÖKER (C. Senatosu Ankara Üye
si) — Millî Emniyet raporu var hakkında. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Bilmiyoruz, henüz ispat edilinceye kadar, tes
pit edilinceye kadar bilmiyoruz. Nedir? Komü
nist midir?.. 

YİĞİT KÖKER (C. Senatosu Ankara Üye
si) — Millî Emniyet raporu... 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Kabul ediyorum, kabul ediyorum. Millî Emni
yet raporu... En az sizin kadar komünizmin 
karşısındayım ben. Ama, filânca komünist ise 
falancanın da haksız yere Devlet kasasından 
faydalanması mı gerekiyor? O ayrı fasıl, bu ay
rı fasıl... 

Eski Başbakan Saym Demirel kendileri Ko
misyona bilgi verirlerken dediler ki : «Mütead
dit defalar tamim neşrettim, Devlet memurları 
benim akrabayı taallukatıma hiçbir hususta 
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özel işlem yapmasın, yahut da hiç kimseye özel 
işlem yapmasın.» 

Gayet güzel, bu iyi. Ama, bu böyle iken Sa-
. yın Başbakan, kendileri bu konuda önerge ve

rildikten en az bir sene sonra Başbakanlıktan 
ayrıldılar. O devir içerisinde kendi tamimlerine 
uygun işlem yapıp yapmadıkları yolunda, bir 
araştırma yapmışlar mıdır? önerge veriliyor 
lâseiks, deniyor ki ; «Böyle bir hadise var, böy
le işlemler olmaktadır, Devlet memurları böyle 
işlemler yapmaktadır.» Saym Başbakan şayet 
o zaman bu mevzuu araştırsa idi Halil îbrahim 
Uzun'u da çok güzel tespit edeceklerdi. 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir Millet
vekili) — Kimin kimle münasebette olduğu bel
li olur mu? 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Solcu mudur, sağcı mıdır, komünist midir, Dev
rim Gazetesine mi mektup yazıyor, Ulus Gaze
tesine mi yazıyor, Doğan Avcı ile mi münasebe
ti oluyor? Oluyor mu, olmuyor mu bunu da gü
zel tespit edeceklerdi. Ama, öbür tarafta yanlış 
yere, nahak yere işlem yapanları da tespit et
miş olacaklardı; fakat, ne onu yapıyorlar, ne 
bunu yapıyorlar. Ne üzücü bir hadisedir ki; de
min, biraz önce Komisyon sözcüsü Sayın Ke
mal Şensoy Devrim Gazetesini adeta bendeni
zin yüzüne fırlatırcasma şöyle attı şuraya... 

iSORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Ordu Milletvekili) — Es
tağfurullah. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
u o ana çok dokundu. Çünkü neden dokundu 
biliyor musunuz? 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir Millet
vekili) — Siz neye almıyorsunuz? 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Hayır, ben alınmıyorum. Çünkü üzülüyorum. 
Neden biliyor musunuz? Geçen yıl, 5 Mart gü
nü burada Devlet Bakanı olan, icabında Baş
bakanlığa vekâlet edecek olan bir kişi burada 
Halk Kurtuluş Ordusunun manifestosunu okur
ken ilk defa biz karşısına çıkmıştık. 

Muhterem beyefendiler, bunu böyle bilmek
te çok büyük fayda var. Böyle birbirimize ga
zeteyi fırlatmakla, onu atmakla ne sen komü
nistin kargısında olursun, ne de ben yanında 
olurum. Fiiliyatımızda, tatbikatımızda bunu 
göstereceğiz. 
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iSayın Süleyman Demirel'in devri iktidarın
da Halil İbrahim Uzun Devlet memuru muydu 
değil miydi? 

YİĞİT KÖKER (C. Senatosu Ankara Üye
si) — Onu İhsan Gürsan'a sor. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Evet, tahkik etseydiniz bunu. Madem ki Dev
rim Gazetesine yazı yazıyordu, onu o zaman... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir Millet
vekili) — Muammer Aksoy da halen Devlet 
memuru. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) -^ 
Hem öbürünü tahkik etmek mecburiyetiniz var
dı, hem de bunu tahkik etmek mecburiyetiniz 
vardı. 

Şimdi... 
MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir Millet

vekili) — Devrim tarihini,.. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir Millet

vekili) — Muammer Âksoy halen Devlet me
muru ama. 

HAıSAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Sayın Angı, sizinle bir komisyonda 4 ay çalış
tık, böyle değildiniz, niçin böyle yapıyorsunuz 
anlamıyorum ben. 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir Millet
vekili) — Ben bir şey demiyorum. Devrim ta
rihini tetkik edin... 

BAŞKAN — Sayın Angı, hadiselere götür-
meyin ne olur, rica ettim, üçüncü dördüncü 
defadır rica ettim... Ne olur daha sabırlı otu
run, dinleyiniz efendim, 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, defalarca siz de söy
lersiniz, hepimiz söyleriz, herkes söyler bura
da : Asgari müştereklerde birleşelim diyoruz. 
Nasıl birleşeceğiz bunda? Gerçi, dikkat buyu
run, ben hiçbir zaman ne Komisyon Başkam 
gibi, ne de Sözcüsü gibi, hatta ne de Saym Or
han Cemal Fersoy gibi hadiseleri hiç başka tür
lü göstermek istemiyorum. Tespit ettiklerimizi 
burada arz ediyorum. Ama, bunu sizin kabul 
etmek mecburiyetiniz elbette yoktur. Ama, his 
de gördüğümüzü, tespit ettiğimizi söylemek 
mecburiyetindeyiz, öyle laf ile millî iradeye 
bağlılık, çoğunluk reyi demeyle bu işler olmaz. 
Reye saygımız sonsuzdur, ama bu reyin hakkı
nı her yerde verin... Bu reyin hakkını her 37-3̂  
de verin. 

HÜSEYİN AVNİ KAVÜRMACIOĞLU (Niğ
de Milletvekili) — Takdir sana ait değil. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Hayır, bir şey dediğimiz yok. 

NECATİ İSFENDÎYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon Milletvekili) — Millî irade derler, 
15 milletvekili olan bir partiye mensup kişinin 
Başbakanlığını kabul ederler... 

BAŞKAN — Her şeye şerh vermeye herhal
de vazifelisiniz Saym Çakıroğlu. Her şeye şerh 
veriyorsunuz. 

NECATİ İSFENDÎYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon Milletvekili) — Saym Başkan siz de 
beni kontrol etmeye vazifelisiniz. 

BAŞKAN — Ben sizi değil, herkesi kontrol 
ediyorum ve çok rica ediyorum. En çok da bu 
tarafı ikaz ettim. Ama siz dışarı çıkıyorsunuz, 
duymuyorsunuz; içeri gelince cümleye şerhi ya
pıştırıyorsunuz. 

NECATİ İSFENDÎYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon Milletvekili) — Görüyoruz, orada on 
kişi birden konuşuyor. Onlara da birşey söyle
yin. 

BAŞKAN — Hâlâ konuşuyorsunuz Saym 
Çakıroğlu. İkaz ediyorum, hâlâ bana karşı da 
konuşuyorsunuz. Yeter artık, istirham ediyo
rum, Grup idarecisisiniz; size böyle hitabedi-
yorum. Nasıl hitabedeyim başka? 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Necati Çakıroğlu'na hitaben) — Sırıt bakalım, 
haydi sırıt. 

BAŞKAN —- Saym Sezgin, sizin hitabınız 
da hiç güzel değil. 

(A, P. sıralarından «Hangi Sezgin?» sesle
ri.) 

Haklısınız efendim; ismet Sezgin. Devam 
edin öyleyse karşılıklı, biz aradan çıkalım. 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Benim efendim, benim. 

BAŞKAN — Saym Sezgin itiraz edince açık
ladım. 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Benim efendim. Zabıtlara da tescil edilsin Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Saym hatip. 
HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 

Teşekkür ederim. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, demin saym 

sözcü dediler ki «Hesap Uzmanı Ali Demirel'in 
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dosyalarını Maliye Bakanlığına götürmüş, ora
da incelemiş.» 

iSaym sözcü, bunu böyle söylerken orada 
sizden başka kimselerin de bu ifadeleri dinle
diğini elbetteki biliyordunuz. 

Zabıtlar tetkik edilince görülüyor ki, hesap 
uzmanının ifadesi şöyledir : 

«Ben Sayın Ali Demirel'le anlaştım. Mües
sesenizde mi tetkikat yapayım, yoksa Maliye 
Bakanlığında mı tetkikat yapayım dedim; an
laştık, dosyaları aldım, götürdüm, orada incele
dim. Baktı ki bir kısım pürüzler ortaya çıktı, 
ondan sonra Ali Demirel buna itiraz etti ve - ay
nen tabir şu - ondan sonra birbirimize ters düş
tük» dedi. Sayın sözcü bunu böyle söyleselerdi 
çok daha tatlı, çok daha hakikate uygun, çok 
daha yerinde olurdu. 

Şimdi; şöyle olmuştur, böyle olmuştur; bu
rada ben ne hesap uzmanını savunacak durum
dayım, ne de şuna veya buna herhangi bir ku
sur veya suç izafe edecek düşünceye sahibim. 
Ben, hakikat şudur demek istiyorum : Ne ol
muş? Hesap uzmanı tetkik etmiş. Salâhiyeti 
var. Demin bir sayın hukukçu, «tdare hukukun
da memurun bir durumu var, yetkisi var, so
rumluluğu var» diye buyurdu. 

Niğde Milletvekili Hüseyin Avni Kavurma-
cıoğlu'nun D. P. sıralarına yakın sıralardan, 
onlara -hitaben duyulamayan konuşmaları) 

MUSTAFA VEDAT ÖNISAL (Sakarya Mil
letvekili) — Sayın Başkan, burada devamlı 
olarak konuşuyor, görmüyormusunuz. 

BAŞKAN — Ondan sonra siz konuşuyorsu
nuz. Bana zaten hiç sıra gelmiyor. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya Mil
letvekili) — Sayın Başkan, deminden beri ko
nuşuyor, hatibi dinleyemiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kavurmacıoğlu, yapma-
sanız da beni de müşkül durumda bırakmasa-
nız; şu yönetimde müşkülât çıkarmasanız... 

HASAN BASRÎ ALBAYRAK (Devamla) — 
Muhterem senatörler, muhterem milletvekilleri; 

Hesap uzmanının durumunu söyledik. Şimdi 
hesap uzmanı bir durumu tespit ediyor, inceli
yor; kendi yetkisine göre, mevzuatına göre ra
por veriyor. Peki,' ortaya attığı hakikatler şa
yet kanuna aykırı, mevzuata aykırı, yetkisinin 
dışında ve üstünde ise elbetteki onu hepimiz 
beraberce tasvibetmeyiz. Hatta tecziyesi için 

elimizden geleni yaparız. Ama, o hesap uzma
nının tandansı, görüşü, ideolojik tutumu ne 
olursa olsun... Onun da üstünde durmak lâzım. 
Yetkili kişiler, işin başındaki kişiler o tip in
sanları Devlet dairelerinden tespit edip söküp 
atma yolunda da sorumlu, görevli ve mecburi
yet içindedirler. Bu yapılmamış. Adam bir ha
kikati ortaya çıkarmış, bunu neden kabul et
miyoruz? Onu kalbul etmek zorundayız. Onu 
kabul edelim ki buradan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin toplantısından herkes vicdan ra-
hatlığıyle çıksın. 

Reyimizi şu veya bu istikamette kullanalım. 
Ona herkesin saygısı vardır. Bendeniz şahıs 
olarak, herkesin kullandığı reye sonsuz bir say
gı duyarım. Ama gerçekler Sayın Komisyon 
Başkanının ve sözcüsünün yaptığı gibi ifade 
edilmeyip de daha başka türlü bir üslûp içinde 
ifade edilseydi çok daha tatlı, çok daha huzur 
verici, Türkiye'nin geleceğine daha çok ışık tu
tucu, itimat telkin edici bir hadise olurdu. Ama 
maalesef bu yapılmadı. 

Komisyon Türkiye Büyük Millet Meclisine 
niyabeten görev yapmıştır. Hiç olmazsa Komis
yonun Sayın Başkanıyle Sayın Sözcüsü biraz 
bu ölçü içinde olsalardı çok iyi olacaktı. Ama 
ne yazık ki Sayın Başkan da Sayın Sözcü de 
adeta kişileri savunur bir durum içine gir'diler. 
Kendilerinin dediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti
nin tarihinde ilk defa vaki olan böyle bir tah
kikat komisyonu, bundan sonrakine maalesef 

Komisyon toplantılarının sonuna kadar güzel 
örnek verecek ama - raporun hazırlanışında-
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuluşundaki 
rengiyle, şekliyle, tutumuyla bizim siyasî tari
himize, bu tarihimize iyi geçmeyecek kanaatin
deyim. Ama fikirlere hürmetkarım. Onlar bir 
kişiyi savunur, bendeniz bir hakikati söyle
mek isterim. Ayrı ayrı düşüncelerdeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, ilgili hesap uzmanı 
tarafından kendi yetkisi içinde verilen raporlar 
Maliye Bakanlığına veriliyor. Ondan sonra da 
Çankaya Vergi Dairesi yoluyla işlem görüyor. 

iSaym Şensoy bendenizi mazur görsünler, 
yüzleştirme kendilerinin buyurdukları şekilde 
olmadı. Necati Uğur'un yüzleştirme esnasında 
verdikleri ifadeler kendilerinin izah ettikleri 
gibi değildir. Müsaade ederseniz onu arz ede
yim. Çünkü Özel Yükseliş Kolejine yapılan bu 
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yatırım indiriminin Necati Uğurla Süveyda 
Güleryüz'le, Yılmaz Ergenekon'la, Ahmet Rem
zi Hatip'le, Muammer Dolmacı'yla çok yakın
dan alâkası yardır. Okuyorum : 

«NECATİ UĞUR — Efendim, raporumu 
verdikten sonra büro başkanı aynı görüşte de
ğillerdi. Kendisi de ve son söz de tatbikata göre 
Daire Başkanında bulunmakta idi. Şüphesiz 
son salâhiyet mercii olarak bahsedildiği gibi 
daire başkanı ile birlikte toplantı yaptık; ben
deniz, Ahmet Remzi Hatip ve Yılmaz Ergene-
kon. Fakat bu üç şahıs olarak bizlerin toplantı
da bulunduğumuz muhakkak. Burada daire 
başkanımızca, Yılmaz Ergenekon'ca yazılı hale 
getirilmiş olan bu üç prensip ortaya atıldı. Bun
lar mevcut ise özel yüksek okulların teşvik edil
mesi gerektiği ifade olundu. Ben fikrimde ısrar 
ettim. Belki hukukî dayanağı var, belki yok, 
Eğer ısrar ediyorsa bu şekilde bu şartlarla özeî 
yüksek okulların teşvik edilmesi ve bunun bir 
yazılı emir haline getirilmesi ve dosyama ko
nulmasını istedim. Ve dosyalarda gördüğünüz, 
büro başkanımın yazısı da talebim üzerine ya
zılmıştır ve bundan sonra işlemlerde bu şartları 
araştırmak suretiyle incelemeler sonuçlandırıl
mıştır.» Başkan soru soruyor : «Bunu bilerek 
mi kabul etiniz» diyor. Necati Uğur : «Evet, 
gayet tabiî biliyorum,» diyor. 

Devam ediyorum : 

«BAŞKAN — Biliyorsunuz. Bu konuşma 
münhasıran özel yüksek oikuUarın müracaatı 
vesilesiyle olmuş. O özel yüksek okulun müra
caatı dolayısıyla olmuş bir karar mıdır, diğer 
yatırımların müracaatı da? 

NECATİ UĞUR — Bu konuda müracaat et
miş olan bütün firmalara uygulanmak üzere 
düşünülmüştür şüphesiz. 

BAŞKAN — Düşünülmüştür, fakat, eliniz
de yalnız o rapor üzerinde mi münakaşa etmiş
tiniz? 

NECATİ UĞUR — Efendim, şu hususu tas
rih edeyim; genel olarak özel yüksek okullar 
teşvik edilmeli midir, edilmemeli midir konu
su tartışılmıştır. 

BAŞKAN — O toplantıdan ikna edilmiş ola
rak mı ayrıldınız? 

NECATİ UĞUR — İkna edilmiş olsaydım 
şüphesiz yazılı bir şekilde prensiplerin veril-
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mesi, emredilmesini istemezdim, ikna edilme
miştim.» diyor yüzleştirmede. 

Muhterem arkadaşlarım, hesap uzmanı Ha
lil ibrahim Uzun ifadesinde diyor iki: «Ben Ali 
Demirel'in hesaplarını tetkik etmek için önce 
plan programı tetkik ettim, baktım bunda 
yok gittim Planlamaya, orada dosyayı İnceler
ken bir kayda rastladım. Necati Uğur ve Teş
vik ve Uygulama Dairesi yetkililerinin pren
siplerine uygun şekilde hazırlanmış raporu gör
düm. Oradan not aldım. Bana dediler ki «ros-
men mi inceleme yapıyorsun yoksa gayrî res
mî mi?» Resmî yapıyorum dedim.» Diyor. «Bu 
sefer dediler ki: «Git, resmen iste.» Devam 
ediyor: Ben de bir kısım notlar almış idim. 
Gittim bu dosyayı istedim, 2 Haziran 1970'de 
dosyayı istedim. 2 Ağustos 1970'e gelinceye 
kadar ben de raporumu verdim. Fakat, dosya 
gelince gördüm ki, 2 nci sayfanın 3 ncü bö
lümü dosyada yok ve bir kısım evraklar da 
yok. Bunu ilgili makam olan Maliye Bakan
lığına yazdım. Soruldu edildi» diyor. 

Bunu yüzleştirmede sorduk tabiî. Yüzleştir
mede Necati Uğur «Hatta rakamlar bile deği
şikti. Başka bir daktilo ile yazılmış idi. Deği
şikliğini gördüm» dedi. Ama, Sayın Şensoy'un 
belirttikleri gibi neticeye tesir eder miydi et
mez miydi? «Neticeye tesir etmezdi» dedi. An
cak Necati Uğur'un neticeye tesir etmezdi» de
yişinden çıkarılacak mana şu idi -sayın ko
misyon üyeleri de görürler ki - öyle de olsa 
verilecekti, böyle de olsa verilecekti. O ma
nada. Yani neticeye tesir etmeyecekti. Ama, 
Sayın Angı istediği şekilde anlayabilir. Ona 
benim bir diyeceğim yok tabiî. 

Sayın Angı, ben Sayın Başkanı ancak ba
na lâf atıncaya kadar elim yüzümde dinledim, 
Sayın Şensoy'u da öyle dinledim. Ama, siz 
hep bana el sallıyorsunuz. Siz böyle değildi
niz neden böyle oldunuz ben de anlayamıyo
rum yani. 

Tetkik edilen belgelerden anlaşıldığına gö
re, Ali Demirel'in öz sermayesi de yokmuş. 
Bu husus hesap uzmanı tarafından tespit edil
miş. Buna rağmen yatırım indiriminden fay
dalanmıştır. Plana programa aykırı, planın 
emrettiği öz sermaye mecburiyeti de yok. Pla
nın ilkesi, gereği de ortada yok; buna rağmen 
yatırım indiriminden faydalanmıştır. 
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Muhterem arkadaşlarım, tabiî hesap uzma
nı çeşitli meseleleri enine boyuna, derinliğine 
incelemiştir. Hesap uzmanı vergi mahremiyeti
ni ihlâl etmiştir, o beni ilgilendirmez. Ama, 
hesap uzmanı da, hukukun dışına, kendi çiz
gisinin dışına çıkmışsa mutlaka cezasını gör
melidir. ilk defa parmağımı ben kaldıraca
ğım cezasını göreceği zaman. Ama hesap uz
manının verdiği raporlarda bir kısım gerçekler 
varsa onları da kabul etmeye derhal parmağı
mı kaldıracağım. Onun için bunu tespitte fay
da vardır. 

Tetkikatında, öz sermayesini tespit eder
ken, bir bölümünde Sayın Ali DemireH'in baba
sından 2,5 milyon lira sermaye aldığı görülü
yor. Onu mektupla tespit ediyor. Mektupta 
Sayın Yahya Demirel cevap veriyor: «1925 yı
lından 1948 yılma kadar ziraatle, ticaretle her 
köylü gibi iştigal ettim. 10 dönümlük elma 
bahçem vardı. 2,5 milyon lira biriktirdim. 
1948 den 1968'e kadar her köylü gibi bunu 
evimde sakladım. 1968'de de oğlum Ali Demi-
rel'e sermaye yapması için uzun vadeli borç 
olarak verdim» diyor. Bunun üzerine hesap uz
manı olarak o yönden vazifesini titizlikle yürü
tüyor. Ama, Sayın Demirerierin durumunu şu 
veya bu gazeteye vermesini şiddetle ben de red
dediyorum. Apaçık.. Devlet memurudur, hem 
onu korumalı, ama öbür taraftan da vazifesi
ni lâyikıyle, namusuyla yapmalı... Bir Devlet 
memuru işi polemiğe ve siyasete döküyor ise, 
ideolojik düşüncelere saptırıyorsa onu mutla
ka vazifesinden atmak lâzımdır. Hem onu ya
pacaksınız, hem de onu.. 

Bunu tespit etmek istiyor, tespit ediyor. 
«Bu, vergi kaçakçılığına girer» diyor, ifade 
almıyor, cevap veriliyor falan... Şimdi tabiî 
endişeler doğuyor. Meselâ, 1925 yılından 1948 
yılma kadar elma satmak suretiyle 2,5 milyon 
lira nasıl birikir? Tereddütler hâsıl oluyor ta
biî. 1948 yılında Türkiye'deki en büyük zengi
nin o kadar parası var mıydı? Varsa, Sınaî 
Kalkınma Bankası 1950 yılında kurulmuştur, 
birkaç şirket buna ortak olmuştur. Acaba ni
çin Sayın Yahya Demirel'de buna ortak olma
mıştır? Bunlar bütün tereddütleri çekiyor, hâ
sıl ediyor. 

ORHAN CEMAL FERSOY (istanbul Mil
letvekili) — Vehim. 

HASAN BASRi ALBAYRAK (Devamla) — 
Mektubu okuyayım mı iSaym Fersoy. 

BAŞKAN — Sayın Fersoy, efendim lütfen 
müdahale etmeyiniz. 

' MEHMET KILIÇ (Gaziantep Milletvekili) 
— Elma işini iyice öğrenelim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 
ALİ AVNi TURANLI (Adıyaman Milletve

kili) — Adam gibi dinle. 
BAŞKAN — Sayın Turanlı.. Efendim lüt

fen. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — Adamlık sana mı kaldı? 

BAŞKAN — Ben bırakacağım galiba bu işi. 
HASAN BASRi ALBAYRAK (Devamla) — 

Arz ediyorum mektubu efendim. Sayın Fersoy 
öyle istediler. Sayın Yahya Demirel aynen şu 
cevabı göndermiştir: 

«2.5.1970 tarih ve 328/36-35 günlü mektu
bunuzu Ankara'da olmam dolayısıyle 29.5.1970 
günü aldım. Mektubunuzda sormuş olduğunuz 
hususları aşağıda cevaplandırıyorum. Şöyle M; 

1. İsparta'nın Atabey kazası islâmköy na
hiyesinde 10 dönümlük meyva bahçem vardır. 
Bu bahçeden elde ettiğim elma ve armutların 
faturalarında yazılı miktarlarını oğlum Ali De-
mirel'e satmış bulunuyorum. Bunların dışında 
harice her hangi bir satışım yoktur. Meyva 
ağaçlarının sayısını bilmiyorum. Ağaçların 
yaşlan: En küçüğü 10 yaşındadır. 

2. 1925 yılından 1948 yılma kadar ticaret 
ve ziraatle iştigal ettim. Bu müddet içinde al
tın ve para olara kbiriktirmiş olduğum 2,5 mil
yon lirayı, sermaye yapması için oğlum Ali 
Demirel'e uzun vadeli olaark borç verdim. 

Ekseri Anadolulu vatandaşlar gibi ben de 
altın ve paralarımı daima yanımda muhafaza 
etmişimdir. 

3. 1948 yılından bu tarafa her hangi bir 
ticarî işle uğraşmadım. Hububat ziraati ile iş
tigalim ise tamamen ailemiz ihtiyaçlarına inhi
sar etmektedir. Meyvacılığım da yukarda arz 
ettiğim veçhile, oğlumun müessesesine verdi
ğim miktarlar dışında bir ticarî vasıf taşıma
maktadır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

30 Mayıs 1970 
Yahya Demirel.» 
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(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri...) 
Bravo mu değil mi, onu bilmem. 
Muhterem senatörler ve milletvekilleri; 
Tabiî hiç kimsenin para biriktirmesine ve 

bunu evinde saklamasına, 1925 yılından 1948 
yılına kadar elma satmasma kimsenin bir di
yeceği yok. Ancak, 1925 yılından 1948 yılına 
kadar Türkiye'mizde elmanın kilosunun ne ka
dar olduğunu, kaç kuruş olduğunu düşününüz. 

Arkadaşlardan biri bravo dedikleri için 
açıkladım, belki bu sefer biraz daha büyük 
bir bravo der diye anlatıyorum. 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Altın ne idi o zaman?.. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, Sayın Sezgin... 
HASAN BASR1 ALBAYRAK (Devamla) — 

Altının ne olduğunu bilmem ama, 890 000 do
lar eder o tarihte. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, efendim, Sayın 
Sezgin... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Altını bilmiyor
sun ama elmayı biliyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, lütfen efendim. 
HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 

Sonra bundan her köylünün 2,5 milyon lirası 
var manası çıkıyor tabiî. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — iyi öğreneme
mişsin. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin ihtar vereceğim 
size.. Maksadımı nasıl anlatayım başka? Sayın 
Sezgin, diyorum, yapmayınız ve rica ediyorum. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Efendim, Genç
lik Bakanlığı yaptılar, normal karşılamak lâ
zım. 

BAŞKAN — Efendim, size de söz düşmez. 
Ben yapıyorum o işi, normal midir, anormal mi
dir, o Sayın Arslan'a hiç düşmez. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri ve muhterem senatör
ler. Şimdi, sayın komisyon sözcüsü ve Sayın Ce
mal Fersoy dediler M, «Efendim bütün bu yapılan 
işlerden Sayın Süleyman Demirel'in, eski Baş
bakanın ne alâkası var?» Böyle düşünülürse el
bette alâkası olmaz. Ama, bir de ciddî devlet 
idaresi yönünden düşünürseniz çok alâkası var
dır, arz edeyim: Bütün bu işler olurken Parla
mentoya önerge verilmiş iken, sayın Başbakan 
ne olurdu bunları bir tetkik ve tahkik ettirsey-
di? Bunlar var mıdır, yok mudur? Bu işlem ya-

ı pılmalıydı. Elbette, yani şimdi değil normal bir 
i insan, normal zekâlı bir çocuk, biraz normalin 

altında zekalı bir çocuk dahi düşünür, acaba 
sayın Başbakanın emri olmuş mudur, olmamış 
mıdır?.. Bu sorulur mu? Ama, sayın Başbakan 
bu mevzu üzerine eğilmiş midir, eğilmemiş mi
dir? Devlet idaresi bunu gerektirir. 

Muhterem milletvekilleri, sizlere bir iki mi
sal arz edeceğim ve sonra da huzurlarınızdan 
ayrılacağım. 

Talât Paşa Dâhiliye Nazırıdır, kardeşi mek
tup gönderiyor, diyor ki; «Ben senin bulundu
ğun memlekete gelip ticaret yapmak istiyo
rum.» Cevap veriyor, diyor ki; «Benim bulun
duğum memlekete değil ticaret yapmak için, 
oturmak için dahi gelemezsin.» 

İkincisi; sizin çok iyi tanıdığımız merhum 
Tevfik ileri Bakan olduğu zaman akrabasını, 
dostlarını, komşularım evine çağırıyor, divor 
ki; «ıSizinle akrabayız, dostuz, yiyeceğiz, içe
ceğiz, konuşacağız, eylemeceğiz ama, Devlet ka
rcısına er ittiriniz zaınan benim a'kraüıa™ oMn bu
nuzu hiç kimse bilmeyecek.» Bu da Devlet adamı. 

