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1. — Ankara, istanbul, Adana ve İçel illerin
de evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin
5 . 1 . 1975 günü saat 24.00'e kadar uzatılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/129)
43:54
2. — içel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nm,
ikinci Beş Yıllık Plân döneminde kalkınma fonu
adı altında harcanması lâzımgelen meblâğın sarfedilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve bu
eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyle eski Başbakan Süleyman Deriıirel hakkında bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesi (9/15)
54:55
3. — Giresun, (Konya eski) Milletvekili I.
Etem Kılıçoğlu'nun, kayırma, usulsüzlük, yol
suzluk, nüfuz ticareti, vazifeyi suiistimal, ya
yınlarına menfaat temini, Hazineyi zarara uğ
rattığı ve yetkilerini kötüye kullandığı ve bu ey
leminin T. C. K. nunun 240 ncı maddesine uy
duğu», iddiasiyle, eski Başbakan Süleyman Demi-

Sayfa
rel hakkında bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesi (9/20)
55
4. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada göre
vini kötüye kullanmak iddiasıyle, _Çanakkale
Milletvekili Refet Sezgin hakkında Meclis So
ruşturması yapılmasına dair Başbakanlık yazısı
(9/21)
55
5. —•' içel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nm,
görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu
eyleminin T. C. K. nunun 230 ncu maddesine
uyduğu iddiasiyle Maliye eski Bakanı Sait Naci
Ergin hakkında bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesi (9/22)
55
6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi
Bilgen ve 4 arkadaşının, içel ili Gülnar Beledi
yesinde yolsuzluk ve kanuna aykırı işlemler ya
pıldığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240
ncı maddesine uyduğu iddiasıyle imar ve iskân
Bakanı Haldun Menteşeoğlu hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/23)
7. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın,
siyasî emniyet bakımından ağır bir suçla muha
keme edilen kişilerin yurt dışına çıkmalarında
görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve
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bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı
maddelerine uyduğu iddiasıyle İçişleri eski Ba
kanı Ferit Kubat hakkında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair önergesi (9/24)
56
8. — Konya eski Milletvekili Sadi Koçaş'ın,
T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyan, adı
nın afyon kaçakçılığına karıştığına dair ha
berlerin ve iddianın aydınlığa kavuşturulması
bakımından eski Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı olan kendisi hakkında bir Meclis
Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/25)
56
9. — Adana eski Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun, üreticinin ürünlerinin ve tarımla uğ
raşanların emeğini değerlendirmek için gereken
tedbirleri almadığı ve bu eyleminin T. C. Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyle Ticaret eski Bakanı Naim Talû hakkın
da bir Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gesi (9/25)
56
10. — Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim
Cop'un, parlamenterin Anayasa teminatı altın
daki hakkının kullanılmasına müdahalede bulu
nan memurlarını cezalandırmamak suretiyle bu
eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı
maddelerine uyduğu idiasiyle Orman eski Bakanı
Selâhattin İnal hakkında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair önergesi (9/27)
, 56
11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker'in, kanunsuz tasarruflarda bulun
duğu ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı
maddesine uyduğu iddiasiyle Enerji ve Tabiî
Kaynaklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu hak
kında . bir Meclis Soruşturması açılmasına dair
önergesi (9/28)
56
12. —• Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Se
lâhattin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu
kararlarının tatbikinde fertlere eşit muamele
yapmamaları suretiyle Anayasanın 12 nci mad
desini ihlâl ettikleri ve bu eylemlerinin T. C.
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiy
le Maliye eski Bakanları Mesut Erez, Sait Naci
Ergin ve Ziya Müezzinoğlu haklarında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/29) 56:
57
13. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Cemalettin İnkaya ile Bursa Milletvekili Ce
mal Külâhlı'nın, takibettiği yanlış enerji politika-
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sı yüzünden Devleti büyük zarara uğrattığı ve
bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kay
naklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu hakkında
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önerge
si (9/30)
57
14. — Elâzığ eski Milletvekili Samet Güldoğan'ın, Karakaya Baraj yolunun güzergâhını de
ğiştirerek ekonomi ve sanayimize zarar verdiği
ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 230 ve 240
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle eski Başba
kan Süleyman Demirel ile Enerji ve Tabiî Kay
naklar eski bakanları Sabit Osman Avcı, Nahit
Menteşe ve Nuri Kodamanoğlu haklarında bir
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi
(9/33)
57:58
15. — İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nm,
üniversitelerarası giriş sınavı sorularının çalın
masına sebebolmak ve sınavları iptal etmemek
le görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin
T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine
uyduğu iddiasıyle Millî Eğitim eski Bakanı Or
han Dengiz hakkında bir Meclis Soruşturması
açılmasına dair önergesi (9/34)
58:59
16. — Trabzon eski Milletvekili Necati Çakıroğlu'nun, Devlet imkânlarını kötüye kulla
narak iş adamlarına menfaat temin ettiği ve bu
eylemin T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyle Sanayi ve Teknoloji
eski Bakanı Nuri Bayar hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesi (9/35)
59:60
17. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üyesi Özer Derbil ve iki arkada
şının, Elektrofer Firmasına gerekli teşvik belge
lerinin ve ithal izinlerinin, verilmesi ile alman te
minat mektuplarının paraya çevrilmesinde gö
revi kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin T.
C. Kanununun 240 ncı maddesi ile 1567 sayılı
Kanunun ilgili hükümlerine uyduğu iddiasıyle
Dış Ekonomik İlişkiler eski Bakanı Özer Der
bil, Gümrük ve Tekel eski bakanları Haydar
Özalp ve Fethi Çelikbaş ile Gümrük ve Tekel
Bakanı Mahmut Türkmenoğlu haklarında bir
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi
(9/36)
60:62
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18. — İçel Milletvekili ibrahim Göktepe ve
12 arkadaşının, T. K. t. Genel Müdürlüğüne ait
resmî otonun plâkasını değiştirerek özel işlerin
de kullandığı ve bu eylemin, Taşıt Kanununun
14 ve 16 ncı, T. C. Kanununun 240 ile 350 nci
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maddelerine uyduğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî
Kaynaklar eski Bakanı Cahit Kayra hakkında
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önerge
si. (9/37)
62:63

•>••«

I. — GEÇEN Tl TANAK ÖZETİ
Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde evvelce
ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 5 . 12 . 1974 günü
saat 24,00'e kadar uzatılmasına dair Başbakanlık tez
keresi (3/128) yapılan görüşmelerden sonra, kabul
olundu.
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, memleketi bir
iç badireye götürebilecek tertiplere sebebiyet verdiği
ve bu eylemin T. C. Kanununun 228 nci maddesine
uyduğu iddiasıyle eski İçileri Bakanı Faruk Sükan
hakkında {9/10) kurulacak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden
kurulması, Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi
tarihinden başlaması ve eski İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı görüşünü, üye seçimi tarihinden itibaren
15 gün içinde vermesi kabul edildi.
İçel eski illetvekili Celâl Kargılı'nın İkinci Beş
Yıllık Plan döneminde kalkınma fonu adı altında
harcanması lâzım gelen meblâğın sarf edilmesinde bü
yük yolsuzluklar olduğu ve bu eylemin T. C. Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle eski Baş
bakan Süleyman Demirel hakkında (9/15) kurulacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık
Komisyonu için karar alınmadı.
Giresun, (Konya eski) Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu'nun, kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, nüfuz tica
reti, vazifeyi suiistimal, yakınlarına menfaat temini,
Hazineyi zarara uğrattığı ve yetkilerini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı
maddesine uyduğu iddiasıyle, eski Başbakan Süley
man Demirel (9/20),
Devlet Bakanı bulunduğu sırada görevini kötü
ye kullanmak iddiasıyle, Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin (9/21),
İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, görevini
ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin

T. C. K. nunun 230 ncu maddesine uyduğu iddiasıy
le Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin (9/22),
Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi Bilgen ve
4 arkadaşının, İçel ili Gülnar Belediyesinde yolsuz
luk ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı ve bu eyle
min T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyle İmar ve İskân eski Bakanı Haldun Menteşeoğlu (9/23),
Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, siyasî emni
yet bakımından ağır bir suçla muhakeme edilen ki
şilerin yurt dışına çıkmalarında görevini ihmal ettiği
ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle
İçişleri eski Bakanı Ferit Kubat (9/24),
Konya eski Milletvekili Sadi Koçaş'ın, T. C. Ka
nununun 240 ncı maddesine uyan, adının afyon ka
çakçılığına karıştığına dair haberlerin ve iddianın
aydınlığa kavuşturulması bakımından eski Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan kendisi (9/25),
Adana eski Milletvekili Ali Rıza Güllüoğkûıun,
üreticinin ürünlerinin ve tarımla uğraşanların emeği
ni değerlendirmek için gereken tedbirleri almadığı ve
bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyle Ticaret eski Bakanı Naim
Talû (9/26),
Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim Cop'un, par
lamenterlerin Anayasa teminatı altındaki hakkının
kullanılmasına müdahalede bulunan memurlarını ce
zalandırmamak suretiyle bu eylemin T. C. Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle
Orman eski Bakanı Selâhattin İnal (9/27),
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'
in, kanunsuz tasarruflarda bulunduğu ve bu eylemi
nin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id
diasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İhsan
Topaloğlu (9/28),
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Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin
Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu kararlarının tat
bikinde fertlere eşit muamele yapmamaları suretiyle
Anayasanın 12 nci maddesini ihlâl ettikleri ve bu ey
lemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyle Maliye eski bakanları Mesut Erez, Sa
it Naci Ergin ve Ziya Müezzinoğlu (9/29),
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üyesi Cemalettin înkaya ile Burdur Milletvekili Cemal Külâhlı'
nın, takibettiği yanlış enerji politikası yüzünden
Devleti büyük zarara uğrattığı ve bu eyleminin T.
C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı ihsan Topaloğlu (9/30)
Haklarında kurulacak Türkiye Büyük Millet
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının 16'şar
üyeden kurulması, komisyonların çalışma sürelerinin
üye seçimi tarihinden başlaması ve adları geçen es
ki bakanların yazılı görüşlerini, üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içerisinde vermeleri hususları
reddolunu; oranların yeniden tespit olunacağı bil
dirildi.
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde müfettişlerce
tespit olunan kredi ve inşaat yolsuzluğu ile ilgili dos
yayı savcılığa intikal ettirmemek suretiyle görevini
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kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Enerji ve Ta
biî Kaynaklar eski Bakanı Nuri Kodamanoğlu
(9/31) ve
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'
in, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürünün
Kömür Satış ve Tevzi programına aykırı hareket
ederek ve bazı usulsüz tasarruflarıyle kurumu zara
ra uğrattığı halde bu şahsın görevinde kalmasını sağ
ladıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 240
ncı maddesine uyduğu iddiasıyle eski Başbakanlar
dan Ferid Melen ile Naim Talû (9/32) haklarında
kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma
Hazırlık komisyonlarının 16'şar üyeden kurulması,
komisyonların çalışma sürelerinin üye seçimi tari
hinden başlaması ve adları geçen eski bakanların ya
zılı görüşlerini, üye seçimi tarihinden itibaren 15
gün içerisinde vermeleri kabul olundu.
Birleşime saat 19.00'da son verildi.
Divan Üyesi
Başkan
Kayseri
Kemal Güven
Tufan Doğan Avşargü
Divan Üyesi
Kastamonu
Mehdi Keskin

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi
DtVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas); lihami Çetin (Yozgat)
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet

Meclisinin

2 nci Birleşimini açıyorum.

II - YOKLAMA
BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Salonda bulunan sayın üyelerin yoklamaya
katılmalarını istirham ediyorum.

lerin yoklamaya katılmalarını istirham, ediyoruz efen
dim.

Otomatik cihazla yaptığımız yoklama işlemi de
vam etmektedir, yoklarriaya katılmayan sayın üye

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere
başlıyoruz.

(Yoklama yapıldı.)
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III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde ev
velce ilân edilmiş
bulunan sıkıyönetimin
5.1.1975
günü saat 24.00'e kadar uzatılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi (3/129)
BAŞKAN — Gündemin birinci sırasında bulu
nan sıkıyönetimin bir ay süre ile uzatılmasına ilişkin
Başbakanlık tezkeresini okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Kıbrıs'la ilgili genel durumun
gerginliğini sür
dürmesi nedeniyle halen Ankara, istanbul, Adana
ve îçel illerinde uygulanmakta olan Sıkıyönetimin,
5.1.1975 günü saat 24.00'e kadar bir ay süre ile uza
tılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Ba
kanlar Kurulunca 30.11.1974 tarihinde uygun görül
müştür.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Ord. Prof. Sadi Irmak
Başbakan

Kıbrıs bunalımının devam etmesi nedeniyle halen
Sıkıyönetim uygulanmakta olduğu Ankara, istanbul,
Adana ve İçel illerinde daha bir ay müddetle, yani
5.1.1975 günü saat 24.00'e kadar uzatılmasını gerek
tiren nedenleri kısaca arz etmek istiyorum.
Bunlar cümlenizin malumu olmakla beraber, hafı
zaları tazelemek için, faydalı olduğu kanaatiyle arz
ediyorum.
Politik nedenler: Yunanistan'da seçimlerden he
men sonra resmî ağızlar, Kıbrıs davasından vazgeçil
mezliğini açıkça ifade ve ilân etmişlerdir. Yani Yu
nanistan'ın kati tutumunda yumuşama ihtimali çok
zayıftır. Türkiye ise Kıbrıs politikasında değişiklik
yapmayacağını ilân etmiştir. Tarafların bu tutumu
na paralel olarak Kıbrıs hakkında henüz barış görüş~ melerine başlanamamıştır.

BAŞKAN — Sayın üyeler; gruplar adına, söz
almak üzere henüz Başkanlığa müracaat vaki olma
mıştır. Şahsı adına Sayın Ali Acar, Hükümet adı
na da Millî Savunma Bakanı Sayın Ilhami Sancar
söz almıştır.
Sayın üyeler, Hükümet ve gruplar adına yapılacak
konuşmalar 20 dakika, şahısları adına 10 dakika ile
sınırlıdır.
Şimdi söz sırası Hükümet adına
Bakanı tlhami Sancar'ındır.
Sayın Sancar, buyurun efendim.

Millî Savunma

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN
CAR (İstanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın
üyeler;
Kıbrıs olaylarının takip ettiği vahim seyir kar
şısında savaşı gerektirecek bir durumun baş göster
mesi nedeniyle, barış harekâtı ile birlikte Anayasa
mızın 124 ncü maddesi gereğince, 20.7.1974 tarihin
den itibaren bir ay süre ile 14 ilimizde sıkıyönetim
ilân edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20.7.1974 tarih
li ve 305 numaralı kararı ile onaylanan ve 19.8.1974
tarihli ve 304 numaralı, 19.9.1974 tarihli ve 307 nu
maralı kararlarıyle 10 ilimizde birer ay süreyle ve
4.11.1974 tarihli ve 308 numaralı kararı ile de 4 ili
mizde 5.12.1974 günü saat 24.00'e kadar Sıkıyönetim
uzatılmış bulunmaktadır.
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Askerî durum :
Ada, Yunanistan tarafından devamlı olarak takvi
ye edilmekte, gerilla eğitim ve tatbikatları sürdürül
mekte ve tahrikler karşılıklı ateş açılmasına sebep
olmaktadır. Ateşin yoğunluğu, bir çatışma ihtima
li ve Rum savaş hazırlıkları her geçen gün biraz da
ha artmaktadır.
Yunanistan, silahlı kuvvetlerini
güçlendirmeye
ve modernleştirmeye devam etmektedir.
Diğer sebepler :
Birleşmiş Milletlerde alınan karar, Ada'daki ya
bancı askerin Ada'yı terk etmesi
istikametindedir.
İngilizlerin, İngiliz üslerine sığınmış Türkler ve
Ada hakkında biiinen tutumlarında bir değişiklik ol
mamıştır.
Sıkıyönetime rağmen ülkemizde legal ve illegal
örgütler, banka soygunu, gasp, yıkıcı beyanname ve
yayın dağıtma gibi faaliyetler yeniden başlamıştır.
Aşırı uçlar ve bölücüler hızlı bir örgütlenme faa
liyeti içinde ve eyleme yöneliktirler.
Emniyet ve huzur ihtiyacı her geçen gün biraz
daha artmaktadır.
Netice olarak; bundan önce sıkıyönetimi gerek
tiren koşullarda bir değişiklik meydana gelmemiştir.
Kıbrıs problemi çözülememiş olarak bütün çıplak
lık ve açıklığıyle ortada durmaktadır.
Bazı mihrakların Kıbrıs davamıza da zarar ve
rebilecek eylem hazırlıkları içinde oldukları görül
mektedir. Bu mihraklar faaliyete geçmek için sıkı
yönetimin kalkmasını beklemektedirler. Böyle bir hal
ülkenin huzurunu geniş ölçüde bozar. Böyle bir du-
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rıımda askerî telâfisi mümkün olmayan zararlarla
karşı karşıya kalabiliriz. Bütün bu bilgiler ve ihti
maller muvacehesinde gerek askerî hazırlıkların ge
reği gibi yapılabilmesi ve sürdürülmesi ve gerekse
dahilde huzur ve sükûnun korunabilmesi için sıkı
yönetimin, adı geçen dört ilde devam etmesine ilgi
li mercilerimiz ve Hükümetimiz zorunluluk görmek
tedir.
Her şey bilginiz içinde olduğu için açık, kısa, sa
mimî maruzatta bulunmakla iktifa ediyorum. Takdir
Yüksek Heyetinizindir.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan.
Gruplar adına söz isteyen olmamıştır. Şahsı adı
na sayın...
İLHAMI ERTEM (Edirne Milletvekili) — Ada
let Partisi Grupu adına söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına zat-ı
âliniz mi görüşeceksiniz efendim?
İLHAM t ERTEM (Edirne Milletvekili) — Evet
efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz sayın İlhami Ertem.
A.P. G R U P U ADINA İLHAMİ ERTEM (Edir
ne Milletvekili) —- Sayın Başkan, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin sayın üyeleri;
Temmuz ayında Yunanlılar ve Rumlar tarafın
dan yaratılan Kıbrıs bunalımından sonra, bir kere
daha sıkıyönetimin uzatılmasını görüşüyoruz.
Son iki uzatmada uzatma sebebi »olarak dış olay
lar gösterildi. Bu defa da aşağı yukarı aynı sebep
ler ileri sürülmektedir.
Grupumuz, Hükümetin sıkıyönetimi uzatma tek
lifine bu defa da olumlu oy kullanacaktır. Yalnız,
sıkıyönetimin daimî bir rejim haline getirilmesi alış
kanlığının yaratılmaması hususunu Grupumuz son
derece hassasiyetle belirtir.
Değerli üyeler; bir hususu daha önemle ve tek
rar belirtmek isterim.
Kıbrıs davası milletin millî davasıdır. Bu konu
da millî birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü
içte ve dışta hiçbir kuruluşun ve hiçbir kişinin boz
maya, sarsmaya ne hakkı, ne de gücü vardır. Bu da
vada, istifa etmiş bir hükümetin işbaşında bulunma
sını zaaf
saymaya kalkanlar büyük hata işlerler.
Bundan yararlanmaya yeltenen gafiller ise büyük hüs
rana uğrarlar. Adalet Partisi ve bütün Türk milleti
her zaman bütün varlığı ile Kıbrıs davasının dim
dik arkasındadır.
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Sayın Irmak Hükümeti Kıbrıs konusunda Ada
let Partisinin daima yanında ve yardımında bulaca
ğından asla endişe etmemelidir. Ecevit Hükümetinin
Cumhuriyet Halk Partisi kanadının, Türk Ordusu
nun ve Türk milletinin Kıbrıs askerî şerefini parti
sinin zaferi ve güçlenmesi için bir vasıta olarak kul
lanmak istemesi millî talihsizliğimizdir. Bunu böyle
bir günde münakaşa konusu yapmak istemezdim. Ne
çare ki, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının,
Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe kongrelerine çek
tiği tellerde bile Kıbrıs davasını ele alarak parti mü
cadelesi aracı haline getirmesi, bizi de bu konuya
çekmektedir. .
Millî davalar bu kadar sorumsuzca, millî yarar
lar ve millî birlik aleyhine iç rekabetlerin, parti içi
başarı ihtimallerinin vasıtası yapılmamalıdır, yapılamamalıdır.
Sayın üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4
Kasım günü yaptığı toplantıda parti sözcüleri, Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulunun son kararını memleketseverce, her türlü politik menfaat duygusu dışın
da tarafsız olarak eleştirerek bu kararın bir başarı
sayılamayacağını, ancak dikkatli bir yorum ve titiz
bir uygulama ile zararsız hale getirilebileceğini belirt
mişlerdir.
Kararın 1 nci maddesindeki, «Bütün
devletleri
Kıbrıs Cumhuriyetine yönelmiş her türlü hareket ve
müdahaleden kaçınmaya çağırır.»
2 nci maddesindeki, «Kıbrıs
Cumhuriyetindeki
bütün yabancı askerî varlık ve personelin süratle
çekilmesi ve Kıbrıs'ın işlerine her türlü yabancı mü
dahaleye son verilmesi.»
5 nci maddesindeki, «Bütün mülteciler güvenlik
içinde yerlerine dönmelidirler» hükümlerine dikkat
çekilerek
Türkiye'nin müdahaleci
sayılamayacağı,
Türk askerinin yabancı asker olmadığı etraflı şe
kilde belirtilerek, Türk Devletinin Garanti Antlaş
masından doğan haklarını kullandığı; mütecavizin,
her türlü haksızlığın ve insanlık dışı eylemlerin sa
hibinin Rumlar ve Yunanlılar olduğu açıklanmıştır.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları dev
letlerarası antlaşmalarla tespit edilen durumları de
ğiştirmeyeceğine göre, Zürih. ve Londra Antlaşma
ları ve Cenevre Deklerasyonu yürürlüktedir. Ayrıca,
bir de fiilî durum vardır. Adanın 1/3'ü Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin kontrolundadır.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararını bu or
tam ve şartlar içinde değerlendirmemiz lâzımdır. 20
Temmuzda başlattığımız Kıbrıs barış harekâtının si-
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yasî hedefinin gerçekleşmesi için yoğun ve başarılı
bir faaliyet gösterilmesi lâzımdır. Ne yazık ki, Ecevit Hükümetinin Cumhuriyet Halk Partisi kanadı bu
kesif çalışmayı yurt dışından çok, yurt içinde yap
mıştır. Kıbrıs askerî harekâtı başarıya ulaştığı gün
lerde Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde dahi
sıkıyönetim görüşmeleri sırasında Cumhuriyet Halk
Partili bakanlar ve grup sözcüleri : «Bundan böy
le hiçbir zaman, 11 seneden beri çekilmiş olan ıs
tırapların yeniden doğmasına imkân verecek bir dü
zen doğmasına imkân kalmamıştır. Türk halkı son
aylarda, çok haksızca içine düştüğü bir eziklikten
kurtulmuştur. Türk halkı anlaşılıyor ki, yıllar boyu
ordusunu kullanamamış, milletlerarası antlaşmaları
çiğnemiş, küçük bir devlet karşısında sesini çıkarma
mış, Türk halkı kendinden şüpheye düşmüş, kendine
güvenini kaybetme noktasındaymış, bir anda bütün
halka başı diklik, alnı açıklık, güven gelmiş. Muha
lif partililer de, adamınız ne kadar mangal yürekliymiş diyorlar.» diyecek derecede Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin, tüm Türk milletinin başarısını iç politika
ya âlet etmeye yönelmişlerdir; Kıbrıs davasını her
yönü ile başarıya vardırdıkları ve sonuçlandırdıkları
imajını çizmeye çalışmışlardır. Propagandada o ka
dar dozu kaçırmışlardır ki, Sayın Ecevit'i Fatih, ikin
ci Atatürk diye takdim etmeye, Kıbrıs meselelerinin
çözümlenmesinin çok ötesinde, Yunanistan'a bile de
mokrasiyi götürdüğünü ilâna kalkmışlardır. Fakat
acı gerçeklerle karşılaştıkları vakit, derhal tavırlarını
değiştirmekte, munisleşmektedirler.
C.H.P.'li sayın Bakan ve Grup sözcüsü, meselâ,
son Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararı için,
tenkitler karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de : «Varılmış karar bizim için iftihar edilecek ka
rar değildir. Bu anlaşma, demek oluyor ki, bizim
için iftihar vesilesi değildir. Bu görevde eksiklik ya
pılmamış olmasının verdiği huzurdan ibarettir. Yo
rumla birlikte, uygulanma da önemlidir, nasıl uygula
nacağı noktasına çok dikkat etmemiz gerekir. Ka
rar elbette ki, herkesin kendisini haklı sayacağı bir
biçimde çıkmıştır. Kararın neden böyle olduğunu an
lamak için, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun ya
pısını gayet iyi bilmek gerekir» diye iddiasız bir tu
tum içine girmişlerdir. Gönül, politikada da samimi
yet istiyor.
Şimdi, Kıbrıs sorununun bugünkü durumunu tes
pit edelim.
Kıbrıs millî davasında, siyasî partiler tam bir bir
lik ve beraberlik göstermişlerdir. Muhalefet partile
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ri, davanın hallinde zararlı olur endişesi ile, C.H.P.
nin pervasızca oya çevirmek çabaları, yanlış kararla
rı karşısında dahi, ileri bir eleştiri ve tenkitten çe
kinmişlerdir. Kıbrıs askerî planı, şanlı Türk Ordu
sunun tarihine yaraşır mutlak bir başarı ile hedefi
ne ulaşmıştır; fakal Ecevit Hükümeti zamanında si
yasî hedefe varılamamıştır. Kıbrıs'ta bugün ne ba
rış, ne harp vardır. Bu beklemenin politik, askerî,
ekonomik sakıncaları büyüktür. Kıbrıs'ta ekonomik
durum sıfıra inmiştir, narenciye bahçeleri perişandır,
ticareti durmuştur, turizm tesisleri ve 70 otel işletme
si mefluçtur. Türk kesmindeki 70 bin Türk'ün .geçim
imkânları son derece güçleşmiştir. Rum kesmindeki
40 bin Türk, can emniyetinden yoksundur. Her gün
yeni bir takım katliam haberi almanın korkusu için
deyiz. ingiliz üslerinde 10 bin. soydaşımız endişe için
de milletlerarası hukuk kaidelerine ve dostluğa aykı
rı şekilde, rehin olarak hâlâ bekletilmektedir. Ecevit'in Kıbrıslı soydaşlarımıza vaat ettiği hakça ve
insanca düzen bu mudur? Amerika'nın askerî yar
dımı kesmesi, Hükümetin dış politikası için bir ba
şarısızlıktır. Millî duygulara hitap ederek, Amerikan
düşmanlığını körükleyerek, Amerika'yı suçlayarak
meselenin içinden çıkmak kabil değildir.
Bugün Amerika'ya, yarın İngiltere'ye, öbürgün
Fransa'ya veya bir başkasına meydan okumak müm
kündür; ama bu yolla Türkiye'nin daha saygıdeğer
olması sağlanabilir mi?
Yunanistan her geçen gün milletlerarası alanda
etkisini arttırırken, Ecevit devrinde Türk diplomasi
sinin aynı başarıyı gösterdiğini söylemek kabil mi
dir?
Bunun karşılığı uydu olmak değil, ağırlığını ve
kişiliğini kabul ettirmektir. Mesele Türk Devletinin
şerefini, haysiyetini yükselterek, sevgi ve saygı yara
tarak dış güvenliğimizi, bağımsızlığımızı korumak,
kalkınmamızı devam ettirerek büyük ve güçlü Türki
ye'yi yaratmaktır.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan çıkan ka
rar, Kıbrıs'a ve Türkiye'ye huzur ve güven veren bîr
karar olmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi sayın söz
cüsünün; «Türk müdahalesinin bir tecavüz sayılarak
kınanması, iki toplumun varlığının kabul ettirilmesi,
açıkça 1961 Anayasasına atıfta, bulunmaması, görüş
melerin Birleşmiş Milletlerde değil, iki tolumun ara
sında eşit şartlarla yapılması başarıdır.» görüşüne,
büyük bir anlayış ve iyiniyetle; «başarısızlık değil
dir» diyerek iştirak edersek de, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu kararlarındaki; «Bütün devletleri Kıb-
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rıs Cumhuriyetine yönelmiş her türlü hareket ve mü
dahaleden kaçınmaya çağırır, Kıbrıs Cumhuriyetinde
ki silâhlı kuvvetlerin ve askerî varlığın süratle çekil
mesi lâzımdır. Bütün mültecilerin güvenlik içinde
evlerine dönebilmsleri için âcil tedbirler alınması ge
reklidir» şeklindeki hükümlerinin de bütün yükü yo