Bir kaç misal daha arz edeceğim: 
Dahiliye Vekili Ali Fethi Okyar, 16 liralık 

bir masa takımı, hokka satmalıyor. Merhum 
Şükrü Bey, Trabzon Milletvekili idi, diyor ki; 
«Bir kaymakamın 1!5 liralık bir maaş nakli var
dı, bunu yapmadın, sen nasıl olur da yazı takı
mını masana alırsın?» 

İstiklâl Harbinin, Sakarya Harbinin en şid
detli devirleri; fakrü zaruret içinde Birinci 

I Büyük Millet Meclisi geceli gündüzlü çalışmak
ta, bir kurusun hesabını bile sormaktadırlar. 
Biliyorsunuz Bakanları bile Meclis seçmekte
dir o zaman. 

Tabiî bu mesele Birinci Büyük Millet Mecli
sinde büyük hadise oluyor. Herkes bunu istihza 
ile. hakaretle karşılıyor ve Ai< Fe+lhi TUy» nok 
şeyler söylüyorlar ve Ali Fethi Bey o anda iç
işleri Bakanlığından istifa ediyor. 

Ali Şükrü Beyin Devlet anlayışına bakın, Aü 
Fethi Beyin Devlet anlayışına bakın... 

Muhterem milletvekilleri ve senatörler, Os
manlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin öldü
ğü zamanki servetini sizlere arz ediyorum. 

1 kaşıklık, 1 çift çizme, 1 tuzluk, bir at zırhı, 
1 sade kılıç, 1 kargı, 1 yay, 1 ağaç testi, 7 ye
mek tası, 9 kırmızı renkli sancak, 9 at, misafirle-

I ri için bir sürü koyun. 
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Osmanlı Devletini kuran ve yükselişine te
mel teşkil eden Osman Gazi'nin serveti bu. Bir 
de Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından 
Hırvat devşirmesi Rüstem Paşa'nın bıraktığı 
mallara bakınız : 

815 çiftlik, 176 değirmen, 1 700 cariye ve 
köle, 2 900 at, 116 deve, 5 000 sırma işlemeli 
hü'at, 4 900 zırh, 600 gümüş murassa eyer, 500 
altın işlenmiş murassa eyer, 130 çift som altm 
işlenmiş özengi, 760 murassa kılıç, 800 mücevhe-
ratlı ciltleri olan Kur'anı Kerîm, 32 parça, her 
biri hazindik mücevher. 

Şimdi dikkat buyurun, bir tanesi Devletin 
yükselmesine temel teşkil eden Osman Gazi, bir 
tanesi de servete Devleti feda eden Hırvat dön
mesi... 

Devletlerin yıkılışı böyle hallerde olmuştur. 
Yalnız Türk Devletleri değil, dünya imparator
lukları da böyle yıkılmıştır, israf, adam kayır
ma, hukukun dışında suiistimal, ahbap, dost 
Devleti olan Devletler yıkılmıştır. Ama, ciddî, 
dürüst, hukukun içinde olan devletler payidar 
olmuş, yükselmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, demin muhterem 
arkadaşlarımdan bazıları bendenize, kendilerine 
yakışır şekilde îaf attılar. Onlara o şekilde ce
vap vermek istemiyorum. Ama, muhterem beye
fendiler, burada şunu arz edeyim ki, bana o sı
fatlan yakıştıranlara diyorum ki, ne Meclis Baş
kanı seçilirken buraya birkaç tane rey attım, 
ne para ile diploma aldım, ne hastamdan rüşvet 
aldım, ne şunu, ne bunu yaptım. Ne de kapalı 
kapılar arkasında Genel Başkanım için başka, 
yüzüne başka davranışta bulunmadım. Onun 
için o arkadaşın seviyesine uygun şekilde iade 
etmeyeceğim ve o arkadaş bana söylediği gibi 
kendisi geri alsın onları. 

Hepinize hürmet ederim. (D. P. sıralarından 
alkışlar.) 

İHSAN SABRi ÇAĞLAYANGİL (O. Senato
su Bursa Üyesi) — Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, bir saniye. 
Sayın Çağlayangil, nedir? Yerinizden ifade 

buyurun. 

İHSAN SABRi ÇAĞLAYANGİL (C. Senato-
tosu Bursa Üyesi) — Sayın Başkan, şahsım ve 
ismim söz konusu edilerek, bana izafe edilen söz
lere cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, şahsınıza izafe 
edilen husus şudur; Avrupa Yatırım Bankasına 
yazılmış olan yazıda eski Sayın Başbakanın kar
deşlerinin isimleri zikredilirken «Başbakanın 
kardeşi, küçük kardeşi» denilmiş, «bundan si
zin haberniz var» denilmiş, sizde «Benim böyle 
bir şeyden haberim yok.» demişsiniz. Sayın Al--
bayrak, bunu böyle ifade etti. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum Milletvekili) — 
Müezzinoğlu'nun ifadesidir, o. 

BAŞKAN — Müezzinoğ-lu'nun ifadesi de 
okundu burada evet efendim. 

Sayın Çağlayangil, yalnız bu konuda buyu
run. 

İHSAN SABRi ÇAĞLAYANGİL (C. Senato
su Bursa Üyesi) — Sayın Başkan, Büyük Millet 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Bundan takriben 6 ay kadar evvel geçen yı
lın Aralık ayının 12'sinde Yüce Heyetinizde mü
zakere cereyan ederken, Konya Milletvekili Sa
yın ölçmen, ORMA Şirketi ile bir muamelenin 
Dışişleri Bakanı tarafından özel bir alâka ile 
takibedildiğini, telefonlarla ısrarla talepte bu
lunulduğunu söyledi. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — 
Yanlış efendim, zabıtları okuyun. 

BAŞKAN — Sayın ölçmen, şimdi söz sırası 
sizde, siz, böyle olmadığını o zaman söyleyin. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — 
ifade öyle değil, zabıtlarda doğrusu mevcuttur. 

BAŞKAN — Ama şimdi söz sırası sizin, gel
diğiniz zaman böyle değil de böyledir deyiniz. 
Ne kadar sabırsızlanıyorsunuz? 

İHSAN SABRi ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
— Ben de bu kürsüye çıkarak zabıtlardan şun
ları söyledim. 

«Benden evvel konuşan hatip ORMA Şirke
tine verilen bir kredi djolayısıyle Maliye Ve
kâletinin uygun gördüğü bir talebi Dışişleri 
Bakanlığına bildirdiği, Dışişleri Bakanının 
da..» - bakanlığının değil, «... Bunu alelacele 
Brükseldeki temsilciliğimize telgrafla bildir
mek suretiyle görülmemiş bir süratle yerine 
getirme cehdi içinde bulunduğu»nu iddia et
ti. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — O 
kelimeleri sarfetmedim. 

İHSAN SABRİ Ç A L I Y A N G Î L (Devamla) 
— Zannederim ki, ifade buyurdukları fikir 
arz ettiğim idi. 
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«6 yıla yaklaşan Bakanlık süremiz zarfın
da ne ORMA Şirketine, ne de diğer (herhangi 
bir şirketin Avrupa Yatırım Bankasından ta-
lobettiği kredilerin hiçbirisi ile alâkadar olma
dım ve hiçbirinin muamelesi ds benden geçmez. 
ORMA Şirketine. ait muamele de bu meyanda-
dır. Bugün biz sorumluluk mavkiinde değiliz. 
Dosyalar Hükümetin elindedir. Talebin Maliye 
Bakanlığından Dışişleri Bakanlığına nasıl inti
kâl ettiği, Dışişleri Bakanlığınca da hangi ka
nalla ve ne yollarla Daimî temsilcimize gitti
ğinin tahkiki gayet basittir. Bu imkân her za
man Hükümetin müzaheretiyle ortaya çıkabi
lir. Eğer hatip arkadaşımız böyle nâssı halin
de, büyük bir katiyetle fikirlerini ifade et-
meselerdi, olabilir, yanlış malumatla teçhiz 
edilmişlerdir. Bir rivayete itibar etmişlerdir, 
denebilirdi, ama hepinizin huzurunda cere
yan eden beyanları Dışşleri Bakanı bunu almış, 
telgrafla bildirmiş, gereğini şu şekilde yap
mıştır gibi bir katiyet ifade ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, haysiyet ve şeref 
meselelerinde gerekli itinayı göstermemiz şart
tır. Başbakanının şeref ve haysiyetine ister vu
kufsuzluk dolayısıyle, ister kasıtla taarruz ve 
tasalludetmek isteyenler, şeref ve haysiyetten 
nasibi olmayanlardır.» benim beyanım bu. 

Sayın ölçmen itiraz ediyor, sataşma isti
yor, Reis söz veriyor ve çıkıyorlar, Sayın ölç
menin beyanatını okuyorum. 

«tSayın Başkan, Meclisin muhterem üyele
ri, sayın müstafi Dışişleri Bakanının deminki 
ifadelerinden, konuşmamı iyi anlamadığı, ya
hut iyi takibetmediği neticesi ortaya çıkmak
tadır. Ben «Dışişleri Bakanı» kelimesini kullan
madım, ben «cehd içinde>x kelimesini kullanma
dım. Zabıtlar buradadır, «Dışişleri Bakanlığı» 
kelimesini kullandım. Yanlış anlamışlar, lü
zumsuz bir feverana kapılmışlar, tashih ede
rim.» beyanları bu. 

Simidi lütfen aynı zaptın 14 neü sayfası
nı açalım. Sayın ölçmen'in beyanatı; yukarıda 
hikâye ediyor; «Avrupa Ekonomik Topluluğu 
nezdindeki Brüksel Daimî temsilciliğimizin 
bankada resmî talepte bulunmasını bildirmiş
tir ve Dışişleri Bakanı üç gün içinde Daimî Tem
silciliğimize durumu bildirmiş ve banka nez-
dinde resmen talepte bulunulmuştur.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şimdi muh
terem hatibin • beyanı ile benim beyanım ara
sında 10 - 15 dakika fark var. Bu 10 - 15 da
kika içinde muhterem arkadaşımız buraya çı
kıyor «Ben Dışişleri Bakanlığı» dedim, «Baka
nı» demedim diyor. Halbuki zabıtlar doğru 
ise, kendisi «Dışişleri Bakam» diye bendenizi 
suçluyor. Bu bir yalan. Ben, Meclis kürsüsün
den böyle ifadede bulunmak istemem, ama eğer 
zabıtlar böyle ise bu lâf yalan. Bu böyle. 

Biz neyi demişiz, «ORMA Şirketinin mua
melesi bizden geçmez. Bu muameleler Dışişle
ri Bakanlığı kanalından gitmez.» Peki nasıl ge
çer bu muameleler? Bu muameleleri, tabu Ko
misyondaki azalar biliyor, ama bendeniz kı
saca izah edeyim, bunlar dosdoğru Sınaî Yatı
rım Bankasına gider, proje verilir, projeler 
etüdedilir, etütler icabında mahallinde yapı
lır. Eğer fizibilitesi varsa, rantablitesi var
sa, proje doğruca Avrupa temsilciliğimize 
Brüksel'deki Bankamıza gönderilir. Bizim ha
berimiz henüz yoktur. Orası resmî talepte bu
lunmak için Maliye Vekâletine, Devlet olarak 
bu krediyi isteyelim mi, razımısınız» der. Mali
ye Vekâleti karar verirse Dışişleri Bakanlığı
na bildirir, bu istensin denir ve o şekilde iste
nir. Muamele böyle. 

Şimdi acaba benden evvel konuşan Sayın 
Albayrak ne demiş, zabıtlar taze o da elimiz
de, onları da okuyalım. 

«Sayın özer ölçmen bu konuyu anlatırken, 
burada diyorlar ki, Dışişleri Bakanlığında da 
işler büyük bir süratle, şifrelerle emredilmiş, 
işlem yapılmıştır, gidilmiştir, gelinmiştir, bun
lar yalan diyor. Ve o devrin Dışişleri Bakanı 
da haberim yok diyor.» Haberim yok diye bir 
lâf yok. Biz diyoruz ki, bu muameleler biz
den geçmez. Bizim bunlardan malumatımız 
yok. 

Şimdi eski Dışişleri Bakanının «Benim ha
berim yoktur» dediği acaba doğru mudur, arz 
edeyim. 

Sayın Ziya Müezzinoğlu verdiği ifadede şöy
le diyorlar: «Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası
nın hazırlanmış olan bu projenin mahiyeti ile 
firmanın ihtiyacı hakkında bilgi ve tahlille
rini ihtiva eden bu raporda bu teşebbüsten 

azılarının malî imkânları ve iş durumları ya
nında, zamanın Başkanı ile karabetlerinin be-
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lirtilmiş olması dikkati çekmiştir. Raporda böy
le bir hususa değinilmesini şahsan olağan gör
mediğim için, durumu o sırada bir toplantı mü
nasebetiyle Brüksel'de bulunan Dışişleri Baka
nı Sayın Çağlıyangil'e intikâl ettirdim.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım diyorlar; iş
te burada bir yandan haberim yok diyor, bir 
yandan da durum kendisine intikal ediyor. 
Muhterem hatip Ziya Müezzinoğlu'nun ifadele
rini muayyen bir noktaya kadar okumuşlar
dır. Bendeniz müsaadenizle biraz evvel Komis
yonda dosyadan aldığını ifadeyi aynen tek
rar edeyim. 

«Türk Sınaî Bankasınca hazırlanmakta olan 
ve projenin mahiyeti ile finansman ihtiyacı 
hakkında bilgi ve tahliller ihtiva eden ra
porda müteşebbislerden bazılarının malî im
kânları ve iş durumları yanında, zamanın Baş
bakanı ile karabetlerinin de belirtilmiş, olma
sı dikkatimi çekmişti. Raporda böyle bir hu
susa değinilmesini şahsan olağan görmediğim 
için, durumu o sırada bir toplantı münasebe
tiyle Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Çağ
lıyangil'e intikal ettirdim. Konuya bu vesile 
ile ilk defa muttali olduğunu müşahede etti
ğim, zamanın Dışişleri Bakanı, bu ibarenin 
raporda yer almasının uygun olmayacağı hak
kındaki şahsî görüşüme katılarak söz konu
su ibarelerin çıkartılması talimatını verdiğin
den ımüşavir özkazanç'ın söylediği gibi, anı
lan ibarelerin çıkartılması yoluna gidilmiş ve 
Bakanlığın ORMA ile ilgili kredi talimatı da 
bundan sonra daimî temsilcilikte Avrupa Ya
tırım Bankasına intikâl ettirilmiştir.» 

Şimdi meseleleri kılçıklarından ayırarak 
tahlile çalışalım. Birinci konuşmamızda bahis 
konusu olan mesele, Dışişleri Bakanı ORMA'-
ya ait bir işi şifreler, telgraflarla takibediyor. 
Ben de diyorum ki hayır. Bir kere kaide ten 
mümkün değil. îş benden geçmez, prosedürü bu 
değil ve bilmiyorum ben bu işi. 

İkinci mesele ne? Ben Bürüksel'e gidiyo
rum, Ziya Müezzinoğlu bana diyor ki «Bir pro
je geldi, içinde müteşebbislerin isimleri sıra
sında Başbakana karabet dereceleri de yazı
lı, ben doğru bulmadım diyor». Ben de kendi
sine diyorum ki elbette doğru değil. Niçin yaz
mışlar, bunu bu şekilde vermeyiniz. Başbaka
na karabetinin Avrupa Yatırım Bankası üze

rinde bir müessiriyeti olamaz M. Kim yaz
mış? «Efendim, bu proje Sınaî Yatırım Banka
sından böylece geldi dedi.» Bendeniz avdet
te Sınaî Yatırım Bankası Grenel Müdürünü bu
larak, böyle bir proje gönderilmiş, doğru mu
dur diye sordum. «Malumatım yok, tahkik ede
yim dedi». Ve sonra bana telefonla şu bilgiyi 
verdi. «Efendim, kurulmakta olan şirketler 
hakkında istihbarat raporları verilir. Bu istih
barat raporlarında müteşebbdBİerin sıhhatlerine, 
sağlık durumlarına, her konuya ait bilgiler 
vardır. Bu da bu çeşit raporlardan biridir. Bun
lar umumiyetle olduğu gibi gönderilmiştir. Baş
bakanın biraderi diye de yazılı olduğunu gör
dük, gerekli talimatı verdik, bundan böyle 
yapmasınlar») dediler. 

Proje kiminle ilgilidir, parası kaçtır, ne 
zaman alınacaktır. Benim bundan malumatım, 
bu hâdiselerle olmuştur. 

Şimdi, ben, insafınıza müracaat ediyorum. 
Bir muhterem hatip buraya çıkıyor söyledi
ğinden 10 dakika sonra «Ben Dışişleri Bakanı 
demedim, Bakanlığı dedim diyor». Zabıtlar «Dış
işleri Bakanı» dediğini yazıyor. 

iBir diğer muhterem hatip çıkıyor «Dışişle
ri Bakanı benim bunlardan haberim yoktu, 
işte belgesi diyor haberi var.» 

Hâdiselerin birbirileri ile hiç münasebeti 
yok. Şu küçücük hâdiseyi - ki hepsi doğru ol
sa, o zamanın Dışişleri Bakanı ne yapmış, «böy
le şey doğru değil, bunları böyle Başbakana 
karabeti isimleri ile vermeyin, bunları çıkarın 
da öyle verin» demiş - bu bir suçlamanın vesi
lesi olamaz. Bu kendi iddia ettikleri gibi son
ra da, Mecls âdabının, hatta muaşeret âdabı
nın dışında bu kürsüden yalan ve yalancının 
kim olduğunu üstüne basa basa söylemek is
tiyorum diye garip bir eda ile iddialarda bu
lunuyorlar. 

Muihterem arkadaşlar, doğruyu yalan ya
parak hiçbir dâva kazanılmaz. (Adalet Parti 
sıralarından bravo sesleri ve alkışlar)? Hiçbir 
doğru da hile ve ıstırar ile yalan olmaz. Ya
lancının kim olduğunu söyleyeceğim diye böy
le bir mahalle edası ile burada basbar bağı
rıp yalancılığı meydana çıkaranların da dâva
larının ne kadar batıl olduğu ortadadır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Adalet Par
ti sıralarından alkışlar ve bravo sesleri) 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve-
kili) — îyi taktik yapıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın özer ölçmen. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Sa

yın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri, 
ISözlerime demin Sayın Çağlıyangirin baş

lamış olduğu mevzu ile girmek mecburiyeti 
hâsıl oldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.11.1971 
tarihli Toplantısında önergemi izah için ko
nuşmamı yaparken şu ibarelerle devam eder
ken zabıtların 14 ncü sayfasında; «Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin Maliye Bakanlığı 5 
Eylül 1909 tarihli ve 43863 sayılı yazı ile Dış
işleri Bakanlığına Terakkinin 1 milyon 180 bin 
dolarlık kredi isteğinin Avrupa Yatırım Ban
kasının Türk Sınaî Kalkınma Bankasına ayır
dığı fonlardan karşılanmasını temin için Av
rupa Ekonomik Topluluğu nezdindeki Bü-
rüksel daimî temsilciliğimizin bankadan res
men talepte bulunmasını bildirmiştir» yazının 
tarih numarası var «ve Dışişleri Bakanı üç gün 
içinde daimî temsilciliğimize durumu telle
miş ve Dışişleri Bakanlığımıza bağlı büyük 
elçdllik seviyesindeki resmî temsilcilerimiz 
de, banka nezdinde resmen talepte bulunmuş» 

Zabıtlardan devam ediyorum. 

«Süleyman Demirel (İsparta Milletvekili) 
— Hepsi yalan. 

İhsan Sabri Çağlıyangil (Cumhuriyet Sena
tosu Bursa Üyesi) — Haberim yok.» 

(Burada Sayın ÇağlıyangiTin neden haberi 
yok oluyor. Yani Maliye Bakanlığının Dışişle
rine yazdığı yazıdan, Dışişlerinin Avrupa 
Eikonomik Topluluğu nezdinde, Bürüksel dai
mî temsilciliğimiz nezdinde bu kredi için te
şebbüse geçtiğinden haberi yok oluyor. Be
nim cümleyi anlayışım böyle, ifadem de böy
le, 

'Sayın Çağlıyangil diyor ki haberim yok ve 
bilâhara söz alıyor ve namuslara şereflere, bil
gisizlik dahi olsa hücum etmenin namussuz
luk, şerefsizlik olduğunu bildiriyor. 

Demin ki konuşması öyle değil. Demin 
«(Ben haberim yok demedim diyor». Ben za-
pıtları okuyorum, zabıtlar 14 ncü sayfa «İhsan 
Sabri Çağlıyangil haberim yok» 

Halbuki. Soruşturma Komisyonu Ziya Mü-
ezzinoğlu'ndan da yazılı olarak sual soruyor, 

24 . 5 . 1972 O : 1 

| Ziya Müezzbıoğlu da yazdığı yazılı cevabında 
I leıriin de sayın eski bakanın okuduğu gibi 
I «Sanayi Kalkınma Bankasınca hazırlanmış olan 
I ve projenin mahiyeti ile finansman ihtiyacı 
I hakkında bilgi ve tahlilleri ihtva eden rapor

da, bu teşebbüslerden bazılarının malî im-
I :ânları ve iş durumları yanında zamanın Baş-
I akanı ile karabetlerinin de belirtilmiş olma

sı dikkatimi çekmişti. Raporda böyle bir hu-
I susa değmilmesini şahsen olağan görmediğim 

için durumu, o sırada bir toplantı münasebe
ti ile Bürüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Sa
yın Çağhyangil'e intikal ettirdim.» 

İHSAN SABRÎ ÇAĞLIYANGİL (Cumhuri
yet Senatosu Bursa Üyesi) — Neyi? Başbakanın 
karabeti yazılı kâğıdını mı? 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Evet evet, 
tamam. Ama, burada haberim yok demişsiniz. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

«'Konuya bu vesile ile ve ilk defa muttali 
olduğunu müşahede ettiğim zamanın Dışişleri 
Bakanı bu ibarelerin raporda yer almasının 
uygun olmayacağı hakkındaki şahsî görüşü
me katılarak söz konusu ibarelerin çıkatıl-
ması talimatını verdiğinden müşavir Özka-
zanç'm söylediği gibi anılan ibarelerin çıkar
tılması yoluna gidilmiş ve Bakanlığın ORMA 
ile ilgili kredi talimatı da Dışişleri Bakanlığı
nın» - Ben bir sürçülisan yaptım, olabilir. Ağ
zım kurumuştu, yazımda Bakanlık yazılıyor
du. Geldim burada tashih ettim. - «Bakanlığın 
ORMA ile ilgili kredi talimatı da bundan son
ra daimî temsilcilikle Avrupa Yatırımlar Ban
kasına intikal ettirilmiştir.» İntikal ettirildi
ğini Dışişleri Bakanlığının talimatı üzerine dai
mî temsilciliğin Avrupa Yatırımlar Bankasına 
intikal ettirdiğini Sayın Müezzinoğlu bildiriyor. 
Ben de zaten burada Sayın Demirel'in hepsi 
yalan dediği, zatiâlinizin de haberim yok dedi
ği kısımda demin okuduğum kısımda da bu
nun intikal ettirildiğini, hangi bakanlıktan 
hangi tarih numara ile geldiğini söylüyordum. 

E'okudum demin size. 
İHSAN SABRI ÇAĞLIYANGİL (Cumhuri

yet Senatosu Bursa Üyesi) — On tane kredi ta
lebi gelip geçmiş. Benim malumatım yok. 

BAŞKAN — Sayın Çağlıyangil izah ettiniz, 
yeter. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bu gerekçe
niz de bence mantikî olmuyor. Şöyle M, Av-
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rupa Ekonoımik Topluluğuna katılmamızın ilk 
dönemi olan beş yıllık dönemde Türkiye'ye 
verilmiş olan 175 milyon dolarlık kredinin ve
rilişi ve uygulaması Hükümet olarak Dışişle
ri Bakanlığının üzerindedir. Zatiâliniz Dışişleri 
Bakanısınız, Ankara Anlaşmasını imzalayan Dış
işleri Bakanlığıdır, yürüten Dışişleri Bakanlı
ğıdır efendim. Siz nasıl olur da haberdar ol
mazsınız, bu kredilerin dağıtım şeklinden? Ri
ca ederim bunun Devlet anlayışı ile, Dışişleri 
Bakanlığı ile, enternasyonal anlaşmalarla bağ
daşması biraz hafif kaçıyor. (D. P. sıraların
dan «Bravo özer.» sesleri.) Yani sırasında ba
zı mahallî kâtiplerin ve kâtibelerin tayininde 
imzanız olacak, Türkiye'nin tavizlerle aldığı 
175 bin doların kullanmasından mesul Bakan 
olduğunuz halde hiçbir şekilde alâkadar olma
yacaksınız. (D. P. sıralarından «Bravo bravo» 
sesleri) Yapmayın rica ederim. 

ÎHSAN SABRI ÇAĞUYANGÎL (Cumhuri
yet Senatosu Bursa Üyesi) — Sizin seviyenizde 
cevap veremem Sayın ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, muhterem senatör ve milletvekilleri; 

3 Ağustos 1970 tarihinde Sayın Hocaoğlu 
ile vermiş olduğumuz soruşturma önergesi üze
rine kurulan 9/16 Nblu Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu çalışmalarını huzurunuza getir
miş ve 12 . 11 . 1971 tarihinde yapılan müza
kereler sonunda, Yüce Heyetiniz bir soruş
turma açılmasına karar vermiş bulunmaktay
dı. 1961 Anayasasının uygulanmasından bu ya
na ilk defa bir soruşturma konusunda hazır
lık tahkikatı ile tatmin olunmaması ve meclis
lerin esas soruşturmaya karar vermesi, öne 
sürdüğümüz noktai nazarların ciddiyetini ve 
ağırlığını ispat etmektedir. Bugün müzakere
sini yaptığımız Komisyon raporunun muva
fakat bildiren çoğunluk ifadelerinde maale
sef aynı ciddiyeti ve ağırlığı bulamamış ol
manın üzüntüsü içinde sözlerime başlamak zo-
zundayım. 

9/16 Nolu Soruşturma Komisyonu Başkan
lık Divanı bastırıp üyelere dağıttığı raporun 
başlığını dahi doğru tanzim ve ifade edeme
miştir. Şöyle M, önergemize esas olan husus
lar, gerek ORMA'ya verilen kredide, gerek
se özel Yükseliş firmasına yapılan yatırım 
indiriminde vazifenin suiistimal edildiği, kar

deşlere menfaat sağladığı, Devletin zarara 
sokulduğu ve bu işlemlerde Başbakanlık sıfat 
ve yetkilerinin rol oynadığı şeklinde ifade 
edilmiş olduğu halde hem Hazırlık Tahkikat 
Komisyonu hem de 9/16 Nolu Suruşturma ko
misyonları ısrarla konuyu yalnızca beş yıllık 
Kalkınma Planlarına aykırı hareket etmekten 
başlıklarını atmakta direnmişlerdir. Bu husu
su, 9/16 Nolu Hazırlık Komisyonuna yazılı ce
vabımda, ayrıca 12 . 11 .1971 deki Birleşik Top
lantı konuşmamda ve 3 ncü defa da soruşturma 
esas Komisyonuna bilgi verirken de bildirmiş ol
mama rağmen rapor başlığının bu şekilde ha
zırlanmışında kasıt aramak mecburiyeti hâsıl 
olmuş bulunmaktadır. Rapor başlığında yapı
lan ikinci usuli hata ise, Soruşturma Komisyo
nunun bizim önergemiz üzerine kurulmuş ol
masıdır ki, bunun böyle olmadığını ve Komis
yon ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinin ka
ran ve oyları ile kurulmuş olduğunu ve soruş
turmanın Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
mali olduğu keyfiyetini sayın Komisyon üye
leri huzurunda ifade etmiş ve sayın Komisyon 
Başkanınca da tasvip ve teyit görmüş idim. 
Zabıtlarda da mevcudolan bu hususa rağmen, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine malolmuş bir 
soruşturmayı bir önerge sonucu mecburen ya
pılmış gibi göstermek kanaatimce ifa ettiği gö
revi hafife almak sayılır. 

Raporun başlığında başlayan bu gayri cid
dîlik metinde de devam etmekte ve rapor met
ni önergenin Hürriyet ve Günaydın gazetele
rindeki neşriyata müstenit olarak verildiği id
diası ile başlamaktadır. G-erek öergemizde, gerek 
komisyonlarda arz ettiğimiz yazılı ve sözlü be
yanlarda, gerekse huzurunuzdaki mâruzâtım
da herhangi bir gazeteye neşriyata atıf yap
madığım gibi bilâkis ya belge tevsik etmek ya 
da delil ve belgelerin mehazını göstermek su
retiyle soruşturmanın sıhhat ve selâmetine yar
dımcı olmaya âzami gayreti sarfetmiş bulun
maktayız. Hal böyle iken Sayın Komisyon Baş
kanlığının ve çoğunluğunun önergeyi ve soruş
turmayı iki gazete haberi ile verilmiş ve açıl
mış gibi göstermeye çalışması konulan ne ka
dar ciddiyetle ve tarafsızlıkla incelediklerinin 
ilk emareleri olarak gözümüze çarpmış bulun
maktadır. 

Raporlann tanziminde süregelen bu kasıtlı 
tutuma bir de geçen celsede Sayın Fersoy'un 
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hilafı hakiKat beyanları eklenmiş bulunmak
tadır. Sayın Fersoy, geçen celsede önerge sa
hiplerinin Komisyona çağırılarak kendilerin
den yeni belge ve delil istediğinde, «Elimizde 
delil ve belge yok, kahve köşelerinde duy
duklarımızı önerge haline getirdik.» şeklin
de bir demegojiye saptığına üzülerek şahidol-
duk. Sayın Fersoy'un - hele bir hukukçu olarak -
hakikatleri ve ortada mevcut belgeleri bu de
rece tahrif edebileceğini tahmin etmezdim. 
Kürsüye çıkmadan evvel konu ile ilgili hiçbir 
ciddî tetkikatta bulunmadığı ve kendisine ve
rilen doneleri, doğruluklarını araştırmaksızın 
kendi stil ve üslûbunca kullandığı anlaşılmak
tadır. 

ISayın üyeler, bu iftira ve kasıtlı tahrif kar
şında önergemizde ve bilâhara Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna verdiğimiz belge ve bilgile
ri kısaca tekrar arz mecburiyeti hâsıl olmuş
tur. 

3 Ağustos 1970 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bağımsız üyeleri olarak ver
diğimiz soruşturma önergesinde; Avrupa Eko
nomik Topluluğu daimî delegeliğimizin resmî 
bültenlerine dayanarak Ortak Pazar kredisinden 
yararlanan şirketleri ve bu arada Tarakki Ko
lektif Şirketini ve aldığı kredinin miktarını be
lirterek diğer şirketlerle mukayesesini yap
mış idik. Ayrıca, Ticaret Sicili Gazetesinde Te
rakkinin ortakları olan Demirel birader ve 
kayınbiraderler arasında hisselerin nasıl ve 
ne şekilde taksim olduğunu göstermiş idik. 
Ayrıca, yine Ortak Pazar resmî bültenlerin
den kredinin 356 bin dolarlık kısmının kulla
nılmış olduğunu belirtiyor ve Şevket Demi-
rel'in resmî görevlilere çantasını taşıtarak 
yaptığı basın toplantısındaki «Biz, o kredinin bir 
kuruşunu dahi almadık, kredi ortadadır, serma
yemizi 20 milyona çıkarınca alacağız..» şeklin
deki hilafı hakikat beyanlarını ortaya ve açık
lığa kavuşturuyorduk. 

Yine Önergemizde, Ankara Anlaşmasının 
çeşitli maddelerine atıf yaparak, bu kredinin 
Hükümet ve Devlet garantisi altında olduğu
nu belirtiyor, Ali Demiirel'in özel okuluna 600 
bin liralık yatırım indiriminin hangi tarih ve 
numaralı belge ile yapıldığını ifade ile bunun, 
planın ve programın hangi maddelerine ters 
düştüğünü izaha çalışıyorduk. 

Sayın senatörler, sayın milletvekilleri; 
Bu hususlar bundan takriben iki yıl önce 

verdiğimiz soruşturma önergesinde zikredilir 
ken, Sayın Demirel de, «Benim kardeşlerimin iş
lerinden haberim ve alâkam yoktur» diye be
yanatlar vermekte idi. 

iBilâhara Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
yazılı olarak konu hakkında belge ve bilgileri
mizi rica etti. Biz de cevabî yazımızda, bilgi
miz dâhilinde ıolan ve belge niteliğinde gördü
ğümüz hususları ya fotokopi olarak, ya da me
haz göstermek suretiyle Komisyona bildirdik. 
Yanılmıyorsam bunlar 12 adet belge teşkil et
mekte idü. 

Delil ve emareleri ihtiva eden cevabi yazı
mızı Hazırlık Komisyonu anlamadığım bir mü
lâhaza ile raporuna eklemedi ve ben de Türki
ye Büyük Millet Meclisinin 12 .11 .1971 tarih
li müzakerelerinde yazımızı aynen bilgileri
nize sunabilmek için burada, bu kürsüden oku
dum. Herhalde Sayın Fersoy o sırada salonda 
yoklardı. Mamafih bu kürsüye çıkmadan ev
vel zabıtları tetkik etmek zahmetine katlan-
salardı, yine de önergemizin kahve dedikodu
larına mı, yoksa resmî belgelere mi dayandığı
na muttali olabilirlerdi. 

Bu arada kahve cemaatini küçümseyen Sa
yın Fersoy'a, o cemaatin politik olayları bazı 
salon aydınlarından çok daha dikkatle takibe-
dip çok daha sıhlhatli bir mantık ve sağduyu 
içinde değerlendirdiklerini de ayrıca hatırlat
mak isterim. 

Hazırlık Komisyonunun çalışmaları sıra
sında da birtakım hususlar ortaya çıkmış ve 
meşhur ingilizce akrabalık raporları gibi ko
nular da gazetelere intikâl etmiştir. Bunları 
da Türkiye Büyük Millet Meclisinin raporu 
görüşen toplantısında dile getirdim ve Soruş
turma Komisyonu teşkiliyle bunların tahkiki
ni Yüce Heyetinizden rica ve istirham ettim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tahkikatı bir 
esas soruşturma açılmasına müstehak gördü, 
yani, önergemizde sert ettiğimiz hususları bir 
esas tahkikata tabi tutulacak önemde ve cid
diyette gördü ve tekabbül etti. 

Bu olay, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
önergeye sahip olması keyfiyetidir. Sayın 
Fersoy'un iddiasını doğru kabul etmek man
tıksızlığına düşseydik, Türkiye Büyük Millet 
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Meclisinin kahve dedikodusuna müsteniden 
esas Soruşturma Komisyonu teşkil ettiği neti
cesine varacaktık ki, Yüce Heyetinizi bundan 
tenzih etmek isterim. 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul Millet
vekili) — Zabıtlardan okuyoruz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Okuyacağım 
aynı zabıttan. 

Muhterem üyeler, Yüce Heyetinizin karar 
ve oylan ile kurulan Soruşturma Komisyonu 
önerge sahipleri olarak bizleri de davet etti 
ve yeni delil ve bililerimizin mevcudolup ol
madığını sordu. Ben de, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin konuyu dalha yeni ve enine - bo
yuna müzakere ettiğini, soruşturmaya lâyik 
gördüğünü belirterek bu müzakerelerde serd 
edilen bütün hususların derinliğine tahkiki
nin anaprensip olduğunu ve konuyla alâkalı 
işlemleri yürüten merciler deki bütün zeva
tın dinlenmesi gereğini ifade ettim. Sayın Ho-
caoğlu da - şimdi zabıtlardan okuyacağım - ay
nen şu cevabı verdiler; zabıt, sayfa 2. 

«Başkanlık Divanı bizi davet yazısında üç 
hususa temas etmektedir. Bunlardan bir tanesi, 
önerge üzenine kurulmuş tahkikat Komisyonu 
diyor. 

«Muhterem arkadaşlar, bu Tahkikat Komis
yonu bizim önergemiz üzerine kurulmuş değil
dir, bizim önergemiz üzerine Hazırlık Komisyo
nu kurulmuştur. Bu Meclisin karan üzerine 
kurulmuştur. Bunun da burada tespitinde fay
da vardır. 

Diğer bir husus da şudur; iddialarınızı de-
lillendiriniz diyor. Parlamanter, ne bir istihba
rat memurudur, ne de soruşturma yetkisi olan 
bir kimsedir, ne de Devlet dairelerinden bilgi 
toplamak vazifesiyle ilgilidir. Parlamanter 
iddianın tümünü Meclise getirir. Bu iddianın 
varidolup olmadığı, Anayasanın çizdiği yol
lar dahilinde tespit edilir. 

Nitekim, bu Komisyonun kurulmasının 
maksadı da budur ve buna hemen ilâve ede
yim ki, Komisyona yardımcı olabilmek için 
bildiğimiz, tespit ettiğimiz hususlan da Hazır
lık Komisyonuna bildirmiş bulunuyoruz. Mec
liste önerge sahibi olarak görüşüldüğü zaman 
ifade etmiş bulunuyoruz. Devlet dairelerinde 
gegen yazışmaların tarihleri, elde edilen ve
sikaların fotokopileri Hazırlık Komisyonuna 

arz edilmiştir ve Mecliste Birleşik oturumda ifa
de edilmiştir. 

Şu noktaya da işaret etmek isterim:. 
Biz eğer delil vermiyoruz dersek siz bu 

mevzuyu araştırmayacak mısınız? Elbetteki 
araştıracaksınız, 

Binaenaleyh, biz ne şahidiz, ne muhbiriz, ne 
şuyuz, ne buyuz. Biz önerge sahibiyiz ve sizin 
kolaylıkla vazifenizi görmeniz için mevcut bil
gimiz varsa, bilgisine müracaat edilen kimse
ler vazifesini yapmış parlamanterler olarak hu
zurunuzda bulunuyoruz. 

ıSayın Başkan, Türk efkân umumiyesini, 
hatta Avrupa efkân umumiyesini ilgilendiren 
bazı iddialar ortaya sürülmüştür Türkiye'de. 
Gerek basında, gerek şurada, burada, kahve 
köşelerinde v.s. 

Parlamanter olarak bizim vazifemiz bunun 
aydınlığa kavuşmasını temindir. Hemen hu
zurunuzda ifade edeyim ki, biz Türk Devlet 
idaresinde mesuliyet almış şu veyahut bu kim
senin hiçbir suretle şaibe altında kalmasını 
istemeyiz ve suçlu çıkanlmasını da gönlümüz 
arzu etmez. Millet bundan senelerce ıstırap 
çekmiştir. 

Bizim arzumuz, Türk Devlet idaresinde bü
yük mesuliyetler yüklenmiş olan kimselerin 
millet huzurunda temiz, pak olarak meydana 
çıkmasıdır, önergeyi veriş maksadımızın esası 
da budur. Bunu ne siyasî bir istismar konusu 
için yapmışızdır, ne şu yahut bu şahısla he
saplaşmak bakımından yapmışızdır» Sayın Ho-
caoğlu'nun ifadesi budur. 

«Biz» diyor «Elimizdeki belge ve bilgileri 
Hazırlık Komisyonuna bildirdik, ayrıca Tür
kiye Büyük Millet Meclisi toplantısında da şi
fahî olarak arz ettik. Bunlan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi soruşturmaya değer buldu M, 
Komisyonunuzu kurdu. Biz, ne muhbir, ne de 
şahidiz. Bir Parlamanter olarak Avrupa'da 
ve Türk kamu oyunda, basında ve kahve kö
şelerinde mevzubahsedilmiş bir konunun tah
kikini istedik.» 

Evet, Hocaoğlu'nun ifadesi böyle, başka 
türlü anlamak mümkün değil; fakat Sayın 
Fersoy geçen hafta bu ifadeyi alıyor bu kür
süden, önerge sahiplerini koridorda işittikle
rini ve kahvede, şurada - burada duyduklarını 
hemen takrir haline getirivermekle suçluyor. 
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Sayın üyeler, Sayın Fersoy'un bu tefsir tar
zını üç şekilde yorumlamak kabildir. Ya za
bıtları okumamış, kendine kürsüye çıkarken 
bu yanlış bilgi verilmiştir. Ya okumuş, doğu-
ru anlamamıştır, ya da kasıtlı olarak ifadele
ri böylesine ucuz kelime oyunları ve montaj
ları ile tahrif etmiştir M, avukat bir parlaman-
ter, kıymetli bir avukat olan bir parlamanter 
için en üzüntü verici olan üçüncü şıkkın va-
ridolması ihtimalidir. 

iSayın Fersoy, Avrupa Parlâmentosu üyesi 
Alman Milletvekili Falyler'in Türkiye Ortak
lığı Komisyonundaki ORMA ile ilgili bir so
rusunu bahane ederek benim hakkımda yine 
gerçeklere aykırı birtakım ithamlarda bulun
du. Yanıltıcı, yanlış, gerçek dışı önerge tan
zim ettiğimi bildirdi. Bu ifadeler zabıtlardan
dır, yanıltıcı, yanlış, gerçek dışı önerge tan
zim etmek değil. 

Konunun aslı şöyledir, arz ediyorum: 
Avrupa Parlamentosu Türkiye Ortaklığı Ko

misyonunun 3 Eylül 1970 tarihinde Brüksel'de 
yaptığı toplantıda Alman milletvekili Faller'in 
bir konuşma yaptığı ve bu konuşmada, bir Al
man dergisinde çıkan bir habere nazaran İspar
ta'da inşa edilecek bir kontplak fabrikasına 
Avrupa Yatırımlar Bankasınca açılan krediler
deki usulsüzlükler hakkında Komisyonun bilgi 
vermesini istediği, o toplantının zabıt özetlerin
de neşredilmiştir. Tarihe nazarı dikkatinizi çe
kiyorum, 3 Eylül 1970, 

Bu toplantı bizim önergeyi verişimizden tam 
bir ay sonra olmuştur. Bilâhara 26 Eylülde Yü
ce Heyetinizi temsilen Hollanda'da yapılan Av
rupa Ekonomik Topluluğu Türkiye Ortaklık 
Parlamento Komisyonu toplantısında, müşterek 
toplantıya gittiğimde bu zabıt özetini ki, ser
bestti, dağıtılıyordu, herkes alabiliyordu, masa
ların üzerinde duruyordu, aldım bir nüshasını, 
gördüm ve aldım; Almanca bir nüshasını ve 
Hazırlık Soruşturma Komisyonu bilâhara ben
den belge istediği zaman, Avrupa'da da konuşu
luyor cümlesini kullandığım için, ibraz ettim, 
zabıt özetinin foto-kopisini de sundum ve bunu 
sunarken de Komisyona yazımda aynen şu iba
releri kullandım : 

«Bu olaylar Türk ve yabancı kamu oylarında 
yankı bulmaya başlamış ve konu Türk Meclis
lerine intikal ettiği gibi Avrupa Parlamentosu

nun Türk Ortaklığı Komisyonunda da Batı Al
man Milletvekili Faller tarafından 1 200 000 
dolarlık kredinin verilişindeki usulsüzlük sual 
olarak tevcih edilmiştir.» Dikkatinizi çekiyo
rum, «sual olarak tevcih edilmiştir.» «Komisyon 
raporunun Almanca foto-kopisi ilişiktir; belge 
numara 8.» Benim söylediğim budur ve Komis
yona da arz ettiğim budur. 

Şimdi, devamı var arz edeceğim. Bu ifadey
le Komisyona arz ettiğim belge. Konunun be
nimle ilgili olan kısmı bundan ibaret. Hadise
nin yarısını önergeye yazıp yansını saklamak 
gibi, yanlış önerge hazırlamak gibi bir duru
mun ortada olmadığı, sayın Fersoy'un gerçek
leri bir de bu noktada değiştirmeye çalıştığı 
meydandadır. 

Bu Faller meselesinin bir gelişmesi vardır, 
o gelişmesini şimdi arz ediyorum. Bu meselenin 
gelişmesini inceleyerek, bu Meclis kürsüsünden 
kimin gerçekleri değiştirmek suretiyle beyanda 
bulunduğunu şimdi daha iyi anlayacağız. 

Muhterem senatörler, muhterem milletvekil
leri; 12 Kasım 1971 günkü Türkiye Büyük Mil
let Meclisi celsesinde tahkikat raporu müzake
re edilirken sayın Adalet Partisi Çorum Millet
vekili Abdurrahman Güler 3,5 saatlik konuşma
ları sırasında Avrupa Parlamentosu Türkiye 
Ortaklık Komitesinin 5 Ekim 1970, benim Ha
zırlık Komisyonuna sunduğum belge 3 Eylül 
1970 tarihli; 5 Ekim 1970 tarihinde yaptığı top
lantıda, yani Faller'in suali sorduğu ve benim 
tutanak özetini ibraz ettiğim celseden bir ay 
sonra oluyor, bu toplantıda komisyon memuru 
Andresen'in Faller'e verdiği cevabı okudular. 
Bende böyle bir cevap verilmiş olduğunu bu su
retle öğrenmiş oldum. O zamandan bu zamana 
kadar bu cevabın orjinalini tetkik etmek fır
satını bulamadım; çünkü Komisyon zabıtları 
gizlidir, ben de diğer komisyon üyesi olmayan 
milletvekilleri gibi komisyonun evrakına mutta
li olmak imkânına sahip değilim. Ancak soruş
turma bittiği için tetkik imkânını buldum. Şim
di, geçen hafta sayın Fersoy'un ithamları üzeri
ne Soruşturma Komisyonuna tevdi edilmiş ev
rak arasında bu sayın Güler'in okuduğu 5 Ekim 
tarihli Tutanak özetini tetkik imkânını buldum, 
Fransızcadır orjinali. Şimdi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi zabıtlarından bu belgenin son cüm
lesini, sayın Güler'in nasıl beyan ettiğini okuya
cağım, ondan sonra da bu zabıt özetinin aslının 
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son cümlesini okuyacağım. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi zabıtlarında sayın Güler'in ağzından 
aynen şöyle denilmektedir, zabıtlardan okuyo
rum : 

«Görüşmelerde Mr. Paller ve Mr. Kuşta ve 
Başkan söz almışlardır, görüşmelerde nisap iti
bariyle ister idareci, ister denetleyici sıfatiyle 
olsun ORMA'yı fiilen hangi şahısların yönetti
ği hususu katiyen söz konusu edilmemiştir.» 
«Katiyen söz konusu edilmemiştir» diyor sayın 
Güler zabıtlardaki ifadelerinde. Şimdi, belgenin 
Fransızca aslının tercümesini okuyalım son cüm
leyi : «Görüşme esas itibariyle ORMA'yı gerek 
idareci, gerek denetleyici sıfatiyle fiilen yöneten 
kişilerin kimler olduğu sorusu üzerinde toplan
mıştır.» 

ORHAN CEMAL FERSOY (istanbul Mil
letvekili) — Mabadını okuyun. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla): — Tamamen 
ters. Rica ederim tekrar okuyayım efendim. Tek
rar okuyayım, sayın Güler «katiyen kimlikleri 
söz konusu olmamıştır» diyor, burada zabıtlara 
geçiyor; ben orjinalini buluyorum, tercüme et
tiriyorum, tercümesi şöyle: «Görüşme esas iti
bariyle ORMA'yı gerek idareci, gerek denetle
yici sıfatiyle fiilen yöneten kişilerin kimler ol
duğu sorusu üzerinde toplanmıştır; konsantre 
olmuştur görüşme. Buyurun Fransızcanız var
dır, isterseniz beraber okuyalım. 

Şimdi, kimin-hakikatleri burada kürsüden 
tahrif ettiğini, kimin gerçek dışı, eksik, yalan 
önerge tevcih ettiğini sayın Fersoy herhalde an
lamışlardır. 

NECATİ ÇAKIROĞLÜ (Trabzon Milletveki
li) — Bu suretle buraya bağlandığını söylediler. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu çok üzüyor
sunuz beni, başka bir şey de söylemiyeceğim 
bundan sonra ve fakat katiyen böyle bir meclis 
müzakeresi yoktur efendim, yapmayınız efen
dim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bu manayı 
ve fiilî tam tersine çeviren bir beyandır ve 
maalesef Meclis kürsüsünden yapılmıştır; ama 
ümidediyorum ki, Sayın Güler arkadaşım, ken
disi yapmamıştır bu tercümeyi; bu tercüme ya
pılarak kendisinin eline verilmiştir, yapılan 
kasıtlı bir çevirme yapmıştır muhakkak bunda. 
Ben böyle olduğu kanaatindeyim. 

Muhterem üyeler, kimin yanlış, yanıltıcı be
yanlarda bulunduğu, eksik bilgi verdiği, gerçek 

dışı tanzimlerde bulunduğu hususunun vic
danlarınızda tebellür etmiş olacağına inanıyo
rum. Benim kanatim Devlet itibarını 1 nci de
recede etkileyen bu nevi konuların kelime 
oyunlarına, polemiğe, demagojiye uygun olma
dığı merkezindedir. 

Sayın üyeler, rapor tetkik edildiği zaman 
Komisyonun çoğunluk partisi üyelerinin fikir 
ve fiil birliği içinde bir müdafaa taktiği kul
landıkları bariz şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Olayları ve konuları objektif bir şekilde tah
lil etmek yerine, olmuş - bitmiş hâdiselere bir 
esbabı mucibe aramak, komisyonun bu üyeleri
nin mesailerinin anahattmı teşkil etmiş gibi 
görünmektedir. 

Raporda göze çarpan bir başka husus da 
tahkikatın esas konusunun bir tarafa bırakılıp, 
özel sektörün müdafasına girişilmiş olmasıdır. 
Soruşturmanın bir ekonomik doktrin münaka
şası için yapılmadığı ortadadır, özel sektörü 
kalkan yaparak Demirel biraderlerinin şirket
lerini ve bu şirketlere yapılan usulsüz kayır
maları müdafaa etmekle en büyük zarar gene 
özel sektöre yapılmaktadır. Eğer bir mukaye
se yapmak icabetse idi, ben siyasî ve ekonomik 
görüş açısından bu müdafayı yapan zevattan 
daha da fazla özel sektör taraflısı çıkabilirim. 
Meselâ, özel yüksek okulların ciddî bir Devlet 
murakabesi altında emsali Devlet okullarından 
daha da verimli olacağı görüşünü savunmuşum-
dur ve son özel okulları devletleştirme reformu 
komisyonlarında ve makalelerle de eleştirmiş 
simdir; Millî Eğitim Komisyonunda olan muh
terem arkadaşlarım hatırlayacaklardır. Ayrıca, 
Anadolu'nun kalkınmasında Devlet elinin her 
yere yetişemeyeceği ve hususî teşebbüsün teş
viki suretiyle sanayiin geliştirilmesi gereğine 
inanmaktayım. Ama, bunlar başka şeylerdir, 
vatandaşın Devlete olan itimadını sarsacak ni
telikteki akraba şirketlerinin himaye edilip 
edilmemesinin denetlenmesini istemek apayrı 
bir husustur. 

Muhterem üyeler, raporda dikkatleri çeken 
bir başka husus da, kaide dışı diğer uygula
maları emsal göstererek Demirellere uygulanan 
usulü mazur hale getirme taktiğidir. Meselâ, 
1969 programında teşviki öngörülen sektörler 
bir tablo ile gösterilmiştir. Devlet Planlama Teş
kilâtının bu tablo dışında bazı sektör ve şir-
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ketlere de yatırım indirimi sağladığı, raporun 
muvafakat şerhinde tebarüz ettirilmektedir. 
Bunlar arasında Tercüman ve Hürriyet gazete
lerinin kültür yükseltici yayınları için % 30 
yatırım indirimi uygulandığı da istisnalar me-
yanmda belirtilmektedir. Sayın Komisyon üye
lerinin bu misali iyi seçemedikleri, bu şirket
lerin hali hazır neşriyatlarından belli olmakta
dır. Bu sürekli tarafgirlik, malesef yüzleştirme
ye davet edilmiş bir şahide gizli olması gere
ken suallerin, hem de cevaplarıyle getirilişi de
recesine kadar vardırılmış bulunmaktadır. Bu 
alenî ihlâl karşısında komisyonun diğer 3 par
tiye mensup üyelerinin ikaz ve itirazları kaale 
alınmayınca Komisyonu terk etmişler ve hazır
lanan senaryoya göre perde çevrilmiştir. 

Bu ve benzeri gayretlere rağmen şurasını 
belirtmek gerekir ki, önergemizde iddia ettiği
miz bütün hususlar Komisyon çalışmaları sıra
sında teyidolunmuş, şayi olduğundan bahisle 
tahkikini talefoettiğimiz hususlarda açıklığa ka
vuşarak, önergenin iddiası istikametinde bir 
gelişmeye müncer olmuşlardır. 

Bu hususların dışında bizlerin de malûmu 
olmayan o kadar çok ve yeni delil ve olay orta
ya çıkmıştır ki, önergemiz sadece bu yeni delil
lere dahi dayanarak ispat gücünü kaznmış 
olurdu. 

Sayın senatörler, sayın milletvekilleri; yük
sek müsaadenizle önergemizde ileri sürdüğümüz 
hususların komisyonun faaliyetinden sonraki 
manzarasını kısaca tahlile çalışacağım. 

Terakki veya Orma şirketine temin edilen 
bir milyon 200 bin dolarlık kredi ile ilgili ola
rak bu kredinin temin ediliğindeki anormallik
leri DPT, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, 
Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve T. 0. 
Zirat Bankasındaki safahat olarak ayrı ayrı in
celemiştik. 

DPT ile ilgili olarak öne sürdüğümüz hu
susların esasını, Terakki Kolektif Şirketine 1968 
ve 1969 yıllarında verilen 39 ve 120 numaralı 
teşvik belgeleri teşkil etmekte idi. Soruştur
ma sonunda 1968 yılı programında Terakki
nin kurmayı düşündüğü kontraplâk, lif, yonga 
levha ve kaplama tesislerine ait teşvik edici bir 
hükmün olmadığı ve projelerinin de değil ihra
cata yönelik olmak ihracat kapasitesinin dahi 
bulunmadığının bizzat şirket sahibi tarafından 

itiraf edildiği açıklık kazanmış ve bu suretle 
1968 yılında Planlamanın Terakkiye düzenle
diği 39 numaralı teşvik belgesinin uygunsuz
luğu teyidolunmuştur. 

Bilahare 1969 programı hazılranırken 
kontrplâk, lif, yonga levha ve benzeri tesis
ler ibaresi programa ithal edilirken bu sefer 
de Terakki projesine uysun diye ihracata yö
nelme şartı programdan çıkartılmıştır. 

2 nci teşvik belgesi verilirken tesis hakkın
da hazırlanan raporun dahi beklenilmediği, ev
rak tarihlerinin karşılaştırılmasından ortaya 
çıkmıştır. 

Türkiye Sanai Kalkınma Bankasındaki sa
fahata gelince : 

Komisyonun çoğunluk üyelerinin rapordaki 
ifadelerini Sanayi Kalkınma Bankasının özel 
bir banka olduğu noktasında temerküz ettirme
ye hususî bir gayret gösterdikleri gözden kaç
mamaktadır. Bu suretle bu bankadaki muame
lâtın Hükümetle ve onun başı ile ilişkisi olma
dığı neticesini temine matuf olan bu gayret 
bence mantıktan uzaktır. Zira Ortak Pazar ta
rafından Türkiye'ye açılmış olan bu kredi T.O. 
Devletinin ve Hükümetinin garantisi altında
dır. Bu, Ortak Pazar ülkeleri ile imzaladığımız 
Ankara Anlaşmasının, milletlerarası bir anlaş
ma olan Ankara Anlaşmsmm hükümleri içinde 
mevcuttur. Bu kredilerin sorumlusu da, borç
lusu da T. C. Hükümetidir. 

Ayrıca bu krediyi alabilmek için Türkiye'nin 
Ortak Pazar'a bazı karşılık tavizler de tanıdı
ğını unutmamak lâzımdır. 

Ankara Anlaşması, Türk ekonomisini kal
kındırmak için bize bu kredinin verilmesini ön
görürken Türkiye'nin de Ortak Pazar mamul
lerine tedricen gümrük duvarlarını kaldırma
sını derpiş etmiş bulunmaktadır. Yani bu kre
diyi alırken yerli sanayiimizi de mağdur etmek 
pahasına bir riske girmiş olduğumuz hususunu 
gözönünde bulundurmamız gereği mevcuttur. 