ruma ve uygulamaya bıraktığını, yani henüz siyasî
yönden hiçbir şeyin halledilmediğini, aksine güçleştiğini; Kıbrıs sorununun bütün ciddiyeti ve artan va
hameti ile ortada durduğunu da aynı iyi niyetle ifa
de ederiz.
Makarios'un Kıbrıs'a dönmesi büyük huzursuz
luk kaynağıdır. Yeni olayların doğmasına sebep ola
bilir. îşte yeni hükümete, böyle siyasî yönden her ta
rafı muallâkta, hiçbir yanı halledilmemiş bir Kıbrıs
davası bırakılmıştır.
HALÛK ÜLMAN (İstanbul Milletvekili) — Üç
te biri Türkiye'nin ama...
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Adalet Partisi
olarak, Kıbrıs'taki Türk toplumunun mal ve can gü
venliğini, ekonomik kalkınmasını, özgürlüğünü sağla
yacak ve teminat altına alacak, Kıbrıs'ı güney hudut
larımız için tehlike olacak durumdan çıkaracak bir
statünün gerçekleşmesinde her zaman Hükümeti des
tekleyeceğimizi; Kıbrıs'ı her millî dava gibi her türlü
parti mülâhazaları üstünde tuttuğumuzu ve tutmak
ta devam edeceğimizi bir kere daha belirtirim.
ORHAN BÎRGİT (İstanbul Milletvekili) — Üniter devlet tezini değil mi?
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Türk askerinin
ve Kıbrıs'lı Türk mücahitlerinin kanlan, Türk Or
dusunun çektiği meşakkat, Türk Milletinin katlandığı
fedakârlık boşa gitmeyecektir, mutlaka şerefli sonu
ca kavuşacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisine Adalet Partisi
müşterek gruplarının saygılarını sunarım. (A.P. sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ertem.
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına
Sayın Ülman'ın, buyurunuz Sayın Ülman.
C.H.P. GRUPU ADINA HALÛK ÜLMAN (İs
tanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; sözlerime baş
larken hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na en içten duygularla selâmlarım.
Bugün burada, sıkıyönetimin dört ilde bir ay da
ha uzatılmasını isteyen Başbakanlık tezkeresini görüşmsk üzere toplandık. Bu fırsattan yararlanarak, gru— 46
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pumuz adına Kıbrıs konusundaki son gelişmelere iliş
kin görüşlerimizi belirtmek istiyorum.
Bilindiği gibi, Kıbrıs konusu son günlerde yeni
bir döneme girmek üzeredir. Basından ve diploma
tik çevrelerden öğrendiğimize göre, eski Kıbrıs Baş
kanı Arşovek Makarios 6 Aralıkta yeniden Kıbrıs'a
dönecektir. Bu dönüşüyle ilgili olarak İngiltere'de ve
Atina'da yaptığı görüşmeleri tamamlamıştır, şimdi
dönüşün hazırlığı içindedir.
Yine tam resmî kaynaklardan bilmiyoruz; ama
basından ve iyi haber alan çevrelerden öğrendiğimize
göre, Atina'da Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rumlarının
Kıbrıs konusunda nasıl bir politika izlemeleri gerek
tiği Makarios'la beraber tartışılmıştır ve bir söylen
tiye göre, federasyon görüşü tek çıkar yol olarak be
nimsenmiştir. Bilmiyoruz gerçekten böyle midir, uma
rız ki böyle olsun. Çünkü eğer- bu olmamışsa, yani
Yunanistan ve Kıbrıs Rumları federasyon görüşüne
de yanaşmamışlarsa, Kıbrıs meselesinin daha bir sü
re uzayacağı var demektir.
Şurası kesinlikle bilinmelidir, şimdiye kadarki ik
tidarların Kıbrıs Devletinin meşru Başkanı olarak
tanıdıkları Makarios'u biz Kıbrıs Devletinin meşru
Başkanı olarak tanımıyoruz. (C.H.P. sıralarından
«Bravo» sesleri ve alkışlar) Bizim görüşümüz odur
ki; Kıbrıs'ın anayasal düzeni 1964 yılında çökmüş
tür, meşru bir anayasal düzen bugün söz konusu de
ğildir. Bugün Kıbrıs'ta olan fiilî bir durumdur. Bu
fiilî durumda iki otonom yönetim vardır, bunlardan
bir tanesi Rum Otonom Yönetimi, bir tanesi de Türk
Otonom Yönetimi... Bunu sadece sözle söylemiyoruz,
bugün Kıbrıs'daki fiilî durum budur. (A.P. sıraların
dan gürültüler)
Kimin yaptığı ayrı konu, onun sırası gelince uzun
boylu tartışacağız, vaktimiz var. Seçim kararı almak
cesaretini gösterebilirsek hepsini tartışırız.
Şimdi bugün Ada'da otonom bir Türk yönetimi
vardır, lideri ve organları bellidir. Rum toplumunun
lideri kimdir? Bu bizi zerrece ilgilendiren bir iş de
ğildir; bu, kendilerinin bileceği iştir. Ama bizi ilgi
lendiren başka bir nokta var; Makarios'un dönüşüy
le ilgili olarak bizi ilgilendiren önemli bir nokta var.
Bu da, Ada'da halen Rum kesiminde bulunan Türk
soydaşlarımızın güvenliği konusudur.
Bugün Makarios Ada'ya dönecek olursa, öyle
anlaşılıyor ki, Rum topluluğu içinde ciddî huzursuz
luklar çıkacaktır. Makarios'un düşmesine ve Ada'
dan çıkmasına yol açan Samson darbesini hazırlayan
EOKA - B Örgütü hâlâ Ada'da faaliyettedir, silâh-
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lan hâlâ elindedir, hatta Rum toplumunun bugünkü
lideri Klerides bu örgüte dayanmaktadır.
Onun için, Makarios'un Ada'ya dönmesiyle bir
likte Rum topluluğu içinde bir husursuzluk çıkabi
lir. tşte bizi ilgilendiren bu huzursuzluktur. Rumlar
arasında bir kargaşa ve bir silâhlı çatışma çıkacak
olursa, Türkiye'nin buna seyirci kalmasına imkân
yoktur. Amerikan yardımı kesilse de imkân yoktur,
Amerikan yardımş kesilmese de imkân yoktur. (C.H.P.
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
ORHAN BİRGÎT (İstanbul Milletvekili) — Mil
liyetçi Türk diplomasisi işte bu.
HALÛK ÜLMAN. (Devamla) — Makarios'un
Kıbrıs'a dönüşü bir başka...
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu Milletvekili) —
Yesinler birbirlerini Rumlar...
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim.
HALÛK ÜLMAN (Devamla) — Türkleri yeme
lerine müsaade edemeyiz efendim.
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) —
Ne demek istediğini anlayamadınız siz.
, ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Ger
çek milliyetçilikten bahsediyor.
HALÛK ÜLMAN (Devamla) — Makarios'un
Adaya dönüşü bir başka bakımdan da bizi etkiler.
Makarios'un dönüşü, korkarım ki, bir ölçüde siyasî
çözümü güçleştirir. Çünkü bilindiği gibi, Rum top
lumunun bugünkü lideri Klerides, Türk Hükümeti
nin kararlı tutumu karşısında federasyondan başka
çıkar yol olmadığını kabul etmiş durumdaydı ve fe
derasyon görüşünden başka çare olmadığını Rumlar
ve bütün dünyaya açıklamış, hatta o kadar ileri git
miş ve «Şu gerçeği iyi bilelim, bugün Ada'da azın
lıkta olan Türkler değildir; bugün Ada'da azınlıkta
olan bizleriz, Rumlardır, Rumlarız» demişti. Neye
güvenerek bunu demişti? Görmüştü ki, 40 milyonluk
koca Türkiye, burnunun 60 kilometre uzaklığmdaki
Kıbrıs'ı Yunanistan'a kaptırmak niyetinde değildir,
bu konuda karara girmiştir, şimdiye kadarki gibi söz
le yetinmeyip bu konuda eyleme girmiştir ve Kleri
des anlamıştır ki, hakikaten bugün Ada'da azınlık
ta olan biri varsa o da Türkler değil, Rumlardır.
«Makarios'un dönüşü çeşitli sakıncalar yaratmak
tadır, bu hakımdan çok dikkatli olmak lâzımdır» de
miştim. Bu bakımdan Hükümetin aldığı teyakkuz ted
birlerini destekliyoruz ve olumlu karşılıyoruz.
Sıkıyönetimin 4 ilde uzatılması yolundaki öneriye
de bu bakımdan olumlu oy vereceğiz. Ancak, şim
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diye kadar olduğu gibi yalnızca Kıbrıs'la ilgili işlem
ler çerçevesinde kalması dileğiyle...
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — Ban
ka soygunlarına bakmasınlar değil mi?
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim?...
HALÛK ÜLMAN (Devamla) — Banka soygun
ları meselesi konumuzun dışında kalıyor. Ama şunu
söyleyeyim ki, banka soygunları galiba Cumhuriyet
Halk Partisinin iktidar
döneminde yapılmamıştır.
Karşılıklı gürültüler)
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Soy
gundan soyguna fark var : kimi kredi ile, kimi bono
ile, kimi silâhla soyuyor.
HALÛK ÜLMAN (Devamla) — Şimdi bu nok
tada şunu özellikle belirtmek istiyorum... (A.P. ve
C.H.P. sıralarından karşılıklı gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum; hati
bin konuşmasına müdahale etmeyin.
HALÛK ÜLMAN (Devamla) — Benim vaktim
var sayın Başkan, ben beklerim.
BAŞKAN — Buyurun efendim, siz buyurun. (Gü
rültüler)
HALÛK ÜLMAN (Devamla) — Hükümete şu
noktayı belirtmekte yarar görüyoruz : Cumhuriyet
Halk Partisi Grupunun görüşü -olarak, sıkıyönetimi
uzatmak için Kıbrıs'dan başka gerekçeye gerek ol
madığı kanısındayız. Kendine, Devletin organlarına,
yargıçlarına ve güvenlik kuvvetlerine inanan ve onla
rı gereği gibi kullanmasını beceren bir iktidar için,
iç düzenin korunması bakımından sıkıyönetimden me
det ummaya gerek yoktur.
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; bu vesileyle birkaç noktaya daha açıklık
getirmek istiyorum.
Cumhuriyet Halk Partisinin iktidardan ayrılma
sından sonra, bazı çevreler, aslında birbiriyle çelişen
çeşitli suçlamalar yapmaya başlamışlardır.
Bunlardan birincisi, söylenen şuduı^ : Cumhuri
yet Halk Partisi Kıbrıs konusunda sorumluluktan
kaçtığı için iktidardan çekilmiştir (A.P. sıralarından
«Doğru» sesleri)
İkincisi, eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidardan
ayrılmasaydı, bu konuda birtakım tavizler vermeye
hazırlanıyordu, denilmektedir. (A.P. sıralarından
«Doğru» sesleri.
Bir de, sayın Adalet Partisi Grup Sözcüsünün bu
rada yaptığı suçlamalar var. (C.H.P. sıralarından
«Hoş gör» sesleri) Bu suçlamaları öyle umarım ki,
bundan sonra bir daha yapmaya kalkmazlar. (A.P.
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sıralarından «Allah, Allah» sesleri) Çünkü bu suçla- ı
Tavizler konusuna gelince: bir defa doğru teşhis
malar yapıldımı, bunlara verilecek cevaplar vardır
koymak lâzım. Cumhuriyet Halk Partisinin Türki
ve bu suçlamalarda hesaplaşmak millet önünde ya- I ye'yi Kıbrıs konusunda taviz verebilecek kadar güç
pılır. ( C H P . sıralarından «Bravo» sesleri)
lü ve elverişli bir noktaya getirmiş olması bile başlıbaşına bir başarıdır. Kaldı ki, kimse korkma
Şimdi şu kadarım söyleyeyim; Amerikan yardımı
sın - başkalarını bilmem, başkaları adına konuşama
kesilmiştir. (A.P. sıralarından gürültüler) A.P. bu dü
yız - ama Cumhuriyet Halk Partisi adına şunu söy
şüncede olduğu içindir ki, şimdiye kadar Kıbrıs me
leyeyim ki, Cumhuriyet Halk Partisi Kıbrıs konusun
selesi halledilememişti. (C.H.P. sıralarından «Bravo»
da kimseye hiç mi hiç taviz vermeye niyetli değil
sesleri, alkışlar) Biz Kıbrıs'ta Türklerin hakkını kim
dir. Kıbrıs konusunda taviz vermeye gerek olmadığı
seye yedirmemek için harekete geçtik. Amerika Bir
gibi, Sayın Irmak Hükümetinin «Güvenoyu alama
leşik Devletleri yardımı kesse de geçecektik, kesmese
dım» diye hareketsizlik içine girmeye kendini mec
de geçecektik. Eğer, «Amerika Birleşik Devletleri ve
bur saymasına da gerek yoktur. Hükümetin böyle
Amerika Birleşik Devletleri siyasî çevrelerine hâ
düşüneceğine elbette ihtimal vermiyoruz. Kaldı ki,
kim olan Rum sermaye çevreleri ne düşünüyor?» di- I
yürütmek durumunda oldukları politika bir Hükü
ye düşünseydik, sekiz senedir askıda olduğu
gibi,
met politikası olmanın ötesinde - bu sözü söyleyebi
Kıbrıs meselesi bugün hâlâ askıda kalıp giderdi. I
lir miyim A. P. nin reaksiyonundan sonra, bilmiyo
(C.H.P. sıralarından alkışlar)
rum - ama bir ulusal politikadır. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.)
Adalet Partisinin Sayın Sözcüsü, «Kıbrıs'ta kar
gaşalık bıraktı» diyorlar. İnsaf ile söylemek gerekir;
bugün Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı kendisinden
sonra gelen Hükümete Kıbrıs'ın üçte birinde Türk
Ordusu'nun denetimini bırakmıştır, Kıbrıs'ta bir otonom Türk Yönetim Bölgesi bırakmıştır. Bundan istifade edip etmemek, bunları kullanamamak bundan
sonra gelecek iktidarların işidir. (A.P. sıralarından
«Halloldu mu?» sesleri)
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale Milletvekili) —
Ordu bıraktı.
BAŞKAN — Sayın Göktepe, Sayın Gülsen istirham ediyorum, müdahale etmeyin efendim.
Buyurun efendim siz.
HALÛK ÜLMAN (Devamla) — Şimdi geliyo
rum yapılan suçlamalara. (C. H. P. ve A. P. sıralarından gürültüler.)
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum karşılıklı
konuşmayalım.
HALÛK ^ Ü L M A N (Devamla) — Cumhuriyet
Halk Partisi Kıbrıs konusunda sorumluluktan kaç
mamıştır. Biz, sırf Kıbrıs sorununu kazasızca ve biran
önce çözüme ulaştırabilmek ve o arada Rum kesi
minde kalmış Türklerin biran önce kurtuluşunu sağlayabilmek için, bütün güçlüklerine rağmen azınlık
Hükümeti kurmaya talip olduk, ama «Hükümeti işgal etme hevesi» ile itham edildik. Asıl sorumluluk
tan kaçanlar, «Siz Hükümeti kurun, biz hiç şart koş
madan sizin güvenoyu almanıza yardımcı olalım» dediğimiz halde sudan bahanelerle bundan kaçanlardır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.)

-

Makarios'un Kıbrıs'a dönüş planı karşısında,
Türk kesiminin ve Türk birliklerinin güvenlik tedbir
lerini artırmış olmaları çok yerindedir. Hükümeti
I buna kararlı görmekle huzur duyduk. Çünkü biraz
I önce de söylediğim gibi, Makarios'un Adaya dön
mesiyle Adada ciddî olaylar başlayabilir.
I

I
Türklerin ve Türk birliklerinin aldığı ve alacağı
I yeni güvenlik tedbirlerinin istilâ emeliyle değil, meş
ru hakları ve can güvenliğini korumak ihtiyaciyle
alındığını dünyada herkes bilmelidir. Eğer, Yunanis
tan seçimden sonra bile Kıbrıs sorununu yeteri ka
I
dar sorumluluk duygusuyle ve cesaretle ele alamaya I
caksa, iki toplum kendi meselelerini kendi aralarında
I
çözme çabalarını sürdürmelidir. Garantör Devlet ola
rak Adada Türkiye'nin geçici varlığı, iki toplumun
I da mutlu bir düzene kavuşma çabalarını güvenlik
içinde sürdürebilmelerini kolaylaştırıcı bir unsur
I dur.
Yunanistan ile aramızda başka meseleler de vardır
ve bunlar gerektikçe ve zamanı geldikçe Kıbrıs soru
nundan ayrı olarak ele alınmalıdır. Örneğin, Ege'deki
I meşru haklarımız için Kıbrıs'ın pazarlık konusu ya
pılmasına yol açılmamalıdır. Ege'deki petrol arama
I larımız hiç tereddüt gösterilmeden, ertelenmeden, ge
ciktirilmeden, programına göre yürütülmelidir.
I
Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanının
bundan önce defalarca da belirttiği gibi, böyle bir
tutum izlediği sürece, Hükümet güvenoyu alamamış
I olsa bile, dış ilişkiler alanında bütün Türk ulusunun
I desteğini yanında bulacaktır. Bu destek ancak; bu
I konularda tereddüt gösterilirse yitirilebilir.
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Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına hepinizi
saygıyle, sevgiyle selâmlarım. (C. H. P. sıralarından
alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülman.
Söz sırası, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa
yın Emre'de. Buyurunuz efendim.
M. S. P. G R U P U ADINA SÜLEYMAN ARÎF
EMRE (İstanbul Milletvekili) — Muhterem Başkan,
muhterem milletvekilleri;
Dört ilde devam eden sıkıyönetimin, bir ay daha
uzatılması isteği ile Hükümetin yaptığı talebi müza
kere etmekteyiz.Ancak görülüyor ki, bu müzakereler Kıbrıs ve
Türk - Yunan ilişkileri hakkında bir genel görüşme
sınırları içerisine girmiş, esas konunun dışına çıkmış
. bulunmaktadır. Yüce Parlamento, gerçekten bu ihti
yacı hissetmektedir. Bizden önce yapılan müzakereler
bu kanaatin uyanmasına sebep olmuştur. Bu itibarla,
örfî idarenin, dört ilde bir ay daha uzatılması gerek
çeleri konuşulurken; çok daha uzun süre ve çok da
ha ciddiyetle üzerinde durulması gereken Kıbrıs da
vamızın bütün ayrıntılarını, hatta bir gizli görüşme,
celse tertip ederek görüşmemizde ve Yüce Parlamen
tonun bu meselenin bütün ayrıntılarını
bilmesinde
fayda görüyoruz. Böyle bir mesele geldiği ve öyle bir
genel görüşme açıldığı zaman, bilhassa Millî Selâ
met Partisi Grupu da Parlamentonun aydınlanma ih- .
tiyacını duyduğu konularda açıklamalar yapacaktır.
Kim tavizkâr tutum içerisinde bulunmuştur, Kıbrıs
harekâtına kimler karşı çıkmak istemiştir (A. P. ve
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) iyi
niyet jestleri denen şeyler nedir? Ancak böyle ciddî
bir gizli görüşmede açıklanacak konulardır.
Muhterem milletvekilleri; bu itibarla Millî Selâ
met Partisi Grupu adına, sadece bu konuşmamızda
Sıkıyönetimi gerektiren sebepler üzerinde kısaca dur
mak kararındayız.
Bilhassa, savaşı gerektirecek bir durumun ortaya
çıkması ihtimali gerekçesine dayanan - sıkıyönetim
kararının, ilk kabul edildiği devredeki şartları halen
devam etmektedir. Bunu, Sayın Millî Savunma Baka
nımız da açıkladılar. Eski duruma ilâveten, Makarios'un Kıbrıs'a dönüşü gibi hadiseler ortaya çıkmıştır.
Çok yerinde bir tedbir olarak görevli askerlerimiz
teyakkuz durumuna getirilmiştir. Yine, Hükümetimi
zin işaret ettiği gibi, yeni Yunan Hükümeti Kıbrıs
konusunda herhangi bir yumuşama alâmeti gösterme
miştir. Bu sebeplerden, Kıbrıs davamız sebebiyle, bu
dört ilde şimdiye kadar devam etmekte olan, Sıkıyö-
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netim tatbikatının bir ay daha uzatılmasına, Millî
Selâmet Partisi Grupu taraftardır.
Bu sebeplerden ve yeni gerekçelerden nazarı iti
bara alınması gereken hususlardan birisi, Yunanlıla
rın Ada'ya tahşidat yapmış olmaları ve sık sık ateş
kesin ihlâl edilmiş bulunması hususları da sayılabi
lir.
Kıbrıs davamız münasebetiyle şanlı ordumuzun
giriştiği birinci ve ikinci hareketler neticesinde, bir
anda millî birlik ve beraberlik ve ittihad ruhu şah
lanmış ve milletimiz iktidarı ile, muhalefetiyle ve bü
tün müesseseleriyle Devletinin, hükümetinin ve or
dusunun destekçisi olmuştur. Böyle ulvî bir manzara
karşısında, Kıbrıs davamızın böyle bir destekle yürü
tüldüğü takdirde, sulh safhasında da başarıya ulaşa
cağına inanan Millî Selâmet Partisi, örfi idarenin
uzatılmasını gerektiren sebepler üzerinde hassasiyetle
durmaktadır. Aslında sulh yapılmamış olduğu için
ve Anayasanın ilgili maddesindeki gerekçe, ı«Savaşı
gerektirecek bir halin ortaya çıkması ihtimali» şek
linde hükümetimiz tarafından da yeniden ortaya kon
duğu için; böyle nazik bir dönemde, millî birlik ve
beraberliğin devam ettirilmesi konusunu ehemmiyetle
bir kere daha burada kaydetmeyi vazife sayıyoruz.
Dış ve iç meselelerin bu derece nezaket kespettiği
bir devrede, bilhassa daha müteyakkız olmamız ve
Kıbrıs'ta vazife başında olan ordumuzun gerisinde
ittihad halinde olmamız gereken bir durumda, parti
lerimizin bunu böyle bir celsede münakaşa konusu
yapmasını da isabetli görmemekteyiz. Bu uzatma ta
lebinin gerekçesi gösteriyor ki, katiyen ortada erken
seçimi gerektirecek şartlar da mevcut değildir. Esa
sen savaşı gerektirecek hal mevcuttur kaziyesine pren
sibine dayanmaktayız. Bu meseleye böylece inandığı
mız için, sıkıyönetimi 4 ilde uzatmak için oy vermeye
geleceğiz ve oy vereceğiz. Bir taraftan da bu gerek
çelerin ehemmiyetini hafife alarak seçim konusunda
meydan okumanın da, bu bakımdan isabetli olma
dığı kanaatindeyiz. Bu kabil hallerde esasen, Ana
yasamızın 74 ncü maddesi, günü gelmiş olan seçimin
dahi ertelenmesini Parlamentoya görev olarak vermiş
bulunmaktadır.
Bilhassa şu noktaya da işaret etmek istiyoruz ki;
sıkıyönetim tatbikatından milletimiz memnundur; bu
tatbikatı yapan komutanlarına müteşekkirdir. Milleti
miz nasıl ki Kıbrıs zaferlerinde ordusunu bağrına
basmış, Devlet - Millet ve Devlet - Ordu kaynaşması
tarihimizde misli az görülmüş bir mertebeye ulaşmışsa; sıkıyönetim tatbikatından da milletimiz, bu tat-
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bikatı gayet ince, ölçülü ve centilmence usullere göre
yürüten komutanlarından memnundur. İster iç poli
tikaya dönük meselelerden dolayı bu tatbikat yapıl
sın, ister dış politikaya dönük meselelerden dolayı
bu tatbikat yapılsın; milletimizin bilhassa bu dönem
de yürütülmüş olan sıkıyönetim tatbikatından dolayı
bu derece memnun olduğunu burada kaydediyor ve
bundan dolayı da komutanlarımıza Parti Grupumuzun teşekkürlerini burada arz etmeyi vazife sayıyo
ruz.
"
Millî Selâmet Partimiz bu önergeye olumlu oy
verecektir; hürmetlerimizi sunarız. (M. S. P. sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre.
Söz sırası Demokratik Parti Grupu adına Sayın
Yasin Bozkurt'un, buyurunuz Sayın Bozkurt. (D. P.
sıralarından alkışlar)
D. P. GRUPU ADINA YASİN BOZKURT
(Kars Milletvekili) —- Sayın Başkan, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin değerli üyeleri;
Kıbrıs askerî harekâtı dolayısıyle dört ilde devam
etmekte olan sıkıyönetimin yeniden uzatılması isteğiy
le karşı karşıya bulunmaktayız. Demokratik Parti
olarak, sıkıyönetimin aynı illerde bir süre daha uza
tılmasının uygun olduğu görüşündeyiz, bu bakımdan
müspet oy kullanacağız.
Kıbrıs davası gibi, bütün milletin göğüslediği mil
lî bir davanın, partiler arasında menfaat hesabı hali
ne getirilmesini son derece tehlikeli ve üzücü bulmak
tayız. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Demokratik Parti, millî davalara particilik açısın
dan bakmaz. Millî davalar sen - ben meselesi yapıla
maz. Kıbrıs meselesi; seçim meydanlarının, oy hesap
larının ve sen-bcn kavgalarının konusu yapılmamalı
dır.
Sayın üyeler; sıkıyönetim uygulamasının ağır te
siri hissedilmemekle beraber, bu ihtiyacın da ortadan
kalkması temennimizdir. Kıbrıs'ta Türk askerî varlı
ğı, milletlerarası antlaşmaya ve haklı sebebe dayan
maktadır. Bu itibarla, Türk Ordusunu istilâcı kuvvet
olarak değil, Ada'ya barış, güvenlik ve nizam götüren
kuvvet olarak görmek gerekir. Türk Ordusu, barış
için gittiği Kıbrıs'ta en kısa zamanda güvenliği soyu
na yakışır şekilde temin etmiştir. Türkiye, Kıbrıs'ta
askerî alanda temin etmiş olduğu başarıyı, maalesef,
siyasî alanda devam ettirememiştir. Zaman, diploma
si ve milletlerarası kamuoyu alanında Türkiye lehine
işlememektedir. Kıbrıs meselesi, bünyesinde sürpriz
ler taşımaktadır.
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Makarios'un Kıbrıs'a dönmesinin; olayları yatış
tırıcı olmaktan ziyade, alevlendirmeye müsait hale
getireceği görüşündeyiz.
Makarios aslında Rumlar
içinde de huzursuzluk kaynağıdır.
İngiliz üslerinde 10 bin Türk'ün esir muamelesine
tabi tutulmasını, milletlerarası anlaşmalara, dostluk
ve ittifaklara tamamen aykırı bulmaktayız.
Yunanistan'ın Kıbrıs'a son zamanlarda büyük öl
çüde asker ve malzeme çıkardığı hususunu hüküme
tin dikkatine arz etmek isteriz.
Batı Trakya'daki Türklere yapılmakta olan zulüm
ve baskı karşısında sessiz durulamaz.
Umulmadık bir zamanda yaratılan hükümet buh
ranının, Türkiye'nin karşısına ağır iç ve dış problem
ler getirdiği bir gerçektir. Türk milletinin ve onun ira
desinin temsilcisi olan Yüce Meclisin, bu güçlüğü de
arızasız olarak atlatacağı ümidini muhafaza etmekte
yiz.
Kıbrıs'ta on yılı aşkın bir zamandan beri devam
etmekte olan, Türk toplumunu imha ve yıldırma ha
reketini sona erdirecek adil ve devamlı bir çözümün,
karşılıklı müzakere yolu ile sağlanacağı ümidindeyiz.
Coğrafî temele dayalı çözüm şeklinin, Kıbrıs'ta
yaşayan Türk ve Rum toplumlarının yararına olduğu
kadar, Türk ve Yunan Devletlerinin de yararına ola
cağı görüşündeyiz.
Her millî davada olduğu gibi, Kıbrıs millî dava
sında da milletçe el ele, gönül gönüle olduğumuzu
dost ve düşmana bir kere daha hatırlatmak isteriz.
Kıbrıs konusunun kısır politika çekişmesi haline
getirilmesini ve Kıbrıs Zaferinin bir seçim malzeme
si haline getirilmesini gayet tehlikeli ve memleket
aleyhine ciddî bir tehlike olarak görüyoruz.
Hepinize Demokratik Parti Grupu adına saygıla
rımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt.
Söz sırası, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu
adına Sayın Fethi Çelikbaş'ta; buyurunuz Sayın Çelikbaş.
C. G. P. G R U P U A D İ N A FETHİ ÇELİKBÂŞ
(C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Saym
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli
üyeleri;
Cumhuriyet Hükümetinin, dört ilde uygulanmak
ta olan sıkıyönetimin bir ay süre ile aynı illerde uza
tılması maksadıyle Meclise sunmuş
olduğu teklifi
Cumhuriyetçi Güven Partisi son derece yerinde mü
talâa etmekte ve müspet oy kullanmaya karar ver
miş bulunmaktadır. Bunu sözlerimin başında ifade
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etmemin birtakım nedenleri bundan sonraki kısımda
bilhassa belirtilecektir.
Kıbrıs'taki durumu itibariyle, memleketimiz, âde
ta savaşla barış arasında bir manzara göstermekte
dir. Türkiye'nin milletlerarası
andlaşmalardan do
ğan bir hakkını kullanması suretiyle, şanlı ordusu
nun fedakârane gayretleriyle ve bütün milletçe ka
zanmış olduğu müspet sonucu diplomasi alanında da
tescil etmek, bizim kanaatimize göre Türkiye için
ve bilhassa sorumlu kişiler için millî bir hedef ol
muştur. Bu millî hedefe ulaşabilmenin
yolunu da
(başından beri belirttiğimiz veçhile) ancak millî bir
liğimizi ve millî beraberliğimizi her noktada muha
faza etmekle mümkün gördüğümüzü bir kere daha
teyit etmek istiyorum.
Bugün, malum olduğu veçhile,
Kıbrıs konusu
halledilmiş olmaktan çok uzak. Hele başından beri,
Kıbrıs'ın meşru bir Devlet Başkanı olarak görmedi
ğimizi belirttiğimiz Makarios'un Kıbrıs'a dönmesin
den sonra, Kıbrıs'ta barışın teessüs etmesinin uzun
zaman alacağı görülmektedir; fakat
şurası katiyen
bilinmelidir ki, bu müzakereler ne kadar uzarsa uza
sın, bugünkü Hükümet ve içinde, arasında üyeleri
bulunan Cumhuriyetçi Güven Partisi grupları Makarios'u ancak, Kıbrıs'ta Rum cemaat lideri olarak
görmekte ve asla Kıbrıs Cumhuriyetinin meşru Cum
hurbaşkanı olarak görmemektedir.
Mesele açılmışken bilhassa
belirtmekte zaruret
vardır ki, Güvenlik Kurulu,
Makarios'u, Kıbrıs'in
meşru devlet başkanı olarak (353 sayılı kararını alır
ken) dinlediğinde, bundan evvelki
Hükümet, yani
Sayın Ecevit'in Başkanı bulunduğu Hükümet ikti
dardaydı; Makarios, Güvenlik
Kurulunda
Kıbrıs
Cumhuriyetinin meşru devlet başkanı olarak dinlen
mişti. Bunu bilhassa Cumhuriyet Halk Partili hatip
arkadaşımın bundan evvelki hükümetlere atfen yap
mış olduğu beyanat sebebiyle söylemek istiyorum.
Nihayet bu meseleleri partiler arasında bir çekişme
konusu yapmakta ancak davaya zarar getirebileceği
mizi bilhassa belirtmekte fayda umuyorum.
Cihan bilmelidir ki, Türkiye, milletleraıası anlaş
madan doğan hakkını kullanırken, ki, bu hakkımızı
yerinde kullandığımız, Avrupa
Konseyinde, Sayın
Genel Balkanımızın delege olarak katıldığı Konsey
de tescil edilmiştir; takbih edilmek şöyle dursun, bi
lâkis, hareketinin hukukî bir mesnede dayandığı be
lirtilmiştir ve cihan bilmelidir ki, Türkiye'deki bu
hükümet bunalımı, memleketin bir millî dava ola
rak gördüğü bu konuda katiyen davanın tahakkuku-
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na zarar iras etmeyecektir; fakat (tekia* ediyorum)
bu ancak sözlerden ibaret kalmamalıdır; bütün dav
ranışlarımızla; Hükümetin
biçimi ne olursa olsun,
seçimler Millet Meclisinde yenilensin veya yenilen
mesin, bu millî davanın etrafında mütesanit, mütte
hit davrandığımızın işaretini verdiğimiz sürece, Tür
kiye'nin bunda Silâhlı Kuvvetlerimizin
kazandığı
başarıyı diplomasi alanında da tescil etmemesi için
hiçbir sebep görmüyoruz.
Kısa geçmiş şöyle gözden geçirilirse arkadaşlar,
nihayet insaf ile teslim etmek lâzımgeliı ki, muhale
fet partileri Kıbrıs davasında
Hükümete devamlı
yardımcı olmuş ve Hükümete devamlı destek temin
etmiştir. Hatta çok kere, iktisadî sıkıntılardan, hayat
pahalılığından, mal darlığından sıkıntı çeken vatan
daşların, «Niçin, Hükümet bu noktalarda murakabe
edilmiyor?» diye ileri sürmüş oldukları serzenişlere
rağmen; ama biliyorsunuz ki, bu noktaya memleket
içinde muhalefet partilerinin herhangi bir davranı
şından gelinmemiştir. Daha çok ve bilhassa iktidarı
teşkil eden partiler arasında bunun esefle tespit et
mek zarureti vardır ki, tarih yazacaktır ki, ve çok
kere Cumhuriyet Senatosunda sözcü de ifade etmiş
tir, «Bizim zamanımıza isabet eden müspet bir olay
dır, bizim bunu oya tahvil etmemiz yerindedir» de
miştir, orada da demiştir.
Bu itibarla, bunun Türkiye'mizde son derece mü
tesanit ve müttehit bir dava olarak yürütülmesi sıra
sında oya çevrilme gayretleri, itiraf edelim ki, mille
timiz için talihsizlik olmuştur.
Bu noktada Hükümetin ve Türkiye Büyük Miilet
Meclisi üyelerinin dikkatini bir noktaya çevirmek
te büyük menfaat görüyorum. Devletlerin dış politi
kası, Büyük Atatürk'ün, Nutkunda uzun uzun tahlil
ettiği, veçhile, iç politikasına göre kuvvet kazanır.
İçerde kuvvetli olmayan bir devletin, dışarda millî
bir davasını yürütmesi kolay değildir.
Bu sebepten, sıkıyönetim mevzuunda konuştuğu
muza göre, son zamanlarda Türkiye'de maalesef Af
Kanununun uygulanmasından istifade ederek neda
met getirmedikleri, o tarihte de belli olan devlet yı
kıcılarının tekrar tekrar örgütlenmeye başlamak su
retiyle, neşriyat yaparak veya eyleme geçerek mem
leketi içeride zaafa uğratmak, hatta uzun vadede, çökörtmek hevesleri elyevm vakidir. Bunu reddetmek
mümkün değildir. Şu, elimde bir vesika (Geçenler
de, Senatoda gündem dışı konuştuğumda arz ettim
arkadaşlar; bu, illegal bir partinin neşriyatıdır, «Tür
kiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisi davası» adı altında
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ana suç karakterinde bir neşriyattır.), bakınız, 443 ncü
sayfasında ne diyor: «Bugünkü devlet, ordusu, par
lamentosu, sizler,
hepimiz; bürokrasisi, adaleti ve
ideolojisi ile halkımızı ezen bir baskı mekanizması
dır».
Muhterem arkadaşlar, Senatoda da, zapta geçme
sinden tevahhuş ettiğim, yeminime ihanet edeceğim
kanaati ile okumadığım öyle pasajlar vardır ki kitap
ta, insanın dehşete düşmemesi mümkün değildir. He
pimizin dahil olduğu, hepimizin iftihar ettiği bir re
jim devamlı olarak kötülenrnekte ve «Demokratik
Parlamanter rejimde davalar halledilemez; davalar,
ancak bir dahilî halk savaşı ile halledilebilir» tezi iş
lenmektedir.
Muhterem arkadaşlar, buna müsaade etmek, sı
kıyönetimin tatbikatını (Demin bir grup sözcüsü ar
kadaşımın dediği gibi) Kıbrırla ilgili "harekâtın sınır