Hal bole iken Sanayi Kalkınma Bankası 
özel statülü bir bankadır, T. Cumhuriyeti na
mına verilmiş kredileri dilediğine verir, diledi
ğine vermez gibi bir tez ileri sürmek en azından 
devlet idaresini hafife almanın bir örneği olur 
kanaatindeyim. 

Bu bankada yapılan tahkikat sonucu da 
öne sürdüğümüz hususlar tebellür etmiş ve tah-
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anin ettiğimiz veya rivayet olunduğundan bah
settiğimiz hususlar da teyidolunmuştur. Sunta 
isimli bir projenin Terakki projesinden daha 
evvel bankaya intikal ettiği hususu teyidolun
muştur. Bu suretle banka yetkililerinin evvelki 
hazırlık soruşturma komisyonuna eksik bilgi 
verdikleri ortaya çıkmıştır. Bu firmaya bilâ
hare olaylar kamuoyuna intikal ettikten sonra 
başka bir fondan dış kredi temin edildiği or
taya çıkmıştır, Dünya Bankasından, sus payı. 

Ayrıca Sanayi Kalkınma Bankası yetkilileri 
Sunta 'nın talebinin 170 bin dolar olduğunu ve 
40 binin altındaki talepleri Avrupa Yatırımlar 
Bankasına göndermediklerini ifade etmelerine 
rağmen bu bahanenin de geçersiz olduğu, 400 
binin altında, meselâ, Şevket Demirel'in ortak 
bulunduğu Haymak Şirketine Avrupa Yatırım
lar Bankasından, o son partiden, son verilen 3 
milyon dolarlık bakiye partiden 250 bin doları 
da Haymak almıştır, Şevket Demirel'in ortak 
olduğu ve 250 bin dolarlık kredinin temini ile 
tespit olunmuş, bu suretle Sanayi Kalkınma 
Bankası yetkililerinin kendi kendilerine tena
kuza düşmeleri de tespit olunmuştur. 

Ayrıca Demirellerin Bankaya müracaatla
rında gerekli formları dahi usulünce doldur
madıkları, ihracat yeteneğinin mevcudiyetinin 
araştırılmadığı ortaya çıkmıştır. 

Bundan başka daha Orma şirketi resmen 
kurulmamış olduğu halde kredisinin 356 bin 
dolarlık kısmının Sanayi Kalkınma Bankası ta
rafından şirket sahiplerine kullandırıldığı sü-
but etmiştir. Gerekçe olarak da şunu gösteri
yor Sanayi Kalkınma Bankası; efendim, 40 gün
lük bize opsiyon vermişlerdi, BANK SÜiSSE'e 
geçirmemiz lâzımdı, o müdet geçmesin diye, 
vakit geçmesin diye hemen BANK SÜiSSE'e 
geçirttik. Halbuki makinaların alındığı ve si
pariş edildiği sabittir. 

Yani mutasavver bir şirket emrine makina-
larını sipariş edebilmesi için 5 milyon TL. üze
rine efektif döviz tahsis edilmiştir. 

Muhterem üyeler; 12 . 1 . 1971 tarihli 
Birleşik toplantıdaki maruzatımda bir rivayete 
istinaden tahkikini arz ettiğim Terakkinin sa
hiplerinin zamanın Başbakanı ile akrabalıkla
rını belirten İngilizce rapor konusu da aydınlı
ğa çıkmıştır. Sanayi Kalkınma Bankası yetki
lilerinin bu gayretkeş raporu niçin yazmak lü

zumunu hissettiklerine dair suallere verdikleri 
cevaplar da raporun hangi gaye ile verildiğini 
ortaya çıkarmıştır. Başka bir emsali olmadığını 
itiraf 'ettikleri bu şerhte meselâ, Mesut Şener'in 
anne, baba adı değil de kızkardeşinin kocası
nın yani zamanın Başbakanının zikredilmesine 
bu özel bankamızın kıymetli mensupları tat
minkâr bir cevap bulamamışlardır. 

T. O. Ziraat Bankası ile ilgili safahata ge
lince : 

Bu resmî bankamızın, - öbürü özeldi bu res
mî - sadece bir kaç günlük aktifi olmayan 500 
bin liralık bir şirkete kendi ortaklarını kefil 
göstermek suretiyle 4 milyon TL. lık teminat 
mektubu verilmesini usûle aykırı bulduğumuzu 
görüşmelerde beyan etmiştik. Soruşturma sıra
sında bu hususu gölgede bırakacak iki gerçek 
daha ortaya çıkmış bulunmaktadır, o da gerek 
Orma Şirketinin kuruluşu için gerekli 125 bin 
liranın, gerekse sermaye tezyidi için bankada 
depoziti gerekli 4 milyon 875 bin liranın 1 ku
ruşunu dahi yatırılmadan Ziraat Bankası İspar
ta Şubesinden yatırıldığına dair resmî belge 
alınmış olmasıdır. 

Ticaret Bakanlığına şirketi tasdik işlemi 
için yazılan bu yazıların ve cevaplarının Ziraat 
Bankası İsparta Şubesinde dosyalarda bulun
mayışı ve o tarih ve numaralı evrakın yerinde 
bambaşka belgeler bulunması hâdiseyi ortaya 
çıkarmıştır. Ve böylece bir meblâğın banka ka
sasına, girmediği anlaşılmıştır. 

Bu şekilde ne kurulsunda, ne sermaye taz-
yîdinde bankaya 1 lira dahi yatırmayan bu aile 
şirketine 18 milyon TL. karşılığında döviz kre
disi sağlanmıştır. Ayrıca banka müdürü ve mu
avinine sahte evrak tanzim ettirilmiş ve dosya
larda ve evrakta tahrifat yaptırılarak işe ya
ramayanlar da yok ettirilmiştir. Bu keyfiyet 
bir banka müfettişi tarafından rapor ediliyor ve 
bu tarihte Sayın Demirel Başbakandır. Ve ne 
bu tarihte, ne de ondan sonra hiçbir işlem ya
pılmamıştır. Ama Ziraat Bankası bunların üze
rine bu şirkete bir de 4 milyon liralık teminat 
mektubu vererek görevini lâyıkı ile ifa etmiş
tir. 

Muhterem üyeler; hepimizin zaman zaman 
maddî sıkıntıya düştüğümüz anlar oluyor, ola-
(bilir, insanî bir haldir. Ziraat Bankasından 
3 000 yahut 3 500 lira alaJbilmek için iki parla-
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menterin imzasına ihtiyacoluyor, 3 500 Ura 
için ve 1 gün geçirdiğiniz zaman protesto edi
liyorsunuz. Böyle bir banka ve burada göste
rilen lakaydiye, burada gösterilen göz kapama
lara bakınız. Bu mercilerden başka Maliye Ba
kanlığının ve Dışişleri Bakanlığının muamele
leri süratlendirmesinde ve Avrupa Yatırımlar 
Bankası nezdinde kredi talebinin resmî görün
tüsünü temindeki rolleri de kendi ifadeleri ile 
iyi bir postacı olarak tavazzuh etmiştir, - biz sa
dece postacı idik diyorlar. -

ISayın üyeler, bu noktada o zamanki Dışişleri 
Sayın Bakanının geçen celsede huzurunuzda 
ifade ettiği bazı sözleri hatılatmak istiyorum. 

ıSayın eski Bakan benim konuşmamda ken
dilerine sataşdığımı, şeref ve haysiyetine taar
ruz ve tasallut ettiğimi ifade ederek, 6 yıla yak
laşan bakanlık sürem zarfında ne Orma Şirke
tine, ne de diğer her hangi bir şirketin Avru
pa Yatırımlar Bankasından talebettiği kredile
rin hiç birisi ile alâkadar olmadım ve hiç birisi
nin muamelesi de benden geçmedi şeklinde be
yanda bulunmuşlardı. Bu beyanı, demin ko
nuşmamızın başında kendi arzularıyle kendileri 
açtılar. Gereğince görüştük, tekrarında fayda 
görmüyorum. Yalnız, Sanayi Kalkınma Banka
sı tarafından hazırlanna İngilizce raporun, yani 
şirket kurucularının Başbakanla alâkalarını be
lirten raporun dosya münderecatmdan çıkarıl
ması, hiç bir şey ifade etmemiştir. Çünkü, za
ten Sanayi Kalkınma Bankası bu raporun bir 
nüshasını da Avrupa Yatırımlar Bankasına gön
dermiş bulunuyordu. Yani, Sayın Çağlayangil'-
in iyi niyetli gayreti de boşa gitmiştir. Çünkü 
rapor zaten orijinali ile Sanayi Kalkınma Ban
kasından Avrupa Yatırımlar Bankasına 
ulaşmıştır. Sayın Çağlayangil'in bu kre
diden pekâlâ haberdar olduğu bu suretle or
taya çıktı. Kendileri, geçen birleşimde kürsüye 
çıkıp, evet sayın üyeler, ben buna bu şekilde 
muttali oldum Bürüksel'de; fakat devlet adam
lığı anlayışımı gösterdim, bu belgeleri gayri 
ciddî bularak çıkarttırdım, ben vazifemi yap
tım demiş olsaydı; burada söylediğinden çok 
daha başka bir imaj yaratmayacak mı idi bizim 
gözümüzde? Burada ne demiştir? «Haberim 
yok, hayır, katiyen» şeklinde beyanatlar da bu
lunmuştur. 

Bir de ayrıca, aynı celsede, 12 . 11 . 1971 
tarihli celsede bu görüşmelerden sonra bir sa

yın arkadaşımız, Sinop Milletvekili Sayın Hil
mi Biçer kürüsye çıkmış ve beni kasdederek 
«Bir dakika önce söylediğini gözlerimizin içine 
baka baka cerh etmekten çekinmeyen önerge 
sahibi» şeklinde beni itham etmişti. Şimdi Sa
yın Biçer'in, her halde bu durum muvacehesin
de kimin, kimin gözlerinin içine bakarak neyi 
cerh ettiğini daha iyi anladığını zannediyorum. 

Gene, Sayın Müezzinoğlu'nun demin okunan 
mektubunda, Komisyona yolladığı mektupta, 
Dışişlerinden gelen talimat üzerine Avrupa Ya
tırımlar Bankası nezdinde resmen talepte bulun
duğu belirtilmektedir. Ben bu hususu 12.11.1971 
tarihinde Yüce Heyetiniz huzurunda belirtir
ken; o zamanlar Sayın Demire! ve Sayın Çağ-
layangil, birisi «hepsi yalan.» diğeri ise «ha
berim yok» şeklinde müdahale etmişlerdi. Hal
buki, bu husus Müezzinoğlu'nun mektubunda 
tebellür etmiş bulunmaktadır. 

Sayın üyeler, 
Ali Demirel'e ait Yükseliş Yüksek Okulu 

firmasına yapılan yatırım indirimlerine gelince: * 
1. 933 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten 

sonra ilk yatırım indirimi için Ali Demirel'in 
müracaat ettiği, 

2. Ankara^da Ali Demirel'in okulu ile aynı 
branşlarda öğretim yapan ve hatta ondan faz
la olarak da elektrik mühendisliği bölümü de 
bulunan ve daha da bir yıl eski olan, kuruluşu 
daha da eski bir başka özel yüksek okulun ta
lebinin reddedildiği hususu ortaya çıkmıştır. 

3. Devlet Planlama Teşkilâtının bu konu
daki yetkili müşavir uzmanı Necati Uğur'un; 
«özel yüksek okul yatırımlarının kalkınma pla
nına uygun olmadığı ve bu yüzden yatırım in
dirimi istisnası tanınmasının kaynak israfı de
mek olacğı» şeklindeki raporuna rağmen, Do
çent Yılmaz Ergenekon ve Remzi Hatip İn ıs
rarları ve nihaî kararlarıyile 1968 senesinde altı 
yüz küsur bin ve 1969 senesinde sekizyüz ku
sur bin lira olmak üzere uygulandığı. (Biz 
önergemizde sadece altıyüz binlik kısmını zik
retmiştik, bir de soruşturma sırasında sekiz yüz 
binlik bir kısmı daha olduğu ortaya çıktı.) 

4. 1968 programına «özel yüksek okulların 
teşvik edileceği» konmasına rağmen çıkartıl
dığı, buna rağmen teamül şeklinde arzu ettik
lerine uygulamaya devam ettikleri. Uzun boy
lu müzakereler olduğu hususu ortaya çıkmış-
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tır. Programa koyup koymamak hususunda. Bu
na rağmen programa koymamakta ısrar edil
miş, uygulamaya da teamüldür diye devam 
edilmekte ısrar edilmiştir. 

5. Maliye Bakanlığından Ali Demirel'in 
dosyası istendiğinde, dosyadaki evrakın bir 
kısmının tahrif edilerek, bir kısmının mahfuz 
tutularak ve iki ay 3onra yollanıldığı, 

6. Uzman Necati Uğur'un amir olduğu bü
roda çalışan Güleryüz isimli hanıma, Uğur'un 
raporunu nakzettirici rapor hazırlattırıldığı ve 
Komisyona yüzleşmeye davet edilen bu hanım 
memura Komisyonda tevcih edilecek suallerin 
ve cevaplarının daha önceden verildiği. 

7. Yatırım indirimi için gerekli öz serma
yenin mevcudolmadığı, 

8. Yatırım indirimine konu olacak inşaatı, 
bulgur fabrikasını yıkıp yerine tamamen yeni 
(bir spor salonu yapacağız diye gösterdikleri 
halde, inşaat ruhsatı almadıklarını ve Maliye
ye de tam tersine eski binayı restore ediyoruz 
diye vergi ve harçtan muaf tutulmak yoluna 
gittikleri hususları bu soruşturma sırasında te-
yidolunmuş veya berraklık kazanmış noktalar
dan bazılarıdır. 

Bu noktalardan başka bizim de bilgilerimiz 
dışında olan bazı enteresan gerçekler su yü
züne çıkmış bulunmaktadır. Sayın Albayrak ar
kadaşım, muhalefet şerhi veren Sayın Albay
rak demin burada mufassal olarak bu husus
ları arz ettüer. 

Zamanın Başbakanının sayın eşlerinin pede
rinin vefatından sonra, pederinin Terakki Ko
lektif Şirketindeki hisselerinin bir kısmına or
tak olması keyfiyeti ve bunun müfettiş raporu 
sonunda şirketin 1971 yılı hesaplarında alacaklı 
görünmesiyle - veya borçlu, sayın Komisyon 
sözcüsü galiba borçlu dedir, raporda alacaklı 
yazıyor. Alacaklı veya borçlu »mühim olan 1971 
hesaplarında Sayın Nazmiye Demirel'in ismi
nin geçmiş olmasıdır. - tevsik olunduğu hususu, 
illiyet rabıtası bakımından yeter derecede önem 
taşımaktadır. 

Sayın Bayan Demirel'in bir mecmuaya ver
diği malûm beyanat, kocasının mallariyle mal
larının müşterek olduğuna, zaten akraba ço
cukları olduklarına dair beyanatı hatırlanırsa; 
Terakki'nin ve ORMA'nm kârlarından Sayın 
Süleyman Demirel'in de hissedar olduğunu keş

fetmek için her halde kâşif olmaya lüzum yok
tur. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Milletve
kili) — Yalan. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bir de zaru
ret içinde oğlunu.. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Milletve
kili) — Yalandır, yalan. O söylediğin yalan
dır. Onun en ufak bir delilini gösteremezsin. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Zabıtlar var 
beyefendi. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Milletve
kili) — Yalan. 

BAŞKAN — Sayın Demirel. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Rapordan 

okuyorum, rapordan okuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Demirel.. 
(A. P. sıralarından şiddetli gürültüler, sıra 

kapaklarına vurmalar.) 
NECATİ 1SFEND1YAR ÇAKIROĞLU (Trab

zon Milletvekili) — Demek ki öbürleri doğru, 
öbürleri doğru mu? 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın üye
ler; bir de zaruret içinde oğlunu leyli meccani 
okutan o yıllarda ve on dönümlük meyva bah
çesinden 1948 yılında 2,5 milyon Türk lira ka
dar bir meblâğ tasarruf edebilmiş Yahya De-
mirerin ifadeleri mevcuttur. (D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) 

Ben, Sayın Süleyman Demirel'in hakikaten 
mağdur olduğu kanaatindeyim. Kendisi leyli 
meccani okuyacak okulda, küçük biraderi ba
basının 2,5 milyonluk tasarruflarına konacak. 
Burada bir haksızlık olduğu muhakkak ortada. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

MESUT HULKİ ÖNÜR (Çanakkale Millet
vekili) — Sana ne, ondan sana ne. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bu 2,5 mil
yonu kazanabilmek için sade Türkiye'nin değil 
Avrupa'nın da elma bahçelerine sahibolmak 
gerekir. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 
Ve tslâmköy'de yirmi sene muhafaza edilen bu 
nakit, oğlunun ufak bir ihtiyacını karşılamak 
için borç veriliyor yirmi sene sonra. 

Muhterem üyeler; daha fazla teferruata gir
mek istemiyorum. (A. P. sıralarından «gir, gir» 
sesleri.) Raporu tetkik buyurduğunuza göre bir 
kanaate vasıl olduğunuz inancı içindeyim. 
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Yüce Heyetinizin reyleri kanaatinizin isti-

ikametini gösterecektir. Reyler muhteremdir. 
Benim açımdan soruşturmanın gayesi hasıl 

olmuştur. Rüşvetin, kayırmanın, - halk dilin
de - torpilin, bilerek usulsüzlüğün, kalkınmak 
zorunda olan bir cemiyette en tehlikeli hasta
lıklar olduğu kanaatindeyim. Hele, demokrasi 
lerde milletin kendini idare etmek üzere seç 
tiklerine güvenmesi, bu rejimin temel taşı ol 
mak gerekir. (D. P. sıralarından «Bravo» ses 
leri.) 

Devletin en yüksek makamları ve mercileri 
büyük bir hassasiyetle bu güveni vatandaşa 
vermek mecburiyetindedirler. Bu bizim bugün 
içinde bulunduğumuz ortamda anarşik, ve teorik 
solla mücadele ettiğimiz şu vasatta, her devir-
dekinden daha da fazla önem taşımaktadır. 
Devlet mekanizmasının baş çarkları daima di
ğerlerine ve millete örnek olacak bir tutum 
içinde olmak zorundadırlar. 

Bilhassa siyasetle iştigal edenler, her an he
sap vermeye hazır olduklarını ispat etmek zo
rundadırlar. Ben bunu, ailem içinde bizzat ya
şamış bir kişi olarak çok iyi hatırlayıp, bu ha
tırlarımı muhafaza etmekteyim. Bedii Faik'iniz 
radyolardan fanilanıza kadar, mendilinize ka
dar saydı bugün sizi müdafaa eden Bedii Faik. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Milletve
kili) — Şimdi de aynı şeyi sen yapıyorsun. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Hayır, ha
yır onlarla mukayese etmeyiniz kendinizi. Ha
yır onlar onlar hesaplarını son kuruşuna kadar 
vermişlerdir, önergemiz vesilesiyle yapılan tah
kikatlarda ve görüşmelerde, gelecek politik ne
sillerine de ibret olacak pek çok hususun mev-
cudolduğu kanaati içinde.. 

NECATİ ÎSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon Milletvekili) — Demirel yerinden sataştı 
Sayın Başkan görmediniz mi? 

BAŞKAN — Zabıtları doldurdunuz Sayın 
Çakıroğlu bu akşam. 

SEYFi ÖZTÜRK (Eskşiher Milletvekili) — 
O da senin memurun. 

NECATİ ÎSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon Milletvekili) — O tarafa niye söylemiyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Ben her tarafa söylüyorum. 
Sayın Rasim Cinisli siz de başlamayın yeniden. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum Milletvekili) — 
Demin nerede idiniz? 

BAŞKAN — Efendim, ismen hitabettiğimizi 
duymadınız mı Allanın aşkına soruyorum. İs
men hitaJbettiğimi, ikaz ettiğimi ve yerine oturt
tuğumu Sayın Demirel'i. Yapmayın Sayın Ça-
kıroğlu. Buyurun sayın hatip. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Önergemiz 
vesilesiyle yapılan tahkikatlarda ve görüşme
lerde gelecek politikacı nesillerine de ibret ola
cak pek çok hususun mevcudolduğu kanaati-
içinde denetleme vazifemi yapmış olmanın hu
zuru içindeyim. 

Tek başıma da kalsam, eş dost, kardeş akra
ba kayırmanın, ister kabine teşkilinde olsun, is
ter kredi temininde olsun karşısına çıkmaya 
azimli ve kararlıyım. Doğru yolda olduğum 
inancı içinde Yüce Meclisin muhterem üyeleri
ni hürmetle selâmlıyorum. (D. P. sıralarından 
bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Güler. 
ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum Millet

vekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin muhterem üyeleri, 27 aylık bir zaman 
zarfında gerek basın yolu ile, gerek siyasî parti
lerin sözcüleri vasıtası ile ve gerekse soruştur
ma önergeleri münasebetiyle her vesilede işle
nen ve bu memleketin maddî ve manevî mana
da birçok değerlerini tahrilbeden bir soruştur
manın sonucuna gelmiş bulunuyoruz. Bu sonu
cu elle tutulur neticeleriyle değerlendirmek is
tiyorum. 

9/16 sayılı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunda Orma Şirketine açılan kredinin ve özel 
Yükseliş Kolejine uygulanan yatırım indirimi
nin hukukî dayanaklarını tarihler göstermek 
suretiyle, belgeler göstermek suretiyle, vesika
lar göstermek suretiyle Yüce Heyete takdim et
miştim. Ve daha kim ne biliyorsa, büyük mille
timin huzurunda konu aydınlansın diye Soruş
turma Komisyonu kurulması lehinde oy kullan
mıştım. O günden bugüne dört ay geçmiştir. 
Dört ay sonunda 2 200 sayfaya varan bir zabıt 
tanzim edilmiş. 63 Devlet memuru şaJhidolarak 
dinlenmiş. Uzun uzun muhalefet şerhleri yazıl
mış ve sonuçta beni nakzedioi, benim ortaya 
koyduğum esasları reddedici hiçbir argüman 
meydana gelmemiştir. 

Elde olan nedir? Türkiye'nin bir vilâyetinde 
bugün bir şirket vardır. Bu şirket Orman Ürün
leri Entegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
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Ortaklığı adını taşımaktadır. Şirket orman 
ürünlerini işlemek suretiyle, Türkiye'nin sana
yi kalkınmasına bugün hizmet etmektedir. Bu 
şirketin halen Türkiye'nin muhtelif yerlerinde 
253 ortağı vardır. Bu 253 kişinin ortaya koydu
ğu 20 milyon sermaye vardır. Bu şirketin kurdu
ğu fabrikada bugün 450 Türk çocuğu işçi olarak 
çalıştırmaktadır. Bu şirketin Türkiye'nin gayri 
millî hâsılasına yaptığı katma değer ilâvesi 60 
milyon Türk lirasıdır. (Gayrî safi hâsıla sesleri) 
Afedersiniz, gayri safi hâsılasına katma değer 
ilâvesi 60 milyon Türk lirasıdır. Şu arz ettiğim 
netceyi Türkiye Büyük Millet Meclisinde arzu 
etmeyen tek üye var mıdır? Bu 60 milyon kat
ma değer ilâvesi sağlayan 450 Türk çocuğuna 
iş imkânı yaratmış olan bu şirket ve Türkiye'
nin her yanından 253 Türk vatandaşını hisse
dar olarak bünyesinde toplamış olan bu serma
ye şirketini tasvibetmemeye imkân var mıdır? 
Yok... Tasvibe tmeyen olabilir. O da bizim ide
olojimize ters düşenler olabilir. Ama, biz o ide
olojiyi millet olarak reddettiğimize göre o gö
rüşe de iltifat etmeye mecbur değiliz. 

Şimdi bu şirketle soruşturmaya muhatabo-
lan bakanın ilişkisi nedir, kardeşlerinin menfa
at ilişkisi nedir, ortaya konan bu kadarcık bir 
menfaatle yapılan bu iddiaların tutarlılık dere
cesi nedir, onu arz etmeye çalışacağım. 

Soruşturmayı yürüten komisyon arz etti. De-
mirel kardeşlerin bu şirketteki hissesinin tümü 
Sayın Başbakan Demirel'in, kayınbiraderinin his
sesi de dahil olmak üzere % 3,25'tir. Bu oranı 
alınan krediye oranlarsanız 30 - 35 bin dolar 
eder. işte Demirel kardeşler Türkiye'de 30 - 40 
îbin dolarlık bir kredi alabilmek için bu kadar 
muameleyi yapmışlar, miktarı altmışa varan 
Devlet memuru, Devvlet Planlama Teşkilâtı, 
Sınaî Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Ban
kası, Maliye Bakam, Dışişleri Bakanı bu 40 bin 
doları bu şirketin ortaklarına vermek için elbir
liği etmişler.. Bu, iftiranın daniskasıdır. (A. P. 
sıralarından «jBravo» sesleri) 

Buna kim inanır. Buna ancak müfteirler 
inanır. Siz de inanmıyorsunuz, ama inanmış gö
züküyorsunuz ve belge diye ortaya koyduğunuz 
şeyler de kendi iftiralarınızdan ibaret... (D. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Güler, sizden de rica edi
yorum, müdahaleleri ya hiç duymayacaksınız, 
ya cevap vermeyeceksiniz. 
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ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Şimdi, deniyor ki, Devlet Planlama Teşkilâtı ve 
onun yayınladığı yıllık porgramlar 1968 yılın
da bu sanayi dalını teşvik etmediği halde 1969 
yılında verilmiş olan teşvik belgesine, minareye 
kılıf hazırlar gibi bir gayretin içinde 1968 prog
ramında olmayan şartlar 1969 programına ek
lendi ve bu suretle 1968 yılında verilmiş olan 
39 sayılı belge hukukîleştirildi.. 

Bunu Sayın Atalay dedi. Sayın Atalay bura
da olsaydı, ona cevabım başka türlü olacaktı. 

Karşı oy yazısında bu husus var mıdır diye 
özellikle baktım. Karşı oy yazısında da bu hu
sus aynen bu tarzda işleniyor. Karşı oy ya
zısını verenler kim diye baktım, D. P. nin men
supları. 

Aynı partinin mensupları iki sözcü geldiler 
aynı şeyleri tekrarladılar ve dediler ki, «Veril
miş olan teşvik belgesini hukukîleştirmek için 
1969 programında tadilât yapıldı.» 

Şimdi, ben milletvekiliyim, oy vereceğim. 
Ben vekillik de yapmadım. Şu 1969 programını 
kim yaptı diye baktım. Programı Meclis yap
maz. Programı idarî kademede Planlama yapar, 
ama bunu Hükümet, yani Bakanlar Kurulu bir 
ek kararname ile hukukîleştirir, idarî bir tasar
rufta bulunur. Bunda Meclisin hiçbir günahı 
yok. 

Şimdi bakıyorum, o zamanki Bakanlar Ku
rulunda kimler var: Başbakan Süleyman Demi
rel, Devlet Bakanı Seyfi öztürk, Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli, Devlet Bakanı Kâmil 
Ocak, Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu, 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer, Millî Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu, içişleri Bakanı Faruk 
Sükan, bir. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla-
yangil, Maliye Bakanı Cihat Bilgehan, Millî 
iğitim Bakanı ilhami Ertem, Bayındırlık Baka
nı Orhan Alp, Ticaret Bakanı Mehmet Türkel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Öz
kan, Gümrük ve Tekel Bakanı ibrahim Tekin, 
iki. Tarım Bakanı Bahri Dağdaş, üç. Ulaştırma 
Bakanı Sadettin Bilgiç, dört. Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut, beş... Geri tarafını okumayaca
ğım. Bu beş bakan kararnameye imza atmışlar. 
O halde kimin sualini kimden soruyorsunuz, 
suçluyu nerede arıyorsunuz arkadaşlarım, gelin 
sanık sandalyesine siz de oturun. 