ları içerisinde tutmaya teşebbüs etmek, içeride mem
leketi zaafa uğratır. İçerisinde zayıf olan memleketin
dışarıda netice alması mümkün değildir. Bu itibarla,
esasen sıkıyönetim de keyfî bir idare rejimi değil, niha
yet kanunî bir idare olduğuna göre, kanunlar ne emre
diyorsa, Hükümetin, o emirleri yerine getirmesinin
vazifesi olduğunu belirtmek istiyorum.
Senatoda gündem dışı konuşunca, bazı arkadaş
larını, «Müellifi kimdir?» dedi. Ben de kendilerine,
«Müellifi yok; davada savunma sadedinde geçiyor;
fakat hukuken savunma açıktır, mahkemeler açıktır,
herkes takip edebilir. Savunmada, suç teşkil eden
şeyleri neşrettiniz mi, suç olur» dedim. Bereket, avu
kat arkadaşlar da geldiler, «Evet doğru» dediler.
Şimdi bunu mazeret gösteren arkadaşlar için söy
lüyorum: Savunma diye neşredildi... Ya elimdeki şu
vesikaya ne buyurulur? Sayı 41, 19 Kasım 1974, 150
kuruş, Aydınlık. Son sayfada, «Türkiye, Birleşmiş
Milletler kararını uygulamalı, bütün yabancı askerler
Kıbrıs'tan çekilmeli»...
Muhterem arkadaşlar, maalesef, bütün yabancı as
kerler arasında garantör devlet olarak Türkiye'nin
beynelmilel anlaşmalarla tespit edilen hakkı da iptal
edilmekte, onu kastetmektedir. E, muhterem arka
daşlar, böyle bir millî davayı zaafa uğratmak, dava
ya güç mü katacaktır ki bunlar takipsiz kalsın?
Bu itibarla, Hükümetten hassasiyetle rica ediyo
ruz, hâdiseleri elbette yakından izleyecektir. Cum
huriyet hükümetleri istifa
ettiklerinde dahi, nöbet
devredilinceye kadar siyasî sorumluluktan beridir
ler; ama cezaî ve hukukî sorumlulukları, bunun da
ötesinde ahlâkî sorumlulukları devam eder arkadaş
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lar. Bu itibarla, Cumhuriyet Hükümetinin bu sorum
luluk içerisinde hâdiseleri yakından izlemesini ve
zaman zaman liderlerle Meclise gelip anlatmasında
mahzur gördüğü sorunları konuşarak bu politikayı
yürütmesinde fayda görürüz. E, hemen ifade edeyim
ki, Sayın Ecevit, istifası sırasında, Kissinger'in Tür
kiye'yi ziyareti bahis konusu olduğunda, liderlerle
konuyu konuşarak belki bir müspet neticeye varabi
lir idi ve o zaman bu müzakereler de yapılabilirdi.
Devletlerin hayatında mühim olan, devletin, hizme
tin sürekliliğidir. Hükümet onun aracıdır. Hizmetler
kesintisiz devam eder, hükümetler gelir gider.
Bu itibarla, herhangi bir fırsat zuhur ettiğinde,
bu millî hedefin Kıbrıs politikasında uygulanması,
çok kere herkesçe ifade edilen; fakat tatbikatında
bazen zaafa uğratılan davranışlardan kendimizi sı.yırmak suretiyle, bu millî hedefin gerçekleşmesin
de, yani Silâhlı Kuvvetlerimizin bir hakka dayana
rak elde ettiği neticeyi anlaşmalara tescil etmek ko
nusunda, daha açıklayayım; behemahal iki coğrafî
temele dayalı bir federasyonda karar kılmak sure
tiyle neticeye ulaştırmasını temenni ediyoruz.
Fonksiyonel federasyon sisteminin netice verme
diği sabit, arkadaşlar. Fonksiyonel federasyon siste
minin netice vermemesi üzerinedir ki, daha Kıbrıs
olayı çıkmadan, askerî harekâta girişmemizden ev
vel burada konuşulduğu bir zamanda, Cumhuriyetçi
Güven Partisi Grupu adına Genel Başkan, coğrafî te
mele dayalı federasyon sistemini savtuımuştu. Zabıt
larda var bu...
Bu itibarla, coğrafî temele dayalı federasyon sis
temi konusunda netice alıncaya kadar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi azalarının üzerine aldıkları mesu
liyet, hükümetleri, müspet adımlarında desteklemek
şeklinde olmalıdır. Bizim Cumhuriyetçi Güven Par
tisi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da, gerek Hükümetle, gerekse Hükümetin dışındaki
çevrelerle ve partilerle çabalarımız bu hedefe müte
veccih olacaktır. Bunu bilhassa belirtmek istiyorum.
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına hepini
ze saygılar sunuyorum. (C. G. P. sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş.
Şahsı adına Sayın Ali Acar, buyurunuz efendim.
Görüşme süreniz 10 dakikadır.
ALt ACAR (Samsun Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem üye
leri;
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Hükümetimizin, Ankara, İstanbul, Adana ve İçel
vilâyetlerinde devam etmekte olan sıkıyönetimin 1 ay
daha uzatılmasına dair tezkeresi üzerindeki şahsî gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum.
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Sayın üyeler, bugünlerde Ankara, İstanbul, İzmir
gibi üniversite olan bölgelerde birtakım gençlerin,
ortamı müsait görerek 12 Mart öncesini getirmenin
davetiyelerini yaptıklarını maalesef üzüntüyle gör
mekteyiz. Bilhassa içerisinde oturduğumuz şu Anka
ra'mızda sabahın erken saatlerinde birtakım gençle
Muhterem üyeler, biraz evvel bu kürsüden sizle
rin, derslerine iyi niyet içerisinde devam etmek is
re Hükümet adına açıklama yapan Sayın Millî Sa
teyenlere
mani olmak ve onları kendi ideolojilerine,
vunma Bakanımız İlhamı Sancar Beyefendi, sıkıyö
sapık
düşüncelerine
alet etmek maksadiyle derslerine
netimin uzatılmasına gerekçe olarak birçok sebep
girmemelerini
temin
için fakültelerin önünde barikat
leri, konuların başlıkları halinde vazettiler. Bunlardan
kurduklarını ve bildiri dağıttıklarını üzüntü ile mü
bir tanesini politik sebepler, diğerini askerî durum
şahede etmekteyiz. Fakültelerimizin ve sokaklarımı
ve bir üçüncü grupu da diğer sebepler başlıkları altın
zın, bu davranış ve hareketlere bakılırsa, iyi günlerin
da Umumî Heyetinize sunmuş bulunuyorlar.
kendilerini beklemediği kanaatine varıyoruz. Diğer
Muhterem arkadaşlar, bendeniz burada sadece bu
taraftan taktik ve sıfat değiştirmek suretiyle yapılan
sebeplerin iki tanesi üzerinde söz etmek istiyorum. > banka soygunları ve birtakım gasp hadiseleri de, üze
Onun için de diyorum ki, memleketimiz bugünler- J rinde ayrıca durulması icabeden ve neden meydana
de iç ve dış olaylar bakımından, bilhassa Kıbrıs da- I geldiği hususunda hassasiyet gösterilmesi icabeden
vamız itibariyle çok nazik bir devreye ve döneme gir
hallerdendir.
miştir.
Sayın üyeler, Kıbrıs'ta yaşayan 120 bin soydaşı
Kıbrıs'taki darbe, hareketinden önce Adada yaşa
mızın bekası ve saadeti için gayet memnuniyetle kay
yan Türklerin ve soydaşlarımızın kanını, canını he
dedip ifade edelim ki, gösterilen vahdet ve celâdet, ne-.
der etmekten çekinmeyen ve darbe ile Adayı bıraka
den Türk Devletinin ve Türkiye Cumhuriyeti hudut
rak, arkasına bir daha bakmadan kaçıp giden Baş
ları içerisinde yaşayan 40 milyon Türk vatandaşının
piskopos Makarios bugünlerde Kıbrıs'a dönme ha- j saadeti ve vahdeti için ve onun emniyeti için siyasî
zırhkları ve merasimlerini tertip etmekle meşguldür. ! partilerimiz tarafından gösterilmemektedir? Yoksa,
Biraz evvel bu kürsüden sizlere hitap eden muh- j Türkiyemizin içerisinde bulunduğu tehlike, Kıbrıs'ta
terem Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, Ada'ya dö- { ki soydaşlarımızın içinde bulunduğu tehlikeden daha
mı az bir karakter taşımaktadır?
necok olan Makarios'un orr.da bulunan Rumların da
huzurunu kaçıracağını ifade ettiler. Filvaki, doğru- J
Muhterem arkadaşlar, bugün hükümet boşluğun
dur bu ifade. Ancak biz ve şahıs olarak bendeniz, I
dan istifade etmek isteyenlerin, Türk Devletinin teme
Ada'daki Rumlardan evvel, evvelâ orada İngiliz üs
lini hedef aldıkları herkesçe malumdur. Millî Kıb
lerinde yaşayan 10 bin Türk ve Rumların kontrolü al
rıs davasında bütün siyasî partiler beraber oldukları
tında bulunan 30 bin Türkün canını, malını, ırzını,
nı, bir olduklarını ve bu davada her zaman beraberce
haysiyet ve namusunu düşünmekteyiz ki, Makarios'
hareket edeceklerini, biraz evvel, şu kürsüdeki sözcüun oraya dönmesiyle elbette ki bunların hayat emni
leriyle ifade ettiler. Bizler de memnuniyetle dinle
yetlerinin biraz daha tehlikeye gireceğini herkes bil
dik. Bütün siyasî partilerimizden ve hele hele mesele
mektedir.
yi sadece muayyen bir kelimenin ve fikrin etrafında
devri fasit halinde çevirmek istemeyerek, icraat yap
Muhterem üyeler, Kıbrıs'ta akıtılan şehit kanının
mak isteyen siyasî partilerimizin bu anlayışlarını, hü
heder edilmemesi ve kahraman ve imanlı Türk Si
kümet olmakta ve etmekte de göstermelerini bekle
lâhlı Kuvvetlerinin ortaya koymuş olduğu ve bütün
diğimizi ve umduğumuzu bir defa daha şu kürsüden
dünyanın akıl ve' idrakini durduran büyük zaferin
ifade
etmek suretiyle, uzatılacak olan örfî idarenin
gölgelenmemesi için, bütün siyasî partilerimizin ve
memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını ve mem
mesuliyet taşıyan her şahsın çok dikkatli ve hassas
leketimizde örfî idare ilân edilecek vilâyetlerin adet
olmaları icabeder bir dönemdeyiz. Hiç kimsenin ken
lerinin
artmamasım temenni eder, hepinize saygılar
di menfaati ve siyasî çıkarı için bu konuyu daha faz
sunarım.
(M. S. P. sıralarından alkışlar.)
la istismar etmemesi gerektiğini ve bütün milletimi
zin de bu konuda kendilerinden bunu beklediği ha
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Acar.
kikatini bir defa daha idrak etmeleri icabeder.
Başkaca söz isteyen sayın üye?.. Yok.
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Tezkereyi tekrar okutup, oyunuza arz edeceğim
efendim.
(Başbakanlık tezkeresi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Okunan Hükümet tezkeresini yüce
heyetin onayına sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Bu konuda görüşmeler tamamlanmıştır, teşekkür
için Sayın Başbakan Sadi Irmak, buyurun efendim.
BAŞBAKAN SADÎ IRMAK (C. Senatosu Cum
hurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin aziz üyeleri;
Hükümetin gütmekte olduğu dış politikada, kendi
sine büyük kuvvet kaynağı verecek olan bugünkü ka
rarınızdan ötürü ve Hükümeti oybirliğiyle destekle
yen Yüce Meclisin tutumundan ötürü, Hükümetin de
fin şükranlarını yüce heyetinize arz etmek istiyorum.
Türk milleti, macera, işgal, fetih niyetinde de
ğildir. Uluslararası antlaşmaların kendisine verdiği
hakkı ve fakat tam ve eksiksiz olarak kullanmak
kararındadır. Bu sebeple Kıbrıs'ta bulunmaktayız.
Kıbrıs Cumhuriyeti tarihe intikal etmiştir, çök
müştür. Şimdi, Türk milletinin desteği ve yardımıyle
Kıbrıs Cumhuriyeti yeniden inşa edilecektir. Bu inşa
ameliyesinde, Türk milletinin asgari hakkı olan fede
ral coğrafî federasyon mutlaka sağlanacaktır. Hükü
metimiz devraldığı noktadan bu alanda bir milimet
re gerilemek niyetinde değildir. (Bravo sesleri, alkış
lar.)
Şunu da arz etmek isterim ki, askerî alanda elde
ettiğimiz büyük başarıyı, diplomatik alanda da sür
dürmekteyiz. Bu yoğun çalışmaların, bizden evvel ya
pılmış olan ve şimdi tarafımızdan sürdürülmekte olan
çalışmaların elle tutulur, gözle görülür neticelerinin
kapısında olmaktayız. Yakın bir tarihte Yüce Mecli
se bu alanda ümitli neticeleri bildirebilmek saadetine #
erişeceğimi umuyorum.
Sıkıyönetim elbette bir sürekli rejim haline getiri
lemez; Hükümetinizin de asla böyle bir niyeti yok
tur. Fakat şunu da söylemek isterim ki; kanunları
mız sıkıyönetime hangi hakları ve yetkileri bahşetmişse o eksiksiz ve tam olarak yerine getirilecektir.
İngiliz üslerindeki soydaşlarımızın hürriyetlerine
kavuşmalarının gün meselesi olduğu hakkında ipuç
ları vardır, bu alanda da ümitli bulunmaktayız.
Elbette Yunanlılarla olan tek meselemiz Kıbrıs de
ğildir ve Kıbrıs'ta elde ettiğimiz başarıyı, diğer alan
larda tavizat vermek için kendimizde bir sebep gör
memekteyiz. Büyük bir «Ege» meselemiz vardır. Bu
mesele Kıbrıs'tan ayrı bir mesele olarak mutlaka
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Yunanistan'la halledilecektir. Türkiye karşı taraftan
iyiniyet gördüğü anda aynı iyiniyetle mukabele etme
ye, meselelerimizi bir masa başında ve barış içinde
çözmeye hazır bulunmaktadır.
Bu düşüncelerimi arz vesilesiyle yüksek heyetini
zi Hükümet adına saygılarla selâmlarım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan.
2. — İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, İkin
ci Beş Yıllık Plan döneminde kalkınma fonu adı al
tında harcanması lâzımgelen meblâğın sarfedilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve bu eyleminin T. C.
Kanununun. 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle es
ki Başbakan Süleyman Demirel hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/15)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri ve senatörleri
miz, gündemimizin ikinci maddesine geçiyorum.
Gündemimizin 2 ilâ 18 nci maddeleri arasında 17
adet Meclis Soruşturması önergesi bulunmaktadır.
Bunlardan 14 ncü sıraya kadar olan önergeler ge
çen dönemde işlem görmüş, 2, 3 ve 6 ncı sıralardaki
soruşturma önergeleri gündeme kadar gelmiştir. Di
ğerlerinin de Komisyon çalışmaları veya kuruluşları
henüz tamamlanamamıştır. 14 ilâ 18 nci sırada yer
alan Meclis Soruşturması önergeleri ise işlem görme
miştir.
Gündemimizde yer alan Meclis Soruşturması öner
gelerinin tümü tarihleri itibariyle 1803 sayılı Af Ka
nunu kapsamı içerisine girmektedir; ancak dosya
muhteviyatı hakkında, af kapsamına girip girmeye
ceği hususunda, Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 14
ncü maddesi uyarınca kuracağımız «Hazırlık Komis
yonu» karar verecektir.
Bu itibarla gündemdeki her önerge için ayrı ayrı
Meclis Soruşturması Komisyonu kurulması için ona
yınıza başvuracağım.
Bundan evvelki birleşimde Birleşik Toplantı Ge
nel Kurulunun aldığı karar gereğince, daha evvel okun
muş bulunan önergelerin sadece okundukları birleşi
mi yüce heyetinize arz edeceğim.
Gündemin 2 nci sırasında İçel eski Milletvekili Ce
lâl Kargılı'nın, eski Başbakan Süleyman Demirel hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gesi vardır. Bu önerge 16 ncı Birleşimde, yani 1.7.1970
tarihinde yüce heyetin ıttılaına arz edilmiş bulunmak
tadır.
Bu önerge hakkında Anayasanın 90 ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü
maddesi gereğince bîr Meclis Soruşturması açılmasının
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Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 18
üyeye iblâğını ve Komisyon çalışma süresinin üye se-;
çiminden itibaren başlaması hususunu yüce heyetini
zin onayına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
5. — İçel eski Milletvekili Celâl Kargılının, göre
vini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin
T. C. K. nunun 230 ncu maddesine uyduğu iddiasiyle
Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin hakkında bir
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/22)
BAŞKAN —• Beşinci sırada, İçel eski Milletvekili
3. — Giresun, (Konya eski) Milletvekili I. Etem
Celâl Kargıh'nın, Maliye eski Bakanı Sait Naci Er
Kılıçoğlu'nun, kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk,
nüfuz
gin hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair
ticareti, vazifeyi suiistimal, yakınlarına menfaat temi
önergesi vardır.
ni, Hazineyi zarara uğrattığı ve yetkilerini kötüye kul
Bu önergeyi, 5 nci Birleşimde, 1 9 . 1 . 1972 tari
landığı ve bu eyleminin T. C. K. nunun 240 ncı mad
hinde yüce heyetinizin ıttılaına sunmuştuk.
desine uyduğu iddiasıyle, eski Başbakan
Süleyman
Adı geçen önerge hakkındaki Hazırlık Komisyo
Demirel hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına
nunun 16 üyeden kurulması hususunu geçen Birleşim
dair önergesi (9/20)
de yüce heyetiniz kabul etmemişti. Bu kere, Türkiye
Büyük
Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyo
BAŞKAN — Üçüncü sırada, Giresun, (Konya
nunun 18 üyeden kurulmasını ve Komisyonun çalışma
eski) Milletvekili İbrahim Etem Kılıçoğlu'nun, eski
süresinin üye seçimi tarihinden itibaren başlaması hu
Başbakan Süleyman Demirel hakkında bir Meclis So
susunu yüce heyetinizin onayına sunuyorum. Kabul
ruşturması açılmasına dair önergesi var.
j
edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Adı geçen önerge de 3 ncü Birleşimde, yani
8 . 12 . 1971 tarihinde yüce heyetinizin bilgilerine su
6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi Bilgen
nulmuş idi. Bu önerge hakkında da Anayasanın 90 ve
ve 4 arkadaşının, İçel ili Gülnar Belediyesince
yol
Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplantısı içtüzüğü
suzluk ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı ve bu ey
nün 14 ncü maddesi gereğince bir Meclis Soruştur
leminin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ması açılmasının gerekli olup olmadığını incelemekle
ğu iddiasıyle İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşe görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma
oğlu hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına da
Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulması husu
ir önergesi (9/23)
su Genel Kurulun geçen Birleşiminde reddedilmişti.
BAŞKAN — Altıncı sırada, Cumhuriyet Senato
gerekli olup olmadığını incelemekle görevli Türkiye
Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun 16 üyeden kurulması hususu geçen Birleşimde
reddedilmişti.
Bu konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hazır
lık Komisyonunun 18 üyeden kurulması ve Komis
yonun çalışma süresinin üye seçimi tarihinden itiba
ren başlaması hususlarını yüce heyetin onayına sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