Şimdi, mademki, bu 1969 yılı programı, sırf 
verilmiş olan bu 39 sayılı belgeyi hukukîleştir-
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mek için bu suretle tadil edilmiştir, o halde bu 
tadili hukukileştiren imzalar da bunlardır. Hü
kümetin mesuliyeti de müşterek olduğuna göre, 
evvelâ arkadaşlarınıza bu iğin doğrusunu anlat
malıydınız, eğer doğrusunu anlatamayacak idiy
seniz kendinizi sanık olarak ilân etmeliydiniz. 
Fakat mesele böyle değil. Ben bu iftiraya katıl
mam. Ne 39 sayılı belgenin müstenidatı olan 
1938 programı, ne de 120 sayılı belgenin müste
nidatı olan 1969 progTamı böyle değildir. 

1968 programını açıyorsunuz, hemen 243 
ncü sayfasında, bu sanayi daimin özellikle teş
vik edilmesi lâzımgeîdiği söyleniyor. 3/3 sayılı 
listeyi alıyorsunuz; yatırım indiriminden istifa
de edeceğini söylüyor, 4 sayılı listeyi okuyorsu
nuz; gümrük muafiyetinden istifade edeceğini 
söylüyor. 1989 programına geliyorsunuz, orada 
da söylüyor. Söylemesi normal; çünkü, Türki
ye'de orman sanayiinin gelişmesini istememek 
mümkün mü? Orman ürünlerinin tomruk halin
de ihracı mı düşünülebilir, yoksa orman ürünle
ri işlenmek suretiyle daha ileri seviyede bir is
leme tabi tutulmak suretiyle mamul madde ola
rak imali, istihsali, ihracı mı düşünülebilir? 
İkinci husus düşünülebileceğine göre, bunun 
plan ve programlarca teşvik edileceği normal
dir ve bu böyledir. Ne 1968 programı bunun 
zıddını söyler, ne de 1969 programı bunun için 
bir tadilâta uğramıştır. Ama, her şeye rağ
men geliyorlar, burada defaatle aynı şeyleri 
söylüyorlar. Defaatle aynı şeyleri söylemenin 
de manası vardır. Defaatle aynı şey niye söyle
nir? 

Cami avlularında mermerler vardır, mermer
ler taştır, aşınmıştır. Bunu aşındıran postallar
dır, bir kösele parçasıdır. Niye kösele parçası 
taşı aşındırır; çünkü, daima binlerce insanın 
devamlı suretle bu taş üzerine basmasıyle aşınır. 
Siz de bir konuyu aşındırabilmek için, postal 
misali, aynı sözü bin kere tekrarlamak suretiy
le zihinlerde ve kafalarda iz yapmak istiyorsu
nuz, ama bu size yakışmaz. Bu taktik, bu takti
ğin ihracatçısı Doğu bloku memleketleridir. Bu 
bir komünist taktiğidir. 

Şimdi bakıyorsunuz bütün soruşturma sonu
cunda iki tane şahit ifadesine dayanılıyor. Birisi 
«Halil İbrahim Uzun» adında bir şahit, bir de 
yatırım indiriminde ismi geçen Necati Uğur. 

Şimdi Halil ibrahim Uzun'a bakı
yorsunuz; adam büyük bir gayretin içinde, san

ki kendisini bir parti yerine koymuş, Adalet 
Partisiyle uğraşıyor ve bu uğraşması sırasında 
da durmadan kimliği, niteliği, niceliği belli Do
ğan Avcıoğlu'na mektuplar ulaştırıyor, taktik
ler veriyor. 

Diyor ki, arkadaşım; «Bu memuru niye at
madınız?» Bu memuru atmak mümkün mü? Böy
le memurları atabilmek için o günlerde böyle 
bir tasarruf yapıldığı zaman neler söylenmezdi 
bu Mecliste. 

Şimdi, devam edelim: Bu memurun gayesi 
ne? Bu memur, Türkiye'de anarşinin yaşaması
nı, yükselmesini, büyümesini istiyor, bu memur 
kendi ideolojisine hizmet ediyor, kendi hedefi
ne varabilmek için, Adalet Partisini yıkmak is
tiyor. Adalet Partisini yıkmanın yolu nedir? 
Adalet Partisinin başındaki şahsa nişan almak
tır ve av başından avlanır. Adalet Partisinin 
babını yıkacaksın ki, onu yaralayacaksın, onu 
zedeleyeceksin ki, Adalet Partisi iktidarını yı-
kabilesmls. 

SEYFİ ÖZTÜEK (Eskişehir Milletvekili) — 
Dsmirel gider, her şey biter, dediler ya... 

ABBUEBAKMAN GÜLEE (Devamla) — 
Siz ne yapıyorsunuz? Siz de başka bir sebepten 
hareket ederek; «Dosyah muhalefet» cephesini 
kuruyorsunuz. Dosyalı muhalefet; Gazete; Mil
liyet. Tarih : 12 Kasım 1969. Bu cepheyi kime 
kargı kuruyorsunuz? 

İAMİ AESLAN (Denizli Milletvekili) — 
Şellefyan'a karsı. 

ABDUEEAHMAN GÜLEE (Devamla) — 
Bu cepheyi kime karşı kuruyorsunuz? Bu cep
heyi size rey verenlere karşı kuruyorsunuz. 

(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Hep beraber bizi, bu millet iktidar olarak 

ilân etmedi mi? Bunun içinden ayrılacaksınız 
ve «Dosyalı muhalefet» cephesini tamamen his
si sebeplere müstenidolarak kuracaksınız, siz 
siz de ayrı bir hareket noktasından, Halil ibra
him Uzun gibi, hedefe gideceksiniz ve bir mu
halefet partisi devamlı surette gazetesiyle bunu 
işleyecek. 

Şimdi size aynı gazeteden iki tane, okuyo
rum. Tarih şu : Ulus Gazetesi. (D. P. sıraların
dan anlaşılmayan müdahaleler) Duymadığım 
şeylere cevap vermek istemem. Duyarsam ceva
bını veririm. 

Ulus Gazetesi, 17 Nisan 1960. «Menderes'in 
Divani Âliye şevki istendi.» 



T.B.M.M. B : 13 24 . 5 . 1972 O : 1 

10 yıl sonra yine Ulus Gazetesi, 28 Şubat 
1970. «ıSüleyman Demirerin Yüce Divana şevki 
istendi.» 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum Milletvekili) — 
Burada Menderes'i de istismar ettiniz. Bırakın 
adamı rahat yatsın. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

İSMET SEZGİN (Aydm Milletvekili) — Sü
leyman Bey'e yazdığın mektubu söyle. 

BAŞKAN — İsmet Bey, karşıdan karşıya 
nasıl konuşuyorsunuz. (A. P. ve D. P. sıraların
dan karşılıklı münakaşalar) 

ıSayın Hun, Sayın Cinisli... Sayın Cinisli bu
radan oraya, oradan buraya konuşma usulü çı
karmayınız. 

BASİM CİNİSLİ (Erzurum Milletvekili) — 
ıSayın Bakan, öyle bir usul çıkardı. 

BAŞKAN — Efendim, siz başlattınız, gayet 
iyi biliyorum, siz başlattınız. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Ayrı bir muhalefet cephesi ayrı bir noktadan 
hareket etmek üzere, yine aynı hedefe yöneli
yor. Her üç muhalefetin birleştiği nokta; Ada
let Partisi iktidarını devirmek, onu devirebil
mek için de, onun Genel Başkanını yaralamak, 
zedelemek; iftira, bühtan pahasına da olsa, bu 
işi yapmak. Buna, geniş cephe harekâtı, derler 
ve maalesef, maateessüf bu Halil ibrahim Uzun'-
un takibettiği gayede diğer iki parti birleşmiş
tir, buna sol taktikleri içinde «geniş cephe ha
rekâtı» derler. Bunu milletin bilmesinde, mille
tin zabıtlarına tescil ettirmede çok büyük ya
rar vardır arkadaşlarım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu dâva bu
gün üç sahada görülüyor. Birisi Yüce Mecliste. 
Yüce Mecliste görülen dava, hazırlık tahkika
tından geçmiş, ilk tahkikatın sonuna gelmiştir. 
Demin safahatını arz ettim; dosyalar hazırlan
mış, zabıtlar tutulmuştur. Herkes biraz sonra 
vicdanî kanaatini söyleyecektir. 

ikinci dava, Türkiye Cumhuriyeti mahkeme
lerinden birinde görülmektedir. 

Bu dava, bu meseleyi ilk defa ortaya atan 
Günaydın Gazetesi mensupları aleyhine Sayın 
Demirel tarafından açılmış hareket davası. Sav
cı açmıştır, Sayın Demirel, müşteki durumunda
dır, müdahaleci durumundadır. 

Şimdi deniyor ki, «Neden adaletten kaçıyor
sunuz. Siz neden reylerinizi Demirerin Yüce 

Divana şevki istikametinde kullanmıyorsunuz, 
mahkeme değil mi, son sözü ora söylesin.» 

Biraz sonra bir zabıt okuyacağım. Bu zabıt 
da mahkeme zaptı. Orada bu dava görülüyor; 
kim ne söyleyecekse, bu iddianın ilk sahibi kim 
ise iddiasını orada söylesin, işte mahkemenin 
verdiği son ara karan. 

«Taraflar : Davacı Sayın Demirel. 
Sanık : Günaydın Gazetesi mensupları. 
Gereği düşünüldü :» 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya Mil

letvekili) — Kaybettiği davalar ne oldu? 
MEHMET AKSOY (Urfa Milletvekili) — 

Sus ulan. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya Mil

letvekili) — Ulan senin gibi olur, hayvan. 
BAŞKAN — Arkadaşlar; Sayın Mehmet Ak-

soy, Sayın Vedat Önsal... 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya Mil

letvekili) — Karşıdan... 
BAŞKAN — Efendim, söylüyorum, size de 

söylüyorum. Söylemeyecek miyim yani, size bir 
şey söylendi mi, yerinizden kalkıyorsunuz. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Tarih : 5 . 4 . 1972. Yani dördüncü ayın beşi. 

«Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesi, 
isnatta bulunan şahsın, isnadettiği hususun 
doğruluğuna inanarak bu isnadı yaptığını ispat 
etin-» olanağını bahşeden bir hükümdür. 

Bu itibarla, ispat hakkı sahibine, ancak 
mevcut ve muayyen belgeleri ibraz yetkisini ve
rir. Her ne kadar ispat hakkı sahibi mahkeme
den belirli bir belgenin belirli bir yerden getir-
tilmesini isteyebilirse de, bunun dışında ispat 
li^kkı zımmınida sonucu belli olmayan çeşitli 
tahkik işlerine girişilmesini mahkemeden tale-
bedemez. 

Sanık vekillerinin 18 . 12 . 1971 günlü 29 
sayfalık dilekçelerinde vaki çok çeşitli tahlikat 
istekleri, bu isteklerin şekli, mahiyeti, sayısı ve 
vüsati itibariyle ispat hakkını kullanması delili 
olmayıp, davayı çıkmaza götürmek gayreti ola
rak teksir edilebilecek durumdadır. Ve bu ha
liyle ispat hakkının suiistimali olarak görül
mektedir. Bir hakkın suiistimalini kanun hima
ye etmez. 

Bu itibarla, mezkûr dilekçenin işleme konul
masına yeri olmadığına 8 . 12 . 1970 günlü ara-
kararda belirtildiği üzere, bu karar çerçevesin-
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de sanık vekillerinin ispat hakkı ile ilgili bütün I 
delillerini ikame ve bu husustaki vesikalarının I 
asıl veya örneklerini mahkemeye tevdi etmeleri I 
hususunda kendilerine yeniden mehil verilme
sine ; 

İbraz ve ikame olunan delil ve vesikaların 
beş gün içinde mukabil delillerini ikame ve ve
sikalarını ibraz etmeleri için müşteki vekilleri
ne ve Cumhuriyet Savcılığına tevdiine; 

Sanık vekilleri iyi niyetle hareket etmeyerek 
yaın yolu izledikleri takdirde, ispat hakkından 
vazgeçmiş sayılacaklarının kendilerine tefhimi-
ne; 

Duruşmanın 7.6.1972 Çarşamba saat 16,10'a 
bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.» 

Demek ki, mahkeme cereyan ediyor. Bu id
diayı kaç yıldır tekrar edenlerden birisi, hâkim 
huzurunda, Türkiye Cumhuriyet Mahkemesi hu
zurunda hesaba davet edilmiş, «gel iddianı is
pat et» denmiş, fakat hâlâ bu iddiayı ispat ede
cek bir belgeyi ortaya koyamamış, 27 aydır bir 
belge ortaya koyamamış; mahkeme de sonuçta 
kendisine kesin mehil vermek durumunda kal
mış. 

Şimdi, davanın ikinci safhası da mahkeme
de devam «diyor. 

üçüncü safhada, üçüncü sahada, âmme vic
danında bu dava devam ediyor. Bu davayı nere
de göreceğiz?.. Allah hepimize ömür verirse 
1973 yılında yapılacak seçimde görüşeceğiz. 
(A. P. sıralarından sürekli alkışlar «Bravo» ses
leri) Bakalım - meşhur tabiriyle - sandık sizi mi 
bu davada haklı çıkaracak, bizi mi haklı çıkara
cak... 

MUSTAFA VEDAT ÖN&AL (Sakarya Mil
letvekili) — Göreceğiz, göreceğiz. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — 
Göreceksiniz, göreceksiniz; hiç merak etme. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; 9/16 No. lu Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi 
sırasında söylediğim gibi, bu olayların hiç biri
sinde cevaplanmayacak tek bir nokta, tek bir 
husus yoktur. Olmadığını siz de biliyorsunuz, her
kes biliyor. Ortaya koyduğunuz bir belge yok
tur. Bir şahit ifadesi de yoktur. Sadece, ısrarla 
ortaya koyduğunuz iddialar vardır, bunu da 
belge olarak takdim etmektesiniz. Böyle bir 
iddianın hukukta geçerliği yoktur. | 
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Her hususa ince ince inmek varken, gecenin 
bu saatinde vaktinizi daha çok almak suretiyle 
sizleri rahatsız etmek istemediğim için inmek 
istemiyorum. Yalnız, Sayın ölçmenin, Avrupa 
Yatırım Bankasında cereyan eden bir görüşme 
münasebetiyle benim daha önce Tahkikat Ko
misyonunda sunduğum belgenin Fransızca ter
cümesinin, okuduğum belgeye uymadığı yolun
daki iddiasını cevaplamak istiyorum: 

Belge elimde; Fransızca metni elimde yok. 
Yalnız, Sayın Ziya Müezzinoğlu'nun Dışişleri 
Bakanlığına yazmış olduğu da zaptın hülâsası
nı anlatan mektubunu okuyacağını. 

«Zata mahsustur gizli : 

Dışişleri Bakanlığına 
İlgi : 5 Ekim 1970 tarih ve 1010 - 381 sayılı 

yazımız. 

Komisyonun yetkililerinden alman bilgilere 
göre Türkiye AET Karma Parlamento Komis
yonuna katılan Avrupalı üyelerin kendi arala
rında dün Strasburg'da yaptıkları toplantıya, 
Komisyon Temsilcisi M. Andresen, Alman Mil
letvekili M. Faller'in Terakki Kolektif Şirketi
nin ORMA projesiyle ilgili sorusunu cevaplan
dırmıştır. 

Komisyon sözcüsünün, Avrupa Yatırım Ban
kasından aldığı bilgilere dayanarak verdiğini 
belirttiği bu cevapta, ORMÂ. projesinin banka 
tarafından finansmanı sırasında, ne riayeti ge
rekli süreler, ne de lo-edi miktarı bakımından 
bir usulsüzlüğün yapılmadığı açıkça öğrenil
miştir. 

Yine aynı kaynakların bildirdiklerine naza
ran, bu cevaptan sonra bazı parlamenterlerin 
ORMA İdare Meclisinde görev alanların isimle
rini sormaları üzerine, Komisyon temsilcisi, ida
re Meclisi üyelerinin isimlerini bilmediğini ve 
bunun topluluk bakımından önemi olmadığını, 
zira Avrupa Yatırım Bankasının kredilerini, 
sunulan projelerle ilgili kişilere göre, değil, biz
zat projenin özellikleri ve rantabilitesi gibi ob
jektif kıstaslara istinaden tahsis ettiğini ifade 
etmiştir. 

ilgililer, bu müzakerelerden sonra mesele
nin kapanmış addolunduğunu söylemişlerdir.» 

Ben ne dedim?.. Benim okuduğum zabıtla, 
şimdi okuduğum Sayın Müezzinoğlu'nun zabıt 



T.B.M.M. B : 13 24 . 5 . 1972 O : 1 

hülâsasını bildiren yazısı arasında bir mahiyet 
farkı var mı? 

HİLMİ TÜRKMEN (içel Milletvekili) — 
Var tabiî. 

ABDURRAHMAN aüLER (Devamla) — 
(Size göre var; size göre olmayan yokM zaten... 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Türkmen, bu akşa
ma kadar siz hiç müdahale etmediniz, ama bu 
akşam ediyorsunuz; gözümden kaçmış değil, ri-
öa ediyorum, ikaz ediyorum. Her cümlenin arka
sından sapta girmeyiniz efendim. 

M. NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya Mil
letvekili) — Vakit geciktiği için Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Olur Sayın Kalaycıoğlu. 
ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 

Şimdi, sözlerimi toplayacağım; yalnız iki nokta
ya kısaca temas edeceğim: 

Sayın arkadaşlarım, bu krediyi veren merci 
hususunda konu Yüce Parlamentoya takdim 
edilirken hataya düşülmektedir. Bu krediyi 
Devlet Planlama Teşkilâtı vermemektedir, Sı
naî Kalkınma Bankası da vermemektedir. Bu 
krediyi Avrupa Yatırım Bankası vermektedir; 
bu bir. 

Avrupa Yatırım Rankasiyle Sayın Başbakan 
Demirel'in ilgi ve alâkası nedir? Sualim bu, bir. 

2. — Alınan, fondan hibe filân değildir, kre
didir, % 9 faizlidir, iki yıl ödemesiz, sekiz yıl 
ödemelidir. Sekiz yıl sonunda da tamamı öde
necek değildir, her yıl iki taksit ödenecektir. 
Her yıl, kredinin iki taksiti bankaya geri döne
cektir. 

O halde Devletin zararı nedir? Alınan kredi
dir. 

ABBÜLKERİM BAYAZIT (Ağrı Milletve
kili) — Alınan kredinin dahası var... 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, tamam efendim, 
Sayın Bayazıt. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
O şüphesiz. Herkese kredi açılmaz. Biri diyor 
ki, üç bin beş yüz lira kredi alamıyorum. Sana 
açmıyorlar ama, ona açmışlar. Bu kredidir. Bu 
kredi ödenecektir, ödenmesi için kâfi teminat 
vardır; ne bankanın zararı vardır, ne Devletin 
zararı vardır, ne Avrupa Yatırım Bankasının 
neticede zararı vardır. Üstelik, sözümün başın
da arz ettim, Devletin yılda 60 milyon katma 
değer ilâve kân vardır, 450 Türk çocuğuna iş 
temin etmiştir; bu faaliyet ve sonuçta da 253 

Türk vatandaşı ortaktır. Bunun suiistimalle, 
bunun nüfuz ticareti ile, bunun T. 0. K. nun 
240 ncı maddesiyle ilgisi ne?. 

ilgisi olmadığı, yapılan muamelelerin her 
birinin teker teker plan ve programlara uygun 
olduğu dört aylık bir zaman içinde herkesin 
gözü önüne serildi ama, müfteriler yine iftira
larına devam ediyorlar, edeceklerdir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — Müfteri diyemezsin. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, başını din
lemediğiniz için ben tamamlayayım, siz yeni gel
diniz, yoktunuK. 

HASAN KORKMAZDAN (Denizli Milletve
kili) — Müfteri diyemez Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önerge sahibini kastetmiyor 
efendim, yoktunuz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — Kandını sorun Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Biliyorum ben, efendim. Sözim 
başında yoktunuz, ben buradaydım, onun için 
biliyorum. 

HASAN KORKMAZDAN (Denizli Milletve
kili) — Ben de buradaydım. 

BAŞKAN — Değildiniz Sayın Korkmazcan, 
içeriye girdiğinizin saatini da söylerim. 

ABDURRAHMAN GÜLdER (Devamla) — 
Müfteriler diyorum, iftira edenleri kastediyo
rum. Arkadaşım alındıysa, adres doğruymuş, 
yerini bulmuş. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — Sen bana mektup gönderemezsin Ab-
durralhman Bey. 

BAŞKAN — Sayın Güler, lütfen, efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve

kili) — Bana mektup gönderemez. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, lütfen otu

runuz efendim. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Her şeyi ispata davet ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güler, siz de her şeye ce
vap vermeyin. 

RASİM CiNİSLi (Erzurum Milletvekili) — 
Adalet Komisyonundan haber ver. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli... 
ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 

Ne varmış Adalet Komisyonunda? 
NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya Milletve-

I kili) — imza sahtekârlığı diyorlar. 
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BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu... 
ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 

Şimdi arkadaşlar... 
BAŞKAN — Efendim, lütfen, konunun dı

şında birtakım laf atmalar, cevap vermeler... 
Mümkün değil. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
.Sayın Başkanım, konuşmamı yaparken, oradan 
bir grup devamlı surette «imza tahrifatı,» «im
za sahtekârlığı» diye laflar ettiler. Ben konuyu 
dağıtmamak için Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin böylesine meşgul olduğu bir meseleyi şah
sî meselemle karıştırmamak için cevaplamadım. 
Şimdi, arkadaşlarım ısrarla «imza sahtekârlığı» 
diyorlar ve zapta geçiyor. İzin verirseniz, üç 
dakikayı bu konuya ayırayım. 

Hiç kimseden, hiçbir yerde hayatımın bir 
gününde bir satır gizlemedim, gizlemeyi şeref
sizlik sayarım. Aksini ispat edemeyenleri de en 
büyük şerefsizlikle itham ederim. 

BAŞKAN — Münakaşa mı yapacağız, rapo
ru mu konuşacağız? 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
1968 senesinde evimin masumane ihtiyacı için 
üç bin yüz elli lira değerinde Gramdan mutfak 
eşyası aldım. Borçlu kim? Borçlu Abdurrahman 
Güler. Alacaklı? Gima. Herkesin malûmu oldu
ğu üzere iki de kefil lâzım. Kefiller kimler? Bi
risi bugün Demokratik Partide bulunan Sayın 
İhsan Tombuş. ihsan Tombuş çıkar da burada, 
şu kürsüde «Abdurrahman Güler benim imzamı 
tahrif etti; ben kendisine kefil olmaydım, ben 
kendisine kefil değildim» derse siz haklısınız. 
Ama, «on bir yıldır arkadaşımdır, şerefine, na
musuna herkesten çok kefilim, her zaman bir
birimizi arardık, aramazdık; halen de birbiri
mize üç, - dört tane kefaletimiz vardır, ben 
onun, o benim şerefime kefildir» derse siz en 
büyük müfterisiniz. Sizi arkadaşlarınıza işhade 
davet ediyorum. 

HİLMİ TÜRKMEN (içel Milletvekili) — 
İmzayı taklit ettin mi, etmedin mi? Onu söyle? 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Şimdi arkadaşlar, durum bu. Hayır, şereflere 
haysiyetlere tecavüz ettirmem arkadaşlar. Din
leyin. öyle kapı arkasında laf yok. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Türkmen, konu
nun dışında bir defa. Ondan sonra ikinci, üçün
cü defa mütemadiyen soruyorsunuz, müsamaha 

edemem. Çünkü, hakikaten çok ağır ithamda 
bulunuyorsunuz. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Kefil olmuşlar da ne olmuş? 

M. NECATİ KALAYGIOĞLU (Konya Millet
vekili) — İkinci imza kimin? 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu. Efendim, 
Meclis Başkanı olarak biliyorum dokunulmazlık 
dosyasında... Sakin olunuz, efendim. Anlatıyor 
hatip. Muhatabı hadisenin. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Sordular, anlatıyorum, ikide bir bu lafı eden
ler oldu, isterseniz bütün safahatını anlataca
ğım. 

Ne olmuş? Muntazaman taksitler her ay 
ödenmiş. Abdurrahman Güler ödemiş. Ne ihsan 
Tombuş ödemiş, ne imzanın diğer sahibi olan 
merhum Ahmet Uysal ödemiş. Abdurrahman 
Güler bunları muntazaman ödemiş. Borç bitmiş, 
ön seçime girmişiz; Ahmet Uysal Çorum Mil
letvekili, arkadaşım, ihsan Tombuş, Adalet Par
tisi Çorum Milletvekili, arkadaşım. Karşıkarşı-
ya gelmişiz, dört bir tarafta, dört bir tarafta. 
Ahmet Uysal, seçimi kaybetmiş. Seçimi kaybe

dince 28 Eylül günü savcılığa dilekçe veriyor 
«Ben kefil değildim, Abdurrahınan Güler beni 
kefil göstermiş» diye. Savcılık tahkikat yapı
yor... 

M. NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya Mil
letvekili) — Olabilir, olabilir. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Sahtekâr kim, sahtekâr kim? Getirin dosyayı, 
«olabilir» diyorsunuz, işte olan bu, başka ne 
var. 

BAŞKAN — Daha ne olmuş, sabırla onu da 
dinleyin bir. 

M. NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya Mil
letvekili) — Senin arkadaşın kardeşim. 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu, söylüyor
sunuz şimdi arkadaşının üstüne. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Şimdi arkadaşlar, gelin şunu bitirelim; beni de 
bu ıstıraptan kurtarın, Allah rızası için kurta
rın. Şimdi başka bir şeye bağlayacağım sözü
mü. Her şeye bu tarzda girmeyin lütfen. 

28 Eylülde şikâyette bulunmuş «imza benim 
değil» diye. Ben milletvekiliyim, gidip ifade ve
remiyorum savcıya. İfade veremiyorum, ifade 
veremiyorum, müdafaa yapamıyorum, mahkeme 
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huzuruna çıkamıyorum. Ne yaptım? Asliye Hu
kuk Mahkemesine dava açtım, ispata davet et
tim. Asliye Hukuk Mahkemesinde, bir hafta 
sonra Allah rahmet eylesin, öldü. Mirasçıları
nın üzerine gitmek istedim, mirasçıları mirası 
reddettiler. Kimi dâva edeyim arkadaşlar? Şim
di olay bu. Başka bir şey yok, bunu hepinf.z bi
lirsiniz. Abdurrahman Gülerin kim olduğunu 
da, sizin içinizde bilmeyen yoktur. 

Şimdi arkadaşlar Ü:r ıstırabımı söyleyece
ğim. Bu ıstırap, biraz evvelki konu ile de ilgi-
IMiir. Sayın Rsışit Ülker, Sayın Ali Şakir Ağan-
oğiu ile Londra'da dostumuzun evinde televiz
yon seyrediyorduk, tki kişi korsanlık yapmış. 
Korsanlar bir motor soymuşlar, televizyon ve
riyor, televizyon verirken üzerlerine battani
ye örterek veriyor. Dedim ki, niye battaniye 
'örtüyor bu adamların üzerine? Ee, dedi, bun
lar sanık, bunlar mahkeme huzuruna çıkma
mış, suçlu olarak ilân edilemez. Bunların isim
leri suçlu olarak söylenemez, resimleri suçlu 
olarak basılamaz. 

işte insan hakları bu. Türkiye'de bu haklar 
yok. tnsan hakları bu. insan, mahkeme huzu
runa çıkmadan, siz beni ne hakla imza sahte
kârlığı ile itham ediyorsunuz? 

HASA^ KORJKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — Siz ne hakla sağa sola mektup gön
deriyorsunuz? 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Beyefendi, sen neye almıyorsun? 

(BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, Saym Kork-
ımazcan, ben izah ettim. Geldiniz, kalktınız, 
ayakta müdahale ettiniz. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
11 yıldır Çorumun şerefini omuzlarında ta
şımış, listenin başında bu Meclise gelme hak
kını kazanmış bir arkadaşınızı, üç bin liralık 
şey için imza sahtekârlığına tenezzül mü ede
cek sanıyorsunuz? içinizde vekillik yapmış ar
kadaşlarınız var. Hanginizin vekilliği zama
nında, hangisinin kapısına şahsım için, ya
kınlarım içilin, başkası için gitmi'şimdir? Siz Al-
lahtan korkmaz mısınız? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Sayın Demirere de yapılan bu. 
Kimisi rapor yazıyor, sanık sandalyesine otur
tuyor. Sayın özer ölçmen çok üzüldüm, geldi, 
«yakınlarına, akrabasına menfaat temin ede
nin karşısındayım, şunun karşısındayım, bu

nun karşısındayım» diye kahramanlık yap
tı. 