Bu kez Komisyonun 18 kişiden kurulmasını ve
Komisyon çalışma süresinin üye seçimi tarihinden iti
baren başlamasını yüce heyetin onayına sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada görevini kö
tüye kullanmak iddiasıyle, Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin hakkında Meclis Soruşturması yapılmasına
dair Başbakanlık yazısı (9/21)
BAŞKAN — Dördüncü sırada Devlet Bakanı bu
lunduğu sırada görevini kötüye kullanmak iddiasiyle
Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin hakkında Meclis
Soruşturması yapılmasına dair Başbakanlık yazısı bu
lunmaktadır.
Bu önerge de 5 nci Birleşimde, 19.1.1972 tarihinde
yüce heyetin ıttılaına sunulmuş idi.
Geçen Birleşimde Komisyon üye adedinin 16 ol
ması reddedilmiş olduğu için bu kere Türkiye Büyük

su İçel Üyesi Lütfi Bilgen ve dört arkadaşının, İmar ve
İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına dair önergesi bulunmak
tadır.
Bu önerge 9 ncu Birleşimde, 5 . 4 . 1 9 7 2 tarihinde
yüce heyetinize sunulmuş idi.
Aynı şekilde, geçen Birleşimde Hazırlık Soruştur
ma Komisyonunun 16 üyeden kurulması hususunu
yüce heyet kabul etmemişti.
Bu kere kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun üye sayısının
18'e çıkarılmasını ve ayrıca Komisyonun çalışma sü
resinin üye seçimi tarihinden itibaren başlaması hu
susunu yüce heyetinizin onayına sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Yüce heyetinizce onaylanan hususlarda bakanlar
daha önce görüşlerini bildirdikleri için ayrıca karar
alma gereği hissedilmemiştir,
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7. — Manisa Milletvekili Veli Bakirlinin, siyasî
emniyet bakımından ağır bir suçla muhakeme edilen
kişilerin yurt dışına çıkmalarında görevini ihmal etti
ği ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle
İçişleri eski Bakanı Ferit Kubat hakkında bir Meclis
Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/24)
BAŞKAN — Bu önerge 1 nci Birleşimde 24.11.1972
tarihinde yüce heyetin bilgilerine sunulmuştu.
Bu hususta kurulacak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 18 üyeden
kurulmasını, Komisyonun çalışma süresinin üye seçi
mi tarihinden başlamasını, ilgili Bakanın yazılı görüş
lerini Komisyona üye seçimi tarihinden itibaren 15
gün içerisinde bildirmesi hususunu yüce heyetin ona
yına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
8. — Konya eski Milletvekili Sadi Koçaş'ın, T. C.
Kanununun 240 ncı maddesine uyan, adının afyon ka
çakçılığına karıştığına dair haberlerin ve iddianın ay
dınlığa kavuşturulması bakımından eski Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı olan kendisi hakkında bir
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/25)
BAŞKAN — Bu önerge 17 nci Birleşimde, 24.5.1973
tarihinde yüce heyetin bilgilerine sunulmuştu.
Bu konuda kurulacak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık. Komisyonunun 18 üyeden
kurulmasını, Komisyonun çalışma süresinin üye seçi
mi tarihinden itibaren başlamasını, ilgili Bakanın ya
zılı görüşlerini Komisyona üye seçimi tarihinden iti
baren 15 gün içerisinde bildirmesi hususunu yüce he
yetin onayına sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
9. — Adana eski Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun, üreticinin ürünlerinin ve tarımla uğraşanların
emeğini değerlendirmek için gereken tedbirleri alma
dığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı
maddelerine uyduğu iddiasıyle Ticaret eski Bakanı
Naim Talû hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair önergesi (9/26)
BAŞKAN —•" Bu önerge 17 nci Birleşimde,
24 . 5 .1973 tarihinde yüce heyetin bilgilerine sunul
muştu.
Bu konuda kurulacak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 18 üyeden
kurulmasını, Komisyonun çalışma süresinin üye seçi
mi tarihinden başlamasını ve ilgili Bakanın yazılı gö-
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rüşlerini Komisyona üye seçimi tarihinden itibaren
15 gün içerisinde bildirmesi hususunu yüce heyetin
onayına sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
10. — Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim Cop'
un, parlamenterin Anayasa teminatı altındaki hak
kının kullanılmasına müdahalede bulunan memurları
nı cezalandırmamak suretiyle bu eyleminin T. C. Ka
nununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyle Orman eski Bakanı Selâhattin İnal hakkında
bir Meclis
Soruşturması açılmasına
dair önergesi
(9/27)
BAŞKAN —• Bu
önerge 17 nci
Birleşimde,
24 . 1 . 1973 tarihinde yüce heyetin bilgilerine sunul
muştu.
Bu konuda kurulacak olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 18
üyeden kurulmasını, Komisyonun çalışma süresinin
üye seçimi tarihinden itibaren başlamasını ve ilgili Ba
kanın, yazılı görüşlerini Komisyona üye seçimi tari
hinden itibaren 15 gün içerisinde vermesi hususunu
yüce heyetin onayına sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit
Köker'in, kanunsuz tasarruflarda bulunduğu ve bu ey
leminin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar e.s!J Bakanı ih
san T opal oğlu hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair önergesi (9/28)
BAŞKAN — Bu önerge, 17 nci Birleşimde,
24 . 5 . 1973 tarihinde yüce heyetinizin bilgisine su
nulmuştu.
Adı geçen konuda Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma
Hazırlık
Komisyonunun 18 üye
den kurulmasını, Komisyonun çalışma süresinin üye
seçimi tarihinden başlamasını ve ilgili Bakanın, ya
zılı. görüşlerini Komisyona üye seçimi tarihinden iti
baren 15 gün içerisinde bildirmesi hususunu yüce
heyetin onayına sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir...
12 . — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Selâhat
tin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu
kararlarının
tatbikinde fertlere eşit muamele yapmamaları suretiy
le Anayasanın 12 nci maddesini ihlâl ettikleri ve bu
eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyle Maliye eski Bakanları Mesut Erez,
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Sait Naci Ergin ve Ziya Müezzinoğlu haklarında bir
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/29)
BAŞKAN — Bu önerge,
17 nci
Birleşimde,
24.5.1973 tarihinde yüce heyetinizin bilgisine sunul
muştu.
Adı geçen konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 18 üyeden ku
rulmasını, Komisyonun çalışma süresinin üye seçi
mi tarihinden itibaren başlamasını ve ilgili Bakanın,
yazılı görüşlerini Komisyona üye seçimi tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde bildirmesi hususunu yüce
heyetin onayına sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
13. — Cumhuriyet Sentosu Balıkesir Üyesi Ce
male ttin İnhaya ile Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı'nın, takibettiği yanlış enerji politikası
yüzünden
Devleti büyük zarara uğrattığı ve bu eyleminin T.
C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair
önergesi (9/30)
BAŞKAN — Bu önerge,
17 nci
Birleşimde,
24.11.1974 tarihinde yüce heyetinizin
bilgisine su
nulmuştu.
Adı geçen konuda Türkiye Büyük Millet Mecli
si Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 18 üyeden
kurulmasını, Komisyonun çalışma süresinin üye se
çimi tarihinden itibaren başlamasını ve ilgili Baka
nın, yazılı görüşlerini Komisyona üye seçimi tari
hinden itibaren 15 gün içerisinde bildirmesi hususunu
yüce heyetin onayına sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
14. — Elâzığ eski Milletvekili Samet Gül doğan'in,
Karakaya Baraj yolunun güzergâhını değiştirerek eko
nomi ve sanayimize zarar verdiği ve bu eylemlerinin
T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyle eski Başbakan Süleyman Demirel ile
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski bakanları Sabit Os
man Avcı,
Nahit Menteşe ve Nuri
Kodamanoğlu
haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair
önergesi (9/33)
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim.
28.6.1973
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Keban'dan sonra Fırat üzerinde inşa edilecek ikin
ci kademe baraj Karakaya Barajıdır. Bu baraj Elâ
zığ'ın Güney - Batısında ve Elâzığ'dan 55 Km. mesa
fede olacaktır. Baraj gölü Malatya - Elâzığ ara-
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sındaki Fırat vadisini göl haline getirecek ve Keban
çıkışına kadar
uzayacaktır. Bütün hazırlıkları ikmal edilen baraj beton olarak yapılacaktır. Yüksekligi 180 metredir. Yılda yedibuçuk milyar kilovat
saat (Keban'dan fazla) elektrik enerjisi üretecektir.
Barajın bağlanacağı yer hiç şüphesiz Elâzığ'dır.
Teknik, ekonomik,
jeolojik ve coğrafik bütün
gerekler Karakaya baraj yolunun Elâzığ il hudutları
içindeki Behermaz güzergâhından geçmesini kaçınıl
maz hale getirdiği, konuyu saydığımız açılardan tet
kik ve etüt eden ilgili bütün kuruluşların çalışmala
rı bu istikamette sonuçlandığı ve 1970 yılında büt
çeye konan 15 milyon TL. tahsisat ile yolun inşaa
tına başlandığı halde Devrin Başbakanı
Süleyman
Demirel'in siyasî çıkar hesapları yüzünden yolun ya
pımı bir emirle durdurulmuştur.
Böylece , Türkiye'mizin en büyük yatırımının
yanlız yol inşaatında üç yıllık bir gecikmeye sebep
olmuştur.
Karakaya Barajı gibi memleketimizin ekonomik
kalkınmasında yeni ve geniş ufuklar açacak, yılda
üreteceği yedibuçuk milyar kilovat saat elektrik ener
jisi ile ülkenin sanayileşme davasını gerçekleştirecek,
bu dev tesisin millî ekonomimizin emrine ve büyük
Türk Milletinin hizmetine girişi, Demirel hükümet
lerinin ayakta durabilme ve millî çıkarlarla ilgisi bu
lunmayan iktidarlarının devamı için ısrarla engellen
miştir.
1969'dan itibaren, 12 Mart 1971'e kadar devam
eden Demirel yönetimi bir taraftan demokratik par
lamenter rejimi inançsız tutumu ile badirelere sürük
lerken, diğer taraftan da ülkenin ekonomik ve sosyal
kalkınmasını sağlıyacak her türlü teşebbüsü, milletle
bağlantısı bulunmayan çıkarları uğruna kullanmaya
devam etmiştir. Memleket endüstrisi ve kalkınma
davamızın şah damarlarından olan Karakaya Barajı
yol inşaatı ile ilgili tutumu milletimizin dert ve me
selelerine Demirel yönetiminin hangi açılardan bak
tığını göstermesi bakımından fevkalâde önem taşı
maktadır.
Diyarbakır'la Elâzığ ilinin yalnız siyasî temsilci
lerini değil, bütün insanlarını birbirlerine düşürerek
kendisini ziyarete gelen her iki ilin heyetlerine yolun
kendi illerinin hudutları içinden
geçirileceğini fü
tursuzca beyan ederek tekniğin, ekonominin, jeoloji
ve coğrafyanın emir ve icaplarını çiğnemek suretiyle
millî menfaatleri keyfî tutum ve şahsî çıkarlarına fe
da eden eski Başbakan Demirel'in tutumu elektrik
enerjisinin sıkıntısının buhran yaratma istidadı gös-
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terdiği bu günlerde yurt ekonomisi ve sanayileşme po
litikamız için telâfisi mümkün olmayan zararlar mey
dana getirmiştir.
Bu çirkin, hukuka teknik ve ekonomik icaplara
yüzde yüz aykırı politikanın tarihini yukarda tasrih
ettiğimiz devrin Enerji bakanlarından Sabit Osman
Avcı, Nahit Menteşe ve Nuri Kodamanoğlu tarafın
dan yürütüldüğü de izahtan varestedir.
Keban Barajı inşaatında Demirel ekibinin tutum
ve davranışları nasıl milyarları aşan maddî zararla
ra, çok karışık sosyal problemlerin meydana gelme
sine ve Türk Endüstri hayatını tehdit eden enerji
sıkıntısına sebep olmuşsa; Karakaya Barajının inşaa
tının başlangıcını teşkil eden yol inşaatı konusunda
da aynı ekibin icratı ülke çıkarlarını vahim tehlikele
re, milyarlık maddî zararlara ve telâfisi
mümkün
olmayan sosyal çalkantılar içine
sürükleyecek bir
mahiyet taşımaktadır.
Karakaya baraj yolunun Elâzığ ili hudutları için
deki Behermaz güzergâhından geçmesi ekonominin,
Tekniğin ve coğrafî zaruretlerin icabı iken, bu icap
ve zaruretleri siyasî çıkar hesaplarıyle çiğneyerek yo
lun Diyarbakır'dan geçmesine karar veren eski Baş
bakan Süleyman Demirel ile eski Enerji bakanların
dan Sabit Osman Avcı, Nahit Menteşe ve Nuri Ko
damanoğlu haklarından Anayasamızın 90 ncı madde
si ve Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı madde
leri T. B. M. M. içtüzüğünün ilgili hükümleri uya
rınca Meclis Soruşturması açılmasına karar ittihazını
saygılarımla arz ederim.
Elâzığ Milletvekili
Samet Güldoğan
BAŞKAN — Bu önerge hakkında da Anaya
samızın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir Soruşturma
Hazırlık Komisyonu kurmamız gerekmektedir.
Adı geçen komisyonun 16 kişiden oluşturulması,
komisyon çalışma süresinin üye seçimi tarihinden
itibaren başlaması ve ilgili bakanın, komisyona ya
zılı görüşlerini üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde bildirmesi hususunu Yüce Heyetin onayına
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
15. — İçel eski Milletvekili Celâl Kargılının, üni
versitelerarası giriş sınavı sorularının çalınmasına sebebolmak ve sınavları iptal etmemekle görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 230
ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Millî Eğitim
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eski Bakanı Orhan Dengiz hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesi (9/34)
BAŞKAN — Gündemin 15 nci sırasında, İçel eski
Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Millî Eğitim eski Bakanı
Orhan Dengiz hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair önergesi var, önergeyi takdim ediyoruz
efendim.
T. B. M. Meclisi Başkanlığına
Üniversitelerarası giriş sınavı sorularının çalınarak
satıldığına dair yapılan ihbarlar savcılıklarca değerlen
dirilmiş ve bu husus noterden tasdikli belgelerle apa
çık bir şekilde ortaya konularak ispatlanmış olmasına
rağmen bu sınavlar iptal edilmemiştir. Sorumluların
bu konudaki tutumu bu yüzden mağdur olan tüm va
tandaşların sabrını taşıracak bir hale dönüşmüş bulun
maktadır. Üniversitelerarası giriş sınavlarını iptal et
meme yolunda direnmek ise bu sabrın taşmasını tah
rik etmekten başkaca bir işe yaramayacaktır. Kamu
oyu ve vatandaş vicdanında üniversitelerarası giriş sı
navı sorularının çalınarak satılmış olduğuna dair kesin
bir kanaat yer etmiş olmasına karşı bu sınavları iptal
etmemek suiistimali korumak, suiistimale prim ver
mek ve bu.yüzden mağdur olan 150 bin civarındaki
gencin istikbali ile alay etmek demektir.
Eğitimi bir ticaret konusu haline getirmek isteyen
zihniyetin keşfettiği ve Anayasa dışı bir uygulama olan
üniversitelerarası giriş sınavları her yıl onbinlerce
öğrencinin mağdur olmasına sebep olmaktadır. Ayrıca
bazı kimselerin her yıl bu yüzden haksız yere yılda
milyonlarca lira kazanç temin ettikleri bilinen bir ger
çektir. Vatandaşın sömürülmesi pahasına, vatandaş
sırtından bazı kimselerin haksız yere milyonlar kazan
masına vesile teşkil eden ve eğitimimizi temelden sar
san böylesine Anayasa dışı bir uygulamanın yürür
lükten kaldırılması yolunda bugüne kadar Millî Eği
tim Bakanı herhangi bir teşebbüse geçmemiştir.
Bakan bu davranışı ile bu konudaki görevini ihmal
ederek suiistimal koşullarını ortadan kaldıracak ted
birleri almamış ve bu suretle Türk Ceza Kanununun
230 ve 240 ncı maddelerine göre suçlu duruma düşmüş
bulunmaktadır.
Öte yandan gerek meşruluğunu kaybetmiş durum
da olan üniversitelerarası giriş sınavlarını iptal et
memek ve gerekse sınav sorularınm çalınmasına se
bep teşkil eden koşulları hazırlayan fiillere engel ol
mamak nedeniyle de bakan Türk Ceza Kanununun
yukarıda zikredilen maddeleri gereğince suçludur. Danıştayın bu sınavları iptal etmesi halinde ise, bakanın
suçluluğu dahada büyümüş olacaktır.
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başkan ifade buyurdu. Genel Kurul da aynı şek :1de
bu uygulamaya uymuş bulunmaktadır.
Teşekkür ederim Sayın Bozatlı.