HİLMÎ TÜREMEN (içel Milletvekili) —Se
ninki ondan fazla. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Türkmen, ikaz et
tim hiç tesir etmedi galiba. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Ne yapsın Sayın Demirel Soruşturma açın di
yor, açıyorsunuz, iddia sahiplerini mahkeme
ye veriyor, ispat hakkı tanıyor, mahkemeye gel
miyorlar. E, ben bunu millete bıraktım, seçim 
zamanını bekleyim, diyorsunuz, beklemiyorsu
nuz. Ne yapacağız arkadaşlar biz? 

HlLMl TÜRKMEN (tçcl Milletvekili) — De
magoji.. 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sen
sin demaigoji yapan. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Sözlerimi bağlıyorum. 

Şahsıma ait bir meselenin burada açıklan
masına yardım ettiğiniz için hepinize teşekkür 
ediyorum. Ve bu vesile ile Yüce Meclisin say
gı değer üyelerini selâmlayarak sözlerime son 
veriyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, konu üzerinde yeter
lik önergesi gelmiştir. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞEN&OY (Ordu Milletvekili) — Bir 
tezkere vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, tezkerenizi aidini efen
dim. Siz de sabırsızlanıyorsunuz. Ben ondört 
saattir hiç sabırsızlanmadım, biraz yoruldunuz, 
dört saat.. Hak veriyorum size sayın sözcü, 
Komisyon söz istemiştir. Hakkmida soruştur
ma isteminde bulunulan eski Sayın Başba
kan Demirel söz istemiştir. Bu işlemleri ta
mamladıktan sonra.. 

Evet Sayın Musa Doğan, görüyorum, siz de 
yeterliğin aleyhinde söz istediniz, onu da bi
liyorum. Bütün bu işlemleri sırasiyle yapaca
ğım. 

Buyurun Sayın Komisyon Sözcüsü. 
SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KEMAL ŞENSOY (Ordu Milletvekili) — Çok 
muhterem arkadaşlarım; Komisyon adına dört 
saatlik bir konuşmadan sonra tekrar Yüksek 
Huzurlarınızda bulunmayı arzu etmezdim. 
Eğer müsaade buyurursanız, çok kısa olarak, 
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ehemmiyetli telâkki ettiğim bir iki hususa te
mas etmek istiyorum. 

Muhterem arkaldaşlarım, Sayın Özer ölç
men, Maliye Bakanlığı hesap uzmanı Ali Ha
di Orhon'un raporunda yanlış bir noktaya 
temas ettiler. Dediler ki; Komisyon sözcüsü
nün ifadesine göre borç, benim kanaatime gö
re alacak meselesi. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdü dosyadan bu 
bilirkişinin raporunu çıkardım, bu raporda 
aynen şöyle deniyor; «Dolayısiyle adı geçenin, 
yani Sayın Bemirel'in muhterem refikalarının 
1987 - 1971 döneminde borçlamdırıldığı meblâ
ğın 34 841,00 T.L. dan ibaret bulunduğu anla
şılmıştır.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu raporun konu 
ile alâkalı yönünü tekrar okuyorum; «Dolayı-
sıy.le adı geçenin 1967 - 1971 döneminde borç-
landırıldığı mablağın sadece 34 841,00 T.L.'dau 
ibaret bulunduğu» 

Bunu, şu maksatla okudum arkadaşlarım, 
okumaya mecburum, bu mesele hakkında hu
zurunuza çıkmaya mecburum. Çünkü değerli 
arkadaşım özer ölçmen, «Komisyon Sözcüsünün 
ifadesine göre, borç, benim anlayışıma göre 
alacak» dedi. Bununla şunu demek istediler, 
yani Sayın Demirel'in muhterem refikaları, Te
rakki Kolektif Şirketinden alacaklıdır. Ala
caklı olduğuna göre, o şirkette ortak olması 
lâzımdır. Manada söylediler. Elimdeki bu ra
por, Komisyonun dosyasından çıkarılmış ve Ko-
ıriisyon kâtibinden rica edilmek suretiyle çı
karılmış bir rapordur. Sadece yanlış bir an
lamaya, kasten olsun, sehven olsun yanlış 
bir anlamaya cevap vermek mecburiyetindey-
dim. Onun için bu hususu tasrih etmek mec
buriyetini hissettim. Sabırlı olmanız lâzım. 

Yine muhterem arkadaşlarım, Sayın Hasan 
Albayrak, beni kastederek; «Komisyon 'Sözcü
sü, Süveyda Güleryüz'ün Komisyondaki yüzleş-
tirilmesini yanlış olarak intikal ettirdi» bu
yurdular. 

Şimdi, müsaade ederseniz bu hususu çok kısa 
olarak, önümdeki Komisyon oturumlarına aflt 
zabıttan size arz etmek istiyorum, özür dile
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, Süveyda Güleryüz-
ün beyanını okumuyorum. Çünkü, gecenin bu geç 
vaktinde ziyadesiyle mahmul olan zihinleri iş

gal etmek isteniliyorum. Yalnız, Komisyon âza
sı Fehmi Alpaslan'ın, bu yüzleştirmeye ait beya
nını okumakla iktifa odeceğim: 

«FEHMÎ ALPASLAN (Cumhuriyet Senato
su Artvin üyesi) — Tanığa, size herhangi bir 
şekilde bir yerden bir talimat verildi ,m so
rusunun da sorulmasının, kendilerini dinleyen 
arkadaşlarımız bakımından, bir anlayışsızlığa 
delâlet edeceğini hepimiz, zannetmiyorum ki ka
bul ederiz. Bu kadar hassasiyetle mesel îyi va
zettiler. Yalnız, bu vesile ile, zatiâlinizd m * bir 
istirhamda bulunacağım. Hazırlık Soruşturma 
Komisyonu raporu veya dile getirilmemekle 
beraber bizüm bilemeyeceğimiz herhangi bir 
bügi kaynağı sebebiyle, hanımefendinirı, mesai 
arkadaşı olan Necati Uğur Beyin, bir başka 
türlü malumat vermiş zat olarak telâkkisine 
tabi tutulduğu kanaatini edindim. Halbuki, 
vakıa Necati Bey de bütün meseleleri tüm 
açıklığı ile hanımefendinin söylediğinden baş
ka bir santim kaçmaksızıu ifade etmişlerdir. 
Hanimefendiiye atfedilen en ufak bir baya
nı da olmamıştır. Yani, beraberce daha çalı
şacaklardır. Yok böyle bir şey bu raporda. Yan
lış intiba hâsıl olmuş. Bu düşüncelerinde çok 
hisli görünüyorlar, bu mevzuda haklıdırlar, 
ta)dil ve tasrin etmenizi Başkan olarak sizden 
istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, za 
manı gelince onu hallederim, şimdi sorularımı
za devam edelim. Buyurun Sayın Angı.» 

Mumterem arkadaşlarım,, yüzleştirmeye mü
teallik Yüksek huzurlarınızda vâki beyanım, 
tamamen zabıtlara sadık kalarak yapılmıştır 
ve bunun kesin delili şu anda okuduğum Sa
yın Fehmi Alpaslan'ın beyanıdır. 

Bu mevzu hakkında fazlaca bir şey söyle
mek lüzumunu hissetmeksizin takdiri sizlere bı
rakıyor ve hepinizi defin saygılarımla selâm
lıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hakkında soruşturma isteminde 
bulunulmuş olan eski Başbakan Sayın Demirel, 
buyurun efendim. (A. P. sıralarından sürekli 
alkışlar ve «bravo» sesleri) 

SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta Milletve
kili) — Sayın Başkan, Türkiye Bİiyük Millet 
Meclisinin sayın üyeleri; 

İki seneyi aşan bir süreden beri üç defadır 
aynı konuda huzurunuza geliyorum. 1969 seçim-
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lerinden sonra aleyhimize bir geniş cephe kara- j 
panyasının açılması ile karşılaştık. Bu kampan
ya, bir gaseteııin neşriyatı ile başlatılmış, daha 
sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal et
tirilmiştir. 27 Şubat 1970 tarihinde gazete neş
riyatını esas alarak ve bu gazetenin iddialarını 
delil gösteren bir soruşturma önergesi Türkiye 
Büyük Millet Meclisine verilmiştir. 13 numaralı 
Soruşturma Komisyonu kurulmuş, iddiaların 
aslı esası olmadığını tespit etmiş ve 16 Ara
lık 1970 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin müzakeresine sunduğu rapor, usun saatler 
devam eden tartışmalardan sonra, Türkiye Bü
yük Millet Meclisince kabul edilmiştir. 

Aynı maksadı güden başka bir önerge ile 
konu yaşatılmak, canlı tutulmak istenmiş, tek
rar Anayasanın 90 ncı maddesine dayanılarak 
önerge verilmiş; bu defa 16 Numaralı Komisyon 
kurulmuş, bu Komisyon da aynı konuyu tetkik 
etmiş ve iddiaların geçerli olmadığını bir kere 
daha tespit etmiştir. Bu rapor da, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 12 - 13 Kasım 1971 tarihli 
oturumunda görüşülmüş, Soruşturma Komisyo
nu kurularak tahkikatın derinleştirilmesine ka
rar verilmiştir. 

8 Şubat - 17 Şubat 1970 tarihleri arasında 
yapılan neşriyatı hemen mütaakıp, hemen mü-
taakip derken 18 Şubat 1971 Kurban Bayra
mıdır, 21 Şubat 1971 Pazartesi günü, Kurban 
Bayramının bittiğinin ilk günüdür, 21 Şu
bat 1970 günü bu neşriyatı yapan gazeteyi 
mahkemeye verdim, Henüz o tarihte mesele 
Meclislere intikal etmemişti. Meselenin Meclis
lere intikali 27 Şubat 1970'dedir. Mahkemeye 
verdim çünkü, bu neşriyatı yapan gazete sorum
luları, iddialarını ispat edebilmek imkânına ka
vuşmalı idiler. Ne yapacaktım, ne yapacaktım? 
Kamu görevlisiyim hakkımda iddia ve isnatlar 
vaki olmuş. Medenî insan olarak yapacağım 
tek şey vardı; bir devrin usun seneler münaka
şasını yaptığı ispat hakkı mekanizmasını çalış
tırmak. Buyurun Anayasanın 84 ncü maddesi
nin çalışabilmesi için, Türk Ceaa Kanununun 
481 nci maddesinin çalışabilmesi için ben dzi 
mahkemeye veriyorum, gelin ne biliyorsanız is
pat edin. 

Aradan 27 ay geçmiştir, nazarı dikkatinizi 
çekiyorum; gazete sorumluları hiçbir delil ibraz 
etmiş değillerdir, hattâ mahkemeye gidip - ki, 

bunlar 13 Numaralı Komisyonun müzakere za
bıtlarında vardır - «Biz Demire!'e bir şey de
medik» demişlerdir. 

Halen raporu müzakere konusu olan Soruş
turma Komisyonu, şahitler dinlemiş, her türlü 
evrakı tetkik etmiş, iddiaların doğru olmadığı
nı Komisyon tespit etmiştir. Komisyonun azın
lığı, çoğunluğu olmaz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına görev ifa eden Komisyon, üçüncü 
defa olarak bu idialann da doğru olmadığını 
tespit etmiştir. Bu husus geçen celse ve bu cel
se uzun uzadıya tartışıldı ve müzakereler bu 
safhaya geldi. 

Şimdi burada, «Efendim bu iddialar ortaya 
atıldığı zaman neden tetkik ettirmediniz» gibi 
yeni bir argümanla karşı karşıyayız. Neyi tet
kik ettireceğiz? Ben kendi kendimi mi tetkik 
ettireceğim? Ben ispat hakkı mekanizmasının 
işlemesi için mahkemeye gitmiştim, benim em
rimde olan müfettişlere kendimi mi tetkik etti
receğim? Bu iddiaların, bu isnatların muhatabı 
olan benim. Anayasanın 90 ncı maddesinin mu
hatabı olan benim. Benim dışımda kimse, Yü
ce Meclisinize muhatap değil. Mahkemeye ver
mişim, sonra 27'sinde de, yani bir hafta son
ra da Meclise bir önerge ile mesele intikal 
ettirilmiş, 13 Numaralı Komisyon kurulmuş. Ben 
şimdi bu iddialar ortaya atıldığı zaman 27 ay 
ÖT^Ü3 ne söylediysem onu 'söylemeye devam edi
yorum. Bir kimse, bir virgül değiştirmeden ne 
söylediysem onu söylemeye devam ediyorum. 
G-önül isterdi ki, bu iddiaların sahipleri de iddia
larının arkasında böyle dursunlar. 

Siyasî partilerini meşru zeminlerde alt ede
meyenlerim, öfkelerini ve hırslarını yenemeye-
rek her türlü vasıtayı mubah saymaları ve böy
lece siyasî mücadeleyi çirkin bir kavga haline 
getirmeleri, ne memleketimizde, ne de dünyada 
lik defa görülen bir olay değildir. Böyle çirkin 
kavgaların zaman zaman netice aldığı, maddî 
hedefini tahriibettiği de görülmüştür. Ancak, 
bu durum dahi; şereflerin, haysiyetlerin Ölmez
liğini ortadan kaldıramamıştır. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Mağdur, masum 
hale düşürülmesini önlememiştir. Mağdur, maz
lum, masum hale kişileri düşürenleri de müfte
ri duruma düşmekten kurtaramamıştır. 

Bu hâdiseye hedef seçilen şahsen ben olsam, 
belki meselenin mülâhazası ve mütalâası deği-
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şik şekillerde yapılabilir. Benimle birlikte de
mokratik rejimin en önemli müessesesi tahrihe-
dilmektedir. 27 aylık tetkikat, tahkikat sonun
da iddia sahiplerinin ortaya herhangi bir de
lil koyamayışları da göstermiştir ki, bu bir siya
sî tertiptir ve atılan çamurun iz bırakabileceğin
den medet umulmaktadır. 

Siyasî mücadeleyi husumet haline getireınle-
ri tatmin etmek mümkün değildir. Husumet ha
li, hak ve adalet duygularının ortadan kalktığı, 
kin ve gayzm, aklın ve vicdanın yerini aldığı 
bir durumdur. Bu girdaba kendisini kaptırmış 
olanları kurtarmak mümkün değildir. Bu gibi
lerin beni hasım almaya devam etmelerinden, 
beni hedef yapmaya devam etmelerinden en 
ufak bir füturum yoktur. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Bütün bunları; didişme, birbirini yeme kav
gasında, asırlarım tortusu sayıyorum. Kaide dı
şı kavgaların cereyan sahası olmaktan kurtula
mamış olan memleketimizde, yerleşememe hu
zursuzluğunun neticesi addediyorum. Husume
tin, mantık, hukuk ve adaleti ezeceğini sanmı
yorum. 

Herkese hesap sorulabilme'si, uğrunda mü
cadele verdiğimiz açık rejimin gereğidir. Her
kese hesap sorulabilmelidir. Bunu yadırgamak 
mümkün değildir. Anayasanın 90 ncı madde
sindeki soruşturma müessesesi, «siyasî husumete 
vasıta olsun» diye getirilmemiştir. Bir şeyi or
taya atmak kâfi değildir; delillendirmek, belge
lendirmek, cerh ve reddi kabil olmayacak şekil
de ispatlamak gerekir. «Ne yapalım, duyduk, 
getirdik» ile iktifa olunamaz. 

Bu durumda olmayanların, 90 ncı maddeye 
dayanarak yaptıkları iş, denetleme değil, sorum
suz bir davranış, kanunun himaye etmediği 
«hakkın suiistimali» dir. Bu duruma düşenleri, 
muhatap aldıkları kimsenin suzsuzluğunu is-
padetmeisi gibi, bir garip tavır takınmaları da 
kurtaramaz, iddia ve isnatlar ortaya atılacak, 
ispanlanamayacak, delillendirilemeyecek, belge-
lendirilemeyecek; sadece mugalâta yapılacak, 
boş sözler söylenecek. Adalet müessesesi «he
sap soruyoruz» diye, başkalarının şeref ve hay
siyeti ile oynamayı müeyyidesiz bırakmamış
tır. 

Bir suça karine ve delil aranıyor. Suç ne
dir? Ben, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ola

rak kardeşlerime ve yakınlarına, nüfuzumu kö
tüye kullanmak suretiyle menfaat sağlamışım. 
Bu menfaati kimin vasıtasiyle nereden, ne şekil
de sağlamışım? Bu konuda bir husumet cihanı
nın, her şeyi göze almış çabalarına rağmen; yıl 
lardır ortaya herhangi bir delil konamamıştır. 
Delil bulmak şöyle dursun, bir isnat bile yapı
lamadı. Bana «şunu yaptın» denemiyor; «bunu 
yaptın», denemiyor. Şerikim de yok. Suç nerde? 
Şerikim yok... O zaman, ortada yok olan bir su
ça, karine ve delil aranıyor. Ortada suçsuz de
liler ve karineler dolaştırılıyor. Bütün bunlar 
iddialardan ibarettir. 

Delil nedir? Üç defa komisyon kurulmuş Yü
ce Heyetinizce; Devletin bütün arşivleri karış
tırılmış, bütün görevlileri dinlenmiş; en sonun
da 2 300 sayfalık ifade alınmış, bunlar zapta ge
çirilmiş, Yüce Meclisin huzuruna getirilmiş... 
Raporlar tanzim edilmiş, Yüce Meclislere su
nulmuş... Kimse, benim iddialariyle ilişkili bir 
fiilimden bahsetmiyor. Bilâkis, her ifade veren, 
böyle şeylerle hiçbir ilgim olmadığından bahse
diyor. 

Bütün bunlar hiçbir mana taşımıyor mu? 
Taşımıyorsa ne ile uğraşıyorsunuz 

Ne menfaati sağlamışım, nasıl sağlamışım? 
Adı geçen iddialarda görevliler bunun aksini 
öSylüyorlar. Kime soracaksınız 62 şahidin dı
şında? Acaba, istediğiniz başka şahitler vardı 
da dinlenemedi mi? Belge diyorsunuz, yok... Şa
hit? Şahitlerin hepsi, bu işin suç olmadığım, 
böyle bir şeyle Demirel'in alâkası olmadığını söy
lüyor, aksini söylüyorlar, «Bize kanunun, hu
kukun, dışına çıkmayın, dedi» diyorlar. Bunlar 
orta yerde duruyor. Bunların aksine siz ne ko
yuyorsunuz? Âdeta hukukun tervicetmediği, 
Engizisyondan beri tervicetmediği, suçsuzluğu
nu ispat etmek durumunda bırakıyorsunuz o 
kimseyi. 

Bütün bu incelemelerde ben neredeyim? Orta 
yerde delil yok, belge ve şahit yok. Bütün bun
lar senaryo, haber icadeder gibi, icadetmek ve 
hedef olarak dikmek suretiyle bir dava yürütü
lemez. 

ithamlara muhatabolanların, benim dışım
da ithamlara muhatabolanların yasama doku
nulmazlığı yok. Türkiye Cumhuriyeti Başbaka
nı hangi devirde kredi dağıtmış da, ben dağıta-
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cağım krediyi? Hangi devirde dağıtmış? Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı kredi mi dağıtır? 

Ben 14 aydır Başbakan değilim. Herkes eli
ni kolunu sallayarak dolaşıyor. Bu hadisenin içe
risindeki bütün failler, benim kardeşlerim dahil, 
herkes elini kolunu sallayarak dolaşıyor. 

Öyle ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne ile 
işgal edilmektedir? Acaba, yasama dokunulmaz
lığı olmayan, benim kardeşlerim dahil ve onlara 
muamele yaptıkları iddia edilen kimseler dahil, 
yasama dokunulmazlığı olmayan bu kişileri, ben 
mi himaye ediyorum? Acaba kanun, ne için ya
kalarına yapışmıyor, orta yerde suç var da? Ve 
14 aydır ne için yakalarına yapışmıyor? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, mevcudolma-
yan suça karine ve delil aramakla işgal edilmek
tedir. Bu, bir çıkmazdır. Birtakım iddialar or
taya atılmış. Bunlara delil olarak, bizatihi bu 
iddialar gösteriliyor. Yapılmış bulunan soruş
turma boşa gitmemiştir. Silâhı yalan, iftira ve 
bühtan olan bir geniş cepheyi ortaya çıkarmış
tır. 

Ben kendi kavgamı yapmıyorum. Türkiye'
nin kamu hizmetlerine ihtiyacı vardır, değerli 
arkadaşlarım. Bu hizmetlerin cesaretle yapıl
ması ve Devletin karar mekanizmasının işleme
si lâzımdır. Bu yapılmadıkça, milletimizin hür
riyet, refah ve medeniyet mücadelesini başarı
ya ulaştırmak mümkün değildir. İftira karşısın
da, bütün kamu hizmetlilerini savunuyorum. 
Açık rejimin icabı, herkese hesap sorulabilme-
siyle Devletin karar mekanizmasını tahrip için, 
«hesap sorabilmek kisvesi» altında, yakışır ya
lan ve kuru bühtana müracaat ayrı ayrı şeyler
dir. Böyle yollara başvuranlar, kendi hüviyet
lerini ortaya kor, kendilerini teşhir ederler. 
Ama, iş burada bitmez. Orada bitse mesele; her
kes kendisine zarar vermiştir, ama orada bit
mez. Aynı zamanda, Devlete de zarar verirler. 

Hükümet Başkanlarının îıiç uğruna -altını çi
zerek ve üstüne basa basa söylüyorum- Hükü
met Başkanlarının hiç uğruna, yerden yere ça-
lınabilmesinin çok kolay olduğu bir memleket
te, onun emrindeki genel idarede çalışanların 
teminatı nedir? Kanımca, hiçbir teminatları 
yoktur. Hal böyle olunca, Devletin bürokrasi
ye boğulmuş olmasından, adeta işlemez duru
ma düşmesinden şikâyete hakkımız kalır mı? 

Yakın mazideki olaylar, Türkiye'de kamu 
hizmeti görmeyi çok güçleştirmiştir. Hem si

yasî kadrolar, hem idarî kadrolar, yalan, iftira 
ve tahrik karşısında teminatsız haldedir. Uluor
ta sorumsuzca yapılan mücadele ve münakaşa
ların durumu daha da güçleştireceği bir ger
çektir. Kim görecek memleketin, milletin hiz
metlerini? «Yarın ne derler» diye elleri, ayakla
rı titreyen insanlar mı görecek? Kamu hizmet
lerinin cesaretle görülmesiyle ona musallat ol
muş karalama ve kötüleme mücadelesinin bir 
neticeye bağlanması zamanı artık gelmiştir. Şa
yet mücadelede iftira galip çıkarsa, Devleti 
felç halinden kurtarmak mümkün değildir. î t 
hamlara mâruz kalmış olmayı ne sevinilecek 
birşey, ne de talihsizlik sayıyorum. Şahsen, it
hamlara mâruz kalmış olmayı talihsizlik saymı
yorum, sevinilecek bir şey de saymıyorum. Su 
testisi su yolunda kırılır. Bu yola çıkmış olan, 
yol sizi nereye kadar götürürse oraya kadar 
gidersiniz. (A. P, sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar.) 

Tek temennim, benim üzerimde yapılmakta 
olan bu kavganın millete ve memlekete yararlı 
olmasıdır. Türkiye benden mühimdir. (A. P, sı
ralarından «Bravo» sesleri) Milletin 140 milyar 
lirasının hizmete çevrilmesine nezaret ettim. 
Değil yakınlarıma, her hangi bir kimseye bir ku
ruş menfaat sağladığımı kimse hukuk, vicdan, 
insaf ölçüleri dışına çıkmadıkça iddia ve isnade-
demez. «Bana 140 milyar liranın hesabını soru
nuz» dedim, 2 sene önce Ben bu hesabın sorul
ması için huzurunuzdayım. 140 milyar liranın 
hesabını sorunuz bana. Devletin bir kuruşunun 
ziyama sebebolmadım. Bütün servetim 500 bin 
Türk lirasından ibaretir. Her kuruşun hesabını 
veririm, bir kuruş fazlasını bulana da onu veri
rim. (D. P. sıralarından «aldım gitti» sesleri) 
Benim için bu mücadele burada bitmez, Açık 
söylüyorum, benim için bu mücadele burada bit
mez. Her zeminde ve millet huzurunda kıyamete 
kadar bu mücadeleye devam etmek boynumun 
borcu olsun. (A. P. sıralarından şiddetli alkış
lar, «Bravo» sesleri) 

İddia sahipleri başlarını kayaya çarpmışlar
dır. iddialar yalandır, iftiradır, iddiacıları Ulu 
Tanrıya havale ederim. (A. P. sıralarından 
«Bravo sesleri) 

Söyleyeceğim bundan ibarettir. İttihaz bu
yuracağınız kararın her türlüsünü ihtiram ile 
karşılarım. Alnım açık, yüzüm ak ve başım dik
tir. 
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Yüce Heyetinizi saygı ile selamlamayı daima 
en büyük şeref saymışımdır. Saygılar sunuyo
rum. (A. P. sıralarından şiddetli ve sürekli al
kışlar, «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesinden 
sonra komisyon söz aldığı için sıradan bir sa
yın üyeye söz vereceğim. Söz sırası sayın Ah
met Türkel'de. 

Buyurunuz sayın Türkel. 
AHMET TÜRKEL (Bursa Milletvekili) — 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çok değerli üyeleri; 

Soruşturma Komisyonu raporunun 53 ve 59 
ncu sayfalarında muhalefet oyu ile ilgili kısım
da şahsıma sataşma olduğu için söz almış bulu
nuyorum. 

Raporda İST AŞ la ilgili; eski Ticaret Bakanı 
ben olduğum için, ismim zikredilmeden yapılan 
sataşmalar şahsıma aittir. Bu gerekçe ile huzu
runuzu işgal ediyorum. 

Sayın üyeler, bu soruşturmalara, bu sataş
malara cevap vermeden önce size tSTAŞ nedir, 
benim ilişkim nedir? Bu hususta kısa bir malu
mat arz edeceğim. 

Tespit ettiğim şudur: Saym muhalefet şerhi
ni veren 4 üye burada sarih bilgiye sahibolma-
dan beni bir ithamın altında tutmaktadırlar. 
667 ortaklı, 30 milyon sermayeli bir halk şirke
tine açılmış krediyi şahsıma açılmış kredi ola
rak, raporda bu tarz bir ifade ile izah etmeleri 
ciddî bir davranış değildir. Onun içindir ki, ken
dilerine bunu yakıştıramıyorum. 

Ben doğup büyüdüğüm inegöl'de hemşehri
lerimle beraber, memleketimin, kasabamın eko
nomik kalkınmasına hizmet etmek maksadiyle 
giriştiğim bu faaliyete 1970 yılının Eylül ayın
da ortak oldum. 1971 yılı Mart'ında da fiilen 
idareye katıldım. Bu şirketteki iştirak payım 
sermayenin % l'i dir. 

Soruşturma Komisyonu raporunu okudu
ğum zaman tarafsız ölçüler içinde konuyu tartı
şıyordum. Raporun 4 muhalefet şerhi ile ilgili 
olan yerinde okuduklarım ve içinde yaşadığım 
olayı en iyi tanıyan kimse olarak nakil şekilleri
ni görünce, bu üyelerin bir peşin hüküm içinde 
düşündüklerine ve objektif bir kanaat beyan 
etmeme durumunda olduklarına inanıyorum. 
Bir de bunlara ilâveten meseleyi tahrife girerek, 
dejenere etmek istedikleri hükmüne varıyorum. 

Komisyon müzakere zabıtlarında tespit ettiğim, 
benim devletteki sıfatımı bir istismar konusu 
yaparak, dış ülkelere ilettiğim ve bu sıfatımla 
şahsıma kredi sağladığım fikri rapora eklenmiş
tir. 

667 ortaklı halk şirketinin kredisini şahsıma 
açılmış kredi diye isimlendirmek ciddî insanla
rın, faziletli insanların görüşü olamaz. 

ikinci olarak, devletteki sıfatımı kullanmak 
suretiyle dış ülkelere iletmiş olma ifadesi, ev
rakta tahrifat yapma ve sahte belge kullanma
dan öteye bir şey değildir. Bu olayla utanç 
duymaları gereken kimseler varsa, o da kendi
leridir. Olmamış bir konuyu çirkin hayal güçle
ri ile sadece komisyon üyeliği sıfatının verdiği 
bir yetki ile başkalarına hakaret haline getir
mek ve Yüce Meclise yalan bilgi vermek, ahlâk 
kurallarına sığan bir davranış değildir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Kaldı ki, evvelce devlette Adliye Vekilliği 
sıfatını ihraz etmiş kimselerin hakka ve hakika-
ta saygılı olmamalarını tespit, benim için ayrı
ca üzüntü konusu olmuştur. Siyasî ve ekonomik 
felsefelerimiz ayrı olabilir. Konuları bu ayrı gö
rüşler içinde farklı değerlendirmiş olabiliriz. 
Bu farklı düşünüş neticesi aynı karara ve görü
şe varmamış olabiliriz. Fakat bunlar, ne haka
ret etme hakkını size verebilir, ne de olayı tah
rif hakkını? «Utanç taşı» diye isimlendirdiğiniz 
hususlar size her türlü inceleme hakkını tanıya
rak, her türlü tahkik imkânını tanıyarak söy
lüyorum ki, benim başarmaktan haz duyduğum 
hizmetlerimdir. 

Gecenin bu geç saatinde huzurunuzu işgal 
ettim, ama ağır bir ithama karşı dayanamadığını 
içindir ki, bu söz hakkını bana vermiş olan sa
yın heyetinize teşekkür ediyor, saygılar sunu
yorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini takdim edi
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Soruşturma konusu üzerinde yeteri arkadaşı

mız konuşmuştur. Müzakerelerin yeterliğini arz 
ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeeyen-
ler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 
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Şimdi efendim, bir kaç düzeltme ve bazı mu
amelelerimiz var. Ondan sonra, raporun oylan
masından önce T. B. M. M. si Birleşik içtüzüğü
nün 19 ncu maddesine göre, Yüce Divana sevk 
isteminde bulunan iki önerge var. O önergeleri 
oylayacağım. 

Şimdi düzeltmeleri yapalım. Düzeltme hak
kında Komisyon olarak bir tezkere yazmıştınız. 
Daha önce bir düzeltme istenmişti, onu yaptık. 

Buyurun Komisyon. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale Millet

vekili) — Sayın Başkan,.. 
BAŞKAN — Efendim, ben şimdi Komisyona 

söz verdim, müsaade buyurun efendim. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale Milletve

kili) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir şey varsa ondan sonra... 

Komisyona söz verdim sayın Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale Milletve

kili) — Ondan evvel ifade edeyim... 
BAŞKAN — Efendim, Komisyonda bir dü

zeltmeyi yaptırayım efendim. 
SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 

SABAHATTİN ORHON (C. Senatosu Giresun 
Üyesi) — Sayın Başkan, sayın istanbul Millet
vekili Hasan Güngör'ün Yüce Başkanlığımıza 
sunduğu önergede raporun 31 nci sayfasının 8 
nci paragrafının 3 ncü satırının ilk kelimesi... 
Müsaade ederseniz cümleyi okuyayım. Yanlışlık 
olduğunu söylemektedir, doğrudur. 

BAŞKAN — Efendim, yanlış yerini söyleyin 
tamamlarız. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (C. Senatosu Giresun 
Üyesi) — «Sunulmaktadır» kelimesi. Yüce Ma
kamınıza sunulan raporumuzun aslında 63 ncü 
sayfada «sunulmaktadır» şeklindedir... 

BAŞKAN — Matbaa hatasıdır, düzelteceğiz 
efendim. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (C. Senatosu Giresun 
Üyesi) — Matbaa hatasıdır, düzeltelim efen
dim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tamam, o şekli ile zabıtta dü

zeltilecektir efendim. 
Başka var mı efendim?.. Yok. 
Şimdi efendim, sayın Sırrı Atalay bize bir 

önerge göndermiş. (A. P.. sıralarından «Ta on
dan mı» sesleri) 
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Efendim, müsaade buyurun, hepsi hakkında 
bir işlem yapacağız. 

Efendim, önergesinde içtüzüğün 147 nci mad
desinin- 2 nci fıkrası gereğince bu önergesinin 
zaptm sonuna eklenmesini istemektedir. Zaptın 
sonuna eklenmesi hususunda içtüzük hükmü 
gereği yapılacaktır. (*) 

Ancak, önergeyi okudum. «Komisyon Başka
nının sıfat ve yetkisi tartışma konusudur.» di
yor. Bu hususu Başkan olarak açıklamak, zap
ta geçmek isterim. 

Komisyon Başkanının ve Komisyon üyeleri
nin görev süresinin bitmiş olup olmadığı tar
tışma konusu değildir. Gerek Soruşturma Ha
zırlık komisyonlarında -ki orada çok daha kati
dir- gerek Soruşturma komisyonlarında görev 
süresini Yüce Meclisler tayin eder, Bıı tayin; ilk 
defa Soruşturma Hazırlık Komisyonu reddedi
lip soruşturma komisyonunun kurulmasına Yü
ce Meclis karar verdiğinde süre iki ay olarak, 
benim tarafımdan teklif olunmuştur. Seçimi ta
rihinden itibaren, iki ayın hitamında yeniden 
iki aylık bir süre komisyon kararı ile istenmiş 
ve yine zamanında ve usulüne uygun olarak 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısınca karara bağ
lanmıştır. O ikinci iki aylık sürenin bitim gü
nünde, Komisyon tahkikat icrası görevi bitmiş, 
bittiği gün de Komisyon raporunu Başkanlığı
mıza, yani T. B. M. M. Müşterek Başkanlık Di
vanına tevdi etmiştir. Ondan sonraki komisyo
nun görevi için yeni bir süre uzatımına lüzum 
yoktur, mahal yoktur, tatbikat yoktur, teamül 
yoktur. Burada sadece kendisinin görev süresi 
içerisinde hazırlayıp, Başkanlığa vermiş oldu
ğu kararını ve onun raporunu savunmak üzere 
komisyonlara ayrılmış sırada görev yapmakta
dır. 

Bu hususu böylece belirttikten sonra Sayın 
Sırrı Atalay'm bu önergesi hakkında da içtü
züğümüzün 147 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
hükmü ve gereği icra olunacaktır. 

Şimdi Sayın Bağcıoğlu bir itirazınız varsa, 
buyurun. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale Millet
vekili) — ıSayın Başkan, biraz önce kifayet 
önergesi verildi, aleyhinde Sayın Musa Doğan 

(*) C. S. Kars Üyesi Sırrı Atalay'm öner
gesi tutanağın sonuna eklidir. 
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söz istedi. Bütün bu muameleleri icra edeceği
nizi belirttiniz ve zapta da geçti. Fakat, kifayet 
önergesini okuduktan sonra derhal oyladınız. 
Acaba Musa Doğan vaz mı geçti?.. 

BAŞKAN — Efendim, vazgeçti. Ben baktım 
ona. Vazgeçtiğini işaret etti, onun için. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale Millet
vekili) — Bu husus için söz isterim. 

BAŞKAN — Efendim, işareti ile vazgeçtiği
ni gördüm ve oyladım. Bu da zapta geçmiş ol
sun. 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — Sa
yın Başkana vazgeçtiğimi işaret ettim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Soruşturma 
Komisyonu iki konuyu incelemiş, rapora bağla
mıştır. «OEMA Şirketi» adı ile kurulan «Or
man Entegre Sanayiine Avrupa Yatırım Ban
kasından temin edilmiş olan kredide kalkınma 
planlarına, yıllık programlara ve çeşitli mevzu
ata aykırı, usulsüzlük vardır ve bunun sorum
lusu da zamanın Başbakanıdır» iddiasını incele
miştir. Sonucunda; son tahkikat açılmak üzere 
Yüce Divana şevkine lüzum ve mahal olmadı
ğını karara bağlamıştır. Bu ORMA Şirketi hak
kındaki kararı 6 muhalif oya karşı 8 oyla kara
ra bağlanmıştır. 

İkinci konu; özel Yükseliş Koleji ve Özel 
Yükseliş Kolejinin yüksek kısmı, yani özel oku
lunda yapılan vergi indirimine dairdir. Bu hu
susta da Komisyon, son soruşturma açılmak 
üzere Yüce Divana şevke lüzum ve mahal olma
dığı yolunda 5 muhalife karşı 9 olumlu oyla ka
rara bağlamıştır. 

T. B. M. M. İçtüzüğünün 19 ncıı maddesi ge
reğince - ilk tatbikat yaptığımız için arkadaş
larım, zabıtlara geçiriyorum, teamül de tesis et
miş oluruz - Soruşturma Komisyonu tarafından 
Yüce Divana sevk etmeme tavsiyesinde bulu

nulan bir raporun reddi, ancak hakkında hangi 
ceza kanununun, hangi maddesinin tatbik edil
mesinin de belirtilmesi şartiyle verilen ve Yüce 
Divana sevk isteminde bulunulan önergenin ka
bulü ile mümkündür. Böyle bir önerge kabul 
edilirse, bu rapor reddedilmiş demektir, reddi 
böylece mümkün olur. Bu önerge kabul edilmez
se, önerge reddedilirse, «rapor kabul edilmiş» 
demektir. Ayrıca bir muamele gerekmez. 

Şimdi, iki adet önerge gelmiştir. Yüce Di
vana şevki istenmektedir ve Türk Ceza Kanu-

| nunun 240 ncı maddesinin eski Başbakan Sayın 
Demirel'e tatbiki de belirtilmektedir. Bu yönü 
ile iki önerge de usulüne uygun tanzim edilmiş
tir. Ancak, Sayın Sırrı Atalay tarafından tan
zim edilmiş olan önerge, kendileri burada olma
dığı için tashih imkânını bulamadım. Eski 176 
ncı madde ve eski Anayasamız gereğince yapı
lan işlem dolayısiyle ve en son tatbikatı, zama
nın Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Suad Hay-
ri Ürgüplü'nün Yüce Divana sevk işlemi oldu
ğundan, onunla birlikte ona tebasn suç işlemiş 
olanların da Yüce Divana şevkine Meclisimizce 
karar verilmiştir. Zabıtlarda bu husus var. Ama 
bu eski Anayasadır ve eski içtüzüğümüzün 176 
ncı maddesidir. Yeni Anayasamızın 147 nci mad
desi Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfa-
tiyle kimlerin hakkında yargılama, son soruş
turma görevini yapacağı belirtilmiştir. Binaen
aleyh, Sayın Sırrı Atalay'ın önergesinde eski 
Sayın Başbakana tebaan, falan, falan, falan ka
mu görevlilerinin de Yüce Divana şevkine iliş
kin kısımlarını okuyacağım ama, o hususlarda 
Yüce Meclisiniz, onların Yüce Divana şevkine 
karar vermesi usul değildir, yeni Anayasamıza 
ve yeni Birleşik içtüzüğümüze göre de mümkün 
değildir. Çünkü, Anayasa Mahkemesinin Yüca 
Divan sıfatiyle, kimlerin davasına, kimler suç
lu olunup izafe edilirse, davasına bakacağı 147 
nci maddesinde sarahaten belirtilmiştir. 

Ancak, eğer Yüce Divana şevke karar verir
se elbette Yüce Divan sıfatiyle bu davaya ba
karken, onunla tebaan ilişkisini gördüğünün 
davasına aynı mahkemede ve en yüksek mah
kemede bakılması usul hükümleri icabından ol
duğundan, onu Yüce Divan kendiliğinden yeri
ne getirir. 

Şimdi önergeleri takdim ediyorum, oylarını
za arz edeceğim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 

Sayın Başkanlığına 
9/16 sayılı Soruşturma Komisyonu eski Baş

bakan Süleyman Demirel'in Yüce Divana sevk 
olunmamasını tavsiye etmiştir. Muhalefet şer
himde de geniş şekilde açıkladığım gerekçeye 
dayanarak Süleyman Demirel'in Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesi gereğince Yüce Diva
na sevk olunmasını ve vazifeyi suiistimal suçu 
ile yargılanmasını Birleşik Toplantı içtüzüğü-
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nün 19 ncu maddesi gereğince saygılarımla arz 
ve istirham ederim. 

Rize Milletvekili 
Hasan Basri Albayrak 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay'ın, biraz ön
ce arz ve izahında bulunduğum önergesini oku
tuyorum. 

Birleşik Toplantı Yüksek Başkanlığına 
Eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında 

açılmış olan Meclis soruşturmasını yürütmekle 
görevli Komisyon çoğunlukla adı geçen hakkın
da son tahkikat açılmamasını tavsiye eden ra
por hazırlamış ve Genel Kurula sunmuştur, aşa
ğıda açıklayacağımız nedenlerle, çoğunluk ra
porunun reddini; Birleşik Toplantı içtüzüğü 
19 ncu maddesi gereğince, hakkında ceza hük
mü gösterilen Eski Başbakan Süleyman Demi-
relle ona tebaan ceza hükümleri gösterilen ka
mu görevlisi olanlarla, halen görevlerinden ay
rılmış olan ve kamu görevlisi olmayanların Yü
ce Divana şevkine karar verilmesini saygıyîe arz 
ederim. 

•O. Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Ataîay 

(Birleşik Toplantı içtüzüğü 19 ncu maddesi
ne göre dayanak.) 

a) Süleyman Demirel'in görevini kötüye 
kullanma suçu T. C. Kanununda görevi kötü
ye kullanmak suçu iki şekilde tespit edilmiştir. 

1. Kanunda yazılı hallerde görevi kötüye 
kullanma suçu. 

2. Kanundaki hallerden başka genel olarak 
görevi kötüye kullanma suçu. 

1. T. C. Kanunu veya özel ceza hükümleri 
taşıyan kanunlarda gösterilen görevi kötüye kul
lanma suçu şekli suç unsuru cezası belirtilen 
görevi kötüye kullanma suçlarıdır. Görevin kö
tüye kullanılmasını kanunda gösterildiği şekiller 
ezcümle T. C. Kanunu 174 - 2, 181,194, 209, 210, 
211 ve müteakip maddeleriyle 228 nci maddesin
de memurların görevlerini hangi hallerde kö
tüye kullanacakları açıklanmıştır. Bu maddeler
deki suçların tekevvünü için artık başka bir un
sur aramaya lüzum duyulmaz, örneğin, bir me
murun bilfarz bir polis memurunun kanuna tev
fikan merciinden verilmiş bir karar veya müsa
adeye dayanmadan gayrimeşru bir maksat tah
tında bir şahsın,evine girmek suretiyle görevi-
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nj kötüye kullanması. Bu halde 194 ncü madde 
ile ilgilidir. 

2. T. O. Kanunu yazılı hallerden başka her 
ne suretle olursa olsun görevi kötüye kullanmak 
suçunu tespit ihtiyacını duymuştur. Yani kanun
da gösterilen ve tespit edilen görevi kötüye kul
lanmak suçlarından ayrı olarak her ne suretle 
olursa olsun görevin kullanmak halini suç say
mıştır. T. C. Kanununun bu tür görevi kötüye 
kullanma, bahsinde asıl üzerinde durulması ge
reken temel amaç görevin kötüye kullanılması
dır. Çünkü kanunda belli olan hallerde kötüye 
kullanmanın tespitinin kolay olduğu ölçüde sö
zü edilen 240 ncı maddeye uyan ve gayrimuay-
yen bulunan kötüye kullanmaların tespiti gerek
li bulunmaktadır. Burada çeşitli olan kamu gö
revlerinin memur vazifelerinin birçok özellik arz 
etmesi ve bu özelliklere göre çeşitli şekillerde 
görevin kötüye kullanması imkânının oluşudur. 
Çeşitli görevler bugünkü toplum ve kamu haya
tında yasaların tespit edemeyeceği çeşitli şekil
lerde kötüye kullanılabilir. 

Şimdi kısaca işaret ettiğimiz bu hususlardan 
sonra Demirel'le iddia edilen suçların ilişkisine 
işaret edebiliriz. Eski Başbakan sanık Süleyman 
Demirel'e yöneltilen suç görevini kötüye kullan
maktır. Sanık Süleyman Demirel konusu belirti
len soruşturma için söz edilen sırada Başbakan 
idi. Sözü edilen işlemlerin tümü Başbakanlığa 
bağlı D. P. T.'ndan geçmiştir. Mevcut ve yü
rürlükteki. yasa hükümlerine göre Devlet Plan
lama Teşkilâtı Başbakanlığa bağlıdır. Başbakan 
Bakanlar Kurulu Başkanı olarak yetki ve görev
lere sahibolduğu kadar Devlet teşkilâtında ba
kanlıklara bağlı Devlet dairelerinde Başbakan
lığa bağlı olanlardan ötürü doğrudan doğruya 
görevi vardır. Yetkilere sahiptir. Bu bakım
dan Başbakan kendisine bağlı dairelerle hukukî 
ilgisi yönünden her hangi bir dairenin bağlı ol
duğu bakanlıktan farklı değildir ve olamaz. 

Teşvik ve uygulama belgesi 933 sayı1; Kanun
da D. P. T.'na bağlanmak istediği sırada D. P 
T'nın aslında Hükümete müşavir bir heyet olniu 
sı gerekir. İcraya ait görev nitelığincb teşvik 
tedbirlerinin uygulanmasının bu Teşkilâta veril
mesi yanlıştır. Görüşüne karşı Demirel çıkmış 
ve teşvik tedbirlerinin uygulanması işi Başba
kanlığa bağlı D. P. T. na verilmiştir. İşte bu sı
rada sanık Demirel'in eşinin de ortaklık payı 
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bulunan Terakki Kolektif Şirketi adına kardeşi 
Şevket Demirel D. P. T. na bağlı Teşvik ve Uy
gulama Dairesinden çeşitli teşvik tedbirlerinden 
yararlanmak için teşvik belgeleri istemiş ve al
mıştır. Teşvik belgelerinin plana ve yıllık pro
gramlara aykırı olduğunu belgelerle gösterdik. 
ikinci Beş Yıllık Plan, yıllık programlar ve ka
rarnameler Başbakan olarak Süleyman Demi
rel'in imzasını taşımaktadır. Bu belgelere uy
mayan ve usulsüz verilen teşvik belgeleri Başba
kanlığa bağlı olan daireler tarafından verilmiş
tir. Hem de bu veriliş tarzlarından resmî evrak
ta sahtekârlığa kadar gidilmiştir. Bütün bu iş
lemlerin normal ve usule uygun olduğu artık 
iddia edilemez. Hiçbir ilgisi, ilgisi hele şahıs ola
rak yararı olmadığı iddia edilen sanık Demirel' 
in yararı, ilgisi ve bilgisi ileri safhada belgeler
le görülmektedir. 

Başbakanlık görevinin ilk yıllarında Demirel 
biraderlerin vurgun hazırlığına geçtikleri sıra
da açık ve acı dille basında tehlike gösterilmiş 
ve yine basında ayrı açılardan konu işlenmiştir. 
Hattâ bir safhada ilk önergeler verilmiştir. Bü
tün bunlara rağmen Başbakanlığın geniş yetki 
ve imkânlarını elinde tutan Demirel araştırma, ' 
tedbir alma, önleme veya bunlara yakın hiçbir 
teşebbüste bulunmamıştır. Demirel'in bu davra
nışı, iki açıclan önemlidir. 

1. Delillerin toplanmasında tam bir imkân 
sağlanamamıştır. Çoğu Demirel zamanında gö
revlere yerleştirilmiş kimseler bu zihniyet kar
şısında «hesaplı ve ihtiyatlı olmak zorunda kal
inistir.» hele Soruşturma Komisyonunda çoğun
lukta olan A. P. li üyeler karşısında bu yönü ile 
konunun Yüce Divana gitmesinde ayrıca zorun-
luk vardır. 

2. Bütün olanlara rağmen mutat birkaç ge
nel anlamda genelge gönderme dışında konu ile 
ilgili ciddî hiçbir kanunî teşebbüste bulunmamış 
olmakla masuniyetinin asıl olduğu meşru şekilde 
iddia etme hakkını kaybeden sanık Süleyman 
Demire Vin başkalarını ispata zorlamayıp yetkili 
yargı önüne çıkması ve bunu kendisinin isteme
si zorunlu hale gelmiştir. 

Süleyman Demirel kendisine bağlı D. P. T. 
nın bir dairesinden İkinci Beş Yıllık Plan, yılık 
programlara aykırı olarak kredi verilmesinden 
haberdardır. Eşinin ortak olduğu Terakki Ko
lektife ait 1 . 1 . 1967 tarihli ibra kâğıdını 1972 

nin delili olarak ibraz ettiği ölçü ve derecede 
haberdardır. Akrabalık derecelerini gösteren 
belgelerin Büyükelçilikte Dışişleri Bakanlığının 
çıkarılması gerçeği karşısında durumu uzun yıl
lar saklayan Çağlayangil'in bilip susması ölçü 
ve şeklinde haberdardır, işlemlerle ilgilidir, 
ikinci Beş Yıllık Planın altında imzası vardır. 
Bu planın ilkeleri hakkında sahibolduğu bilgi 
ölçüsünde altında imzası olduğu yıllık program
lar ve değişiklikleri hakkında haberi vardır. Ve 
yukarıdan beri izah ettiğimiz şekilde yararı var-
du. 

Terakki. Kolektifte eşinin 1 . 1 . 1967 de ib
ra senedi vererek tüm ilişkisini kestiğini iddia 
etmesine rağmen 3 . 4 . 1972 tarihli bilirkişi ra
porunun tespitine göre Bayan Nazmiye Demirel' 
in 1971 yılı hesapları içinde alacaklar hesap ha
nesinde adının bulunması ölçüsünde yararı var
dım 

Başbakan yetkisi ve Başbakan görevi Başba
kanlığa bağlı D. P. T. nın teşvik tedbirlerini tes
pit etmesi yine bu Teşkilâta bağlı bir dairenin 
teşvik tedbirlerini uygulaması sanık Demirel'in 
görevi kötüye kullanması suçunun kanunî unsu
rum1. teşkil etmektedir. 

Kötüye kullanılan görevin memurun, memu
riyet görevi sınırı içinde bulunan bir görev ol
ması suçun kanunî unsurudur. D. P. T. nın 
Başbakanlığa bağlı olması İkinci Beş Yıllık Pla
nın ve yıllık programların hazırlanması ve de
ğiştirilmesinin Başbakanlığın görevi içinde ol
ması teşvik tedbirlerinin uygulanması görevi ve
rilen hizmet birimlerinin Başbakanlığa bağlı bu
lunması ve Süleyman. Demirel'in gösterilen müd
det içinde Başbakan bulunması suçun kanunî 
unsurlarının tam olarak mevcudiyetini göster
mektedir. 

Yukarıda izah edilen yarar, bilgi ve ilginin 
belgelerle mevcudiyeti suçun maddî unsurlarını 
göstermektedir. Böylelikle görevi kötüye kullan
ma suçunun kanunî ve maddî unsurlarına ait de
lilleri açıkça görülmektedir. Yeteri kadar bel
ge ve delil mevcuttur. 

Görevi kötüye kullanma suçunun manevî un
suru görevin şekli, akrabalık dereceleri, yarar 
ve bilginin mevcudiyetine ait toplanan delil ve 
belgelerde görülmektedir. 

Süleyman Demirel hakkında soruşturma ko
nusunda ciddî belgeler toplanmış, deliller tespit 
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edilmiştir. Bu delillerin takdiri siyasi organ 
olarak Birleşik Toplantıda yapılabilecek nü? Hiç 
şüphesiz İri, Anayasa soruşturma konusunda Ya
sama Organına yetkiler tanımıştır. Anayasa gö
rüşmeleri sırasında en çok tartışılan, en çok de
ğişikliğe uğrayan konu Meclis soruşturması ol
muştur. Soruşturma nasıl başlasın, nasıl yürü
tülsün, nasıl sonuçlansın. Bugünkü hükme göre 
Birleşik Toplantıda Soruşturma Komisyonu ra
poru görüşülecek Yüce Divana sevk edilme ve
ya edilmeme kararı verilecektir. Yasama Or
ganı siyasî bir organdır. Buna rağmen Anaya
saya göre bir kısım yargı yetkisini kullanabile
cektir. Başbakan veya bakanlardan birinin Yü
ce Divan önüne çıkmasını veya çıkmamasını «bir 
bakıma garanti, bir bakıma göre, siyasî tercihin 
şeklidir. Hangisi olursa olsun» tam bir takdirin 
olup olmayacağı hususu önemlidir. Birleşik Top
lantıda karar alınmasını kayıtlayan bir hüküm 
mevcut değildir. Ne var ki, genel hukuk kural
ları ve adalet ölçüleri görmemezlikien gelinames 
değerdedir. Hiçbir delilin elde edilmemesi; hiç
bir belgenin bulunmaması kargısında karar ser
bestisi rahatlığı ve tercihi ayrı şeydir, ine ve il ı> 
delil ve belgeleri siyasî kanaatlere göre var veya 
yok saymak ve bu ölçüler içerisinde değerlen
dirmek ayrı şeydir. Bizim ceza hukukumuzda 
delillerin takdiri yetkili mahkemeye aittir. Cum
huriyet Savcısının veya Sorgu Hâkiminin ha
zırlık ve ilk tahkikatta delilleri takdir etme yet
kileri yoktur. Soruşturma Komisyonunun görev 
şekli bir ilk tahkikat kademesidir. Yani son tah
kikatın açılıp açılmaması Genel Kurula tavsiye 
edilecektir. Komisyonun takdir yetkisi mevcut de
ğildir. Bu yönden delilleri değerlendirip bu de
liller son tahkikat açılmasına yeterli değildir di
ye rapor tanzim etmeye hakkı olamaz. Hiç delil 
bulunmaz ve belgeler gösterilemoseydi böyle bir 
haklan olabilirdi. Oysa, soruşturma konusunda 
önemli ciddî belgeler ve deliller toplanmıştır. 
Bunların takdiri Yüce Divana ait olacaktır. Bu 
sebeple ekseriyetin aldığı kararda isabet yoktur. 

Son tahkikatın açılmamasını tavsiye eden ço
ğunluk raporunun bu görüşü yanlıştır. 

Çoğunluk görüşü olarak eski Başbakan Sü
leyman Demirel hakkında son tahkikatın açılma
ması tavsiye edilmesi Birleşik Toplantı Genel 
Kuruluna isabetli yolu «salık» vermemektir. 

Bizim hukuk sistemimizde ilk tahkikat so
nunda alınacak son tahldkatın açılması kararı 
hiçbir tasdik veya tasvibe bağlı değildir. Bu, 
delillerin takdirinin yetkili mahkemeye aidolu-
şunım düşünce sonucudur. Aksine mahkemeye 
sevk etmeme kararı ceza hâkiminin tasdikine 
bağlıdır. Ve itiraz yolları açıktır. Soruşturma 
Komisyonu görev şekli ilk tahkikat değildir. Bu 
yetki Birleşik Toplantıya aittir. Yani son tah
kikatı açma veya açmama yetkisi Birleşik Top
lantıya aittir. Birleşik Toplantının alacağı ka
rar son tahkikatın açılması yönünden her hangi 
bir şekilde tasdike bağh olmadığına göre Genel 
Kuruldan ayrı bir durum vardır. Delillerin yet
kili mahkemeye aidoluşu genel kuralına paralel 
olarak bu kuralı son tahkikatın açılmamasını 
kayıtlama, açılmayı esas sayma prensibi karşı
sında Birleşik Toplantıda toplanan delillere 
rağmen son tahkikatın açılmamasını tavsiye et
mek yanlıştır. Görevin kötüye kullanılması, 
sağlanan yararlar, resmî evrakta sahtekârlık 
suçlarına ait belgeleri ilgi ve suça yeterli dere
celeri içinde siyasî bir organın takdirine bıra
kıp bu takdir ölçüsünde sonuçlandırmak sakın
calı bir yolu salık vermektir, iste bu tavsiye 
yanlıştır. Bu sebeplerle : 

A) Eski Başbakan Süleyman Demirel'in 
görevini kötüye • kulanmasından ötürü T. C. K. 
240 ncı maddesine göre tecziye edilmek üzere 
Yüce Divana sevk edilmek üzere son tahkikat 
açılması, 

B) Eski Başbakan Süleyman Demirel'e te-
bean, 

1. 120 sayılı teşvik belgesinin verilmesine 
esas olan araştırmacı sıfatiyle hazırladığı rapor
da Orman Yüksek Mühendisi Araştırıcı Abdııl-
halik Gürcan (varlık durumu nakit analizi, 
blanço ve sermaye durumu) belgelerini istemiş 
olmasına rağmen bu belgeleri tetkik etmeden 
rapor hasırlamakla görevini ihmal etmiştir. Bu 
sebeple T. C. K. 230 ncu maddesi gereğince, 

2. ikinci Beg Yıllık Plan Orman ürünleri 
işletmesi sanayiini ihracata yönelmek ve özel
likle ihracatı desteklemek amacı ile teşvik ted
birlerinden yararlanmayı şart koştuğu halde, 

a) Terakki Kolektifin 39 ve daha sonra 120 
sayılı teşvik belgesini ibraz sırasında firma bu 
temel şartı garanti etmediğini ve açıkça ifade 
etmesine rağmen teşvik tedbirlerini uygulamak, 
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b) Özel teşebbüs yatırımlarının teşvikinde 
«?öz kaynak» oranı % 40'm aşağısında olma
ması zorunluğu vardır. Buna rağmen Terakki 
Kolektif D. P. T, na ve Sınai Kalkınma Banka
sına yüzde yüz farklı hayalî rakamlar bildirmiş, 
bunlar araştırılmadan teşvik tedbirlerinden ya
rarlanmak üzere belgeler verilmiştir. Teşvik 
tedbirlerinden yararlanma imkânı sağlayana) 
Araştırmacı Selâhattin Sürelan gerekli incele
meyi yapmamakla görevini ihmal etmeden ötü
rü T. C. K. 230 ncu maddesine göre, 

3. Aynı nedenlerle 39 sayıh teşvik belge
sini vermekten, Yılmaz Ergenekon ve Ruşen Ge
zici'nin görevlerini kötüye kullanmalarından 
ötürü T. C. K. 240 ncı maddesine göre, 

4. 120 sayılı teşvik belgesini vermekten, 
Yılmaz Ergenekon ve Muammer Dolmacrnın 
görevlerini kötüye kullanmak suçundan ötürü 
T. C. K. 240 ncı maddesine göre sanık olarak 
savunmalarının alınmasını, 

5. Özel yüksek okulların teşvik tedbirlerin
den istifade etmemesi gereğine rağmen malî güç 
raporunu hazırlamaktan ötürü Osman Nuri Se
zerin ve 17 . 10 . 1968 tarihli raporu hazırla
yan Süveyda Güleryüz'ün görevlerini ihmal et
melerinden ötürü T. C. K. 230 ncu maddesine 
göre, yatırım indirimi sağlayan 29 . 11 . 1968 
tarihli belgeyi tanzim eden D. P. T. Teşvik ve 
Uygulama Dairesi Başkanı Yılmaz Ergenekon'-
un T. C. K. 240 ncı maddesine göre, 

6. Aynı okul için ikinci kez 9 . 10 . 1969 
tarihli inceleme raporu hazırlamak ve 17.11.1969 
günlü 368 sayılı yatırım indirimi belgesine mes
net hazırlamak üzere Süveyda Güleryüz'ün gö
revini ihmalden ötürü T. C. K. 230 ncu madde
sine göre sözü geçen belgeyi vermekten ötürü, 
Yılmaz Ergenekon'un görevlerini kötüye kul
lanmaktan ötürü T. C. K, 240 ncı maddesine gö
re, 

7. Maliye Bakanlığınca istenilen resmî bel
geler içindeki raporundan önemli kısımları de
ğiştirmek suretiyle hakikate muvafık olmayan 
keyfiyeti ilâve etmek suçunu işleyen Süveyda 
Güleryüz'ün T. C. K. 340 ncı maddesine göre, 

8. Orma'nın sermaye artışı işlemi sıra
sında yasaların şart koştuğu yüzde yirmibeş 
meblâğın Ticaret Bakanlığı adına bir bankada 
bloke edilmesi bağlayıcı hükmünü, 4 875 000 li
ranın her hangi bir şekilde yatırılmayarak yatı

rılmış gibi banka yazısı hazırlamak, numarala
mak, Ticaret Bakanlığına göndermek, Ticaret 
Bakanlığından Orma'nın sermaye artışı işle
mini onanmasını sağlamak, bloke edilen meblâ
ğın iadesi için yapılan resmî yazıyı kayıtlara 
işlememek ve bankada bulundurmamak suretiy
le sahte varaka tanzimi dolayısiyle Necati Tatlı 
ile Erdoğan Güleç'in T. C. K. 339 ncu maddesi
ne göre, 

9. Resmî evrakta sahtekârlık suçunu işle
meye teşvik ve suçun işlenmesini zorlayan Şev
ket Demirel ile Adnan Çomakoğlu'nun T. C. K. 
339 ncu maddesine göre, 

10. Belge geçerlik niteliğini kaybetmesine, 
yatırımı istenilen sanayi kolunun Ortak Pazarda 
ve dış ülkelerde rekabet sağlanamayacağına 
ve Özkaynak bulunmamasına rağmen gümrük 
muafiyeti tanınmasının sağlanmasından ötürü 
Muammer Dolmacı, O. Nuri Sezer, Orhan Bol 
ve Ahmet Remzi Hatip'in T. C. K. 240 ncı mad
delerine göre cezalandırılmak üzere haklarında 
eski Başbakan Süleyman Demirel'e tebean son 
tahkikatın açılması ve Yüce Divana şevkleri 
saygıyle istenir. 

BAŞKAN — Efendim okunmuş bulunan ve 
dinlemiş bulunduğunuz her iki önergede aynı 
ceza maddesi zikredilmekte ve Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı... 

(MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul Mil
letvekili) — Takrir üzerinde. 

BASAN — Efendim, müzakereler bitti. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul Mil-
litvekili) — Sayın Başkan takrir üzerinde. 

'BAŞKAN — Efendim, müzakereler bitti. Bu 
takrir bilinen değişiklik takriri değil. Oturunuz 
efendim ve lütfen beni dinleyiniz, sözümü ta
mamlayım bana müsaade ediniz. 

Efendim, her iki önenge Türk Ceza Kanu-' 
nunun 240 ncı görevi kötüye kullanmak mad
desinin uygulanması istemi ile, eski Başbakan 
Sayın Süleyman Demirel'in Yüce Divana şev
kine ve Yüoe Divanda son soruşturmasının ya
pılmasına karar verilmesini istemektedir. Bu 
istem, Soruşturma Komisyonunun raporunun 
reddi demektir. Bu iki önerge aynı Ceza Kanu
nundan bahisle, aynı şahıs hakkında aynı ta
lepte bulunduğu için, iki önergeyi birlikte oy
larınıza arz edeceğim. 
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Ancak, Sayın Vedat önsal'dan öğrenmek 
istiyorum. Sayın Vedat önsal ve 10 arkadaşı ad 
okunmak suretiyle açık oylama istiyorlar, ama 
9/16 numaralı Komisyon raporunun oylanması
nın ad okunmak suretiyle, biraz önce de arz ve 
izah ettiğim gibi, rapor oylanmaz. Eğer, öner
geler, - ikisini (birlikte oylayacağım - kabul edi
lirse rapor «reddedilmiş» demektir, «Yüce Di-
rvana sevk kararı alınmış» demektir. Eğer öner
geler reddedilirse, rapor kabul edilmiş çünkü, 
reddi mümkün olmaz hale gelmiştir, tüzüğümü
ze ığöre. Evet efendim. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya Mil
letvekili) — Bu izahatınız muvacehesinde Sa
yın BaJşkan, önergelerin oylanmasına vermiş ol
duğumuz açık oy talebinin teşmil edilmesini arz 
ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim, önergeleri açık 
oylamaya geçtim ve oylama safhası... Elvet 
efendim? 

(MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya Mil
letvekili) — Yalnız Sayın Başkan, oylamanın 
sıhhati bakımından bir noktaya işaret edece
ğim, müsaade ederseniz. iSaat şu anda 03,50'dir, 
örfi idare dolayısıyle şu anda sokağa çıkma ya
sağı vardır, 

BAŞKAN — Efendim, onu da arz edeyim. 
İdareci arkadaşlar meşgul olmuşlar, örfi ida
reden bir sayın albayla temas etmişler; eğer 
müzakereler erken bitseydi, sayın milletvekil
lerinin ve görevlilerin kendi vasıtaları ve umu
mi vasıtalarla evlerine gidebilmeleri için bütün 
görevlilere ve karakollara emir verildiği bildi
rilmiştir. Ayrıca zaten saat 04,00'te gece soka
ğa çıkma yasağı btiyor, şu anda bitmek üzere
dir. Gelecek olan sayın üyeler varsa, haber ve
rirseniz gelirler. Ad okunmak suretiyle yapaca
ğım oylama 45 dakika tutuyor Sayın önsal. 

[MUSTAFA FEVZİ GÖNGÜR (tstanlbul Mil
letvekili) — S'öz istiyorum iSayın Başkan. Bir 
noktanın zapta geçmesi için bir dakika rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim oylama safihasında söz 
(veremeyeceğim Sayın Gün(gör. Oylamaya geçti
ğimi beyan ettim efendim, yapacağım hiçbir 
işlem yok. 

[MUSTAFA FEVZİ GÖNGÜR (İstanJbul Mil
letvekili) — Usul hakkında değil Reis Bey. 

IBAŞKAN — O halde ne istiyorsunuz efen
dim? 

(MUSTAFA FEVZİ GÖNGÜR (İstanJbul Mil
letvekili) — Bir noktayı zapta geçirmek için 
Ibir dakika rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, oylamada mümkün 
değil. Takririn enini, boyunu, köşesini ben izah 
ettim. Dana önce okudum, banlgi tarafı nazarı 
itibara alınır, hangi tarafı alınmaz, eski Ana
yasa, eski içtüzük, bunları söyledim. Israr edi
yorsunuz, yerinizden kısaca buyurun. Oylama
da söz verilmez. 

MUSTAFA FEVZİ GÖNGÜR (istanbul Mil
letvekili) — Takririnde Sayın Sırrı At alay, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini münhasıran 
siyasî bir organ olarak vasıflandırıyor. 

'BAŞKAN — Efendim, onun altında da «Ad
lî görevde yapar Anayasamıza göre» diyor, bir 
cümlesinde var. Sayın Fevzi Günigör buyurun 
efendim, buyurun efendim. 

Efendim, her iki önengeyi birden ad oku
mak suretiyle açık oylarınıza arz edeceğim. 

Bir kere daha arz ediyorum: önıerlgeyi ka
bul etmek demek, eski Başbakan Sayın 'Süley
man Demireri Yüce Divanda son soruşturma 
açılmasına karar vermek demektir, önergeyi 
reddetmek demek, raporu kabul etmek demek
tir, Yüce Divana şevkine ve son soruşturma açıl
masına lüzum ve mahal olmadığına karar ver
miş olmak demektir. 

Yalnız, bir işlemi de tamamlayım efendim, 
bu arada onu tamamlamış olmam lâzım. 

iSayın Vedat önsal?.. Burada. 
İSayın Abdullah izmen?., Burada. 
Sayın Vehbi Sınmaz?.. Burada. 
«Sayın Kubilây imer?.. Burada. 
İSayın Cevat Önder?.. Burada. 
(Sayın Mehmet Kılıç?.. Burada. 
Sayın Adnan Akarca?.. Burada, 
ıSaym Ekrem Dikmen?.. Burada. 
İSayın Necati Çakıroğlu?.. Burada. 
iSayın Zeki Çeliker?.. Burada. 
ISaym Veihibi Eniğiz?.. Burada. 
İSayın Faruk Sükan?.. Burada. 
İSayın Ata ©odur?.. Burada. 
iSayın Sadettin Bilgiç?.. Burada. 
ISaym Hasan Korkmazcan?., Burada. 
ISaym Hilmi Türkmen?.. Burada. 
Şimdi, hangi seçim bölgesinden açık oyla

ma işlemine (başlanacağına dair ad çekiyorum 
efendim: Saym Hayri Mumcuoğlu (Tekirdağ.) 
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Buyurun efendim. 
(C. (Senatosu Tekirdağ üyesi Sayın Hayri 

Mumcuoğlu'ndan başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, açık oylama so
nucunu arz ediyorum1: 

Eski Başbakan ıSayın Süleyman Demirel'in, 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi gere
ğince Yüce Divana sevk edilmesine dair, Rize 
Milletvekili Hasan Basri Albayrak ve Cumhu
riyet Senatosu Kars Üyesi Sayın (Sırrı Atalay'-
ın önergelerinin, yapılan açık oylamasına; 302 
sayın üye katilmiş, 01 kaJbul, 1 çekinser, 1 mev
cuda dahil olan Meclis Başkanınız var, 300 ret 
oyu kullanılmıştır. 

Bu suretle her iki önerge de Ceza Kanunu
nun tasrih edilmek suretiyle Yüce Divana şev
kine dair istem, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Birleşik Toplantısında, isteme dair önergele
ri reddedilmek suretiyle Yüce Divana seıvkine 
ve Yüce Divanda son soruşturma açılmasına lü
zum ve mahal olmadığına dair Soruşturma Ko
misyonu raporu, Türkiye Büyük Millet Meiclisi 
Birleşik Toplantısında kalbul edilerek karara 
bağlanmıştır. (A. P. sıralarından alkışlar). 

Almış bulunduğunuz karar gereğince Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
nın Birleşimini kapatıyorum. 

(IK&panma Saati : 04,53) 

>>«<< 
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1 «Eski Basjbakan Süleyman Demirci hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergeye 

TABİÎ ÜYELER 
1 Ekrem Acuner 
1 Mehmet Öz güneş 

ELÂZIĞ 
1 Salim Hazerdağlı 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 

BURSA 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Hasan Korkmazcan 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 

ERZURUM 
Rasimi Cinisli 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 

verilen açık oyların sonucu :» 

Üye sayısı : 633 
Oy verenler : 362 

Kabul edenler : 61 
Reddedenler : 300 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıy:mlar : 260 

Açık üyelikler : 11 

[Kabul edenler] 
Cumhuriyet Senatosu 

GAZİANTEP i KAYSERİ 
Salih Tanyeri I Hüsnü Dikeçligil 

GİRESUN 
1 İhsan Topaloğlu 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
TRABZON 

j ö, Lûtfi Hocaoğlu 

Millet Meclisi 
1 HATAY | KIRŞEHİR 

İSPARTA KOCAELİ 
1 Hüsamettin Akmumcu 

ÎÇEL 
Celâl Kargılı 

1 Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Haydar özdemir 

İZMİR 
Kemal önder 

KARS 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

; Vöhbi Engiz 

KONYA 
Bahri Dağdaş 

i Mustafa Kufbi'lay İmer 
İhsanı Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Ü&tündağ 

MANİSA 
Vehbi Sınmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

! ' NİĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 
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(Reddedilmiştir.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Özer Derbil 

| ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Hasan Baari Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal -LCllCU/ i l ı S a l 1 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİVAS 
Kadri Eroğan 1 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 1 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 1 
İsmail Hakkı Birler 1 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 1 
Ekrem Dikmen 1 
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[Reddedenler] 
Cumhuriyet Senatosu 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet ÜnaÜdı (Bşk. V.) 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin (l.Â.) 

AYDIN 
Ali Celilettdja> Coşkun 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BiTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket öraçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Sakıp Haitunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas-. Cilâra; 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügill 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 

0 . Zeki Gümüşoğlu 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Âîkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feıvîzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orham Siiersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçlük 

MUĞLA 
Ilyas Kacaöz 
Haldun Mfentegeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahmaii' Kavak 

SİNOP 
Nâzım tnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Vehap Güvenç 
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Millet Meclisi 
[Reddedenler] 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit5 Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Ze'ki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KAEAHİSAK 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Ali İhsanı Uluibahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim. Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Bren 
Mustafa Maden 
H. Turgut Tokeır 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgettıan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Eıidem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevrut Yılmaz 

BlLECÎK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynelıalbidin inan Gay
dalı 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
[A. Mukadder öilıoğlu 

BURSİ 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcı oğlu 
Zekîye Gülsen 
Mesut HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Duru] 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettiin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsaımeıtltin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danısmıan 
Naci Gaciroğlu 
F. Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgıöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Cemâl Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osıman Özer 
Akgün Silıivrili 
İsmail Kalkkı Tekinel 
Nailine ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Şina&i Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüra 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğhı 
Vedat Âli Özkan < 
Enver Turgut 
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KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabrı Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
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TRABZON 
Ahmet ihsan Bdrincioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
BaJhrıi Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğllı 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

MARAŞ 
Atillâ îmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
S ey fi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 
AbdüTkadir Özmon 
Abdurrahim Türk 

LA 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacı oğlu 
Haydar Özalp j 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Haindi Mağden \ 
Kemal Şensoy \ 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal ' 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğa/ıı Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

[Çekin ser] 

MARDİN 

Abdülkerim Saraçoğlu 

Cumhuriyet Senatosu 
[Oya katümıyanlar] 

M. Şükran Özkaya 
(İ. Â.) 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılımız Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

| Turgut Cebe. 
1 Man sur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (IS.) 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 
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ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu (1) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

•İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan (1.) 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

(1A.) 
KARS 

Sırrı Atalay 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğ'lu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 

Mehmet Hazer 
KAYSERİ 

Sami Turan 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 
KOCAELİ 

Hikmet îşmen 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

| ORDU 
I Bekir SııtJkı Baykal (İ. 
I Şevket Koksal 

SAMSUN 
I Rıza Isıtan 
i srvAs 
I Âdil Altay 

Hüseyin Öztürk 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

Millet Meclisi 
[Oya kahlmtyanlar] 

ibrahim Cüceoğlu 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paıksüt 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Gemgizlıan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTYlN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Mehmet Niyazi Gürer 
M. Nurettin Sandıkeı-
oğlu 

BlLEClK , 
| Mehmet Ergül 
j BİNGÖL 
| Mehmet Sıddık Aydar 
I BÎTLÎS 
• Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
S a dr ettin Ganga 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
ihsan Tomibuş 

1 Ali Naki Ulusoy 
DENİZLİ 

f ilhan Açıkalm 
| Hüdai Oral 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydıner 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim ' 
Mehmet İzmen (B.) 
Fahri Korutürk 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üç ok 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinıkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
t. Hüseyin İncioğlu 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(I. A.) 
I. Kayhan Naiboğlu 
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GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Araı 
Mehmet Ali Aybar 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
îlhami Sancar 
A. Turgut Topalioğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Ülser 
Le/bit Yurdoğlu 

ÎZMtB 
Şevket Adalan 
Şüikrü Akkan 
Burhanettdn Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
ihsan Gürsan 
öoşkıın Karagözoğlu 

Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Ali NaJkd Üner 

KARS 
İsmail Hakkı Alaoa 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Veyis K o çulu 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KONYA 
İrfan Baran 
Necmettin Erbakan (I.) 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erfbek 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Ertem 
C. Selçuk Gümüşpala 

Mustafa Ok 
MARAŞ 

M. Nejat Çuhadar 
Mehmet Özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Nuri Kodaman oğlu 

ORDU 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Haj'rettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övot 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edime 
Elâzığ 
Eskişehir 

33 
1 
1 

1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 
Sivas 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
1 

11 

SİVAS 
Vahit Bozath (Bşk. V.) 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisd 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztrak 
Mustafa Sabri Sözen 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aıksoy 
Vehıbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ismadl Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Celal Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 
Cahit Karaıkas 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik toplantısı 

GÜNDEMİ 
13 NCÜ BİRLEŞİM 

24 . 5 . 1972; Çarşamba 

Saat : 15,00 

1. _ BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ iSORULAR 
5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE ig iÜZÜK 

TEKLİFLERİ 
6. _ KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 
7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 

DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
1. __ Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 

Ömer Hocaoğlu ile Konya Milletvekili iÖzer 
Ölçmenin, yakınlarına ve kardeşlerine sağla
mış olduğu kredilerin temin edilişinde ve ya
tırım indiriminden istifade ettirilmelerinde 5 
Yıllık Kalkınma Planına aykırı hareket ettiği 
ve bu fiillerin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesi kapsamına girdiği iddiasıyle eski Baş
bakan Süleyman Demirel hakkında bir Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesi üzerine 
kurulan Soruşturma Komisyonu raporu (9/16) 

(S. Sayısı : 81'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
8 . 5 . 1972) 

2. — Aydın eski Milletvekili Reşat Özarda'-
nm, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu 
hizmetlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Ka
nununun 146 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, 
»eski Başbakan Süleyman Demire! hakkında 

, Anayasanın 90i ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci Imaddesi gereğince 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 5 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/5) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

3. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
; in, İstanbul Belediye Meclisinin, İstanbul yolu 

güzergâhı ve Boğaziçi köprüsü tasdikli planı ile 
bu planı tadilen onaylayan İmar ve İskân Ba
kanlığının planını değiştirerek tatbik etmesiyle, 
6735 sayılı İmar Kanununa aykırı hareket etti
ği ve istimlâkler ile açılacak tazminat davaları 
dolayısıyle Devleti zarara uğratacağı, bu fiilin 
ise Türk ;Oeza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle, eski Başbakan ve eski Ba
yındırlık Bakanı hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 17 Numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/17) (S. 
Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 16 . 7 . 1971) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının petrol sanayii bölümünü değişti
rerek tatbik etmesiyle, 77 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine aykırı hareket ettiği ve bu fiilin 
Anayasanın 129 ncu maddesine aykırı olduğu 
iddiasıyle, eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet 'Sezgin hakkında Anayasanın 90 ncı 
ve T. B: M. M. İçtüzüğünün 12 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına daîr 
önergesi ve. 14 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/14) (S. Sayısı : 82) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 11 . 1971) 

5. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ceyhan Ticaret Borsası idare 
Heyeti ve idare Meclisinin feshi «münasebetiyle 
verilen Danıştay kararlarını infaz etmeyerek, 
T. C. K. nun 240 ncı 'maddesini ihlâl ettikleri 
iddiası ile, Ticaret eski Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ticaret eski Bakanı Ahmet Tür-
kel haklarında Anayasanın 88 ve 90 ncı madde
leri uyarınca bir Meclis soruşturması açılması
na dair önergesi ve 9 numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/9) (S. Sayısı : 83) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 2 . 1972) 

6. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 
gereğince yapılması gerekli işlemlerde göster-



dikleri ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C. 
K. nun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına gir
diği iddiasıyle Başbakan, Ticaret eski Bakanı 
Ahmet Türkel ile Ticaret eski bakanları Macit 
Zeren ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M; Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 4 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/4) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma tarihi : 
29 . 2 . 1972) 

7. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı 
Refet Sezgin'in, Ereğli Kömür işletmesi Mües
sesesi için yapılan ihale hakkındaki tutum ve 
fiillerinin T. C. K. nun 240 ncı maddesine te
mas ettiği iddiasıyle hakkında Anayasanın 90 

ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı iç
tüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesi ve 3 nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu rapo
ru (9/3) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 
29 . 2 . 1972) 

8. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ikin
ci Beş Yıllık Plan döneminde kalkınma fonu 
adı altında harcanması lâzımgelen meblâğın 
sarf 'edilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve 
bu fiilin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 ncı maddesi 
uyarınca Başbakan hakkında bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesi ve 15 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
(9/15) (S. Sayısı .- 86) ; (Dağıtma tarihi : 
2 . 3 . 1972) 

• * 
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T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Yüksek 
Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların bugünkü 24 . 5 . 1972 
tarihli Birleşimin başında G-enel Kurulda oku
narak bilgiye sunulduktan sonra gereğini rica 
ederim. 

Eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
yürütülmekte olan, Soruşturma sonucu hazırla
nan raporun görüşülmeye başlandığı 17. 5 .1972 
tarihli Birleşiminde görev süresi bitmiş olması
na rağmen Komisyon Başkanlığı sıfat ve yetki
si tartışma konusu olmasına rağmen C. Senato
su Giresun Üyesi Sayın Sabahattin Orhon Ko
misyon Başkanı olarak öncelikle söz almış ve 
tutanaklarda aynen ve karşılıksız kalması çok 
sakıncalı olan kendisine has dikkate değer ko
nuşma yapmıştır. 

işbu konuşmanın tam tutanakta tashih edil
meden bulunmasına Birleşik Toplantı İçtüzüğü
nün 28 nci maddesi delâletince Millet Meclisi 
Tüzüğünün 147 nci maddesi gereğince itirazda 
bulunuyorum. (Adı geçenin konuşmasına cevap 
vermek sataşmalarına ve görüşümün hilâfına 
bana çeşitli fikir istinadından dolayı söz hak
kım saklı kalmak üzere) 

Soruşturma Komisyon adına konuştuğunu 
ifade eden, VQ bu şekilde kendisine söz hakkı 
verilen C. Senatosu Üyesi Sayın Sabahattin Or
hon soruşturma konusu edilen suçluluk durum
larının hiçbirine eğilmemiş, Komisyon Başkanlı
ğının statüsünün gereği olan ağır başlılık taraf
sızlık niteliğinden çok uzakta bir savunma avu
katı yönüyle tutanaklara tutarsız sözler geçir
miştir. 

Şöyle ki : 
a) Sayın Sabahattin Orhon soruşturma ko

nusunu bir kenara bırakıp münhasıran C. Se
natosu Kars Senatörü Sırrı Atalay'ın yani be
nim davranışlarımı eleştirmeye çalışmıştır. Tüm 
konuşması için hareket noktası ben oldum. San
ki soruşturma benim hakkımda açılmıştı. Sayın 
Sabahattin Orhon karşı oy yazısını beraberce 
hazırlayan diğer üç kıymetli arkadaşıma karşı 
gerekli saygıyı da unutarak karşı oyu tek başı
ma imzalamış gibi bütün husumetini bana yö
neltmiştir. Siyasî hayatımızda bir Başbakan 
hakkında yürütülen soruşturma ilk defa oluyor. 

Bu soruşturmanın bütün safhaları gelecek za
man gelenek olacak ve hukuk, siyasî tarih ve 
sosyal bilimler bu belgeler üzerinde inceleme
ler yapacaktır. 

Sayın Sabahattin Orhon'un soruşturma ko
nusunu bırakıp, karşı oy yazısının müşterek bir 
çalışmanın münasip mutabakatinin sonucu ol-
duğunu unutarak komisyonun bir üyesi olarak 
hücumda bulunması tutanaklarda talihsiz ola
rak yer alacaktır. 

b) Yine Sabahattin Orhon soruşturma sıra
sında, soruşturma konusuyle ilgili olarak yıllar 
önce belgelere dayalı tanıklıkta bulunmasına 
tahammül edememiş kendisini savunmadan 
mahrum olan bir kimseyi mutlak anlamıyle, 
maksatlı bir şekilde ithamda bulunmuştur. Bir 
soruşturma komisyonu raporu sırasında böyle 
bir davranış hukuk, adalet kurallarına karşı 
gelmektir. 

Soruşturma bir kısım yargı yetkilerinin kul
lanılmasıdır. Kamu görevlisi tanığın keyfî se
bepsiz fakat soruşturmanın amacına başka isti
kametlere sevk etmek ve T. B. M. M. Sayın üye
lerini yanıltmak üzere uydurma ve isnatlarda 
bulunma bu şekliyle tutanaklarda, yer alacak
tır. 

Siyasî hayatımız ve hukuk kuralları adına 
ciddî bir talihsizliktir. 

c) Sayın Sabahattin Orhon ayrıca şahsıma 
çok ağır isnatlarda bulunmuştur. Halk dilinde 
gülünç bir hikâyeyi hatırlamamak ve Sayın Sa
bahattin Orhon'un Komisyon Başkanıyım diye, 
yaptığı konuşmanın şekliyle bir benzerlik kur
mamak mümkün değildir. Katili serbest bıra
kıp, maktule kelepçe takmaya çalışan klâsik po
lis memuru hikâyesi Sayın Sabahattin Orhon'u 
T. B. M. Meclisi tutanaklarına geçen konuşma
sında, daha az gülünç değildir. 

Yukarda özetle bahsettiğim hususların 147 
nci madde gereğince gelecek tutanak dergisinin 
sonuna aynen dercini saygıyle talebederim. 

24 . 5 . 1972 
C. Senatosu Kars Üyesi 

Sırrı Atalay 
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