Yukarıda ortaya koyduğum durum karşısında, Millî
Eğitim Bakanı Sayın Orhan Dengiz Türk Ceza Ka
nununun 230 ve 240 ncı maddelerine göre görevini
ihmal ve suiistimal ederek suç işlemiştir. Bu yüzden
Yüce Divana sevkedilmesi gerekmektedir.

Adı geçen konuda da Anayasamızın 90 ncı ve Bir
leşik Toplantı İçtüzüğümüzün 14 ncü maddesi uya
rınca bir Soruşturma Hazırlık Komisyonu kurmamız
gerekiyor.
Bu Komisyonun 16 üyeden kurulmasını, Komisyon
çalışma süresinin üye seçimi tarihinden itibaren baş
lamasını ve ilgili Bakanın Komisyona yazılı görüşle
rini üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde bil
dirmesi hususunu Yüce Heyetin onayına sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bu nedenle Millî Eğitim Bakanı Sayın Orhan Den
giz hakkında Anayasamızın 90 ncı maddesi uyarınca
bir Meclis Soruşturması açılmasını önerir saygılar
sunarım.
İçel Milletvekili
Celâl Kargılı
BAŞKAN — Bu önerge hakkında da Anayasamı
zın 90 ncı ve Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 14 ncü
maddesi uyarınca bir Soruşturma Hazırlık Komisyonu
kurmak zorundayız.

16. — Trabzon eski Milletvekili
Necati Çakıroğlu'nun, Devlet imkânlarını kötüye kullanarak iş adam
larına menfaat temin ettiği ve bu eylemin T. C. Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle
Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nuri Bayar hakkında
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/35)

VAHİT BOZATLI (Sivas Milletvekili) — Sayın
Başkan, izin verirseniz, ben Başkanlığın tutumunun
yanlış olduğu kanaatindeyim. Deminden beri uygula
ma hep böyle devam ediyor.
BAŞKAN — Hangi hususta Sayın Bozatlı?
VAHİT BOZATLI (Sivas Milletvekili) — Başkanlık
bir abesle iştigalin içinde; müsaade ederseniz kürsü
den arz edeyim.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, yerinizden ifa
de buyurun.
VAHİT BOZATLI (Sivas Milletvekili) — Türkiye'
de mevcut kanunlara göre şu anda suç olması müm
kün olmayan, takibat yapılması mümkün olmayan;
hatta başka bir örnekle ifade edeyim; dünyanın hiç
bir yerinde suç olmaması gereken bir konuyu, her
hangi birimiz üye sıfatiyle Başkanlığa önerge verip de
«Bunun hakkında takibat yapın» dersek; Başkanlık, .
hiç bir denetimi olmayan, âdeta herkesin gelip geçe
ceği bir köprü biçiminde sadece meseleyi Genel Kuru
la getirip şimdi olduğu gibi abesle iştigali temin eden
bir makam değildir.
Kanaatimce kanunlara göre suç olmadığını gör
düğü meseleleri, Başkanlık, yetkisini kullanarak ge
tirmez.
BAŞKAN — Anladım Sayın Bozatlı, anladım
efendim. Başkanlığınız bir yönetim mevkiidir. Geçen
celse, zatı âliniz belki bulunmadınız, uzun süre bu
konu tartışıldı.
VAHİT BOZATLI (Sivas Milletvekili) — Takip et
tim efendim.
BAŞKAN — Takip etmişseniz elbette muttalisiniz.
Uzun süre tartışıldı ve Başkanlığın bu konuda takdir
yetkisinin bulunmadığını o anda yönetimde bulunan
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BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin ıttılaına arz
ediyorum.
14 . 7 . 1973
T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Ziraî Donatım Kurumu
Adapazarı
Fabrikası
Ford traktörlerini imal etmektedir. Ford traktörleri
Türk çiftçisi tarafından tercih edilmekte ve tutul
maktadır. Traktör imalâtı memleketimizde sürümü
her zaman mümkün olan ve kâr eden bir imalât ko
ludur. Yurdumuzun traktör ihtiyacı
günden güne
büyümekte, fabrikalar imalât kapasitelerini artırmak
mecburiyetinde kallmaktadır. Daha uzun yıllar trak
tör fabrikaları tam kapasite
ile çalışma mecburi
yetinde kalacaklardır.
Adapazarı Ziraî Donatım Fabrikasında traktör
imaline başlanılmış olması bölgede de büyük iş im
kânları yaratmıştır.

Kurulu bir Devlet tesisi mevcut iken ve bu tesis
kârlı ve randımanlı olarak çalışırken
Adana'lı iş
adamı Sakıp Sabancı'ya Ford traktörleri imalâtı için
teşvik belgesi verilmiş bulunulmaktadır.
Bu işlem
yapılırken Ford traktörleri imalâtı için teşvik belgesi
verilmiş bulunulmaktadır. Bu işlem yapılırken Ford
traktörlerin imalâtının artırılması
düşünülmüş ise,
bu Adapazarı Ziraî Donatım fabrikalarının tevsii yoluyle daha az masraf ve daha büyük bir süratle te
min edebilirdi.
Devlet bu sektörde yatırım yapmak imkânların
I dan şimdilik mahrum ise, müessesede çalışan işçi ve
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memurlara Öncelik tanınmak suretiyle kurulacak bir
halka açık anonim şirket marifetiyle bu yatırım ger
çekleştirilebilirdi. Böyle kârlı bir işe para yatırmak
isteyen küçük tasarruf sahiplerinin çok olacağı ve
gerekli paranın bu yoldan temin edileceği açıktır.
Yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarrufları da
bu yatırıma kolayca aktarılabilirdi.
Bu yolun tercih edilmesi yerine doğrudan doğ
ruya Sakıp Sabancı'nın tercih edilmesinde açıkça gö
revini kötüye kullanma hali mevcuttur.
Devlet imkânlarını kötüye kullanarak, iş adam
larına menfaat temin edilmesi yoluna artık bir dur
denilmelidir. Bu teşebbüsten Devlet ve millî ekono
mide büyük zarar görecek, faal sınaî tesisler atıl hale
düşecektir.
Kendisine teşvik belgesi verilen iş adamı, halen
çalışan ve kâr temin eden bir Devlet teşebbüsünün
muvaffakiyetle yürüttüğü işe el atacağına başka bir
sahada yatırım yapması millî ekonomi yönünden da
ha yararlı olacaktı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Bayar böyle bir
teşvik belgesi vermek suretiyle Devleti zarara sokmuş
ve millî ekonomi yönünden dublikasyona sebebiyet
vererek kaynak israfı yaratmıştır.
Bu suretle görevini kötüye kullanan Sanayi ve
Teknoloji Bakanının bu fiilî Türk Ceza Kanununun
230 ve 240 ncı maddeleri kapsamı içine girdiğinden
Anayasamızın 90 ncı ve içtüzüğün ilgili maddeleri
gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Bayar
hakkında Meclis soruşturması açılmasını arz ve tek
lif ederim.
Trabzon Milletvekili
Necati Çakıroğlu
BAŞKAN — Bu önerge hakkında da Anayasa
nın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
Toplantı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir
Hazırlık Soruşturma Komisyonu
kurmamız gerek
mektedir. Adı geçen komisyonun 16 üyeden kurul
masını ve komisyonun çalışma süresinin üye seçimi
tarihinden başlamasını, ilgili bakanın komisyona ya
zılı görüşlerini üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde bildirmesi hususunu Yüce Heyetin onayına
sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir...
17. — Cumhuriyet Senatosu
Cumhurbaşkanınca
Seçilen Üyesi Özer Derbil ve iki arkadaşının, Elektrofer Firmasına gerekli teşvik belgelerinin ve ithal izin
lerinin verilmesi ile alınan teminat mektuplarının pa
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raya çevrilmesinde görevi kötüye kullandıkları ve bu
eylemlerinin
T. C. Kanununun 240 ncı maddesi ile
1567 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine uyduğu iddiasıyle Dış Ekonomik İlişkiler eski Bakanı Özer Derbil,
Gümrük ve Tekel eski bakanları Haydar Özalp ve
Fethi Çelikbaş ile Gümrük ve Tekel Bakanı Mahmut
Türkmenoğlu
haklarında bir Meclis soruşturması
açılmasına dair önergesi (9(36)
BAŞKAN — Önergeyi takdim ediyoruz efendim.
HÜSEYİN
KALPAKLIOĞLU
(C. Senatosu
Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan bir hususu ifade et
mek istiyorum.
BAŞKAN — Hangi husus beyefendi, buyurmaz
mısınız? İfade buyurun da anlayalım efendim.
HÜSEYİN
KALPAKLIOĞLU (C
Senatosu
Kayseri Üyesi) — Birincisi; Riyaset şöyle bir karar
alıyor: Henüz bu heyet seçilmeden, teşekküllerin ara
sında reis ve ilgilileri vazifelendirmede* ilgili şahsın,
komisyona üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün zar
fında ifade vermek mecburiyetini karar alıma alı
yorsunuz. Bu tarihte Komisyon teşekkül etmezse,
üyeler bir araya gelip reis ve ilgilileri vazifelendirmezse, sizin aldığınız karar nasıl infaz edilecektir?
Bu bir.
İkincisi; bazı komisyonların 18 kişilik olmasını,
tasrihen, betahsis zabıtlara geçmesi suı etiyle 16 kişi
lik heyetleri 18'e çıkarıyorsunuz. Bir kısım komisyon
ların ise, (bakıyorsunuz üç ve dört komisyonda, son
komisyonları oylarken) 16 kişilik komisyonlaı halin
de teşekkülü için karar alıyorsunuz. Bunun sebebi ne
dir?
Üçüncüsü; bu komisyonların hiç birinin müddet
lerini tespit ve tayin etmiyorsunuz, Bunu kanuna bağ
ladığınız için mi tespit etmiyorsunuz? Ba hususları
belirtmek isterim.
BAŞKAN — Efendim, birinci ifade ettiğiniz hu
sus, sanıyorum komisyonların seçildiği tarihten iti
baren 15 gün içerisinde... Ne idi, lütfedip bir daha
ifade eder misiniz? Yalnız 1 nci hususu.
HÜSEYİN
KALPAKLIOĞLU (C.
Senatosu
Kayseri Üyesi) — Komisyon üyelerinin seçildiği ta
rihten itibaren 15 gün zarfında adı geçen bakanın
ifade vermek mecburiyetini karar
altına alıyorsu
nuz. Bu zaman zarfında Komisyon toplanıp da üye
lerini seçtiği halde vazife taksimi yapamaz ise ve ba
kana da bir davetiye yollayamazsa, bu aldığınız ka
rarın hükmü nasıl infaz edilecek, bunu anlayama
dım?
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BAŞKAN — Efendim, seçildiği tarihten itibaren
15 gün içinde Komisyon toplanarak görev taksimi
yapacak ve itham edilen sayın bakana yazılı görüşü
nü 15 gün içerisinde Meclis Başkanlığına vermesi hu
susu bildirilecek, bir.
İkincisi....
HÜSEYİN
KALPAKLIOĞLU (C. Senatosu
Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, aramızda münaka
şa şeklinde olmasın. Biliyorsunuz, 14 senedir bu Mec
lisin bir tarihi ve bir çalışma tarzı var. Öyle komis
yonlar oldu ki; seçildi, seçilemedi; seçildikten sonra
da iki ay zarfında toplanıp vazife yapamadı. Hiç ol
mazsa karar şöyle alınır: Dersiniz ki, bunlar topla
nırlar, aralarında vazife taksimi yaparlar Başkan ve
ilgililer bir tarih koyarlar. İlgili bakanın, kendisine
tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün zarfında gelip
ifade vermek mecburiyeti vardır. Böyle bir karar al
manız lâzım gelir. Aksi takdirde, infaz mümkün de
ğildir. Ya toplanmayacaktır, ya toplan sa riyaseti se
çemeyeceklerdir, yahut da ilgili bakana tebligat ya
pamayacaklardır. O halde bu 15 günlük müddet zar
fında ilgililer kime, nereye gelip de nasıl ifade vere
ceklerdir? İtham edilene, suçun kendisine ne şekilde
isnat edildiğine dair bir yazının tebliğ edilmesi im
kânı yoktur. Bunlar havada kalıyor, bilmiyorum.
BAŞKAN —• Sayın Kalpaklıoğlu, elimizdeki İç
tüzük Yüce Heyetinizce kabul edilmiş ve uygulama
sı bize görev olarak verilmiştir. Adı geçen İçtüzüğün
14 ncü maddesi, «komisyon, raporunu otuz gün için
de Başkanlığa verir.» der. Ayrıca, «İlgili Başbakan
veya Bakanlar Kurulu üyesi, Genel Kurulca tespit
edilecek süre içerisinde yazılı görüşlerini Komisyona
verir; bu süre, komisyonun seçildiği tarihten başlaya
rak onbeş günü geçemez.» der. Bu tüzüğümüzün
âmir hükmüdür. Yüce Heyetinizden ayrıca bu ko
nuda karar ittihaz ediyoruz. Yaptığımız işlem İçtüzü
ğe uygundur efendim.
Teşekkür ederim.
İkinci husus, 18 üyeye çıkarılması meselesidir. Bu
da geçen Birleşimde Tüzüğümüzün âmir hükmü ola
rak 16 üyeden teşekkül ettirilmesi gereken komisyo
nun, 16 üyeden kurulması hususunu Yüce Heyet ka
bul etmedi. Takip buyurmuşsanız, bu komisyonun
kurulması zorunluluğu da ortadadır.
Başkanlığınız, oranları dikkate olarak 18'e çıka
rılması halinde grupların oranlarına isabet edecek
üye sayısının gruplara verilebileceği hususunu bu şe
kilde tespit ettiği için 16'dan 18'e çıkardık.
Bir üçüncü hususu şimdi hatırlayamıyorum Sa
yın Kalpaklıoğlu, ne buyurmuştunuz?
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU
(C. Senatosu
Kayseri Üyesi) — Mademki öyledir Sayın Başkan,
eğer gruplar arasındaki nispeti nazarı itibare alarak
16'dan 18'e çıkarmış olursanız; bu rakamın bugün
teşekkül edecek dört komisyon için de aynen oran
tılı olması lâzımgelir. Halbuki, dikkat ediyorum, bu
son kurulan dört komisyonu da 16 üyeli olarak kur
dunuz.
BAŞKAN — Sayın Kalpoklıoğlu, 16 üye sayısı
ile de sayın gruplarımıza kuvvetleri oranında üye
temsil hakkı doğuyor, 18 ile de doğmaktadır.
Teşekkür ederim.
Gündemimizin 17 nci sırasında bulunan işle il
gili önergeyi Yüce Heyetin ıttılaına sunuyorum
efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
27 Haziran 1974 günlü Hürriyet Gazetesinde,
eski Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Özer Derbil'in
bir firmanın (Elektrofer) 1959 yılında gümrüklere
gelmiş fabrika aksamının ithali için Gümrük ve
Tekel Bakanlığına ait bir yetkiyi kullanarak ka
rarname sevk edip çıkarttığı, bu kararnameye da
yanarak, firma sahiplerince fabrika aksamının güm
rükten çekilmesi için teşebbüse geçtikleri, Gümrük
ve Tekel Bakanlığının 29 milyon 216 bin liranın
yatırılması halinde fabrikanın gümrükten çekilebi
leceği cevabını aldıkları, bunun üzerine, firma sa
hiplerinin Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığına baş
vurarak 5 yıllık gümrük taksitlendirilmesi istedik
leri almış oldukları cevapta bunun kararname ko
nusu olduğu ancak, malların gümrükten teminat
mektubu karşılığında çekilebileceğinin bildirildiği
bunun üzerine, Derince Gümrüğüne iki ayrı ban
kadan alınan ve geçersiz veya asılsızlığı sonradan
anlaşılan teminat mektupları ile malların gümrük
ten çekildiği, daha sonra bu teminat mektuplarının
paraya çevrilmesi gerektiği halde gümrük idaresi
nin bunun yapmadığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın 10 Ocak 1973 gününde teminat mektubunun
paraya çevrilip çevrilmediğini sorduğunu, gümrük
müdürlüğünün, bankalardan teminatın paraya çev
rilmesini istediklerinde, teminat mektuplarının ger
çek olmadığı belirtilmiştir.
Gümrük alacağının tahsili için ne yapılacağı ba
kanlıktan sorulmuş bu konuda on ay sonra bir so
ruşturma açılmıştır.
Yukarıya aktarılan gazete haberinde, eski Dış
Ekonomik İlişkiler Bakanı Özer Derbil ve bu süreç
te görev alan Gümrük ve Tekel Bakanları (1971 -
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1974) döneminde görev alan her iki yıl dâhil) H. ı makam otomobilini çok lüks ve gayriiktisadî bularak
Özalp, F. Çelikbaş, M. Türkmenoğlu haklarında, j kendisine küçük tip ve ekonomik bir makam otomo
bili tahsis edilmesini istediği ve bunun TRT ve ba
görevleri ile ilgili işlerinden dolayı sorumluluklarını
sında günlerce kamuoyuna duyurulduğu hafızalarda
gerektirir gözükmektedir.
dır. O tarihlerde, Sayın Bakanların da bu konuda
Bu bakımdan, meselenin soruşturma konusu ya
Başbakana paralel beyanları basında yer almıştır.
pılarak Elektrofer firmasına, gerekli teşvik belge
lerinin ve ithal izinlerinin ne zaman ve hangi etken
2. Hakikatte bu beyanlar sadece TRT haber bül
lerle verildiğinin gümrüklerde, alınan teminat mek
tenlerinde ve gazete sayfalarında kalmıştır. İki gün
tuplarının nakde çevrilmeyiş nedenlerinin saptana
den beri de Ankara'da yayınlanan bir günlük gaze
rak suçlu bulunmaları halinde, yüce divana şevkle
te bu beyanların aslında samimiyetten tamamiyle
ri uygun olacaktır.
uzak olduğunu gösteren ve suç vasfı taşıyan bir ola
yı ortaya koymuş bulunuyor.
Bahse konu fiiller Türk Ceza Kanununun 240
ve diğer ilgili (T. C. Kanunu ile ilgili olarak 1567
3. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cahit Kaysayılı Kanun hükümleri dahil) maddeleriyle ilişkili j ra'nın, resmî otomobille C. H. P. nin propoganda ge
dir.
zilerine katıldığına dair haber ve resimler daha önce
Gereğinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
de, Devletin iştiraki bulunan bir bankanın idare mec
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca
lisi âzası bulunduğu sırada basında yer almıştı.
yapılmasını arz ederiz.
4. İki gündür basında yer alan haber ve resim
Saygılarımızla.
ler
ise, Sayın Kayra'nın bu tutumunun daha da vaKocaeli Üyesi
Ankara Senatörü
himleşerek
devanı ettiğini göstermektedir.
Hikmet tşmen
Turgut Cebe
5.
Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cahit
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
Kayra da Bakanlığının ilk günlerinde küçük tip ma
Özer Derbil
kam otomobili kullanma aldatmacasına katılmış ve
BAŞKAN — Okunan bu önerge hakkında Ana
bir (Station Renault )otomobil seçerek Bakana ait
yasanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç
0024 No. lu kırmızı plâkayı bu otomobile taktırmıştüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir Meclis so
tır.
ruşturması açılmasının gerekli olup olmadığını in
6. Bir süre sonra, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
celemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi So
kanlığına bağlı Türkiye Kömür İşletmeleri Genel
ruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurul
Müdürlüğüne ait 1971 model, 06 FU 956 plâka No. lu
masını, komisyonun çalışma süresinin üye seçimi ta
lüks (Chevrolet) otomobil de Bakan Kayra'nın emririhinden başlamasını ve ilgili Bakanın, komisyona I ne verilmiştir. Bakan Cahit Kayra, bu resmî otomo
yazılı görüşlerini üye seçimi tarihinden itibaren 15
bili, halkın dikkatini çekmeden hususî işlerinde kul
gün içerisinde bildirmesi hususunu Yüce Heyetin
lanabilmek için resmî plâkanın değiştirilmesini ar
onayına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
zu etmiştir. Bir kamu kuruluşu olan T. K. İ. ne ait
yenler... Kabul edilmiştir.
resmî otoya, özel plâka verilmesi kanunen mümkün
I değildir. Bakan Sayın Kayra bunun da çaresini bul18. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 12 ar
j muştur, siyah zemin üzerine beyaz harf ve rakamlar
kadaşının, T. K. İ. Genel Müdürlüğüne ait resmî oto
I taşıyan resmî plâkanın rengi değiştirilmiş, beyaz zenun plâkasını değiştirerek özel işlerinde kullandığı ve
I min üzerine siyah rakam ve haf taşıyan özel plâka
bu eylemin, Taşıt Kanununun 14 ve 16 ncı, T. C. Ka
I haline getirilmiştir. Böylece T. K. İ. ne ait 1971 monununun 240 ile 350 nci maddelerine uyduğu iddiaj del lüks Chevrolet marka resmî otomobil, 06 F U 956
sıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Cahit
I plâka No. lu özel otomobil görüntüsüne sokulmuş
Kayra hakkında bir Meclis soruşturması
açılmasına
tur. Bakan, bu suretle mezkûr otomobili, dikkati çekdair önergesi. (9/37)
I meden, özel işlerinde çalıştırmak, aile fertlerinin geBAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.
I zip tozmalarını sağlamak, C. H. P. nin propoganTürkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı I da işlerinde kullanmak imkânını bulmuştur.
I
7. Olayın 2 gündür basında yer alması üzerine
Başkanlığına
1. C. H. P. - M. S. P. Koalisyon Hükümeti I de T. K. İ. ne ait olan bu otomobilin, plâkası çıkakurulduğu günlerde Sayın Başbakan Bülent Ecevit'in I rılarak, yerine 0024 No. lu kırmızı plâka takılmıştır.
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8. A) T. K. İ. ne ait resmî otomobili bakanın
kullanması kanunsuzdur.
B) Resmî hizmete ait aracın, bakan tarafından
özel işlerde kullanılması ve aile fertlerinin emrine ve
rilmesi 237 No. lu Taşıt Kanununa aykırıdır.
C) Bakanın, özel işlerinde rahatlıkla kullanabil
mek için resmî aracın plâkasında özel otomobil gö
rüntüsü veren değişiklik yaptırması ile kanunlarımı
za göre sahtekârlık suçunu teşkil eder.
9. Bu fiiller, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Cahit Kayra hakkında Taşıt Kanununun 14 ve 16
ncı maddeleriyle Türk Ceza Kanununun 240 ve 350
nci maddesi gereğince takibat yapılarak tecziyesini
gerektirir niteliktedir.
Bu sebeplerle Anayasanın 90 -ve T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri gere
ğince Enerji ve Tabiî Kayanaklar Bakanı Cahit
Kayra hakkında Meclis soruşturması açılmasına ve
yapılacak soruşturma sonunda mahkeme edilmek üze
re Yüce Divana şevkini arz ve talep ederiz.
7 . 11 . 1974
içel milletvekili
İçel Milletvekili
ibrahim Göktepe
Rasim Gürsoy
Kastamonu Milletvekili
Tekirdağ Milletvekili
Mehdi Keskin
Nihan İlgün
Denizli Milletvekili
Adana Milletvekili
Rıza Gençoğlu
Yılmaz Hocaoğlu
Tokat Milletvekili
İzmir Milletvekili
Feyzullah Değerli
İsmail Taşlı
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Kocaeli Milletvekili
Sabri Yahşi

Kars Milletvekili
Cemil Ünal

İzmir Milletvekili
Yücel Dirik

Konya Milletvekili
Oğuz Atalay

İsparta Milletvekili
Mustafa Cesur
BAŞKAN — Takdim olunan bu önerge hakkında
da Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Mec-:
lisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 14 ncü maddesi
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasının gerekli
olup olmadığını incelemekle görevli Türkiye Büyük
Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu ku
rulması gerekmektedir.
Adı geçen komisyonun 16 üyeden kurulmasını,
komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihinden
başlamasını ve ilgili bakanın komisyona yazılı gö
rüşlerini üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde
bildirmesi hususunu Yüce Heyetin onayına, sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, gündemin seçimler bölümünde yer
alan Soruşturma Hazırlık komisyonlarına gruplarca
gösterilecek adaylar henüz tamamlanmadığından bu
maddenin uygulanması imkânı yoktur.
Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısı
gündeminde görüşülecek başka madde kalmamıştır^
Birleşimi kapatıyorum efendim.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik toplantısı
GÜNDEMİ
2 NCİ BİRLEŞlM
4 . 12 . 1974 Çarşamba
Saat : 15,00
1. — BAŞKANLİK DİVANININ SUNUŞLARİ
1. — Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde ev
velce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin 5 . 1 . 1975
günü saat 24.00'e kadar uzatılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi (3/129)
2. — İçeJ eski Milletvekili Celâl Kargıh'nın, İkin
ci Beş Yıllık Plan döneminde kalkınma fonu adı al
tında harcanması lâzımgelen meblâğın sarfedilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve bu eyleminin T. C.
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/15)
3. — Giresun, (Konya eski) Milletvekili İ. Etem
Kılıçoğlu'nun, kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, nüfuz
ticareti, vazifeyi suiistimal, yakınlarına menfaat temi
ni, Hazineyi zarara uğrattığı ve yetkilerini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin T. C. K. nunun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyle, eski Başbakan Süleyman
Demirel hakkında bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesi (9/20)
4. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada görevini
kötüye kullanmak iddiasıyle, Çanakkale Milletvekili
Refet Sezgin hakkında Meclis Soruşturması yapılma
sına dair Başbakanlık yazısı (9/21)
5. — İçel eski Milletvekili Celâl Kargıh'nın, gö
revini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eyle
minin T. C. K. nunun 230 ncu maddesine uyduğu
iddiasıyle Maliye eski Bakanı sait Naci Ergin hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gesi (9/22)
6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi Bil
gen ve 4 arkadaşının, İçel ili Gülnar Belediyesinde
yolsuzluk ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı ve bu
eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyle İmar ve İskân eski Bakanı Haldun
Menteşeoğlu hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair önergesi (9/23)
7. — Manisa Milletvekili Veli Bakırh'nın, siyasî
emniyet bakımından ağır bir suçla muhakeme edilen
kişilerin yurt dışına çıkmalarında görevini ihmal etti

ği ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle
İçişleri eski Bakanı Ferit Kubat hakkında bir Meclis
Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/24)
8. — Konya eski Milletvekili Sadi Koçaş'ın, T. C.
Kanununun 240 ncı maddesine uyan, adının afyon ka
çakçılığına karıştığına dair haberlerin ve iddianın ay
dınlığa kavuşturulması bakımından eski Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı olan kendisi hakkında
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi
(9/25)
9. — Adana eski Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun, üreticinin ürünlerinin ve tarımla uğraşanların
emeğini değerlendirmek için gereken tedbirleri alma
dığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 240
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Ticaret eski Bakanı Naim Talû hakkında bir Meclis Soruşturması
açılmasına dair önergesi (9/26)
10. — Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim
Cop'un, parlamenterin Anayasa teminatı altındaki
hakkının kullanılmasına müdahalede bulunan memur
larını cezalandırmamak suretiyle bu eyleminin T. C.
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyle Orman eski Bakanı Selâhattin İnal hakkın
da bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önerge
si (9/27)
11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit
Köker'in, kanunsuz tasarruflarda bulunduğu ve bu
eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Ba
kanı İhsan Topaloğlu hakkında bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair önergesi (9/28)
12. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Selâhat
tin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu kararlarının
tatbikinde fertlere eşit muamele yapmamaları sure
tiyle Anayasanın 12 nci maddesini ihlâl ettikleri ve
bu eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyle Maliye eski Bakanları Mesut
Erez, Sait Naci Ergin ve Ziya Müezzinöğlu hakla
rında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gesi (9/29)
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13. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Cemallettin İnkaya ile Bursa Milletvekili Cemal Külahlı'nın, takibettiği yanlış enerji politikası
yüzünden
Devleti büyük zarara uğrattığı ve' bu eyleminin T. C.
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu hakkında bir Meclis Soruşturması
açılmasına
dair önergesi (9/30)
14. — Elâzığ eski Milletvekili Samet Güldoğan'ın,
Karakaya Baraj yolunun güzergâhını değiştirerek eko
nomi ve sanayimize zarar verdiği ve bu eylemlerinin
T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyle eski Başbakan Süleyman Demirel ile
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski bakanları Sabit Os
man Avcı, Nahit Menteşe ve Nuri
Kodamanoğlu
haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair
önergesi (9/33)
15. — İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, üni
versitelerarası giriş sınavı sorunlarının çalınmasına sebebolmak ve sınavları iptal etmemekle görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 230
ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Millî Eği
tim eski Bakanı'Orhan Dengiz hakkında bir Meclis
Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/34)
16. — Trabzon eski Milletvekili Necati Çakıroğlu'nun, Devlet
imkânlarını kötüye kullanarak iş
adamlarına menfaat temin ettiği ve bu eylemin T. C.
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu
iddiasıyle Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nuri Bayar hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına da
ir önergesi (9/35)
17. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
Seçilen Üyesi Özer Derbil ve iki arkadaşının, Elektrofer Firmasına gerekli teşvik belgelerinin ve ithal
izinlerinin verilmesi ile alınan teminat mektuplarının
paraya çevrilmesinde görevi kötüye kullandıkları ve
bu eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesi
ile 1567 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine uyduğu
iddiasıyle Dış Ekonomik İlişkiler eski Bakanı Özer
Derbil, Gümrük ve Tekel eski bakanları Haydar
Özalp ve Fethi Çelikbaş ile Gümrük ve Tekel Ba
kanı Mahmut Türkmenoğlu haklarında bir Meclis
Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/36)
18. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 12
arkadaşının, T. K. İ. Genel Müdürlüğüne ait resmî

otonun plâkasını değiştirerek özel işlerinde kullandı
ğı ve bu eylemin, Taşıt Kanununun 14 ve 16 ncı,
T. C. Kanununun 240 ile 350 nci maddelerine uy
duğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Ba
kanı Cahit Kayra hakkında-bir Meclis Soruşturması
açılmasına dair önergesi. (9/37)
2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR
3. — SEÇİMLER
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in memle
keti bir iç badireye götürebilecek tertiplere sebebi
yet verdiği ve bu eyleminin T. C. Kanununun 228
ci maddesine uyduğu iddiasıyle İçişleri eski Bakanı
Faruk Sükan hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/10)
2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalây'm, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde müfettiş
lerce tespit olunan kredi ve inşaat yolsuzluğu ile ilgili
dosyayı savcılığa intikal ettirmemek suretiyle göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Enerji
ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Nuri Kodamanoğlu
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi (9/31)
3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürünün
Kömür Satış ve Tevzi Programına aykırı
hareket
ederek ve bazı usulsüz tasarrufları ile kurumu zara
ra uğrattığı halde bu şahsın görevinde
kalmasını
sağladıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 240
ncı maddesine uyduğu iddiasıyle eski Başbakanlar
dan Ferid Melen ile Naim Talû haklarında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına dair önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na üye seçimi (9/32)
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GEREĞİNCE
BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ SORULAR
5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK K A N U N
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK
TEKLİFLERİ
6. — KANUN TASARI VE
TEKLİFLERİYLE
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ
7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR

