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TUTANAK DERGİSİ 

11 nci Birleşim 

2.7. Î97S Çarşamba 

töîNDE KİLER 

Sayfa 

I. — Geçen tutanak özeti 240:241 

II. — Gelen kâğıtlar 241:242 

III. — Yoklama 242 
IV. — Başkanlık Divanının Genel Kurula su

nuşları 243 

1. — Millet Meclisi İdareci üyeleri Gümüş
hane Milletvekili Mustafa Karaman, Kastamo
nu Milletvekili Hasan Tosyalı, Rize Milletve
kili Sami Kumbasar ve Cumhuriyet Senatosu 
idare amirleri C. S. Tabiî Üyesi Suphi Gürsoy-
trak ile C. S. Zonguldak Üyesi Tarık Remzi Bal-
tan'ın, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 14 ncü maddesinin değiştirilmesine iliş
kin İçtüzük teklifi (2/1) (İçtüzük Geçici Karma 
Komisyonu kurulmak üzere) 243 

2. — Ankara, İstanbul, Adana ve İçel ille
rinde evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyöneti
min 5 . 8 . 1975 günü saat 24.00'e kadar uzatıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi (3/145) 243: 

248,248:261,268:273 

Sayfa 
3. — Romanya Parlamento Heyetinin Ge

nel Kurul salonuna gelmesi dolayısıyle, kendi
lerine «Hoş geldiniz» denilmesi. 248 

4. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
18 arkadaşının, Kooperatif Birliklerinde yaptığı 
kanunsuz tasarruflarla görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakanı 
Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ve T. B. 
M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/47) 261:264 

5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 3 arkadaşının, yasa dışı tutumu ile yet
ki ve görevini kötüye kullanan ve bu eylemi
nin T. C. Kanununun 210, 228 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiası ile Gümrük ve Tekel 
Bakanı Orhan Öztrak hakkında Anayasanın 
90 ncı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/48) 264: 

265 
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Sayfa 
6. — Rize Milletvekili Cevat Yalçın'ın, 

(9/40) numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/57) 265: 

266 
V. — Görüşülen işler 266 
1. — C. Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bilgen ve 

4 arkadaşının, Gülnar Belediyesinde yolsuzluk 
ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyle 

Takip ettiği yanlış enerji politikası yüzünden 
Devleti büyük zarara uğrattığı iddiasıyle Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar eski Bakanı ihsan Topaloğlu hak
kında kurulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna (9/30) yeniden 30 günlük süre verilmesi 
hakkındaki Komisyon Başkanlığı tezkeresi ile, 

Görev taksimi yapmamış bulunan; 
(9/37) esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

eski Bakanı Cahit Kayra hakkında, 
(9/39) esas numaralı, Köy işleri ve Kooperatifler 

eski Bakanı Mustafa Ok ile Maliye eski Bakanı De
niz Baykal haklarında, 

(9/40) esas numaralı, Gümrük ve Tekel eski Ba
kanı Mahmut Türkmenoğlu hakkında, 

(9/41) esas numaralı, Ticaret eski bakanları Fe-
him Adak ile Halûk Cillov haklarında, 

(9/42) esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
eski Bakanı Cahit Kayra hakkında, 

(9/43) esas numaralı, Millî Eğitim eski Bakanı 
Mustafa Üstündağ hakkında; 

Birer Meclis Soruşturması açılmasına dair Soruş
turma Hazırlık Komisyonlarına yeniden 30'ar gün
lük süre verilmesi. 

Kabul edildi. 
Ankara, İstanbul, Adana ve îçel illerinde evvelce 

ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 5 . 7 . 1975 gü
nü saat 24.00'e kadar uzatılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/142), yapılan görüşmelerden sonra kabul 
olundu. 
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Sayfa 
eski İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğ-
lu hakkında, Anayasanın 90 ncı, Türk Ceza 
Kanununun 240 ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 ne i maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gesi ve 23 numaralı T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporu (9/23) (S. Sayısı : 
87 ve 87'ye 1 nci ek) 266:267,274:279 

Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, kimyevî güb
re fiyatlarının tespitinde tutarsız davranışlarıyle Ha
zineyi zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin T. C. Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Er-
bakan, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Bayındır
lık Bakanı Fehim Adak, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanı Korkut Özal ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Abdülkerim Doğru (9/44), 

Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, dün
ya hampetrol fiyatları düşme kaydederken, bazı ya
bancı petrol şirketlerine yüksek fiyatla ithal izni ve
rerek, Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
T. C. Kanununun 229 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâ-
hattin Kılıç (9/45), 

Erzincan Milletvekili Hüsamettin Atabeyli ile 
Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, bazı ya
bancı petrol şirketlerine tanınan indirim oranlarını 
düşürmek suretiyle Hazineyi zarara uğrattıkları ve bu 
eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle Maliye eski Bakanı Deniz Baykal 
ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Cahit Kay
ra (9/46), 

Haklarında birer Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin, önergeleri okundu, kurulacak Soruşturma Ha-; 
zırlık komisyonlarının 16'şar üyeden teşkili, komis
yonların çalışma sürelerinin üye seçimi tarihinden 
başlaması ve ilgili bakanların yazılı görüşlerini üye 

...>.—^>#-<^—<». 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 
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seçimi târihinden itibaren 15 gün içinde vermeleri 
kabul olundu. 

(9/21) esas numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunda açık bulunan bir üyeliğe, D. P. Grupun-
ca aday gösterilen Samsun Milletvekili Hilmi Türk
men seçildi. 

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 hakkın
da kurulan 25 numaralı (9/25) (S. Sayısı : 95) ve 

Giresun, (Konya eski) Milletvekili t. Etem Kılıç-
oğlu'nun, kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, nüfuz ti
careti, vazifeyi suiistimal, yakınlarına menfaat te-

. Teklif 
1. — Millet Meclisi idareci üyeleri Gümüşhane 

Milletvekili Mustafa Karaman, Kaistam'onu Milletve
kili Hasan Tosyalı, Rize Milletvekili Sami Kumlba-
sar ve Cumhuriyet Senatosu İdare amirleri C. S. Ta
biî Üyesi Suphi Gürsoytrak ile C. S. Zonguldak Üye
si Tarık Remzi Baltan'ın, T. B. M. M. 'Birleşik Top-
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin değiştüritane-
sine İlişkin İçtüzük teklifi (2/1) (İçtüzük Geçici Kar
ma Komisyonu kurulmak üzere) (GÜNDEME) 

Raporlar 

2. — C. Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bilgen ve 4 ar
kadaşının, Gülnar Belediyesinde yolsuzluk ve kanu
na aykırı işlemler yapıldığı iddıasıyle eski İmar ve 
İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu hakkında, Anaya
sanın 90 ncı Türk Ceza Kanununun 240 ve T. B. M. 
M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına daıir 
önergesi ve 23 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/23) (S. Sayısı : 87 ve 
87'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 28 < 6 . '1972, 
n . û , 1975) (GÜNDEME) 

3. — İçel M illet vekili İbrahim Göktepe ve 15 ar
kadaşının, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunu 
Anayasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın 
esaslarından uzaklaştırdığı ve bu eyleminin Türk Ce

mini, Hazineyi zarara uğrattığı ve yetkilerini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle eski Başbakan Süley
man Demirel hakkında kurulan 20 numaralı (9/20) 
(S. Sayısı : 88 ve 88'e 1 nci ek) 

Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporları kabul 
edildi. 

Birleşime saat 18.18'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Yozgat 

Ahmet Çakmak İlhamı Çetin 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver Akova 

za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, 
eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 
90 ncı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına 'ilişkin önergesi ve 38 numaralı T. B. M. M. 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/38) (S. 
Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 12.6.1975) (GÜN
DEME) 

4. — Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim Cop' 
un, Parlamenterlerin Anayasa teminatı altındaki hak
kının kullanılmasına müdahalede 'bulunan memurları
nı cezalandırmamak suretiyle, eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyle Orman eski Bakanı Selâhatîtin İnal hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantıss 
İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis So
ruşturması .açılmasına dair önergesi ve 27 numaralı 
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu rapo
ru (9/27) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 12. 6 .1975) 
(GÜNDEME) 

5. — Adana eski Milletvekili Ali Rıza Güll'üoğlu' 
nun, Üreticinin ürünlerinin ve tarımla uğraşanların 
emeğini değerlendirmek İçin gereken tedbirleri alma
dığı ve 'bu eyleminin T. C. K. nun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu İddiasıyle, Ticaret eski Bakanı 
Naıim Talû hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

13 . 6 . 1975 Cuma 
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M. M. Birfeşiik Toplantısı Mtüzüğünün 12 ndi mad
desi uyarınca 'bir Meclis Soruşturması açılmasına 'dair 
önergesi ve 26 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/26) (S. Sayısı : 98) (Da
ğıtma tarihi : 1 2 . 6 . 1975) (GÜNDEME) 

6. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevini 
kötüye kullanmak ve bu eylem'ihin Türle Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu Mdiasıyle Ça
nakkale Mülletvekili Refet ••Sezgin hakkında, Anaya
sanın 90, 147 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğün 12, 13 ncü maddeleri uyarınca Meclis So
ruşturması yapılmasına dair Başbakanlık yazısı ve 
21 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu (9/21) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma Ta
rihi : 12 . 6 . 1975) (GÜNDEME) 

7. — C . Senatosu Ordu Üyesi Selâhaütin Acar'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Kararlarının tat'bMnde 
fertlere eşit muamele yapmamaları (suretiyle Anaya
sanın 12 nci maddesini ihlâl ettikleri ve bu eylemle
rin in Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu idd'iasıyle Maliye eski Bakanları Mesut Erez, 
Sait Naoi Ergin ve Ziya Müezzinoğlu haklarında 
Anayasanın 90, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca biir Meclis So

l ü — 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla- I 
çaktır. Sayın üyelerin anahtarları çevirdikten sonra 
beyaz düğmelere basmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Yeni gelen ar
kadaşlarımın yoklamaya iştirak etmelerini rica ediyo
rum efendim, 

ruşturması açılmasına dair önergesi ve 29 numaralı 
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu Raporu 
(9/29) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 13 .6 . 1975) 
(GÜNDEME) 

8. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Kanunsuz tasarruflarda 'bulunduğu ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Baka
nı İhsan Top al oğlu hakkın da Anayasanın 90 ve 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması
na dair önergesi ve 28 numaralı T. B. M. M. Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/28) (S. Sayısı : 
101) (Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1975) (GÜNDEME) 

9. — Trabzon eslkl Mdlletvekili Necati Çakıroğlu' 
nun, Devlet imkânlarını kötüye kullanarak iş adam
larına menfaat temin ettiği ve bu eylem'inin Türk 
Ceza Kanununun '230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyle, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nuri 
Bayar hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 35 numaralı T. B. M. M. Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu raporu (9/35) (S. Sayısı : 
102) (Dağıtma tarihi : 13.6.1975) (GÜNDEME) 

• 

I Yoklamaya katılmayan arkadaşlarım varsa, lüt
fen yoklamaya katılsınlar efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir efendim. 

j Komisyonlardaki arkadaşlarımızla birlikte çoğun
luğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçiyorum, 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Zekâi Yaylalı (Erzurum) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısının 11 nci Birleşimini açıyorum. 

KLAMA 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

yın Süleyman Genç, Sayın İbrahim Akdoğan, Sayın 
Fahri Özçelik, Sayın Hüseyin Abbas, Sayın Enver 
Akova, Sayın Ali Yılmaz. 

Hükümet adına İçişleri Bakanı Sayın Asiltürk, bu
yurun efendim. 

Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır efendim. 

1. — Millet Meclisi idareci üyeleri Gümüşhane 
Milletvekili Mustafa Karaman, Kastamonu Milletve
kili Hasan Tosyalı, Rize Milletvekili Sami Kumbasar 
ve Cumhuriyet Senatosu İdare Amirleri C. S. Tabiî 
Üyesi Suphi Gürsoytrak. ile C. S. Zonguldak Üyesi 
Tarık Remzi Baltan'in T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ilişkin İçtüzük teklifi (2/1) (İçtüzük Geçici Karma 
Komisyonu kurulmak üzere) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sunuşlar» kısmı
nın birinci bölümünde yer alan İçtüzük teklifini gö
rüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 29 ncu maddesi gereğince ku
rulacak İçtüzük Geçici Karma Komisyonunun kuv
vet oranlarına uygun olarak; 8 Cumhuriyet Senatosu 
üyesi, 8 Millet Meclisi üyesi olmak üzere 16 üyeden 
kurulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

2. — Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde ev
velce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 5.8.1975 
günü saat 24.00'e kadar uzatılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi (3/145) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 ne i kısmına geçiyo
ruz. 

Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde evvelce 
ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 5 . 8 . 1975 günü 
saat 24.00'e kadar uzatılmasına dair Başbakanlık tez
keresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kıbrıs'la ilgili genel durumun gerginliğini sürdür
mesi ve içgüvenlik nedeni ile halen Ankara, İstanbul, 
Adana ve İçel illerinde uyguanmakta olan Sıkıyöne
timin 5 . 8 . 1975 günü saat 24'e kadar bir ay süre ile 
uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 
Bakanlar Kurulunca 30 . 6 . 1975 tarihinde uygun gö
rülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

BAŞKAN — Konu üzerinde söz alan arkadaşla
rımın isimlerini okuyorum. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Turgut Cebe, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Fikret 
Gündoğan; şahıslan adına Sayın Mehmet Feyyat, Sa-

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara Milletvekili) — Muhterem Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

Kıbrıs'ta ENOSİS taraftarlarının 15 Temmuz 1974 
tarihinde giriştikleri darbe hareketinin meydana ge
tirdiği bunalım üzerine, 20 Temmuz 1974 tarihinde 
14 ilimizde sıkıyönetim ilân edildiği, Yüce Meclisin 
sonradan aldığı kararlarla Ankara, Adana, İstanbul 
ve İçel illerine inhisar ettirilen sıkıyönetim uygulama
sının 5 Temmuz 1975 günü sona ereceği yüksek- ma
lûmlarıdır. 

Ancak, Hükümetimizce geçtiğimiz bir ay içerisin
de Kıbrıs'ta ve ülkemizde meydana gelen olayların 
genel bir değerlendirmesi yapılmış ve aşağıda arz ve 
izahına çalışacağım gerekçelerle halen dört ilimizde 
sürdürülmekte olan sıkıyönetimin bir ay daha uzatıl
ması hususunun Yüce Meclisin onayına sunulmasına 
karar verilmiştir. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 

Kıbrıs'ta ENOSİS'i gerçekleştirmek amacıyle 
15 Temmuz 1974 tarihinde girişilen darbe hareketi
nin, bir yandan Kıbrıs'ın bağımsız varlığını, diğer 
yandan soydaşlarımızın güvenliğini tehdit edecek ge
lişmeler göstermesi üzerine; Hükümetimizin milletler
arası antlaşmalarla yüklendiği sorumluluğu yerine ge
tirmek üzere kararlaştırdığı harekât Kahraman Si
lâhlı Kuvvetlerimizin başarısı ile sonuçlanmıştır. 

Bu noktadan sonra Kıbrıs'taki soydaşlarımızın 
güvenliğini teminat altına alacak devamlı bir barışın 
sağlanmasına matuf bütün teşebbüsler desteklenmiş, 
bu amaçla yapılacak toplumlararası görüşmeler teş
vik edilmiştir. 

Kıbrıs anlaşmazlığına müzakere yoluyle barışçı bir 
çözüm bulunması başlıca hedefimiz olmuştur. Bu 
amaçla Yunanistan Hükümeti ile Başbakanlar ve 
Dışişleri bakanları seviyesinde toplantılar yapılmıştır. 

Hükümetimiz bu toplantılarda daima Kıbrıs'ın 
müstakbel statüsünün her şeyden önce burada yan-
yana yaşayan iki, toplum arasında ve eşit şartlar al
tında yapılacak görüşmelerle tespit edilebileceği gö
rüşünü muhafaza etmiş ve Sayın Rauf Denktaş ile 



T. B. M. M. B : 11 2 . 7 . 1975 O : 1 

Sayın Klerides arasında yapılan Viyana görüşmeleri 
de bu ölçüler içerisinde cereyan etmiştir. 

Kıbrıs bunalımına uygun bir çözüm şekli bulun
ması istikametindeki bu gayretlere rağmen, memnuni
yet verici bir sonuca ulaşıldığını söyleyebilmek maa
lesef bugün için mümkün değildir. Kıbrıs Rum top
lumu içerisindeki aşırı unsurların Kıbrıs'taki soydaş
larımızın güvenliğini tehdit edebilecek çaba ve beyan
ları ve Kıbrıs'ta cereyan eden, dünya kamuoyunca da 
bilinen müessir olaylar devam etmekte, bu konuda 
hassasiyetle durmamızın haklılığı ortaya çıkmış bu
lunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Başta Kıbrıs bunalımı olmak üzere, karşı karşıya 

bulunduğumuz dış meselelerin millî menfaatlerimize 
en uygun bir tarzda çözülebilmesi her şeyden önce 
Devletimizin içte güçlü ve istikrarlı bir bünyeye sa-
hibolmasını gerekli kılmaktadır. 

Son defa sıkıyönetimin uzatılmasıyle ilgili olarak 
Yüce Meclisinizin huzurunda yapmış olduğum konuş-. 
mamda millî birlik ve bütünlüğümüze müteveccih 
hareketlerin, müessir tedbirler alınmadığı takdirde 
devam edebileceğini ifade etmiştim. Hükümetimizin, 
anarşik hâdiselerin önlenmesi yolunda Anayasa ve 
kanunlar çerçevesinde almış olduğu her türlü müessir 
tedbire rağmen önemli bazı hâdiselerin meydana gel
miş olması, mesele üzerinde ne derece ciddiyetle du
rulması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Geçen bir aylık devre içerisinde Devlet güvenliği 
ve memleket asayişi açısından gerçekten önemli olay
lar cereyan etmiştir. Üniversiteye giriş imtihanlarının 
yapılmasına mani olmak isteyen ve böylece masum 
vatan evlâtlarının en tabiî haklarını kullanmalarına 
mani olan ve onları birbirine düşürmeye çalışan aşırı 
eylemci militanların Ankara'da bazı fakültelerde olay 
çıkararak, devlet güvenlik kuvvetlerine taş, sopa, en 
önemlisi silâhla saldırıya geçmeleri aşırı mihrakların 
yeni bir taktiği olarak sahneye konulmuştur. Bu ara
da, bazı kuruluşların hem rejime, hem Hükümete 
karşı saldırı mahiyetinde olan malûm sloganları muh
tevi bildirileri neşretme faaliyetleri de en yoğun şekil
de devam edegelmiştir. 

Geçtiğimiz bir ay içerisinde bazı işçi kuruluşla
rının 1 5 - 1 6 Haziran 1970 olaylarının yıldönümüne 
rastlayan günlerde gösterdikleri faaliyetler ile, ger
çekleştirmek istedikleri hedeflerini de aşan kanunsuz 
grev denemeleri Anayasa ve rejim aleyhtarı çevrelerin 
memnuniyetini mucip olmuştur. 

Bunun yanında, geçtiğimiz ay içinde siyasî parti 
toplantılarının saldırılı ve üzücü olaylara sahne edil
mesi de iç güvenlik açısından üzerinde hassasiyetle 
durulması gereken bir mahiyettedir. 

Bu hadiseler ve Devletin istihbarat kaynaklarından 
elde edilen bilgiler hür demokratik rejim, millî birlik 
ve ülke bütünlüğümüze müteveccih faaliyetlerin de
vam ettirilme istidadında olduğunu göstermektedir. 

Huzurunuzda genel hatlariyle belirtmeye çalıştı
ğım içteki ve dıştaki bu durum karşısında Hükümeti
miz Sıkıyönetim uygulamasının Ankara, Adana, is
tanbul ve İçel illerinde 5 Temmuz 1975 tarihinden 
itibaren bir ay daha uzatılmasını gerekli görmektedir. 

Yüce Meclisin tasviplerine arz eder, saygılar suna
rım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 
Şimdi, grupları adına söz alan arkadaşlarıma sı-. 

rasiyle söz vereceğim. Söz sırası Demokratik Parti 
Grupu adına Sayın Turgut Cebe'de. 

Buyurun efendim. 
Sayın Cebe, söz süreniz 20 dakikadır efendim. 

D. P. GRUPU ADINA TURGUT CEBE (C. Se
natosu Ankara Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Bundan bir ay önceki sıkıyönetimin uzatılması 
müzakereleri sırasında Grupumuzun görüşlerini izah 
ve ifade eylerken bilhassa bir iki nokta üzerinde İs
rarla ve altlarını kalın çizgilerle çizerek durmuştuk. 

Ezcümle, «Devlet nizamı, sürekli olarak normal 
kanunların ve nizamın dışında, fevkalâde kanunlarla 
ve tedbirlerle tesis ve idame ettirilemez. Ettirilmeye 
çalışılırsa, toplumun düzensiz ve dengesiz, liderlerin 
ve iktidarın ise kifayetsiz olduğu mânası çıkarılır; 
halkta ise bıkkınlık, güvensizlik, bezginlik, sıkıyöne
timin personelinde de bir nevi alışkanlık, muharebe 
gücünde gevşeme, azalma husule gelebilir» demiştik. 

Diğer taraftan, devlet adamlığının berveçhi peşin 
bir sanat olduğunu; ahlâkiliğinin yanı sıra, bilhassa 
bu önemli ve büyük sanatta kazanılacak muvaffaki
yetin, sosyal ilimlerin verileriyle işbirliğine bağlı bu
lunduğunu; iktidarın tarzı teşekkülü itibariyle Devleti 
normal kanunlarla idare edebilecek gerek dışta, ge
rek içte her yönden tutarlı ve millî bir politika takip 
edecek güçte olmadığını; bu yüzden de anormal ça
relere başvurmaya her an hazır bulunduğunu, bütün 
bunlara rağmen, kendisine son bir fırsat verilerek, 
devlet adamlığının ve devlet idaresinin gerektirdiği 
sınırlar içine girilmesini önermiş, bunun için de son 
defa olmak üzere Grupça sıkıyönetime beyaz oy ve-: 
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receğimizi ifade eylemiş ve o yolda hareket etmiş 
idik. 

Heyhat, sayın parlamenterler, aradan bir aylık bir 
zaman geçmesine rağmen, dış politikadaki seyir hak
kında yalınkat, klasik, gecikmiş hariç, bu yolda müs
pet bir adım atıldığına şahit olmayı bir tarafa bıra
kın, aksine, sıkıyönetimin sanki memleketin her bö
lümünde tatbikinin gerekli olduğuna insanı inandıra
cak yeni yeni hadiselerle yüzyüze gelinmiştir. 

Bu yeni hadiselerin meydana gelişini, halin ica
bı normal saymak mümkün değildir. Bu, düpedüz 
iktidarın iktidarsızlığının alâmetidir. Bir taraftan dev
let idaresine renkli, akla değil, hisse hitabeden söz
lerle, vaatlerle talip olacaksın ve kuruluşunu da ya
malı bohça misali tamamlayacaksın, ondan sonra da 
vatandaşın huzuruna çıkıp, istikbalin gittikçe karar-
tılmasına rağmen, hesapsız, tutarsız ifade ve beyan
larla aydınlık göstermeye çalışacak, ucuzluk, bolluk
tan dem vuracaksın ve her vilâyette sınırı, çapı ast
ronomik rakamlara varan, fabrika, tesis ve araç vaat
lerinde bulunacaksın; ama bunlar planlı imiş, plan
sız imiş kime'ne.; 

Milleti, «dinli, dinsiz» şeklinde tefrike tabi tuta
caksın, milliyetçilik ve millilik kisvesi altında vatanı 
etkin grupların yaşadığı bölge olarak nitelendirecek
sin, sonra da Türkiye'nin en disiplinli, en büyük ve 
yaygın taraftar kitlesine sahip parti ve partileri ola
rak kendini dev aynasında görme ve gösterme eyili-
mine gireceksin ve de masa altından ve masa üstün
den de gayri millî, gayri ciddî çabaları sürdüreceksin 
ve arkasından da, sıkıyönetimi dış ve iç tehlikeler do-
layısiyle kalkan ittihaz adip, «muktedirim, o halde 
iktidarım» diyeceksin. Bu mümkün değildir ve izahı 
gayri kabildir. Hatta hem kendisini iktidarda sanan
lar için, hem de memleket için tehlikelidir. O halde ne 
yapılmalıdır? 

Muhterem senatörler ve milletvekilleri, şimdi ifa
de edeceğimiz hususları bu Parlamento çatısı altında 
resmî ve gayri resmî dokuz senedir izah etmeye çalış
tık. Muhataplarımız arasında yöneticiler, devlet adam
ları hatta başbakanlar da vardır. Anlatabildik mi, 
anlaşıldı mı, anlaşabildik mi bilemiyoruz, ama biz 
yine tekrarlamakta fayda vardır diyor ve devam edi
yoruz. 

Önce Anayasanın sınırları dahilinde iktidar ve mu
halefet olabilme alışkanlığına sahip olunmalıdır muh
terem arkadaşlar. Bilhassa iktidar ve iktidar başları 
bir flarmoni orkestra şefi misali devlet organizasyo
nu ile en iyi ve tutarlı ilişki içinde bulunmak zarure-

tindedirler. Orkestradaki her enstrümanın bir değer 
olduğunu nasıl ki şef kabul etmek durumunda ise, 
devlet idaresinde görev almış bulunanların da Ana
yasa müesseselerini ve devlet organizmasının aynı şe
kilde değerlendirmesi icap edecektir. Aksi halde top
lumda ahenk yerine bir nevi curcuna meydana ge
lir, tıpkı bugünkü gibi. 

Devlet adamı, hukuk anlayışından asla uzak kal
mamalıdır. Toplumun düzenli ve dengeli bir organi
zasyon halinde yönetilmesi, toplumun entegrasyonu
nu korumak ve sağlamaya çalışmakla. olur. Halkı 
ırk, milliyet, mezhep veya sınıf klişeleri, «dost düş
man», «ilkel - modern», «aşağı - yukarı» tabaka ha
linde görerek idare etmeye kalkmak ne idare edeni, 
ne de idare edilenleri selâmete götürmez. 

Devlet adamı, ağzından çıkanı evvelâ kendi kula
ğı ile dinlemek mecburiyetindedir. Devlet adamlığı, şi
kâyetlere kulak vermek, tenkitlerden ders almaya ça
lışmaktır. Müspet tenkitlerde bulunanları yıkıcılıkla 
vasıflandıranlar devlet adamı hüviyetinde olamazlar. 
«Herşeyi ben bilirim» düşüncesinde olan, şahsî çıkar 
hesapları içinde olup. da «hedefe götüren her yol 
meşrudur» formülü ile hareket edip «Devlet ediyo
rum» zannındâ bulunanlar şayet bugün de toplumu
muzda görülüyorsa bunu memleketimizin makûs ta
lihine bağlamak mı gerekecektir bilemiyorum? 

Yöneticileri ikaz ediyoruz: Toplumun tümüne de
ğer veriniz. Âdil olunuz, ancak bu yolla millî birliği 
ve beraberliği sağlayabilirsiniz. Bir şahsın aleyhine 
diğer bir şahsı kayırmayınız. Bu sizlere güvenen mü
esseselerin ve fertlerin rakamının artmasını temin et
mez, bilâkis azaltır. Birlik ve beraberlik karşılıklı 
güven duygusunun mevcudiyeti ile mümkündür. İç 
ve dış güvenlik, maddî sebeplerden ziyade psiko - sos
yal amillere bağlıdır. Grupların, fertlerin inançlarına 
köstek olmaya veya inançlarından siyasî çıkar sağla
maya kalkmayınız. Şayet kalkarsanız ya misyoner veya 
istismarcı olursunuz, ama devlet adamı asla olamaz
sınız. Belki bir gün bir şey olursunuz ve en nihayet 
despot veya Führer, eski. bir Demokratik Partili Par
lamenter arkadaşımızın ifadesi ile belki de Bizans 
entrikacısı olursunuz; ama bu ne kadar sürer bilin
mez? En şiddetli tedbirler de alınsa, sıkı yönetimlerle 
de desteklense netice yine aynı olur kanısındayız. Her 
ne hal ise arkadaşlar, söylediklerimiz neticeye ne de
recede müessir olabilir bilemiyoruz; ama bilinen bir 
husus var, o da şudur: Türkiye'nin durumu gerek 
siyasî ve idarî, gerekse ekonomik yönlerden pek iç 
açıcı değildir. Türkiye'nin feraha çıkışı ne sert idarî 
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tedbirlerle, ne de çağın şartlarına uygun düşmeyen 
diplomatik çabalarla mümkündür. Vatandaş tedirgin
dir, piyasa yerinde saymaktadır, nüfus alabildiğine 
çoğalmakta; işsizlik o nispetin üstünde memleketin 
üzerine kara bulut gibi çökmektedir. Bu yetmiyor
muş gibi, ekonomik fonksiyonu küçümsenmeyecek 
mahallerde, toplumu sıkacak, sıkıştıracak, faaliyet 
imkânlarını daraltacak tedbirlerin, davranışların de
vamına lüzum hissedilmesinin manasını anlamak çok 
güç. Bırakın vatandaşın yakasını; onun çalışma gücü
nü azaltmayın, ona ümit verin, ona yardımcı olmaya 
bakın. Önümüzde seçimler var. Seçimler, büyük nis
pette örfî idarenin tatbik gördüğü mıntıkalarda cere
yan edecek. Seçimlerde, tereddüdü, şüpheyi davet 
edecek tutumlardan lütfen sakının. 

Normal hukuk, normal ve fakat sıhhatli ve sami
mî tedbirler her şeyin üstesinden gelir şüphesiz ve bu 
hususta tereddüdünüz olmasın. Münhasıran kendini
zi, münhasıran gruplarınızı düşünmeyin. 

Sıkıyönetimi tavsiye ederken, politik endişelerinizi 
izale edecek tutumlardan sakının. Müesseselerin fonk
siyonunun azalması pahasına onları şahsî ve grup 
amaline hizmete sokmayın. Bundan bir müddet önce 
bir sıkıyönetim tavsiyesinin Parlamentoda bir iktidar 
grupu tarafından ne hale getirildiğini gözlerimizle 
gördük, kulaklarımızla işittik. 

Hâsılı muhterem parlamenterler; herhangi bir hu
susta tavsiyeyi yapan ile kararı veren aynı kurul olur
sa veya aynı kurul hüviyetinde görülürse, o tavsiyeye 
bizim iltifat etmemiz; hele hele realite ile yüzyüze 
gelişimizle mümkün değildir. 

Bu bakımdan, bundan önce de vaatettiğimiz üze
re, Adana, içel, Ankara ve İstanbul gibi illerimizdeki 
sıkıyönetimin uzatılmasına mütedair Hükümet görü
şüne, bir taraftan memleketin, diğer taraftan cepheci-
lerin menfaatini nazarı dikkate alarak iltifat edemi
yoruz. Grupça kırmızı oy kullanacağımızı bilgilerini
ze sunuyoruz. 

v Sayın Başkanı ve Heyeti Âlinizi saygılarımızla se
lâmlıyoruz efendim. (C. H. P. ve D. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebe. 
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

Sayın Fikret Gündoğan'da. Buyurunuz efendim. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar.) 

Sayın Gündoğan, süreniz 20 dakikadır efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (C. Senatosu İstanbul Üyesi) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Sıkıyönetimin bir ay daha uzatılmasına dair Hü
kümet istemlinin müzakeresi sırasında, Cumhuriyet 
Halk Partisi Türküye Büyük Millet Meclisi grupları
nın görüş ve düşüncelerini arz maksadıyle huzurunu
za gelmiş bulunmaktayım. Önceden, müsamaihanıza 
sığınır, saygılarımı arz ederim. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Okunan hükümet tezkeresinden de anlaşılacağı 

üzere, Yüce Meclis bir yıla yakın bir süredir 'devam 
edegelen sıkıyönetim rejiminin 'bir ay daha uzatılması: 
istemiyle karşı karşıyadır. Biraz önce İçişleri Bakanı 
tarafından okunan tezkere aynen; «Kıbrıs'la ilgili ge
nel durumun gerginliğini sürdürmesi ve iç güvenlik 
nedeniyle ilân edilen sıkıyönetimin bir ay daha uza
tılmasını isteriz» şeklindedir. 

Bu tezkere karşısında ilkin istemin yasa] dayanak
ları üzerinde durmak, Anayasa hükümlerine uygun
luk derecesini saptamak ve bu suretle istemin yerin-
delik ve haklilik öğeleri taşıyıp taşımadığını incelemek 
zorunlu olmaktadır. Doğru !bir değerlendirme yapma
mıza yarayan iki kaynaktan biti, bu kez uzatılması 
îstenen sıkıyönetimin ilk ilân edildiği ve Yüce Meclis
çe onaylandığı şekli, içeriği ve gerekçeleridir; diğeri 
de, Anayasa hükümleridir. 

Bilindiği gibi, ülkemizde sıkıyönetim ilk kez 
2d , 7 . 1974 günü saat 18.20'de toplanan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 'bütün partile
rin ve üyelerin oybirliğiyle aldığı ve Kıbrıs Barış Ha
rekâtı nedeniyle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı 
ülkelere gönderilmesine izin veren tarihî bir karar üs
tüne aynı gün ve 10 dakika sonra savaşı gerektirecek 
durumun başgöstermesi gerekçesiyle ilân edilmiş ve 
Meclislerce onaylanmıştır. 

Anayasamız, 124 ncü maddesinde, sıkıyönetim re
jiminin düzenlenmesi konusunda hepinizin bildiği hü
kümleri taşımaktadır. 

Şimdi bu kez uzatılması istenen sıkıyönetimin kö
keninde, temelinde görüldüğü ıgibi, savaş hali, savaşı 
gerektirecek bir durumun başgöstermesi nedeni ve 
gerekçesi yatmaktadır. Kaynağı ve dayanağı bu dere
ce açık ve kesin olan 2Q . 7 < 1974 tarihli sıkıyöne
tim kararının uzatılması istemleri de, ancak bu sınır
lar içinde kalındığı, kaynak ve dayanaklarımdan sap-
tırılmadığı, yani savaşı gerektirecek, bir durumun fil-
hal varlığı halinde Meclisler önüne getirilebilir ve uy
gun ise, onaylanabilir. 

Oysa, Hükümet tezkeresi incelenirse görülmektedir 
ki, uzatma istemi 20 , 7 , 1974 tarihli sıkıyönetime 
neden olan savaş hali veya savaşı gerektirecek bir du-
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rumun filhal varlığı gerekçesine dayandırılmış değil- | 
dir. Hükümet yazısında, Kıbrıs'la İlgili genel duru- I 
mun gerginliğini sürdürmesi ve iç güvenlik nedenaylö 
uzatma isteminde bulunulmuştur. 

İstem nedeni bu olunca, Hükümet bu tutumuyla' I 
kanuna karşı hile metoduna başvurarak Yüce Mec- I 
lisi Mâle teşebbüs etmekte ve Anayasayı ihlâle zorla
maktadır. Kanuna karşı hile girişimlerini kanun ya
pan kurumlara yöneltmek, bağışlanması ve hoş görül- I 
mesi olanak dışı ağır bir suç, korku Verici bir güven I 
bunalımı yaratıcılığıdır. Hükümet, bu içerikte bir is
tem ile Meclisler önüne gelemez, gelmemelıiydİ. Gel- I 
miş bulunmaktadır; fakat şimdi yapılacak tek şey, I 
bu yazıyı derhal 'geri almak Ve Meclislerden özür di
lemektir. Hele, iç güvenlik nedeniyle 20 - 7 , 1974 
tarihli karara dayalı olarak sıkıyönetimin uzatılmasını1 

istemek, kanuna karşı hileden -de öteye hukuk dışı, I 
Anayasa dışı 'bir zor ve baskı rejiminin ilk meşruluk I 
belgesini elde etmek girişimi olur ki, bunu anmak ve I 
düşünmek bile tüyler ürperticidir. I 

Bu nedenlerle, Hükümet Anayasa sınırları içine I 
derhal dönmelidir ve meşru olmayan yollarda yürü- I 
mekten, vakit geçirmeksizin derhal ve kesin olarak I 
vazgeçmelidir. Bu çok açık Anayasal gerçeğe ve yar- I 
dımcı olmak amacıyle yaptığımız bu uyarıya rağmen, I 
Hükümet isteminde ısrar öderse; parti olarak biz, 
bu Hükümeti, milleti ve onun Meclislerini aldatmak 
ve yanıltmakla itham etmekten kendimizi alamayaca
ğımızı ve durumu kamuoyuna sürekli olarak duyur- I 
mak zorunda kalacağımızı üzülerek arz ekleriz. (C. H. I 
P.: sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) I 

Çünkü, savaş hali, ya da savaşı gerektirecek du- 1 
rum nedeniyle alınmış bir sıkıyönetim kararını baş- I 
ka nedenlerle, Anayasa dışı gerekçelerle uzatmaya I 
Meclisleri zorlayan Hükümete tahammül edemeyiz, I 
müsamaha gösteremeyiz, biz göstersek bile Türk ulu- I 
su bizi bağışlamaz. Bizim gözümüzde, biz yaparsak, I 
böyle bir davranışın Anayasaya ihanetten farkı yok- I 
tur. Hükümetlerin ulusu ve Meclisleri aldatmaya, ya- I 
nıltmaya, Anayasa nizamını yıkmaya baklan yoktur I 
ve olamaz da. Yine bizim gözümüzde, biz yaparsak, I 
böyle bir davranışın kıyametten farkı yoktur. I 

Muhterem arkadaşlarım, daha dün Meclislere ge- I 
leceksiniz; «65 günlük iktidarımız süresince, yapayal- I 
nız bırakılmış, etrafı düşmanlarla çevrilmiş bir Tür- I 
kiye bulduk. Gayretlerimizle, girişimlerimizle ülke- I 
yi 70 düvelle barışık, dost ve müttefik hale getirdik. 
Yunanistan'la kopmuş olan bağları ve diyalogu yeni
den sağladık ve başlattık. Dışişleri bakanları ve Baş- | 
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bakanlar seviyesinde görüşmeler yaptık, iyi ilişkiler 
kurduk ve sıkıyönetimin uzatılması istemine neden 
olan Kıbrıs sorununu, hatta Ege sorununu barışçı 
yollardan çözüme götürmede büyük mesafeler ka-
tettik» diyeceksiniz. Bu marifetlerinizi Yüce Meclis 
kürsüsünden en yüksek perdeden Dışişleri Bakanı 
ağzıyle cümle âleme, Türk kamuoyuna afin - tafır 
içinde ilân edeceksiniz ve 3 gün sonra aynı Meclislere 
gelip, Kıbrıs'la ilgili genel durumun gerginliğini sür
dürmesi gerekçesiyle sıkıyönetimin uzatılmasına ka
rar vermemizi isteyeceksiniz. İşte bunu yapamazsı
nız. Yapmaya kalkışırsanız, hiçbir sözünüze, hiçbir 
davranışınıza inanılmaması gereğini kendi elinizle, 
kendi dilinizle kanıtlamış olursunuz. 

Kıbrıs'la ilgili genel durumun gerginliğini sürdür
mekte olması bir gerçek de olsa, bu nedenle sıkıyö
netimin uzatılmasını istemeye anayasal hakkınız yok
tur. Gerginlik sürmekteyse, Meclislerde barış sağla
makta olan bir Hükümet görünümü ve aldatmacasın
dan yararlanmaya hakkınız yoktur. 

Nereden bakılırsa bakılsın; her yönüyle tutarsız, 
çelişkin ve bilinçsiz bir gidişin tâ ortasındasınız. Bir 
kelimeyle ve özlediğiniz dille söyleyeyim; hali peri
şan içindesiniz. 

Hükümet isteminin, Anayasal açıdan yerindelik ve 
haklılık yönünden değeri budur ve redde mahkûm
dur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi istemi bir başka yön
den isteyen Hükümetin durumu, tutumu ve amaçla
rı açısından ele alarak değerlendirmeye ve nitelemeye 
tabi tutarsak, daha da korkunç bir tablo ile karşı kar
şıya kalırız ve istemi reddetmeye, Türk ulusu adına 
reddetmeye kaçınılmaz bir görev olarak sarılmak 
zorunda kalırız. Nasıl sarılmayız ki? Milleti cephele
re bölen, Türk ulusunun bir bölümünü «milliyetçi,» 
diğer bölümünü «milliyetçi olmayanlar» olarak ilân 
eden ve cephe karargâhı gibi cephe hükümeti kuran
ların, Hükümetine, 20 milyon Türke karşı açtığı sa
vaşı, ordu gücünden yararlanmak suretiyle sürdür
melerine izin veremeyiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, cephe kura
rak topluma karşı tarihin en büyük suçunu işleyecek 
kadar gözü kararmış, katı yüreklilerin yanında ve 
doğrultusunda olamayız. 

Demokratik düzen içinde, seçim yoluyle iktidar 
olamayacaklarını yüreklerinin tâ derinliklerinde du
yan ve bu nedenle içine düştükleri yeis ve infial ile 
bizzat yarattıkları resmî anarşiyi iç güvenlik yokluğu 
olarak göstermeye kalkışanların, bu çağ dışı, insanlık 
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dışı tutumlarını ordu desteğiyle, sıkıyönetim gücü ile 
sürdürmelerine göz yumamayız, yummayacağız. 

Her gün işlenen ve belli odakların mensuplarının 
faili oldukları savcılık iddianameleri ve tevilli ikrar
ları ile belli olan cinayet failerinin elini kolunu salla
yarak cinayet üstüne cinayet işlemelerine göz yu
man... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakikanızı rica 
edebilir miyim? 

3. — Romanya Parlamento Heyetinin Genel Ku
rul Salonuna gelmesi dolayısıyla kendilerine Hoş gel
diniz» denilmesi. 

BAŞKAN — Sayın senatör ve milletvekili arka
daşlarım, Millet Meclisimizin davetlisi olarak mem
leketimizi ziyaret eden Romanya Büyük Millet Mec
lisi, Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Dış Politika 
Komisyonu Başkanı Sayın Corneliu Manescu Baş
kanlığındaki Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Parla
mento Heyeti şu anda Genel Kurul salonumuza teş
rif etmiş bulunmaktadırlar. 

Kendilerine, Yüce Kurulunuz adına «Hoş geldi
niz» diyorum. (Alkışlar) 

2. — Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde ev
velce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 5.8. 1975 
günü saat 24.00'e kadar uzatılmasına dair Başbakan-
lı ktezkeresi (3/145) (Devam) 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Her gün 

işlenen ve belli odakların mensuplarının faili olduk
ları savcılık iddianameleri ve kendilerinin ikrarları ile 
belli olan cinayet faillerinin elini kolunu sallayarak 
cinayet üstüne cinayet işlemelerine göz yuman ve ci
nayet işleyenleri, kundakçıları, baskın ve sindirme 
tertipçilerini kışkışlayanları, destekleyenleri sinesin
de barındıranlarla yanyana olamayız. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Askerliğini yapmayan ve fakat özel, eğitim gör
müş insanları, özel kayırım düzeni içinde kolluk kuv
vetleri içine sokacak kadar gözü kararmış; ulus, dev
let ve hukuk anlayışından nasibi olmayanların istem
lerine yandaş olamayız. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Hükümet başının doğrudan sorumlu olduğu sı
kıyönetim makamlarını, işçi grevlerini, parti toplantı
larını yasaklamaya iten bir anlayış içinde bulunan bir 
Hükümete, bu tertibini daha güçlü olarak sürdürme 
olanağına yardımcı olmaya sıkıyönetim makamlarını 
mecbur edemeyiz, ettiremeyiz. 

ÜNAT DEMİR (Muğla Milletvekili) — Gücünüz 
yeterse. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Türk Or
dusunun, Türk halkının insan hak ve özgürlüklerin
den, demokratik düzen nimetlerinden daha fazla mah
rum edilmelerine alet edilmiş bir Silâhlı Kuvvetler 
görünümü kazanmasına gönlümüzü razı edemeyiz. 

Tüm Anayasa kuruluşlarına, Danıştaya, Anayasa 
Mahkemesine, üniversitelere, kamu görevlilerine, sen
dikalara, derneklere, tüm demokratik kuruluşlara, si
yasal partilere, hatta özünde Devlete meydan oku
yan, komplo kuran ve ters düşen, milletin bir bölü
müne savaş açan bir Hükümete büyük ve onurlu Or
dumuzu bulaştırma girişimlerine izin vermek, bizden 
ve temsilcisi olduğumuz Türk Ulusundan beklene
mez. 

BAŞKAN —• Sayın Gündoğan, iki dakikanız var 
efendim; hatırlatıyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Irk ayrı
mından mezhep ayrımına, bölge ayrımından toplu
luklar ve kurumlar ayrımıra kadar ne türde ve ne 
sayıda bölücülük varsa, her çeşidini insanlık dışı, ya
sa dışı, uygarlık dışı bütün tertiplere, kanlı saldırılara, 
cinayetlere; yerine göre öncü, yerine göre kışkırtıcı 
ve destekçi olarak katılan Cephe Hükümeti zimam
darlarına bu topluluğu, bu Cumhuriyeti, bu demok
rasiyi, bu Devleti yıkma fırsatı vermeye, hiçbir ne
den bizi icbar edemeyecektir. 

Halkına güvenemeyen, halkından korkan, halkın 
itibarını yitirdiği için binbir tertip peşine düşen hükü
metlerin; halka zulüm etmeye, baskı ve zor kullana
rak ona tarifsiz acılar çektirmeye hakları yoktur. 

Yeis ve umutsuzluğa kapılmışların tedavisi; an
cak halkın şefkatli ve merhametli ellerine teslim ol
makla mümkündür. 

Komplo, tertip ve şiddet hareketleri kimseyi kur-
taramamıştır; bunun içine düşmüş cephecileri nasıl 
kurtarsın?.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, süreniz dolmuştur. 
Cümlenizi bağlamanızı rica ediyorum efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Günümü
zün evrensel gerçeği şudur: Zulüm, baskı ve zor ter
tipleri; halkın sinmesini, boyun eğmesini değil, tersi
ne, şahlanmasını, onurunu saygı değer bir yüreklilik
le koruma azmini kamçılamaktadır. 

Gerede'de, Diyarbakır'da, şurada burada bir avuç 
bahtsız saldırgan ile tertiplenen baskınlar ve saldırı
lar; İstanbul'da 300 binlerin bir araya gelerek barış 
ve özgürlük mücadelesini ancak pekiştirmekten öte-
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ye bir sonuç vermediği; insanlık tarihine, sosyal mü
cadeleler tarihine Türk Ulusunca yazılmış kutsal bir 
sayfa değil midir? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan ,lütfen cümlenizi 
bağlayın. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu düşün
celerle, Hükümetin artık klasiklikten de öteye, fersu-
deleşmiş bir tezkere ile; Anayasal dayanaktan mah
rum, sadece Ordu arkasına saklanmak suretiyle yap
tıklarını, ettiklerini örtmeye ve Orduyu yaptıklarına 
iştirak ettirmeye yönelik sıkıyönetim uzatılması ta
lebine ret oyu vereceğimizi arz eder, saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündo
ğan. 

Söz sırası, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ömer 
Ucuzal'da, buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

Sayın Ucuzal, süreniz 20 dakikadır efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (C. 

Senatosu Eskişehir Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Memleketimifcin ve milletimizin içinde bulunduğu 
iç ve dış durumlar nedeniyle, 5 Temmuz 1975 tari
hinde sona erecek sıkıyönetim kararının yeniden bir 
ay daha uzatılması, Millî Güvenlik Kurulunca Hükü
mete tavsiye edilmiş, Hükümetimiz de bu tavsiye ka
rarını yerinde bularak, sıkıyönetimin Ankara, istan
bul, Adana ve îçel illerinde 1 ay müddetle daha uza
tılması teklifiyle Yüce Heyetinizin huzuruna gelmiş
tir. 

Sayın üyeler; sıkıyönetimin 1 ay daha uzatılma
sı münasebetiyle yapılan bu müzakerelerde Adalet 
Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Temmuz 1974 tarihinde ilk defa alınan sıkıyöne
tim kararının bugün lî nci defa uzatılması teklifiyle 
Parlamentomuz karşı karşıyadır. Çok arzu edilirdi 
ki, bu kararın alınmasına sebep olan hadiseler, iste
nen müspet neticelere aylarca önce erişip, iç ve dışta 
millet olarak özlenen huzura kavuşarak, Yüce Heye
tiniz bugün, büyük milletimizin, daha başka mese
leleri üzerinde yararlı kararlar almasının çabasını 
göstermeliydi. Ne yazık ki, hâlâ sıkıyönetimin ilk 

ilânına sebep olan nedenler ehemmiyetini ve ciddiye
tini bütün tazeliği ile muhafaza ettiği gibi, içeride 
de arzulanmayan huzur bozucu durumlar da devam 
edip gitmektedir. 

Değerli üyeler; Kıbrıs davamız, bildiğiniz gibi bü
tün yönleriyle ehemmiyetini muhafaza edip, lehimize 
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en ufak bir gelişme temin edilmeden Hükümetimize 
teslim edilmiştir. Hükümetimiz, bu millî davanın cid
dî ve ağır dış yönlerine ilâveten, davanın başlangıcın
da, Hükümetin büyük ortağı ve bugünün Anamuha-
lefet partisinin üzücü tutum ve davranışı ile de kar
şı karşıya bulunmaktadır. Üzücü diyoruz; çünkü 25 
yıldır Türk siyasî tarihinde, Türkiye'nin dış meselele
rinde daima iktidar ile muhalefet tek vücut haline 
gelerek, millî meselelerde dışa karşı bir bütün olarak 
hareket etmiştir. Bunun aksine bir emsal gösterile
mez. Bu tutum ve davranışın milletimize daima ya
rar sağladığı da bir gerçek olarak siyasî tarihimize 
mal olmuştur ve bu oluşlar da daima övünç kayna
ğımız olarak yaşatılmış ve yaşatılacaktır. 

Ne hazindir ki, bugün bu güzel tutum ve davra
nışımız da, diğer hasletlerimiz gibi bozulmuş ve yoz
laştırılmıştır. «Ne hazin» diyorum; çünkü daha bir 
yılın dolmasına 18 gün kala, 20 Temmuz 1974 tari
hinde, bu salonda, bu millî davamız için, iktidar ve 
muhalefet olarak, o gün tek beyin, tek vücut olarak, 
Türklük şeref ve haysiyetinin yoluna baş koymuş 
milletimize, beklediği birlik ve beraberlik kararına 
vardığımızı açıklayıp, huzur vermiştik. Bugünse ne 
haldeyiz?.. O günün Hükümet Başkanı bu kürsüden; 
o günün muhalefeti, bugünün Hükümeti olan parti
lere, gösterilen birlik ve beraberlik tutumlarından do
layı şükran borçlu olduğunu, davanın selâmete erme
mesi için hiçbir sebebin bulunmadığını ifade ediyor
du. 

Değerli üyeler; sözümün başında da ifade ettiğim 
gibi, Kıbrıs millî davamız, bütün tazeliğini ve ehem
miyetini muhafaza ediyor. Davanın halli yolunda ise, 
bugünün Anamuhalefet Partisi Hükümette kaldığı 
5 aya yakın zaman içinde bir tek müspet adım attığı
nı ileri süremez. Aksine, davaya ne kadar zararlı yol
da imza koyduğu da bir gerçek olarak Hükümetimi
zin ve hepimizin karşısında durmaktadır 1 Kasım 
1974 tarih ve 3212 sayılı Birleşmiş Milletler Genel 
Kurul kararının 2 ve 5 nci maddeleri. Nitekim ay
lardan beri uzatılan sıkıyönetim halinin, uzatılma 
müzakerelerinin hepsinde Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsü Kıbrıs meselesinden daima dikkatle kaçın
mış, sadece iç güvenlik yönünden hassasiyetle hare
kette bulunmuştur. Giderek, her şey yoluna tarafla
rınca getirilmiş gibi davranışlara girmeye ve Hükü
metimizin tutumunu da tenkide yönelmişlerdir. 

Sayın üyeler; Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel 
Başkanı, Hükümetimize ağır bir miras bıraktığını bi
liyor. Biz de ve aziz milletimiz de, böylesine ağır bir 
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mirası Ecevit Hükümetinden devraldığımızın idraki 
içindeyiz, Bizim, bu millî davaya gölge düşmesin di
ye Cumhuriyet Halk Partisinden ve Genel Başkanın-

.dan ricamız, bu meseledeki tutum ve davranışların
dan vazgeçmeleridir. Aksi halde söyleyecek çok sö
zümüz ve ortaya koyacak delillerimiz çoktur. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep Milletvekili) — 
Söyleyin, ne varsa söyleyin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanının keşke meydanlarda söyle
dikleri sözler doğru olsaydı da, yine konuşmamızın 
başında ifade ettiğimiz gibi, bugün toplantımızda 
Kıbrıs davası yerine başka bir yararlı meselenin mü
zakeresini yapsaydık; Cumhuriyet Halk Partisini de 
Kıbrıs fatihi olarak alsaydık; bu bunalım dönemleri 
de son bulsaydı. Böylece, Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı da şahsı ve partisi için başlatılan millî 
birlik ve beraberliği bozma çabasına düşmeseydi. 
Dosta ve düşmana karşı Türkiye'nin bölünme gö
rüntüsü içinde olduğunu yaratmasaydı. Bu tutum ve 
davranıştan ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne de mil
letimize hayır gelmeyeceği, aksine Kıbrıs davamıza 
ve dış meselelerimize büyük zarar geleceğini bilmele
ri gerekir. 

Yeri gelmişken bir şükran borcumuzu eda etmek
te kendimizi görevli saydığımızı ifade ile, Kıbrıs sava
şının, şerefini Silâhlı Kuvvetlerimizin başarmış oldu
ğunu, onun şerefini ise bütün Türk Milletine ait bu
lunduğunu, bu şeref payında hiç kimsenin hissesi di
ğerlerinden üstündür, diye iddia olunamaz. Olunursa, 
iddiacıya bir şey kazandırmaz ve kazandırmayacak
tır. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya Milletvekili) — Hal
ka sorun, halka! 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Deniz. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Görüşümüzü bu

rada tekrar ederiz. 

Sayın üyeler, bugün de iç tehlike, dış tehlike ka
dar büyük ve ciddî haldedir. Belli çevrelerce devleti
mizi içten çökertmek, demokratik düzeni yıkmak, 
Cumhuriyetimizi ortadan kaldırmak için kanun dışı 
eylemlere ve şiddet hareketlerine başvurma halleri, 
gizli örgütler marifetleriyle girişilen anarşik hareket
lerin sahipleri, geçmişte olduğu gibi yeniden harekete 
geçmeye fırsat beklemektedir. Hükümetimizin sü
ratle almakta olduğu ekonomik ve sosyal alandaki 
karar ve kanunî tedbirlerin, bu çevreleri gün geçtik
çe rahatsız ettiği ve hoşnutsuzluğa sevk ettiği girişi
len birtakım hareketlerle ortaya çıktığı grbi, Anamu-

halefet Partisi de bu durumdan hoşlanmadığını orta
ya koymakta, Doğudan Batıya bir gövde gösterisi 
içinde, anarşiye prim verircesine, özgürlükten ve ba
rıştan yoksun kılınmış edasıyle, başarısız geçen hü
kümet dönemini, her geçen gün milleti refaha kavuş
turma yolunda başarı sağlayan Hükümetimizle mu
kayese imkânını yok etme ve önleme çabası uğruna, 
milletin dikkat nazarlarını meydanlara çekme gayre
ti içindedir. 

Bu gayretin, Cumhuriyet Halk Partisine bir şey 
sağlamayacağı gerçeğine milletimiz çoktan karar ver
miştir. Ne var ki, bu hareket, ne aziz milletimize, ne 
de Cumhuriyet Halk Partisine hiçbir şey sağlamıyor; 
ama sadece anarşi heveslilerine yarar sağlıyor. Cum
huriyet Halk Partisinin bu kışkırtıcı, tahrik edici tu
tumu karşısında cesaret bulanlar da ne kendilerine, 
ne de Cumhuriyet Halk Partisine en ufak bir yarar 
sağlamayacaktır. Çünkü, Türk Milleti hiçbir zaman 
şiddetten yana olmamış, hele bölücülükten ve yıkıcı
lıktan da hoşlanmaz. 

Değerli üyeler, Türkiye'de, kim ne derse desin, 
Anayasanın sağladığı hürriyetten öteye herkes bu 
hakkını fazlasıyle kullanmakta, her gün, her yerde 
bu haklar işletilmekte; ki, olmadığını, kısıtlandığını 
söyleyenler bilâkis bu hakları suiistimal ederek hak
ların ötesinde yararlanmaktalar, kafalarındakini ka
nunlarda varmışcasına yapmaktalar, böylece kendi
lerini gayri meşru durumlara düşürmekteler; buna 
rağmen, Anayasal hakların verilmediğinden, özgür
lüklerin kısıldığından feryat etmekteler. Bu hareket
leri anlamak, yadırgamamak elbette zor değil. Bu ha
reketlerin içinde kendilerini çekemeyenlerin böylece 
gerçek yönleri ve düşüncelerini milletin görüp tanı
masında yaratılan zararlar yanında, bu yönüyle de 
yarar da var. 

Boykotlar, işgaller, iş yavaşlatmaları, grevler, üni
versite ve yüksekokullarda yapılan hareketler, gizli 
hazırlıklar ve delilleri... Gün geçmiyor ülkemizde bir 
olay... Bunları yapanlar, yaptıranlar kendilerine ve 
millete ne sağlıyor? Bu hareketlerden medet bekle
yenler ne kazanıyor? Bunu anlamak, bundan kaygı 
duymamak her vatanperver için gerçekten zor ve 
üzücü oluyor. 

Kanunlardan doğan hakları kullan, ama kanun
ların yasakladığı hareketleri yapma niye? Kanunla
ra saygısızlığın kahramanlık sayıldığı dönemleri ya
şayan ülkeler olmuş. Olmuş ama, bu kahramanların 
gerçek kahraman olmadığı da çok geçmeden anlaşıl-

j mıştır. 
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Değerli üyeler; iç barışın ve huzurun temininde ve 
devamında iktidar kadar muhalefetin de yükümlü ol
duğu, bu nedenle siyasî partilerin demokrasiler için 
vazgeçilmez bir unsur olduğu kabul edilen ülkemizde, 
Anamuhalefet Partisinin giderek bu yükümlülüğünü 
hiçe sayan bir tutum ve davranışa döndüğü gerçeği 
karşısında hür demokratik nizam düşmanları cesaret 
bulmakta, teşvik görmektedir. Yapılan açık hava top-
lantılarmdaki beyanlar ve yayınlanan bildirilerle tah
riklere müncer oluyor; bu tutum ve davranışların so
nunu yapan ve yayanlarla kestiremez hale geliyor, 
bunun sonucunda da, sebep oldukları olayları dönüp 
başkaları yapmış gibi gösterme çabaları dahi, neti
cesiz kalıyor. 

Bu davranışların sahibi, insaf ve izan sahibi va
tandaşlarca gerçekten kınanıyor ve yadırganıyor. Bü
yük milletimizde bugüne kadar hiç kimse kin ve ada
veti asla tahrik eyleyememiştir. Sadece tahrikçiler yok 
olup gitmiştir, ama beraberinde de milletin birçok 
hasletlerini de yıkıp gitmiş olduğu gerçeğini unutma
mak gerekir. 

Değerli üyeler; Sıkıyönetim idaresinin, millî ya
rarları koruma yönünde gereğine inanmamız yanın
da, elbette normal dönem olarak kabulüne imkân 
görmüyoruz; ama sıkıyönetimin kaynağı da Anayasa
dır. Şartlar doğar ve devam ederse, başvurulacak ye
gâne çare de sıkıyönetimdir. Sıkıyönetimin uzama
sından biz de memnun değiliz; ama başlanılan gün
den buyana, sebeplerde ve şartlarda bizi memnun 
eden çok yönlü gelişmeler olmasına rağmen, henüz 
çözümün yakın yakın olduğu kadar da kolay olduğu
nu sanmak saflık olur, davayı ciddiye almamak olur. 

İçinde bulunduğumuz çok ciddî nedenlerle, bu
gün de dün olduğu gibi millî tesanüde muhtacız. Bu 
tesanüdün yaratacağı birlik ve beraberlik, Türkiye' 
nin şeref ve haysiyetine aşılmaz siper, iç huzurunda 
kaynak olacaktır. 

Bu sebeplerle, Adalet Partisi grupları olarak sıkı
yönetimin bir ay uzatılması yolundaki teklife iştirak
le müspet oy vereceğimizi arz eder, konuşmamın bi
timi sırasında Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcü
sü tarafından ileri sürülen bazı haksız ithamları da 
cevaplandırmak isterim arkadaşlarım. 

Sayın sözcü, sıkıyönetim uzatımı isteminin (ken
di tabirleriyle) Anayasaya' aykırı olduğunu beyan et
tiler. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetimin ilânı tavsiye
si, yeniden uzatılması tavsiyesi, hepinizin bildiği gi
bi Anayasanın 111 nci maddesinden güç alan Millî 

Güvenlik Kurulunca Hükümete tavsiye edilmiştir. 
Hükümet kendiliğinden, Yüce Meclisin huzuruna böy
le bir teklifle gelmemiştir. Elbette Millî Güvenlik Ku
rulu, kendi organları vasıtasıyle içte ve dıştaki Tür
kiye'nin durumunu tespit etmiş ve böylece Sayın Dev
let Başkanımızın Başkanlığında toplanan Millî Gü
venlik Kurulu üyeleri ve bu kurula iştirak eden Sa
yın Başbakan ve Bakan arkadaşlarımız da meseleyi 
gözden geçirmiştir. 

Her hadisede olduğu gibi, burada da Cumhuriyet 
Halk Partisi bir inkarcı tutumun içerisine girmiştir. 
348 gün evvel bu kürsüden, sıkıyönetimin ilânı için 
getirdiğiniz sebep aynen devam etmektedir. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun Milletvekili) 
— İç güvenlik var mıydı? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Aynen devam 
etmektedir. O zaman 14 ilimizde sıkıyönetim ilân 
edilmişti. Neden? 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir Milletvekili) — O 
zaman savaş vardı. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, müdahale etmeyin. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir Milletvekili) — Sa

yın Başkan, adamın yüzüne baka baka yalan söylen
mez. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, bu şekilde 
konuşma hakkınız yok. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) —-Hükümet huzu
runuza kötü maksatla gelmiş değildir. Hükümetin 
getirdiği, Anayasaya dayalı, Millî Güvenlik tavsiye
sine dayalı bir istemdir. Oy verirsiniz veya vermezsi
niz. Nitekim aylardan beri vermediğiniz de milleti
mizce malumdur. 

Sayın sözcünüzün burada konuştuğu 20 dakika 
içerisinde, ileri sürdüğü hususların bir tekini ispat 
edecek elinde bir tek ne mesnet, ne de delili mevcut 
değildir. Şayet üzerinize almış olduğunuz görevi 20 
Temmuz 1974'ten, Kasım 1974'e kadar halletmiş ol
saydınız, bugün zannediyorum bu meseleyi burada 
görüşmeye lüzum kalmazdı. 

Şerefli Silâhlı; Kuvvetlerin, Kıbrıs'ta başardığı za
feri sırtınıza yükleyip de vatan sathına çıkıp, «Bunu 
biz yaptık» diyerek harekete geçmemiş olsaydınız, 
her halde meseleyi hallettiğiniz yönden sizi tebrik 
ederdik. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu Milletvekili) — Sizin 25 se
nede halledemediğiniz. 

FUAT UYSAL (Samsun Milletvekili) — Bizim 
dönemimizde oldu, normal. 
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BAŞKAN — Sayın Özkök, Sayın Uysal rica edi
yorum. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Hükümet, Yüce 
Meclislerin ekseriyetine dayanan meşru oylarla itimat 
oyu alarak gelip yerine oturmuştur ve hükümet ol
muştur. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal 2 dakikanız var efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi yeriyor
sun: Hükümet bir anarşi kaynağı, Hükümet çağ dışı 
bir tutum içerisinde... Sizin 10 aylık Hükümetinizin 
tutumunu, davranışını şuradaki Sayın Başkan «iki 
dakikanız kaldı» diye lütuf buyurdular biz dile ge
tirirsek sizin başarınız, sizin beceriniz, sizin acziniz, 
sizin tutumunuz, her halde sizin saydıklarınızdan 
başka bir şey olmayacak. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu Milletvekili) — Dile geti
remezsiniz, diliniz tutulur. 

BAŞKAN — Sayın Özkök rica ediyorum. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli arkadaş

larım; ne bu kürsüde, ne öbür Meclisin kürsüsünde 
Adalet Partisi olarak biz, milletimizi bölücü bir tutu
mun içerisine hiçbir zaman girmedik; ne din, ne ırk, 
ne mezhep hususunda girmedik. 

Bu kürsüde, 1 400 sene evvel başlayıp biten ve 
o tarihte hâlâ aziz milletimiz Müslüman değilken bit
miş bir kavgayı, sanki dün olmuş gibi dile getirip 
Atatürk inkılâplarını çiğneyen siz oldunuz. (A. P. 
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, cümlenizi bağlayınız 
Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Cepheye gelince, 
onu da cevapsız bırakmayayım. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu Milletvekili) — Hükümet 
kurdunuz, Cephe kurdunuz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Özkök, rica 
ediyorum, karşılıklı konuşma usulümüz yok. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Türkiye'de ko
münizm tehlikesi olduğunu söylüyoruz ve Türkiye' 
de komünizm tehlikesi vardır. Türkiye'yi bu belâdan 
korumak için bir araya gelen insanlar milletçiyiz der
se, bu belâyı ortadan kaldırmak için daha milletin 
geride kaldığını, böldüğünü iddia ettiğimiz kişiler bu 
cepheye teşrif etsin, bu cephede yerini alsın; biz bun
dan memnun oluruz. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu Milletvekili) — Tabiî baş
ka bir şey yapamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, süreniz dolmuştur 
cümlenizi bağlayınız; rica ediyorum, karşılıklı konuş
mayınız efendim,. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ama, sizin işini
ze gelmiyor. Mutlak surette siz faşizme cephe aldık 
diye yola çıkar, aslında komünizme karşı cephe 
almanız gerekirken, bunu ne meydanlarda ne bu kür
süde dilinize almaya cesaret gösteremezken; sizin tu
tumunuz bölücü, siz mezhepçilikten, siz dincilikten, 
siz istismarcılıktan hareket eden topluluk olarak, 
parti olarak siz varsınız bu memlekette. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

NECCAR TÜRKCAN (izmir Milletvekili) — 
Güldürüyorsun adamı. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Adalet Partisi 
olarak, sizi bu tutumunuzla başbaşa bırakır, Yüce 
Heyeti saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Söz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa

yın Yahya Akdağ'da. 
Buyurun Sayın Akdağ; süreniz 20 dakikadır efen

dim. 
M. S. P. GRUPU ADINA YAHYA AKDAĞ 

(Erzurum Milletvekili) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Muhterem Başkan, Birleşik Toplantının değerli 
üyeleri; 

Sıkıyönetimin dört vilâyette yeniden bir ay uza-
tılmasıyle alâkalı olarak, Millî Selâmet Partisi Gru
pu adına söz almış bulunuyorum. Bilindiği gibi sıkı
yönetim, fevkalâde hallerde başvurulan bir tedbirdir. 
Sıkıyönetimi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 
halinde, sıkıyönetimin de kaldırılması gerekir. 

Önce şunu arz etmek isteriz ki, sıkıyönetimin kal
dırılması hepimizin arzusudur. 19 Temmuz 1974 ta
rihinde ilân edilen sıkıyönetim, her defasında birer 
ay olmak üzere, bugüne kadar uzatılagelmiştir. İç ve 
dış güvenlik açısından bugüne kadar mevcut olan se
beplerin bugün için de varit olup olmadığını, görü
şümüz açısından arz etmek istiyorum. 

Dış sebepler açısından halen Yunanlılarla olan 
münasebetlerimizde gelişmeler olmaktadır. Bu me-
yanda normal diplomatik müzakere yolları açılmıştır. 
Kıbrıs ve kıta sahanlığı konusunda tarafları tatmin 
edecek bir neticeye varılması, temennimizdir. Ancak, 
buna rağmen yine de gereken ölçüde tedbirli olma
mız yerinde olacaktır. Kıbrıs meselesi nihai çözüme 
bağlanmış değildir. Kıbrıs'ta Türk bölgesinde federe 
devlet kurulmuştur; Rum bölgesiyle Türk bölgesi 
arasındaki hudut çizilmiştir. Gerek bu huduttan ve 
gerekse Türk Camiasının haklarından herhangi bir 
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taviz verilmesi bahis konusu olamaz. Mesele, Türk 
kesiminde kurulan devlet ile Rum .kesimi arasında 
kurulacak iki devlet arasındaki münasebetlerin eşit 
şartlar içerisinde tanzim edilmesidir. 

Görüşümüze göre; kurulması gereken federal dev
letin meclisi olmalı, fakat bakanları olmamalıdır. Her 
iki bölgenin ordusu ve maliyesi ayrı faaliyet göster
melidir. 

Kıbrıs meselesine ilâveten, kıta sahanlığı meselesi 
de henüz çözümlenmiş değildir. Bu sebepten, dışa 
karşı her zamankinden daha güçlü olmak mecburiye
tindeyiz. Dışa karşı güçlü olmamızın bir şartı da iç 
huzurun, iç barışın kemaliyle gerçekleşmesidir. Şu hu
susu memnuniyetle ifade etmek isteriz ki, millî bün
yemiz sağlamdır. Milletimiz kardeşlik, barış, birlik 
ve beraberlik istemektedir. Son haftalarda ortaya çı
kan millî güvenlikle ilgili hadiseler, sadece ölçüsüz 
ve tahrikkâr konuşan bir kısım parti yöneticilerinin 
tesiri ile olmuştur. 

İktidar - muhalefet münasebetlerinde yapıcı olma
yı prensip ittihaz eden partimiz, bu türlü hareketlerin 
karşısındadır. Ölçüsüz tahriklerden cesaret alan bir 
kısım anarşistlerin ümitleri boşunadır. Bu türlü nahoş 
olayların tamamen yatışması temennimizdir. Şunu da 
işaret etmek isteriz ki, şimdiye kadar yapılmış olan 
sıkıyönetim tatbikatı demokratik hukuk devleti pren
siplerine uygun olarak cereyan etmiştir; Cumhuriyet 
Halk Partisi tarafından iddia edildiği gibi taraf tut
muş değildir; ülkemizde huzur ve barışın sağlanma
sına yaramıştır. 

Muhterem milletvekilleri, muhterem senatörler; 
milletimiz sıkıyönetimden şikâyetçi olmamıştır. Par
timiz, mevcut şartlar içerisinde sıkıyönetimin bir ay 
daha uzatılmasını tasvip etmektedir. Ancak, Hükü
metimizden isteğimiz, Ekimdeki seçimleri de nazarı 
itibara alarak bu müddet içerisinde gereken kanunî 
ve idarî tedbirleri alıp sıkıyönetim tatbikatının sona 
ermesi için zemin hazırlamasıdır. Biz şartları buna 
müsait görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin görü
şüne katılmıyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, 
bir taraftan verdiği gensoru önergesinde «Bir süre
den beri ülkemizde devletin iç güvenliği ve demok
ratik rejim işleyişini tehdit eden olaylar yer almak
tadır.» demekte, diğer taraftan sıkıyönetimi gerekti
ren halin olmadığını ileri sürerek tezada düşmekte
dir. Bu arada bir noktaya daha işaret ederek sözleri
mi bitirmek istiyorum. 

Sayın senatör ve milletvekilleri; son günlerde 
C. H. P. nin kendilerinin de çok solunda olan, de

mokrasi ve rejimi tahribe yönelen bazı anarşist ve 
aşırı solculara şemsiye tuttuğunu üzüntüyle müşahe
de etmekteyiz. Millî değerlere bağlı olan milletimiz 
bu tutumdan endişe duymaktadır. Bu gibi tutum ve 
davranışlar hiç kimseye bir fayda temin etmeyecek
tir. Aziz milletimiz bütün siyasî partilerden ve Ana
yasa müesseselerinden birlik ve beraberlik istemek
tedir. 

Millî Selâmet Partisi olarak 40 milyon vatan evlâ
dının kardeş olmasını gaye kabul ediyoruz. Her türlü 
kaba kuvvetin karşısında olduğumuzu, fikre karşı fi
kirle mukabele edilmesini istiyoruz. 

Sözlerime son verirken Millî Selâmet Partisi ola
rak Grupumuzun son defaya mahsus olmak üzere 
sıkıyönetime müspet oy vereceğini arz eder, saygılar 
sunarım. (M. S. P. ve A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdağ. 
Söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı

na Sayın Fethi Celikbaş'ta. Buyurun Sayın Çelikbaş. 
(C. G. P. ve A. P. sıralarından alkışlar.) 

Sayın Çelikbaş, süreniz 20 dakikadır efendim. 
C. G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ 

(C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Hükümetin, Millî Güvenlik Kurulunun tavsiyesi
ne uyarak dört ilimizde bir ay daha sıkıyönetimin 
uzatılması takriri üzerinde konuşurken, Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsünün bu defa sıkıyönetimin uy
gulamasından şikâyetçi olmayarak, ret sebeplerini 
daha çok sıkıyönetimle ilgili olarak Anayasaya aykı
rılık noktasında toplamış bulunduğu için, evvelâ ko
nuyu o yönden değerlendirmekte fayda mütalaa edi
yoruz. 

Bu Anayasamız, siyasî partiler arasındaki çekiş
meleri muayyen ölçüler içerisinde olsun tahfif edebil
mek, tadil edebilmek maksadıyle bazı müesseseler 
getirmiştir ve millî güvenlikle alâkalı, sıkıyönetimle 
alâkalı konularda bu müessese, Millî Güvenlik Kuru
ludur. 

Millî Güvenlik Kurulu, Anayasanın 111 nci mad
desinde belirtildiği gibi, millî güvenlik ile ilgili karar
ların alınmasında ve koordinasyonun sağlanmasında 
gerekli temel görüşleri Bakanlar Kuruluna tavsiye 
eder ve bu kurulun başkanı, Cumhurbaşkanıdır. 

Muhterem arkadaşlar; Cumhurbaşkanının baş
kanlık ettiği bir kurulun tavsiyesine uyarak, sıkıyö
netimin bir ay daha uzatılması teklifini getiren Hükü
meti, «Meclisleri ve milleti aldatıyor» diye tavsif et
mek, ne ölçüde ciddî bir eleştiridir? Bunu muhterem 
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Heyetinizin ve milletimizin takdirlerine sunmak isti
yorum. Millî Güvenlik Kurulu; hiç olmazsa güven
lik konularında olsun, iktidarda ve muhalefetteki 
partilerin ve muayyen vazifelerin sahibi kişilerin nok-
tai nazarına uygun konularda beraber olabilmelerini 
sağlayacak mühim bir müessesedir. Böylesine Ana
yasada yerini alan bir müessesenin tavsiyesine uyma
yı, «Milleti ve Meclisleri aldatmak» diye tavsif et
meyi, bir partinin sözcüsüne - itiraf edeyim ki - ya
kıştırmak mümkün değildir. Her parti elbette bu tav
siyeye ve bu tasvibe uymak mecburiyetinde değildir, 
ama uymak mecburiyetinde olmamak başkadır. Fa
kat, böyle bir teklifle gelen hükümeti, «Meclisi ve 
milleti aldatıyor» diye ilân etmeye kalkmak ayrı bir 
davranıştır. Bu itibarla, bu tavsife katiyen lâyık gör
mediğimiz için Hükümeti, vazife bilerek bu konuda 
savunmak istiyor ve onunla birlikte Millî Güvenlik 
Kurulunda ağır mesuliyeti olan kişileri de huzuru
nuzda savunmayı şerefli bir vazife biliyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye'de dış politika ko
nuları dışında, genellikle işgüvenlik meselelerimizin 
hür demokratik rejime müteveccih, millî birliğimizi 
ve ülke bütünlüğünü yıkıcı birtakım tertiplere, teşeb
büslere maruz kaldığını reddetmek imkânı var mı
dır? Ben çeşitli toplantılar yapan arkadaşlarımızı, bu 
toplantılarda aralarında dağıttıkları, onların rızası hi
lâfına dağıtılan çeşitli bildirileri gözden geçirmelerini 
tavsiyeye değer görüyorum. Bugün Türkiye'de her 
yapılan toplantıda, o toplantıyı tertip edenlerin arzu
su hilâfına öyle bildiriler neşredilmektedir ki; bu 
bildiriler çeşitli cereyanlar ve çeşitli hareketlerle Tür
kiye'de hür demokratik rejimi yıkmak, millî birliği
mizi tahrip etmek, ülke bütünlüğünü yıkmak maksa
dını açıkça gözeten bildirilerdir arkadaşlar; bunun 
neşriyatı yapılmaktadır. Bu itibarla biz her değişen 
hadise karşısında, memleketin güvenliğini ön planda 
telâkki ederek tedbir almak durumundayız. Şu bir ay 
içerisinde, sorarım arkadaşlara, bir üniversiteye giriş 
imtihanında, devletin güvenlik kuvvetlerine karşı 
sopa ile, taşla hücuma geçmenin normal bir tarafı 
var mıdır arkadaşlar? Bunun ardında gizli olan mak
satları Türkiye'de bu hareketleri üzüntü ile seyreden 
vatandaşlarımızdan bilmeyen var mıdır, velilerden 
bilmeyen var mıdır? Türkiye'nin böylesine çeşitli 
mihraklardan, çeşitli taarruzlara maruz bulunduğu 
bir devrede, sanki memlekette güllük gülistanlık var-
mışçasma hareket etmek tavsiyesinde bulunmak, üze
rimize- aldığımız sorumlulukla bağdaşır bir karar ola
rak görülmemektedir. Kaldı ki, dış politikada memle

ketimizin daha uzun süre devam edecek çetin meselele
ri olduğunu reddetmek imkânı yoktur. E, unutma
mak gerektir ki, bir memleketin dış politikadaki gü
cü, başarı şansı; içerdeki istikrarı, güvenliği, gücü ile 
de mütenasiptir. Bu ikisini birbirinden ayırt ederek 
içeride de devamlı huzursuzluk ve devamlı tahrikler 
içerisinde, Güvenlik Kuvvetlerine karşı çeşitli şek'l-
lerde, bazan saldırıları silâhla teyit eden hareketler 
karşısında, dış politikanın müessir bir şekilde yürütül
mesi için de gerekli tedbirleri almak lâzım değil mi
dir? 

Ben bu konuda fazla bir şey söylemeyeceğim; bü
yük Atatürk'ün Nutkunda, üzerine basa basa söyle
diği şu sözleri hatırlatmakla yetineceğim: «Bir mem
leketin dış politikadaki gücü; içerisindeki kuvveti ile 
mütenasiptir.» demiştir arkadaşlar. 

İçerde kuvvetiniz yoksa, içerde istikrarınız yoksa, 
içerde kanun hâkimiyetini teessüs edememişseniz, dı-
şardaki kuvvetinizin istenilen ölçüde olduğunu iddia 
etmek imkânı yoktur. (C. H. P. sıralarından, alkışlar, 
«Aynen katılıyoruz» sesleri) 

İştirak ediyorsunuz, elbette edeceksiniz. Ama 
Türkiye'de içerde tesanüdü sağlamak, içerde güçlü 
bir devleti kurabilmek için mani olan kuvvetlere cü
ret veren, cesaret veren Halk Partisi değil midir? 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler, A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu Milletvekili) — Halk Par
tisini sıkıyönetimle mi susturacaksınız? (C. H. P. sıra
larından, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum efen
dim. 

FETHİ ÇELİK BAŞ (Devamla) - Genel Af Ka
nunun çıkarılmasında, affın en basit prensibi; işlediği 
suçlardan... (C. H. P. ve A. P. sıralarından karşılıklı 
tartışmalar) 

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı konuşmaya
lım. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — İşlediği suçlar
dan nedamet etmek unsuru bulunmak lâzımgelirken, 
bağıra çağıra, «Mesleğiniz nedir?» «Devrimciliktir.» 
Nerdensiniz? «Türk Halk Kurtuluş Ordusunun men
subuyum» diyenlerin salıverilmesi, elbette memleket
te aynı hareketlerin devam etmesi imkânını sağlamış
tır arkadaşlar... 

METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — On
lar kaç kişi idi? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bunu sizler 
kabul etmeseniz dahi, vicdanı âmme bunu böyle bili
yor; bunu reddetmek imkânı yok, 
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Bu itibarla; Türkiye'nin bu çeşit hareketlerden ka
zanacağı bir şey yoktur arkadaşlarım. Muhalefeti ve 
muvafakati ile çeşitli partilerin, Türkiye'nin ciddî me
selelerine eğilerek - ayrı görüşlere sahibolsalar dahi -
hiç olmazsa millî birlik, millî tesanüdümüzde, Dev
letin gücünü ve kuvvetini yıkıcı hareketleri teşci edici 
davranış içerisinde bulunmamakta büyük fayda var 
arkadaşlar. 

Uzağa gitmeye lüzum yok, Taksim'deki yazılara 
bakınız arkadaşlar, yerde duruyor bereket... Sizin ta-
kibettiğiniz Hükümet politikasının tam zıddı yazılar 
orada var... Taksim Meydanına gidin bakın, silinme
miş duruyor.... 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu hâdiseleri toplum 
psikolojisi içerisinde aranızda görmüyor olsanız dahi, 
bir an gelip bir vicdan muhasebesi yaparak, Türkiye'
nin nereye doğru götürmek istendiğinde şöyle bir sil
kinip - hangi partiden olursak olalım - «Memleketi 
muayyen davalarında güçlü kılmanın tedbirlerini ala
lım» * diye birleşmemiz lâzımgelir kanaatini taşıyoruz 
ve bu kanaatimiz samimidir arkadaşlar. Unutmayınız 
ki, Sayın Ecevit Hükümeti işbaşında iken bir gün ol
sun, Birleşmiş Milletlerin kararını, müzakerelerde hü
kümetleri ne kadar güç durumlara düşüreceğini bil
diğimiz halde çıkıp tenkit etmedik arkadaşlar... 

Birleşmiş Milletlerin 3212 sayılı Kararında, Ece
vit Hükümeti koalisyon ortağına da haber vermeden, 
yabancı unsurların süratle çekilmesine ait maddeyi 
kabul etmiş, ayrıca mültecilerin yuvalarına rahatlıkla 
dönmeleri imkânı sağlanmış. O zaman bunları biz 
söylemedik. 

Bu itibarla; Türkiye bugün çeşitli sebeplerden 
- üzerinde durmuyorum; kusuru, kabahati falan yük-
lemiyorum; amelî faydası yok - bir yığın dış mesele
lerin halli ile karşı karşıyadır. 

Bu meselenin hallinde, dört ilimizde sıkıyöneti
min bir ay daha uzatılmasını, başında Sayın Cum
hurbaşkanının bulunduğu bir Millî Güvenlik Kurulu 
tavsiye ediyor; Hükümet bu tavsiyeye uyuyor, bunu 
sizin huzurunuza getiriyor ve bu, sözcünüz tarafın
dan, «Milleti ve Meclisi aldatmak» la, «Anayasa dü
zenini bozmak» la tavsif ediliyor arkadaşlar.. 

Bu itibarla ben, muhterem arkadaşlar, aranızda 
biraz fazlaca tecrübe sahibi olan bir kişi ve bu tec
rübelerden ders almış bir arkadaşınız olarak memle
ketin içinde bulunduğu şartları huzurunuzda bir kere 
daha dile getirmek istedim. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum Milletvekili) — 
Seçimsiz tecrübe. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Benim «Seçim
siz» olduğumu söyleyen arkadaşlar, eğer Sayın Cum
hurbaşkanımızın da Kontenjan Senatörü ve seçimsiz 
olduğunu hatırlarlarsa, bu hatalarını her halde affet
tirmek için gayret ederler. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli Milletvekili) — 
Size notumu verdim. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş karşılıklı konuşma
yalım. 

Sayın Erçelik rica ediyorum, müdahale etmgyiniz. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Kaldı ki; se
çimsiz kontenjan senatörlüğü de anayasal bir mües
sesedir. Anayasanın muayyen hükümlerine saygılı ol
mak lâzımdır. Anayasanın muayyen hükümlerine bay
rak asmak, ki bu da arkadaşlar, bir yıkıcılık örneği
dir. 

BAŞKAN — Onda hiç kimsenin şüphesi yoktur 
Sayın Çelikbaş. 

METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Biraz 
evvel, afla ilgili Anayasa Mahkemesi kararını eleştir
diniz ama. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Sayın Tu
zun, rica ediyorum. Karşılıklı konuşmayınız efendim. 

DOĞAN ARASLI (Kars Milletvekili) — Onu 
Muammer Aksoy'a sor, öğren. 

BAŞKAN — Sayın Araslı, rica ediyorum efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; bir hususu da huzurunuzda çok temas edil
diği için, umumî efkârda da bazen üzerinde durul
duğu için arz edeyim. 

«Cephe Hükümeti, Cephe Hükümeti» deniliyor. 
Muhterem arkadaşlar; siyasî literatürde partilerin 

yanyana gelip bir koalisyon kurmalarının «cephe» 
tavsif edilmesi Türkiye'ye mahsus değildir. 1936'da 
Fransa'da Leon Blum'un Başkanı bulunduğu «De 
Front Populaire» (Halk Cephesi), daha önce, bizden 
evvel Halk Partisinin yaptığı bir harekette «Halk 
Cephesi» tabirleri geçmiştir arkadaşlar. 

ORHAN YILMAZ (Giresun Milletvekili)) — Ta
mamla. Onu Fransa'da komünistler kurmuştu. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum efen
dim. Oturunuz yerinize, müdahale etmeyiniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; bu itibarla, eğer söylediğiniz sözlerin vatan
daşlar nazarında bir değerlendirmeye tabi tutulma
dığı kanaatindeyseniz... 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, cevap vermeye mec
bur değilsiniz efendim. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hata ettiğinizi 
belirtmek istiyorum. 

Türkiye'de cereyan eden olayları, hamdolsun 25 
yıllık büyük tecrübeye sahibolan Türk Milleti fevka
lâde iyi değerlendirmek kudretine sahiptir. 

Bu itibarla huzurunuzdan ayrılırken hissiyatınızı 
bir kere daha vicdan muhasebesinden geçirmenizi he
pinize tavsiye ediyorum. Hangi partiden olursak ola
lım, Türkiye'nin çetin meseleleri karşısında aramız
daki ihtilâfları unutarak beraber olmakta, milletimiz 
için, Devletimiz için fayda gördüğümüzü, Cumhuri
yetçi Güven Partisi olarak bir kere daha ifade etmek
te fayda buluyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P., C. G. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
FİKRET GÜNDOĞAN (C. Senatosu istanbul 

Üyesi) — Sayın Başkan bir hususu arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (C. Senatosu İstanbul 
Üyesi) — Sayın Başkan, biraz evvel konuşan Sayın 
Çelikbaş, Cumhuriyet Halk Partisini, anarşi yaratıcısı 
ve teşvik edicisi olarak niteledi ve böylece partilileri
me, partimize sataşmada bulundu. 

İçtüzüğün imkân veren maddesine dayanarak siz
den söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zaptı getirtip, tetkik ede
rek, sonuca göre söz vereceğim. 

Gruplar adına söz isteyen başka arkadaşımız kal
mamıştır. Şahısları adına söz isteyen arkadaşlarıma 
sırasına göre söz vereceğim. 

Sayın Mehmet Feyyat, buyurunuz efendim. 
Sayın Feyyat, süreniz on dakikadır efendim. 

. MEHMET FEYYAT (C. Senatosu İstanbul Üye
si) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sayın sena
törler; 

Sıkıyönetimin bir ay daha uzatılması konusu gü
nümüzün koşulları içerisinde yerinde olmadığı, hattâ 
yasaya değil, Anayasaya bile aykırı olduğu görüşünü 
şahsım adına savunacağım. 

Savaş hali, savaşı gerektirecek durum, iç ayaklan
ma - yani isyan - yatan, cumhuriyet ve millî birliğe 
içten veya dıştan tehlikelerin zuhuru, örfî idareyi ge
rektirir. 

Bu durum karşısında, böyle bir tasarrufun sebep 
unsuru bakımından mücerret olmadığı - yani soyut ol
madığı -, belli sebebin müşahhas olarak - yani somut 
olarak - belirtilmesi şarttır. Burada, Hükümetin ve 

Parlamentonun takdir hakkının mevcut olmadığı izah
tan varestedir. Harp hali veya tehlikesinin zuhuru, is
yan veya vatan ve cumhuriyete karşı belirli teşebbüs
lerin zuhuru gibi belli ve muayyen, başka bir ifade 
ile, tahdidi olduğu ve Büyük Millet Meclisinin dahi 
takdirinin bulunmadığını açık ve seçik bir şekilde be
lirtmiştik. Anayasamızın 124 ncü maddesi bunu açık
ça belirttiği halde, Hükümetin, bazı zorlamalarla, sı
kıyönetimin bu seçim atmosferi içerisinde tekrar uza
tılmasını istemesinin nedeni hususundaki gerekçesi, 
yetersiz demeyeceğim, tamamiyle geçersizdir. 

Sıkıyönetimin ilânı ile, birkısım hak ve hürriyet
lerin kayıtlanacağı kuşkusuzdur. Bu konudaki karar
larla, sıkıyönetimin ilânına sebep olan şartlar arasın
da uygunluğun mevcut olması gereklidir. Aksi halde, 
kazaî murakabe ile bertaraf edilmesi - süre bakımın
dan - fiilen imkânsız gibidir. Bu nedenle, örfî idare 
yetkililerinin kararlarında dikkatli olmaları zarureti
ni de belirtmekte fayda ummaktayım. Örneğin, ge
çen bir aylık süre zarfından AST Tiyatrosu kapatıl
mıştı. Bununla ilgili Danıştay yolu, derken bir aylık 
süre geçer; yani, sonuç alınamaz. Çünkü, örfî idare
nin süresi, Danıştayın işinin çokluğu ve çeşitli sebep
ler, burada mevcut bir hakkı, kazaî bir hakkı, hak 
arama yolunu fiilen ortadan kaldırmış durumdadır. 
Çünkü, adalet düzeni zaten yetersizdir. 

Başlayan seçim faaliyetleri ve propaganda atmos
ferinde partilerin en önde gelen destekçileri işçi teşek
külleri ve çeşitli baskı gruplarının, sıkıyönetimin ka-
yıtlayıcı statüsü karşısında, işçi ve işveren ilişkileriyle, 
grev özgürlüğünün selâmetinden endişelenmemek için 
hiçbir sebep yoktur. Örneğin, İzmir'de sıkıyönetim ol
saydı, Türk işçisinin centilmence davranışı bu şekil
de gün ışığına çıkar mıydı, çıkmaz mıydı, biraz düşün
meye değer.. Şerefli iki devlet memuru İzmir Valisinin 
ve Emniyet Müdürünün açıklamaları bunun için yeter 
delildir. 

Sıkıyönetimin hukukî nedenleri üzerinde fazla dur
mak istemiyoruz, abes ile iştigal etmeyelim. Burası 
bir üniversite takrir kürsüsü değildir. Her bilgimizi 
burada arz etmeye gerek yoktur. Ancak, ben, işçi so
runlarını dile getireceğim ve grev hakkı üzerinde du
racağım. Özellikle, bu grev hakkından endişelenenle
rin, düne kadar, 27 Mayısa kadar ve 27 Mayıstan son
ra grev hakkında öncü olanların bugün ne hallere 
düştükleri gözlerinizin önünde, perişan hallerini sey
retmektesiniz. 

Grev hakkı, 275 sayılı Kanunun dayanağı Anaya
samızın 47 nci maddesine göre, sırf işçilerin sosyal ve 
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iktisadî durumlarını korumak ve düzeltmek amacını 
güden toplumsal bir haktır. Lokavt ise, bir hak ol
maktan ziyade, Anayasada dahi belirtilmemiş olma
sına karşın, zorunluluk hallerinde işverenlere 275 sa
yılı Kanunla gerekli görülen bir tedbirdir. O bir hak
tır; birisi ise bir tedbirdir. Bu nedenle, grev hakkı, kit
lelerin haklarını, başka bir deyim ile, yüzbinlerce ve 
milyonlarca kişinin, objektifleşmeye yönelen, yegân 
yegân sübjektif; fakat bir arada düşünüldüğünde ob
jektif nitelik kazanan haklarının sağlanmasında sa
vunma anlamını taşır. Lokavt ise, kutsal ve meşru mü
dafaa niteliğindeki grevin gereklerini ortadan kaldı
ran bir tehdit aracı sayılmadığı sürece mazur görüle
bilir, aksi halde tehlikelidir. 

Özetlersek: Grev hakkı, toplumsal bir nitelik ta
şırken ve geniş halk kitlelerinin düşüncesini yansıtan, 
azınlığa karşı çoğunluğun savunma aracı sayılırken; 
lokavt, bir hak veya haklar manzumesi olmaktan zi
yade, işini yürütemeyen, zarar veya iflas eden, ku
sursuz işveren için gerekli görülen tedbir ve ıstırap 
hali olmalıdır. Aksi halde, günümüzdeki uygulama
larda zorunlu bir tedbir veya tedbirler olmaktan öte
ye, emeğin hakkını, toplumun çıkarlarını yok etmek 
için kullanılan, müflis olmaya müsait birkaç kişinin 
tehdit aracı olmaktan öteye bir şey değildir bugün 
için. Çünkü, iflas, bazı işverenlerin aslına rücu etme
sidir. Zaten kazandığı bir şey yoktur, sömürüden al
dığını millete iade etmek gibi bir şey oluyor. Maale
sef onu da iade etmek gibi bir şey oluyor. Maalesef 
onu da iade etmiyor. Bu itibarla, iflası, baldırı çıp
lak, bir avuç, sonradan görme işverenin aslına rücuu 
diye tarif edebiliriz sosyal bakımdan. 

275 sayılı Kanunda şartları açıkça belirlenen kanu
nî grev için Anayasamızda belirtilen amaçların dışına 
çıkılmadığı halde, bazı şekil noksanlığı nedeniyle ka
nun. dışı grev gibi anlamsız.. 

MUSTAFA KAPLAN (Sinop Milletvekili) — 
Türk işverenine, «Baldırı çıplak» demeye nasıl müsaa
de ediyorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Kaptan lütfen müdahale et
meyiniz efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Siz de onun 
müdafaasını yaparsınız. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat rica ediyorum cevap 
vermeyiniz efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Kanun dışı 
anlamsız bir karalama ile.. (A. P, sıralarından gürül
tüler). 

Şimdi ben sözümü kesiyorum, hakkım bakidir Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, karşılıklı ko
nuşma hakkı yok. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop Milletvekili) — 
Türk işverenine, «Baldırı çıplak» demeye hakkın var 
mı?. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi cevap 
vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum, ko
nuşmanıza devam edin. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — «Kanun dı
şı grev» gibi, anlamsız bir karalama ile suçlanan hüs
nüniyet sahibi işçi topluluklarının, 275 sayılı Yasa
nın 54 ncü maddesiyle cezalandırılmalarının halen de
vam edegelmekte olduğunu üzüntü ile belirtmek is
teriz. Kuşkumuz.. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ Milletvekili) — Çer
kezköy'deki kumar borcunu ödedin mi?.. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Kumarhane
nin % 90'ı Adalet Partili ahlaksızlarındır. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, cevap ver
meyiniz. Rica ediyorum efendim, karşılıklı yaralayı
cı kelime kullanmayınız. 

İSKENDER CENAP EGE (C. Senatosu Aydın 
Üyesi) — Sayın Feyyat, Güzel güzel, efendi efendi 
konuşmana devam etsene. 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz. 
Sözünüze devam edin rica ediyorum. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben sözümü 

kestim, sonradan devam edeceğim, noktayı koydum. 
BAŞKAN — Efendim, devam edin rica ediyo

rum. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — İşçi topluluk

larının 275 sayılı Yasanın 54 ncü maddesiyle cezalan
dırılmalarının halen devam edegelmekte olduğunu 
üzüntü ile belirtmek isterim. Kuşkumuz, 54 ncü mad
denin müeyyidesinden ziyade, işçilerin kamuoyu 
önünde haksız ve mütecaviz gösterilmesinin sakınca
larıdır. 

Anayasamızın 47/2 fıkrası «Grev hakkının kul
lanılması ve istisnaları, işverenlerin hakları kanunla 
düzenlenir» demekle, grevin istisnaları ile işverenle
rin haklarından sayılan lokavtı tasrih etmemiş ve ka
nuna terk etmekle, grev hakkı kadar önemsenmediği 
açıkça anlaşılmaktadır. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — 275 sayılı 

Kanunun 17 nci maddesi, kanunî grev için gösterilen 
amacın dışında kalan her türlü grevi, kanun dışı grev 
saymaktadır. Bu durum, «Kanunsuz suç olmaz» il
kesine aykırıdır. Bu konuda Ceza Hukuku, kendi mü-
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eyyidesini, iş Hukukuna ariyet olarak vermiş olduğu 
mealindeki - Sayın Erman'ın isabetli örneği yerinde
dir - Çünkü, Ceza Hukukunu, müeyyidesini, tş Hu
kukuna ariyet olarak vermekte ve tş Hukuku bakımın
dan kanun dışı ise, Ceza Hukuku bakımından suç sa
yılması, Ceza Hukuku ilkelerine ve «Kanunsuz suç 
olmaz» prensibine aykırıdır. 

Genel greve gelince : Ceza Hukuku ilkelerine ters 
düşecek biçimde dahi bir müeyyidesi yoktur. Anaya
samızın, bahse konu 47/2 fıkrası, «Kanunla düzenle
nir hükmü» - dikkat edin - «Kanunla düzenlenir hük
mü» gözönünde bulundurulmamış ve 275 sayılı Ka
nunda müeyyide zikredilmemiştir. Mevcut 57 nci 
madde ise, toplu sözleşme statüsüne aykırı olan du
rumları genel bir biçimde ifade etmiştir. 

Genel Grevde ise, toplu sözleşme statüsü, oyla
ma şartları, işyeri ve işkolu statüleri söz konusu ol
madığına göre, bir yasa boşluğu, yani genel grev için 
müeyyide yokluğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, süreniz dolmuştur, 
son cümlenizi söyleyiniz, rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Lokavt, Ana
yasal bir müesse olmakla beraber, yasalaştırılmıştır. 
Bu müessese, grev gibi, objektifleşen, umumîleşen, 
daha doğrusu, sübjektif hakların tüm hak yığınları 
muvacehesinde kaideleşen, halden ziyade bir avuç 
hak sahibi işveren çevresini ilgilendirdiğinden, hak 
olmaktan ziyade zorunlu olarak tedbir niteliğini taşır. 

Tedbir kim için? Her-halde, hileye, sömürüye, kı
sa yoldan kâra kaçmayan insaflı, hukuka saygılı işve
renler için söz konusudur. Bunun dışında, sık sık hak
sızca lokavt tehdidi savuranların.. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, son cümlenizi rica edi
yorum efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — .. Anarşistler
den daha. tehlikeli günahkâr olduklarından kuşkumuz 
yoktur. Emek eşit olamaz kapitale;" emek kapitale ta
kaddüm eder. Zira, Tanrı önce emeği yarattı, (A. P. sı
ralarından «Sonra da insanı yarattı» sesleri) Ondan 
sonra, İstihsal aracını da insan yarattı. Kısacası, 
emek Tanrı eseri; üretim aracı, insan eseridir. 

Müslüman ve mümin geçinen.. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum son 

cümlenizi söyleyiniz, sözünüzü kesmek zorunda kala
cağım. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Müslüman ve 
mümin geçinen din sömürücüleri, Tanrı'nın kutsal 
eseri emeği, kul eseri kapitalden dûn görmektedirler. 
Kısacası, emek ve emekçileri kıskanıp da, onları sö

mürenlere hulûs çakan sahte Müslümanların ibadeti 
hepten sahte olup, gayri meşru yuvaların bekçisidir-
ler. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyyat. 
Söz sırası Sayın Süleyman Genç'te. Buyurunuz 

Sayın Genç. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir Milletvekili) — Sa

yın Başkan, değerli senatörler ve milletvekilleri; 

Bir yıldan beri, sıkıyönetim sürekli uzatılmaktadır. 
Sıkıyönetim ilân edildiğinde, ilân ediliş amacı Kıbrıs 
ve Ege sorunlarının çözümü için savunma tedbirleri
nin daha etkin bir şekilde alınmasını sağlamak amacı
na yönelikti. 

Bugün yurtsever halkımız çok iyi biliyor ki, sıkı
yönetim, ilân edilen amacının tamamen dışında, yurt 
içi demokratik güçlere, terör, baskı aracı olarak kul
lanılmasına yönelik bir durum arz etmektedir. Çoğul
cu demokrasiyi tek taraflı işletip, yalnız sermaye çev
relerinin ve sözcülerinin çıkarlarını savunma aracı 
olmuştur. Bu uzatılış kesin olarak Anayasamıza aykı
rıdır, Anayasamızın 124 ncü maddesinin özüne de, ru
huna da aykırıdır. 

Sayın üyeler, Silâhlı Kuvvetlerimizin, savunma 
gücünde meydana gelen ve yetkililerce söylenen boş
luk sonucu, bünyesinde ciddî tedirginlikler meydana 
getirmiştir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin özel siyasî amaçlara alet 
edilmesine sonuna kadar bu Parlamento karşı olma
lıdır, grupumuz bugüne kadar karşı olmuştur. 

Silâhlı Kuvvetlerimizi politik tartışmaların konu
su yapmak ve bu politik tartışmalar içinde giderek 
yıpratılmasına sebep olmak, hem demokrasimize, hem 
de Silâhlı Kuvvetlerimizin iç disiplinine, iç dinamiz
mine ciddî şekilde zararlar verir. Bu nedenle, Silâhlı 
Kuvvetlerimizi, iç politikadaki bireysel hesaplarımı
zın dışına çıkartmayı ciddî şekilde düşünmeliyiz. 

Bu Hükümet, demokrasinin vazgeçilmez hukuk 
devleti olduğu ilkesine, üzüntü ile ifade edeyim ki, 
inanmamaktadır. «Kanun benim» düşüncesinden ha
reket etmektedir. «Kanun, sermayenin çıkarlarıdır ve 
onun savunucusudur» düşüncesinde ısrar etmektedir. 
Bunun için, bu Hükümet TRT'yi işgal etmiştir, işgal 
ettirmeye devam etmektedir. Onun için, bu Hükümet, 
bir tek Danıştay kararını uygulamamıştır, uygulatma
mak için direnmektedir. Toplumun bütün kesimlerine 
âdeta bu Hükümet çağrıda bulunarak, bir nevi, ya
salara, yasaların üstünlüğüne isyana çağırmaktadır. 
Onun için, bu Hükümet, Devlet otoritesini hiçe say
mak için âdeta yarışmaktadır. Bunun için, bu Hükü-
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met, İzmir'de işçilerin demokratik, barışçı, hak elde 
etmek taleplerini sermayenin ünlü sözcüleriyle aynı 
dille suçlamıştır. Anayasaya meydan okumuştur bu 
kürsüden. 

Tekrar ediyorum, genel grev suç değildir, genel 
grevin suç olduğuna dair bir tek yasada bir tek hüküm 
söz konusu değildir. Sosyal haklar, kullanıldıkça hak
tır, kullanılmayan hak sosyal hak değildir. Bugüne ka
dar işçilerimiz genel grev hakkını kullanmamışlarsa, o, 
onların var olmuş olan hakkı yok demek değildir. Ama 
bugüne kadar kullanamamışlardır o hakkı. Eğer, ge
nel grev konusunda suçlu bir unsur aranacak olursa, 
olsa olsa o, bizizdir. Çünkü, bugüne kadar genel gre
vin nasıl tatbik edileceğini, nasıl uygulanacağını, na
sıl yürürürlüğe konulacağına dair bir yasayı çıkar
mamış olmamızdır. 

Değerli senatör ve milletvekilleri, iş çevrelerinin 
istediği ve arzusu gereğince, İzmir'de son derece ba
şarılı, son derece yetenekli, son derece kişilikli iki ka
mu görevlisini, sayın bir işveren temsilcisinin ve çev
relerinin talebi üzerine bu Hükümet görevden almış, 
onlarda) onurlarının pahasına kendi ekmeklerini te
perek istifa etmişlerdir. Bu nedenle, bu iki değerli ka
mu görevlisinin suçunu size kısaca izah edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Genç, konumuz sıkıyönetim 
efendim, genel grev değil, konu üzerinde konuşma
nızı rica ederim. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Sayın Başka
nım, bunlar iç olaylara yönelik olduğu için, eğer sayın 
Hükümet, sıkıyönetimi iç olayları konu ederek, yal
nız ilan edildiği esasına sadık kalarak burada uzatıl
masını istemiş, olsaydı, ben de bu konulara girmeyi 
uygun bulmayacaktım, zaman almayı gereksiz göre
cektim; ama, sıkıyönetim Anayasamızın 124 ncü mad
desinin hilafına.. 

BAŞKAN — Sıkıyönetim üzerinde konuşmanızı 
rica ediyorum efendim. 

Buyurun, devam edin. 
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — .. Amacın

dan saptırılarak, iç güvenliği esas alan bir nitelik ka
zandırdığından dolayı, bu maddeler üstünde durma
yı, üstüne basa basa durmayı gerekli görüyorum. Çün
kü, bunlar iç güvenliğimizle çok ilgili konulardır, çün
kü bunlar iç güvenliğimizi çok ilgilendiren konulardır. 
Eğer bir ülkede dürüst, haysiyetli kamu görevlileri, 
dürüst, haysiyetle görevlerini yapamazlar, bundan do
layı görevlerinden alınırlarsa, o ülkede güvenlik ka
mu hizmeti olması mümkün değildir, düzenli kamu 
görevinin sürdürülmesi mümkün değildir. Bundan do-
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layıdır ki, bu konunun üstüne basa basa, ısrarla du-
ruyonım, yöneticileri uyarma görevimi bir üye ola
rak yerine getiriyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu değerli kamu görevlile
rinin görevi, kargaşa yaratmamak, İzmir gibi bir 
kentte en küçük bir sosyal olaya meydan vermemek 
üniversiteye birtakım, kanun dışı kolluk kuvvetlerine 
yardımcı diye, sokak kabadayılarını kolluk kuvvetle
rinin yanında yollamamak, adam öldürtmemek, anar
şi çıkartmamak. İşte, İzmir'deki bu iki tane kamu gö
revlisinin, iki tane haysiyetli yöneticinin suçu budur. 
Bundan dolayı görevlerinden alınmıştır ve istifaya zor
lanmıştır. 

Bugüne kadar bana gösterebilir misiniz, İzmir'de, 
kanun dışı, yasa dışı, hukuk dışı birtakım girişimlerin 
ve tertiplerin İzmir'deki bu kamu görevlileri, herhangi 
bir şekilde onların bu işlemleri yapmasına göz yum
sun ve göz yummaya en küçük bir imkân tanısın? Ama 
tanımamıştır suç işlememiştir, çünkü bu Hükümet, 
kim anarşiyi teşvik ediyorsa, kim kışkırtıyorsa, kim 
kışkırtmadan yana ise, kim kanun kuvveti, kanun üs
tünlüğünü savunulmasını istemiyorsa, onları savunu
yor. Bunun en güzel örneği, Burdur Valisi. Kanun
suzluğun, yasa dışı davranışın, anarşinin tertibin âde
ta sembolü olan Burdur Valisini Başkentimizin Valisi 
olarafl terfi ettirerek göreve başlatmasıdır. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu vali Öyle bir vali ki, geldiği günden iki gün 

sonra SS kuvvetlerini arkasına takarak, SS kuvvetle
rinin arkasından giderek, SS kuvvetleri ile Siyasal Bil
giler Fakültesini basıp, bugün üç yüze yakın gencin.. 
(A. P. sıralarından gürültüler; C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Genç, rica ediyorum. Sayın 
arkadaşlar rica ediyorum, gürültü yapmayın efendim. 

Sayın Genç, konu sıkıyönetim ve sıkıyönetimin 
uzatılmasına ait Hükümet tezkeresidir. Ankara'ya ta
yin edilen vali ile bunun en ufak bir ilgisi yok, rica 
ediyorum; konuyu taşmayınız ve konu içerisinde ko
nuşunuz. Yoksa sözlerinizi kesmek zorunda kalaca
ğım. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ikazınıza sadık kalacağım. Biraz evvel ifade 
ettiğim için, bu konulara dönüyorum. 

BAŞKAN — Konu üzerinde konuşmanızı tekrar 
rica ediyorum efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, kısaca şunu ifade etmek istiyorum.. 
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BAŞKAN — İki, dakikanız kaldı Sayın Genç. 
(A. P. sıralarından gürültüler, 

Rica ediyorum efendim, müdahale etmeyiniz. 
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Kısaca şu

nu ifade etmek istiyorum : Demirel Hükümeti eko
nomik kilidi politik anahtarla hazırlamaktadır. Bu
günkü bunalımın temeli budur. Bunun için Hükü
metin stratejisi açıktır. Bu Hükümetin stratejisi, Hü
kümeti boşlukta bırakmaktır. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, bu kadar 
sert tepki göstermeye lüzum yok. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, boşlukta kalan Hükümetin sonu iyi değil
dir. O nedenle, yasalara uyan, yasaların gereğini ya
pan ve yasalara saygılı olan kolluk kuvvetleri görevin
den alınmakta ve bu kolluk kuvvetleri gereği şekilde 
kıyılıp, onlar tecrit edilmektedir. 

Değerli üyeler, İktidar - Hükümet arasında du
rulmaz; orası boşluktur, düşülür. Doğal olan, iktidar 
olarak Hükümet olmaktır. İşte boşluğu doldurmak 
için, Hükümet iktidara tırmanmak için ülkede dü
zenli, sürekli yerel ayaklanmalar düzenlemelere bu
nun için yüz tutmaktadır. Değerli arkadaşlarım, 
Ana Muhalefet Partisinin toplantıları bunun için ba
sılmaktadır, bunun için birtakım anarşilere meydan 
verilmektedir, bunun için Ana Muhalefet Partisinin 
düşünce ve serbestçe görüşlerini söylemesine engel 
olunmaktadır. Bunun için genç bedenler kurşunlan
maktadır. Bunun için birtakım unsurlar, faili meçhul 
cinayetler şeklinde meçhule yollanmaktadır. Bunun 
içindir ki, yargı kuvvetlerinin önüne bu suçlulardan 
pek çoğu henüz yakalanıp çıkarılmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet boşluğunu 
meydana getiren kuvvetler, boşluğu doldurmak için 
kendilerine sıra geleceğini zannetmektedirler. Bil
melidirler ki.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, sözlerinizi bağlayınız 
rica ediyorum. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Bağlayacağım 
Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, zannediliyor ki, bu boşlu
ğu doldurmak için; yasal yolla, demokrasi yolu ile san-
dıksal demokrasi ile iktidar olamayanlar sanıyorlar 
ki, ancak ve ancak birtakım tertiplerle iktidar olabi
lecekler. Bundan dolayıdır ki, şurada açık açık söylü
yorum, korkmayın, sermaye nereye götürecektir, bir 
açık faşizme mi? Güçleri buna yetmeyecektir. De
mokrasiden yana olan güçler böyle bir olguya boyun 

eğmeyeceklerdir. 1971 uygulamasına mı? Hayır, ona 
da Silâhlı Kuvvetlerimiz müsaade etmeyecektir. 

ORHAN KOR (C. Senatosu İzmir Üyesi) — Si
lâhlı Kuvvetlerden sen kovuldun. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, müdahale etmeyin 
efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Değerli üye
ler, tarihin akışı karşısında duramayacaklardır. De
mokrasi çağlayan gibi yükselecektir. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dolmuştur, ri
ca ediyorum. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — İnsanlığın ge
leceğine katkıda bulunacaklardır. Bundan dolayı Si
lâhlı Kuvvetlerimizin iç dinamizmini bozacağı için, 
amacından saptırıldığı için, Türkiye'nin iç düzenine, 
dış güvenliğine katkıda bulunmayacağı için sıkıyöne
time «Hayır» diyeceğiz. 

Sevgiler, saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Konu üzerinde görüşmeler bitmiş
tir. 

Sıkıyönetimin uzatılmasına ait Hükümet tezkere
sini tekrar okutuyorum. 

(Başbakanlık tezkeresi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu konuda açık oylama talebi var

dır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dört ilimizde sıkıyönetimin bir ay daha uzatılma

sına dair oylamanın ad okunmak suretiyle açık oy
lama şeklinde yapılmasını saygı ile öneririz. 

İstanbul Milletvekili 
Necdet Uğur 

Amasya Milletvekili 
Hasan Bütüner 

Kastamonu Milletvekili 
Vecdi İlhan 

Muş Milletvekili 
Tekin İleri Dikmen 

Nevşehir Milletvekili 
Mehmet Zeki Tekiner 

Sinop Milletvekili 
Yalçın Oğuz 

Erzincan Milletvekili 
Nurettin Karsu 

Erzurum Milletvekili 
Selçuk Erverdi 

İzmir Milletvekili 
Remzi Özen 

İstanbul Milletvekili 
A. Doğan Öztunç 

İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan 

Yozgat Milletvekili 
Nedim Korkmaz 

Eskişehir Milletvekili 
Niyazi Onal 

Ankara Milletvekili 
Muammer Alıcı 

Hatay Milletvekili 
Malik Yılman 
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BAŞKAN — Açık oylama talebinde bulunan ar
kadaşlarımı okuyorum : 

Sayın Necdet Uğur,.. Burada. 
Sayın Selçuk Erverdi... Burada. 
Sayın Hasan Bütüner... Burada. 
Sayın Remzi Özen... Burada. 
Sayın Vecdi tlhan... Burada. 
Sayın Doğan Öztunç... Burada. 
Sayın Neccar Türkcan... Burada. 
Sayın Tekin İleri Dikmen... Burada. 
Sayın Mehmet Zeki Tekiner... Burada. 
Sayın Nedim Korkmaz... Burada. 
Sayın Yalçın Oğuz... Burada. 
Sayın Malik Yılman... Burada. 
Sayın Niyazi Onal... Burada. 
Sayın Nurettin Karsu... Burada. 
Sayın Muammer Alıcı... Burada. 
Açık oylamanın ad okunmak suretiyle yapılması 

hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Ad okunmak suretiyle oylamanın 
yapılması kabul edilmemiştir. 

Şimdi yine ,ad okunmak ve kürsüye konacak ku
paya yazılı oy pusulalarının atılması suretiyle oylama
nın , yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kürsüye kutular konacaktır, ismi okunan arkadaş 
kürsüye çıkarak oyunu kullanacak efendim. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu Milletvekili) — Oyların ne 
şekilde kullanılacağını izah eder misiniz Sayın Baş
kan?.. 

BAŞKAN — Evet efendim, beyaz kâğıda isim, 
soyadı, imza ve seçim çevresi; tabiatıyle oyunun ren
gi yazılacak. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum Milletvekili) — 
Sayın Başkan, kürsüden teker teker geçsinler. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, tabiî. 
Efendim, matbu oy pusulası bulunmayan arkadaş

lar, beyaz kâğıda isim, soyadı, seçim çevresi ve bir 
de oyunun rengini yazmak ve imza etmek suretiyle 
oylarını kullanabilirler. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinden başlamak üzere 
oylamaya başlıyoruz efendim. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan arkadaşlarım 

lütfen oyunu kullansınlar efendim. 
Oyunu kullanmayan başka arkadaşım var mı efen

dim?.. Yok. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir efendir; kutuyu kal

dırınız. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sıkıyöne* 
timin uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresinin açık 
oylama sonuçları gelmiştir, arz ediyorum. 

Açık oylamaya 458 üye arkadaşımız iştirak etmiş : 
254 kabul, 204 ret, oyu ile 2 iptal oyu kullanılmış ve, 
bu suretle sıkıyönetimin uzatılması kabul olunmuştur 
efendim. 

4. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Kooperatif Birliklerinde yaptığı Kanunsuz 
tasarruflarla görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında Ana
yasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/47) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü maddesine ge
çiyorum efendim. Bu madde ile ilgili önergeyi oku
tuyorum efendim. 

24 .; Ö , 1975 

T. B. M. »M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

<M. C. Koalisyon Hükümetinin Ticaret Bakanı Te
kirdağ Milletvekili Sayın Halil Başol'un kooperatif 
birliklerinde yaptığı kanunsuz tasarruflar nedeni ile 
18 arkadaşımla ıbirlillcte, bakan hakkında verdiğimiz 
«Meclis Soruşturması» gereği yapılmak üzere ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Mustafa! Ok! 

Manisa Milletvekili' 

22 , 6 . 1975 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Sayın Başkanlığına 

1. Köy İşleri Bakanlığının 19 . 7 , 1974 ve 
11 , 81 . 1974 tarihli oludan, Teftiş Kurulu Başkan
lığının 21 < 1 . 1974 tarih 1276, 1277, 1278 sayılı ve 
1 , 8 , 1974 tarih 1336, 1337, 1338 sayılı talimatla
rı gereğince Başmüfettiş Ali Beyazıt, müfettiş Meh
met Boybeyi ve müfettiş M. Ruhi Tapan'dan kurulu 
heyetçe mahallinde yapılan ve 3 hafta süren tetkik so
nucu hazırlanmış raporda (netice kısmı ilişik olarak 
sunulmuştur.) «Görevi ihmal ettikleri» ve «Görevi 
kötüye kullandıkları»-' anlaşılarak 2834 sayılı Kanunun 
11 nci ve Anasözleşmenin 43 ncü maddelerine göre, 
görevden el çektirilmiş olan TARİŞ Üzüm Birliği Yö
netim Kurulu eski Başkanı Necip Necipoğlu (Alaşe
hir) ve Asbaşkan Dr. Hüseyin Orhon (Turgutlu) ve 
üyeleri Şükrü Eryılmaz, Mehmet Akçalı ile, Bakanlık 
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Murakıbı Ali Emreyi kanuna ve Anasöztfeşmeye ay
kırı olarak tekrar 'göreve başlatmak sureti ile, 

2. „2834 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğin
ce, Köy İşleri Bakanlığının 20 . 8 , 1974 tarıih ve 
3413 sayılı olurları ile TARİŞ Üzüm Birliği Geçici 
Yönetim Kurulu olarak atanan Fahri Dayı başkanlı
ğındaki heyeti ve bakanlık murakıbı AH Rıza Bodur'u 
bir müfettiş raporu olmadan ve hiç bir gerekçe gös
termeden 11' . 6. . 1975 gün ve 2320 sayılı teleks emri 
ile kanunsuz ve keyfî olarak görevden almak sureti 
ile, 

3. Başarılı çalışmaları bakanlıkça ve ilgili kuru
luşlarca da saptanan ANTBİRLİK Genel Müdürü 
Yalçın Yılmaz ve Güney Doğu Tarım Satış Koopera
tifleri Genel Müdürü Hadi llbaş ile YEFİSKOBİR-
LİK Genel Müdürü Ahmet Altun'u, haklarında bir 
müfettiş raporu olmadan ve hiç bir gerekçe göster
meden teleks emri ile kanunsuz ve keyfî olaralk gö
revlerinden almak sureti ile, 

Görevini kötüye kullandığı açıkça ortaya çıkan 
M. C. Koalisyon hükümetinin Ticaret Bakanı Tekir
dağ Milletvekili Sayın Halil Başol hakkında Türk 
Ceza Kanununun '240 ncı maddesine göre gerekli ko
vuşturmanın yapılabilmesi için Anayasanın 90 ncı 
maddesi ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci ve sonraki maddeleri gereğince «Meclis 
Soruşturması» açılmasını saygılarımızla öneririz, 

İlişik : 3/3 
tice bölümü.. 

H 7 ^ 4 Sayılı müfettiş raporunun ne-

Mustafa Ok 
Manisa; Milletvekili 

Şükrü Koç 
Aydın M'ille'tvekilil 

Süleyman Genç 
İzmir Milletvekili 

İsa Ayhan 
Aydın Milletvekili 
Neccar Türkcan 
tzmirt Milletvekili 

Mahmul Türkmenoğlu 
İzmüf Milletvekili 
Yüksel Çakmur 

İzmir Milletvekili 
Hüdal Oral 

Denizli Milletvekili 
Alev Coşkun 

İzmir Milletvekili 
Ali 

Muğla 

Doğan Barutçuoğlu 
Manisa! Senatörü 

Veli 'Bakirli 
Manisal Milletvekili 

Kemal Önder 
İzmir; Milletvekili 

Coşkum Karagözoğlu 
İzmiı» Milletvekili 

Kaya, Bengisu 
İzmir Milletvekili 

Remzi Özen 
İzmir Milletvekili 

Necati Cebe 
Balıkesitf Milletvekili 

Halil Dere 
Muğla Milletvekili 
Hüseyin! Erçelik 

Denizli Milletvekili 
Döğerli 
Milletvekili 

İlişik ; 3 /5-7-4 sayılı müfettiş raporundan par
çalar. 

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Necip Necipoğlu, 
Asbaşkan Dr. Hüseyin Orhon, üyeler Şükrü Eryıl-
maz ve Mehmet Akçalı ile Bakanlık Murakıbı Ali 
Emre ve Birlik Kontrol üyelerinin görevden alınış 
nedenleri : 

Köy İşleri Bakanlığı Teftiş Kuruluşunun 3/5-7-
4 sayılı 24 sayfa ve 58 ekden oluşan teftiş raporunun 
Netice bölümü aşağıya çıkarılmıştır. 

V. — Netice : 
İnceleme ve mütalâa bölümlerinde tafsilâtlı ola

rak arz ve izah olunduğu üzere; 
A) Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yö

netim Kurulu üyelerinin durumu : 

1. — Birlik Anasözleşmesinin 30 ncu maddesi ile 
verilen görevi 20 nci maddesinde belirtilen esaslar 
içinde yerine getirmeyerek, Birlik Olağan Genel Ku-

-rul toplantılarının zamanında yapılmasını sağlama
yan, bu tutum ve davranışları ile Anasözleşmenin 25 
ve 38 nci maddelerini işlemez hale getirerek Birlik 
üyelerinin iradesi dışında yönetim görevinde kalma 
sürelerini uzatan. 

Ayrıca Birlik Genel Kurul toplantılarını yapmaya
rak Kooperatifler Anasözleşmesinin 21 nci maddesi 
gereğince bağlı kooperatiflerin genel kurul yapma
larını önleyen, olağan genel kurullarını zamanında 
yapmayan bağlı kooperatiflerin genel kurullarını Ta
rım Satış Kooperatifleri Anasözleşmesinin 21 nci mad
desinin verdiği yetkiye dayanarak toplantıya çağır
mayan, 

2. — Genel Müdürün toplanmalarına mani olma
sı üzerine durumu noter vasıtasıyle tespit ettirmekle 
yetinen ve konuyu Bakanlığa intikal ettirerek yöne
tim Kurulunun toplanması konusunda gerekli teşeb
büste bulunmayan ve bu tutum ve davranışları ile 
Anasözleşmenin 33 ncü maddesi ile kendilerine veri
len ayda en az bir defa toplanma görevlerini ihmal 
eden, 

3. — Birliğin iştiraki bulunan Frintaş Genel Ku
ruluna iştirak edecek temsilci ile Birlik Genel Müdü
rüne tanınan yetkiye tecavüz ederek ve Birliğin işle
rini sürüncemede bırakmak suretiyle Birlik Anasöz
leşmesinin 36 ncı maddesi ile kendilerine verilen yet
kiyi kötüye kullanan, 

4. — 1965 - 1966 yılı mahsulü olan takriben 
7 000 - 10 000 ton civarındaki çekirdeksiz üzümün 
bozulmasına sebebiyet vermeleri nedeni ile hakların
da görevi ihmal suçundan amme davası açılmakla be-
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raber, cezaî sorumlulukları 1803 sayılı Af Kanunu ile 
ortadan kalkan, ancak Hazineye verdikleri milyonlar
ca zarardan dolayı tazmin sorumlulukları devam 
eden, 

5. — 1973 yılı mahsulünün Birlik adına alımla
rında ve fiyat tespiti konularında, siyası eğilimlerle, 
Birlik Anasözleşmesinin 36 ncı, 1163 sayılı Kanunun 
62, 96 ve 98 nci maddesi delaletiyle Türk Ticaret 
Kanununun 20 nci maddesine aykırı harekette bulu
narak, Birlik ve ortaklan zor duruma sokarak görev
lerini kötüye kullanan, 

6. — Birlik Anasözleşmesinin 19/f ve 1163 sa
yılı Kanunun 42/5 maddeleri gereğince, Birlik Genel 
Kuruluna ait olan ve devri mümkün bulunmayan ta-
şıtsız mal satınalınması yetkisini kullanmak sureti ile 
Genel Kurulun yetkisine tecavüz eden, bu tutum ve 
davranışları ile de Anasözleşmenin 36 ncı maddesi 
ile verilen görevleri kötüye kullanan, 

7. — Birlik Anasözleşmesinin 58 nci maddesinin 
1 nci bendinin (B) fıkrasına aykırı olarak kendi ken
dilerine, azamî limit olarak tespit edilen 500 TL.'nın 
çok üstünde temettü ikramiyesi verilmesini temin ede
rek görevlerini kötüye kullanan, 

Ayrıca, temettü ikramiyesi verilmemesi gereken 
Bakanlık Murakıbı dışındaki kontrol kurulu üyeleri
ne de usulsüz olarak temettü ikramiyesi verilmesini 
sağlayarak görevlerini ihmal eden, 

8. — Mukaveleli personel Nihat Aşkın'a daimî 
kadro personel yönetmeliğinin 10 ncu maddesine ay
kırı olarak temettü ikramiyesi, lojman tahsisatı ve 
mubayaa primi ödenmesine imkân hazırlamak sureti 
ile görevini kötüye kullanan, 

9. — Birlik personeline tarihi ve istisnaî tarihler
de ikramiye verileceğine dair herhangi bir hüküm mev
cut olmadığı halde, Taper - îş Sendikasına mensup 
veya mukaveleli olan personel dışında kalan perso
nele 50 nci yıl ikramiyesi adı altında ödeme yapılma
sına sebep olan, Birlik Anasözleşmesinin 27 nci mad
desine aykırı olarak Bakanlığın tasvibi alınmaksızın 
20 personele teşvik ikramiyesi verilmesine sebep olan, 
belirtilen tutum ve davranışları ile de yetkilerini teca
vüz etmek sureti ile görevlerini kötüye kullanan, 

10. — Birlik Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine 
açılmış amme davası için tutulan ve ücretinin kendi
leri tarafından ödenmesi icabeden 10 000 TL. lık 
avukatlık ücretini Birliğe ödettirmek sureti ile şahsî 
menfaat sağlayan, 

11. — îstirahatlı bulunduğu süre içinde kendi ar
zusu ile İngiltere'ye tedavi için giden Nüsret Cevahir-
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ci'ye usulsüz olarak 14 298 lira 50 kuruş ödenmesini 
sağlayarak görevlerini kötüye kullanan, 

12. — 1973 yılı Belediye Seçimlerine Alaşehir' 
den, Adalet Partisi adayı olarak katılan propaganda 
devresi içinde Alaşehir'de yaptığı seçim konuşmaları 
ile (konuşma bantları elimizdedir.) Birliğin faaliyetle
rini siyasî maksatlarına alet etmek sureti ile 1163 sa
yılı Kanunun 93 ncü maddesine aykırı hareketle gö
revini kötüye kullanan, 

Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Necip Necipoğlu'nun, Asbaşkan Hü
seyin Orhon'un ve Yönetim Kurulu üyeleri Şükrü Er-
yılmaz ile Mehmet Akçalı'nın, 2834 sayılı Kanunun 
11 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince görevlerin
den alınarak yenileri seçilinceye kadar yerlerine Ba
kanlıkça atama yapılmasının, 

Birlik Kontrol Kurulu üyeleri Muhittin Ünlü, Nu
ri Yüksek ile Bakanlık Murakıbı Ali Emre'nin 2834 sa
yılı Kanunun 11 nci maddesinin 2 nci fıkrasına isti
naden görevlerinden alınmalarının ve Anasözleşme
nin 38 nci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince yer
lerine yenileri seçilinceye kadar atama yapılmasının 
birliklerin yararına olacağı, 

Kanaat ve neticesine varmakla (24) sayfa ve (58) 
ekten ibaret 3 nüsha işbu basit rapor Teftiş Kurulu 
Başkanlığına sunulur. 19 .8 . 1974 

Ayrıca yukarıda sözü edilen raporun 20 nci say
fasındaki kayıtlara göre; Amerika'da bulunan FMC 
firmasından satın alınacak üzüm işletmelerine ait ma
kinelerle ilgili olarak imzalanan protokolün 3 ncü 
maddesinde, denemede bulunmak üzere gidecek per
sonelin izmir - Amerika gidiş dönüş uçak ve yol mas
rafları ile Amerika'da geçecek bir haftalık ikâmet 
masraflarının FMC firmasınca karşılanacağı tasrih 
edilmiş olduğuna, Bakanlığın yazıları ile de Dr. Hü
seyin Orhon'un başkanlığındaki heyetin 10 günlük bir 
süre daha Amerika'da kalmalarının uygun görülmüş 
olduğuna göre, bu durum karşısında yapılan seyahat
lerden sadece 10 günlük zarurî masraf karşılığının 
Üzüm Birliğince ödenmesi gerekirken, mahsup fişin
de görüleceği üzere Asbaşkan Dr. Hüseyin Orhon'a 
21 günlük seyahat karşılığı kesintiler hariç 15 731 li
ra 45 kuruş harcırah ödendiği, bilâhara Bakanlık Mu
rakıbı Ali Emre'nin adı geçenlere ödenen harcırahla
rın FMC firması ile imzalanan protokola uygun ol
madığım belirtmesi üzerine, Asbaşkan Dr. Hüseyin 
Orhon adına tanzim olunan mahsup fişi ile 7 günlük 
harcırah karşılığı olarak 4 722 lira 20 kuruş borçlan
dırılmış olmasına rağmen adı geçenin bu borcunu bu-
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güne kadar ödemediği gibi Genel Müdürlüğe verdiği 
dilekçesinde Amerika'da valizinin kaybolduğundan 
bahisle 143 dolar karşılığı Türk parasının borcuna 
mahsup edilmesini istediği, esasen kaybettiği valizi 
dolayısıyle borcundan herhangi bir mahsup yapılma
sının söz konusu olamayacağı hususları da anlaşılmış 
bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlemiş bulunuyorsunuz. 
Okunan önerge hakkında Anayasanın 90, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
14 ncü maddesi gereğince bir Meclis soruşturması 
açılmasının gerekli olup olmadığını incelemekle gö
revli Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulmasını, Ko
misyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihinden iti
baren başlamasını, ilgili Bakanın üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona yazılı görü
şünü vermesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 3 
arkadaşının, Yasa dışı tutumu ile yetki ve görevini kö
tüye kullanan ve bu eyleminin T. C. Kanununun 210, 
228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiası ile Güm
rük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak hakkında Anaya
sanın 90 ncı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/48) 

BAŞKAN — Gündemin 4 ncü maddesine geçi
yorum efendim. 

Önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ÖZÜ : Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Öztrak 
hakkında T. C. Kanununun 210, 228 ve 240 ncı mad
delerine muhalefetten dolayı Yüce Divana şevki için, 
Meclis Soruşturması açılması dileğimizdir. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Orhan Öztrak, 
bugüne dek, Cumhuriyet tarihinde benzeri görüleme
yen bir suiistimalle karşımızdadır. Öztrak Bakanlığa 
geldiğinde çeşitli nedenlerle devlet hazinesine intikal 
eden ve Gümrük ambarlarında bulunan, aşağıda sıra
layacağımız lüks malların yasalara aykırı olarak tah
sisini yapmıştır. 9 Mayıs 1975 gün ve Tasfiye Şube 
Müdürlüğü 34.739/135-B/2488 sayı ile İstanbul Satış 
Gümrüğüne bir yazı yollayarak depolarda bulunan 
Çekoslavak menşeli 221 tane büyük boy ve yine aynı 
menşeli 500 000 (beşyüz bin) tane kristal avize taşı
nın, «satılmamak, piyangoya konulmamak ve ihtiyaç
larında kullanılmak» amacıyle Tokat Çocuk Esirge
me Kurumu Başkanlığına tahsis edilmiştir. Yazının al

tında, «Gümrük ve Tekel Bakanı adına, Bakanlık 
Müşaviri Yavuz Baysan» in imzası görülmektedir. 
Konu hakkında bilirkişiler ve İstanbul piyasası yetki
lileri söz konusu kristallerin tutarının milyonlarca 
lirayı bulduğunu belirtmektedirler. 

Öte yandan, Öztrak'ın güya yoksul çocukları ko
rumak amacıyle, devlet malından yaptığı tahsis bu 
kadarla kalmamaktadır. Tokat Çocuk Esirgeme Ku
rumuna tahsis edilen diğer mallar arasında 107 000 
metre dantel, 1 700 kilo yüzük aksamı bulunmakta
dır. Keza, dantel ve yüzük aksamı da yine, «satılma
mak, piyangoya konulmamak ve yoksul çocukların 
ihtiyaçlarında» kullanılmak için tahsis edilmiştir. Sırt
larına giyecek urba bulamayan yoksul çocuklara yar
dımsever Öztrak'ın 107 000 metre dantel ve 1 700 
kilo yüzük aksamı ile aydınlanmalarında kullanılmak 
üzere, 500 bin kristal avize taşı tahsis etmesi, amacı
nın ve niyetinin kötülüğünü ortaya koymaktadır. 

107 000 metre dantelin 1 metresinin İstanbul'daki 
piyasa fiyatı 500 liradır. Bir elbise için en çok iki metre 
kullanıldığına göre, Tokat ilinde yaşayan 50 bin in
sanın tüm giysileri bu dantellerle donatılsa, daha da 
bol miktarda dantel artacaktır. Herhalde yoksul ço
cukların giysileri için dantel tahsis ettiğini Sayın Öz
trak iddia edemeyecektir. 

Tokat şubesine tahsis edilen eşyaları sıralamaya 
1 devam edelim:. 

Müzik dolabı, 
Avize taşı, 41 500 tane (yukarıda belirttiğimiz taş

lardan ayrıca tahsis edilmiştir.) 
Azive kolu 54 tane, 
Avize gövdesi, 
Komple pikap iğnesi 1 100 tane (Tanesi ortalama 

75 liradan 82 500 lira.) 
Pilli elektrik feneri 2 504 tane (Ortalama tanesi 40 

liradan 100 164 lira) 
Transistorlu radyo 20 tane (Toplam 20 000 lira.) 
Yüzük taşı 37 kilo. 

Milyonlarca lira tutarındaki bu mallar, yasa ge
reğince satılamayacağına, başkalarına devredilemeye
ceğine ve de Tokat Çocuk Esirgeme Kurumu ihtiyaç
larında kullanılma olanağı bulunamayacağına göre, 
Öztrak'ın bu tahsisi yaparken niyetinin ve amacının 
hiç de iyi olmadığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Şimdi de, kuruma tahsis edilen dantel, fisto ve ku
pür dantellerinin niteliklerine, miktarlarına bir göz 
atalım: 

Fisto, (10 Cm. eninde) 2 424 top, (toplam 21 810 
metre) 
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Fisto, (2 - 5 Cm. eninde) 6 750 top, (toplam 60 750 
metre), 

Kupür dantel (1 - 2 Cm. eninde) 1 533 ton, (toplam 
13 797 metre), 

Kupür dantel (115 karton) 12 420 metre, 
Çay peçetesi, kenarları dantelli 1 650 top, 
Elbiselik kupür dantel 29 ton (90 Cm. eninde), 
Elbiselik kupür, 8 ton (90 Cm. eninde), 
Görüleceği gibi Çocuk Esirgeme Kurumlarında 

bakılmakta olan küçüklerin ihtiyaçlarına tahsis edi
len bu mallardan hiçbirisi o nitelikte değildir. Tümü, 
çok pahalı ve varlıklı kişilerce kullanılan lüks eşya
lardır. Üstelik, küçüklerin ihtiyaçlarını karşılaması 
söz konusu değildir bu eşyaların. 

Orhan Öztrak tarafından tahsis edilen milyonlar
ca liralık bu eşyalar, istanbul gümrüklerinden, Ço
cuk Esirgeme Kurumu Tokat Şubesi Başkanı ve To
kat C. G. P. îl Başkanı olan Peyman Akçan ile eşi 
Ruhi Akçan'a teslim edilmişlerdir. Peyman Akçan'ın 
C. G. P. li oluşu nedeniyle Öztrak'ın sırf siyasal çı
kar amacıyle bu tahsisi yaptığı kabul edilemez. Çün
kü, bu sayikle hareket etmiş olsa idi, 12 Ekim 1975 
günü yapılacak Senato seçimlerinde aday olacağı Te
kirdağ Çocuk Esirgeme Kurumuna böyle bir tahsisi 
yapardı. 

Kan - koca Akçan, gümrüklerden aldıkları mal
ları, Tokat Çocuk Esirgeme Kurumuna götürecekleri 
yerde, Tokat'taki kendi evlerine götürmüşlerdir. Ola
yı Cumhuriyet ve Milliyet Gazeteleri derinlemesine 
ele alınca, haberleri Tokat Cumhuriyet Savcılığı ih
bar saymış ve Peyman Akçan'ın evinde mahkeme ka-
rariyle arama yaptırmıştır. Yapılan aramada tahsis 
edilen eşyalar evde bulunduğu gibi, ayrıca kaçak 
çakmaklar ve iki tabancanın bulunduğu öğrenilmiş
tir. 

Olaya bir yandan Adliye el koymuş, öte yandan 
da arama sonu ele geçirilen 80 sandık dolusu avizeler, 
Çocuk Esirgeme Kurumuna getirilmiştir. Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü Çekoslavak malı 
500 bin adet kristal avize taşının, âdi cam avize taş
ları ile değiştirilmesi olasılığını gözönünde tutarak, 
durumu bilirkişilere incelettirmektedir. Bu arada Ru
hi Akçan ve Peyman Akçan'ın evlerinde ikinci kez 
yapılan aramada da kaçak eşyalar bulunmuş Ruhi Akçan 
Tokat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmıştır. Olay
da dikkatimizi çeken noktalardan birisi de, böylesine 
kaçakçılık eylemlerine girişen kişilerle, Gümrük ve 
Tekel Bakanının içli dışlı olması ve devletin milyon
larca liralık eşyasını onlara teslim etmiş bulunması
dır, 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi üç kez 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına yazı yazarak, kurum 
şubelerine eşya tahsis edilmemesini, bunun yasa buy
ruğu olduğunu belirtmiş bulunmasına karşın, Öztrak 
bu yasa buyruğunu bir kenara itip, malları Tokat 
Şubesine vermesi kötü niyetinin, siyasal çıkar sağ
lama amacının çok ötesinde, maddî çıkarlar sağlama 
amacına yönelik olduğunun açık kanıtıdır. 

Sonuç olarak, Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın 
Öztrak yetki ve sorumluluklarını kötüye kullanarak, 
kendisine ve önergemizde sözü edilenlere yasa dışı 
çıkarlar sağlamayı amaçlamıştır. Bu fiilî ile Öztrak, 
T. C. Kanununun 210, 228 ve 240 ncı maddelerinin 
tanımladığı suçları işlemiştir. 

Gümrük Tekel Bakanı bu yasa dışı tutumu ile 
yukarıda anılan suçları, siyasal saiklerle işlememiş
tir. işlemediğinin kanıtı ise işbirliği yaptığı ailenin ka
çakçılığıdır. Baştan beri öz olarak sıralamaya çalış
tığımız nedenlerle, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
içtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis soruş
turması açılmasını, iddialarımız gerçeklik kazandığın
da da Yüce Divana şevkine karar verilmesini dileriz, 

Saygılarımızla. 
Tekirdağ İzmir 

Yılmaz Alpaslan Süleyman Genç 
Burdur Zonguldak 

Ali Sanlı Kemal Anadol 

BAŞKAN — Önergeyi dinlemiş bulunuyorsunuz. 
Okunan önerge hakkında Anayasanın 90, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
14 ncü maddesi gereğince bir Meclis Soruşturması 
açılması gerekli olup olmadığını incelemekle görevli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun 16 üyeden kurulmasını, komisyonun 
çalışma süresinin üye seçimi tarihinden itibaren baş
lamasını, ilgili Bakanın üye seçimi tarihinden itibaren 
15 gün içinde komisyona yazılı görüşünü vermesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Rize Milletvekili Cevat Yalçın'ın, (9)40) nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/57) 

BAŞKAN — Bir Hazırlık Komisyonundan istifa 
önergesi, vardır, okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü 10 . 6 . 1975 tarih ve 

9/40-1791/15947 sayılı yazıları karşılığıdır. 
Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mahmut Türk

menoğlu hakkında açılmış bulunan Meclis Soruştuıv 
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ması Komisyonuna seçilmiş bulunmakta isem de, 

Meclis soruşturması açılmasına dair olan önergede 

imzam bulunması sebebi ile üye olarak vazife gör

mem mümkün değildir. Bugüne kadar yapılan top-

/. — C. Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bilgen ve 4 ar
kadaşının, Gülnar Belediyesinde yolsuzluk ve kanu
na aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyle eski İmar ve 
İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu hakkında, Ana
yasanın 90 ncı, Türk Ceza Kanununun 240 ve T. B. 
M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 23 numaralı T. B. M. M. Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu raporu (9/23) (S. Sayısı : 
87 ve 87'ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporlarının görüşmelerine başlı
yoruz. 

1 nci sıradaki Hazırlık Komisyonu raporunu oku
tacağım. 

Cumhuriyet Senatosu îeçl Üyesi Lûtfi Bilgen ve 
4 arkadaşının, Gülnar Belediyesinde yolsuzluk ve 
kanuna aykırı işlemler yapıldığı iddiası ile eski imar 
ve iskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu hakkında Ana
yasanın 90 ncı, Türk Ceza Kanununun 240 ncı ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesi ve 23 numaralı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu. 

Komisyon Başkanı Sayın Sakıp Hatunoğlu; Sa
yın Hatunoğlu Komisyon Başkanı olarak lütfen yeri
nizi alınız. 

ilgili raporun okunması hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Raporun sonuç kısmını hatırlatıyorum efendim. 

«Son çıkan 1803 sayılı Af Yasası kapsamına giren 
iddiaya göre 240 ncı maddede iddia edilen suçun 
azamî cezasının da aynı kanunun 1 nci maddesinin 
kapsamında oluşu nedeniyle dosyanın işlemden kaldı
rılmasına mevcudun ittiafkıyle karar verilmiştir.» 

(1) 87 ve 87'ye 1 nci ek basmayazılar tutanağın 
sonuna eklidir. 

lantılara iştirak etmeyişimin sebebi de budur. 
Gereğini rica ederim. Saygılarımla. 

Rize Milletvekili 
Cevat Yalçın 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (C. Senatosu Muğ
la Üyesi) — Sayın Başkan, son kısmının da okunma
sını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim raporun okunmasını kabul 
etmediler. Sırf hatırlatmak maksadıyle okudum. Ra
por bütün üye arkadaşlarımıza dağıtılmıştır efendim. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (C. Senatosu Muğ
la Üyesi) — O takdirde söz istirham ediyorum. Çün
kü delilleriyle ilgili olmadığı tespit edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, «ancak» kısmından itiba
ren okunmasını talep ediyorsunuz Sayın Menteşeoğlu, 
öyle mi efendim?.. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (C. Senatosu Muğ
la Üyesi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — «Önergenin veriliş tarihinin 1972 
yılına ait oluşu ve 1972 senesinde kurulmuş bulunan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunca 14 . 6 . 1972 ta
rihinde imar ve iskân eski Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu'nun konu ile ilgisinin bulunmadığı hakkında 
(11) oyla alınmış bir kararın bulunduğu, kararın ba
sılıp (S. S. 87) numara ile gündeme girmiş olduğu an
cak devrenin sona ermesi nedeniyle görüşülemediği 
tespit edilmiş olup,» 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (C. Senatosu Muğ
la Üyesi) — Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ediyorum efendim. 
Rapor üzerinde söz isteyen arkadaşım var mı efen

dim?.. Yok. 
Raporun oylamasına geçiyorum efendim. Açık 

oylama talebi vardır, okuyorum : 
«Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bilgen ve 

arkadaşları tarafından eski imar ve iskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu aleyhinde verilen soruşturma 
önergesi üzerine kurulmuş 23 Numaralı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporunun ad okunmak suretiyle açık oya sunulma
sını saygıyle arz ederiz.» 

Sayın Selçuk Erverdi... Buradalar. 
Sayın Necdet Uurğ... Buradalar. 
Sayın Remzi Özen... Buradalar. 
Sayın Hasan Bütüner... Buradalar. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Sayın Vecdi İlhan... Buradalar. 
Sayın Neccar Türkcan... Buradalar. 
Sayın Tekin İleri Dikmen... Buradalar. 
Sayın Zeki Tekiner... Buradalar. 
Sayın Nedim Korkmaz... Buradalar. 
Sayın Yalçın Oğuz... Buradalar. 
Sayın Doğan Öztunç... Buradalar. 
Sayın Malik Yılman... Buradalar. 
Sayın Niyazi Onal... Buradalar. 
Sayın Nurettin Karsu... Buradalar. 
Sayın Muammer Halıcı... Buradalar. 
Açık oylamanın şeklini tespit için oylarınıza mü

racaat edeceğim. Açık oylamanın isim okunmak su
retiyle ve ismi okunan üyenin ayağa kalkarak; ka
bul, ret veya çekinser -şeklinde oyunu beyan etmesi 

- biçiminde yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Oylama işleminin ad okunmak suretiyle ve kürsü
ye konacak kupaya yazılı oy pusulalarının atılması 
şeklinde yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kutuları kürsüye koyunuz. 
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Açık 

oya ne lüzum var Sayın Başkan?.. . 
BAŞKAN — Efendim, 15 oyla istenince mecbu

ruz öyle yapmaya. 
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Hayır, 

ondan sonra, eski Başbakan hakkında bir soruşturma 
önergesi vardı da, acaba o önerge seçimlerden evvel 
görüşülmesin diye mi açık oylama önergesi verildi? 

-*... 

BAŞKAN — Efendim ,o bizi ilgilendirmez; Tü
züğe uygun talepleri yerine getirmek zorundayız. 

Evvelâ, açık oylama talebinde bulunan arkadaşla
rımdan oylama işlemine başlıyorum. 

(Açık oylama önergesindeki imza sahiplerinin oy
ları toplandı.) 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden oyunu kul
lanmayan arkadaşım var mı efendim?.. Yok. 

Tekrar hatırlatayım : Yanında matbu oy pusulası 
bulunmayan arkadaşım, beyaz bir kâğıda, ismini, soy
adını, seçim çevresini, oyunun rengini yazmak ve im
zasını atmak suretiyle kullanabilir. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinden oylama işlemine 
başlıyoruz efendim. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Kupayı 
kaldırın efendim. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 9/23 nu

maralı Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporunun oylanmasına ait açık 
oylama sonuçları gelmiştir, arz ediyorum : 

Açık oylamaya 162 üye arkadaşımız iştirak et
miş; kabul oyu 145, ret oyu 16, çekinser oyu l'dir. 
Bu suretle, çoğunluğumuzun bulunmadığı anlaşılmış
tır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
nın 11 nci Birleşimini kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.37 

..+.. 
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Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 5 . 8 . 1975 günü saat 
24.00'e kadar uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/145)'ne verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Turhan! Kapanlı 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
öemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâ/eddin Yılmaztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

Üye sayısı : 634 
Oy verenler : 458 

Kabul edenler : 254 
Reddedenler : 204 

ÇekAnserler : — 
Oya kaıtılımayanlar : 164 

Açık üyelikler : 12 

[C. Senatosu kabul edenler] 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Engeçeıı 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik.Kutlar 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa' Poyraz 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 

Adnan' Karaküçük 
Hilmi' Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
Mehmet Çaımlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
LûtfJ Tokoğlıi 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Metnteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Fer id Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
CdHıat Alpan 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 
Sait Naci Ergin 
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ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Mehmet Hulusi özkul 
Ahmet Topaüoğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çereel 
İbrahirri Elmalıi 
Rasim Hancıoğlu 
Ali ihsan Ulubalışi 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yandıımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçjkar 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
1. Ha.kkı Ketenoğlu 
î. Hakkı Köylüoğılu 
Hasan özçelik 
Fikri Pebllivanlı 
H. Turgut Tdker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdurrahim Erdem 
Retmzi Yıiknaz 

ARTVİN 
Sabit Osm,a>a Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nalbit Menteşe 
Kemali Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
Behliiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan AytelMn 
Cihat Bülgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

[M. Meclisi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazerıcir 

BOLU 
Harun Aytaç, 
Ahmet Çakmaik 
Kemal Demir 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Halil Kara atlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Ari E Tosyalı oğlu . 

ÇORUM 
Yakııp Çağlayan 
Yasin Hatilboğlu 

-Turhan Utku 
DENİZLİ 

Saıni Arslan 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüıllâtdf EnsaıTÜıoğtlu 
Mahmut Kepoılu 

EDİRNE 
tlbami Ertem 
Velıi Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Naıimi Barım 
Hasan Buz 
RaSiim Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıtfkı Danışman/ 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
Zekâl Yaylalı 
İsmail Halbkı Yıldırım 

kabul edenler] 

ESKİŞEHİR 
Onhan Oğuz 
SeyfJ Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İmam Hüseyin Incioğl 
Mehmet özikaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkımen 
M. Emin Turgutailp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyuıılu 
Mustafa 'Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
ibrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Servet Bayramoğlıı 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
ismail Hakkı Tekiııel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
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KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 

KARS 

Yasdn Boz/kurt 
Abdülkerim Doğru 
Cem'il Ünal 

KASTAMONU 

Hilmi öztürk 

KAYSERİ 

Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuik İmamoğlu 
Hayrettin Nakiiboğlu 
Kâmlil özsarııyıldız 

KIRKLARELİ 

Mehmet Atagün 
KIRŞEHİR 

Meıınduh Erdemir 
KOCAELİ 

Sedat Akıay 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşli 

KONYA 

Reşat Alksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
B:ahru Bağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erba'kan 
Kemâlettin Gökakm 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 

Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 

Mehmet Turhan Akyol 
Ahmet Karaaslan 
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MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz-Sevi]gen 
önol Sarkar 
Süleyman Tınncel 

MARDİN 
Fehim Adak 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Ün er 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ANKARA 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıoalı 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümcr 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 

NİĞDE 
Ş, Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Bilâl Taramoğlu 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 

Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizre'lioğlu 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Naıbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HATAY 
Kemal Kılıç oğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 

Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Niıhan İl gün 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Feyzullah Değerli 

TRABZON 

Ömer Çaikıroğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet Özgür 

Rahmi Er dam 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sırrı Atalay 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

ANKARA 

Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Mustafa Imirzalıoğlu 
M. Rauf Kaademir 
Cahlit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 
İsmaiil Hakkı! Köylüoğkı 

URFA 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Oıihan Gönıcüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mefhmet Ali Pestilci 
Ahmet' Demir' Yüce 

CUMH URB AŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâihaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Bahriye üçok 

İbrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
önder Sav 
İlyas Seçjkin 
Saibahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 

Ömer Buyrukçu 
Fahri özçeMk 

(C. Senatosu Reddedenler) 

(M. Meclisi Reddedenler) 
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ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şada Erdem 

AYDIN 
İsa Aylhan 
M. Şükrü Koç. 

BALIKESİR 
Neeati Cebe 

BİLECİK 
Mehmet Er gül 

BİNGÖL 
II. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Ay kul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Hüseykı Erçjelik 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ 
A. Orhan Senem oğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çeltinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM» 
Selçuk! Erverdîl 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Telcin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tunç er 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
O rai Mavioğlü 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasaın Basri Ajkkiray 
Abdullah Baştürk 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abdu r r a hm an Koksa 1 -
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özcke 
A. Doğan/ Öztunç 
İlhamı Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
Cemal! Suer 
Şükriye To!k 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk ülıiuan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
A. Kemal önder 
Remzi Özen 
Ncecar Türkcan 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlıı 
Mehmet Özd«l 

Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfiikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldın m 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Mehdi Keskin 
Salbrt Kê kinJ 
Sabri Tığlı 
Hasan/ Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akallm 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Saiit Savlam 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 

KONYA 
M. Necati Kalayeıoğlu 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 

MALATYA 
Mehmet Deükaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hasan Zen>gin 

MARDİN 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekincr 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
S'amıi Kumb&sar 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
İlyas Kdıç 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbakıi Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
N. Nazif Arslan 
Ahmet Duraikoğlu 
Mustafa Tkni&i 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Üevat Atılgan 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Âdil Aid Cinel 
H. Kadri Eyüboğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Celü Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İlhami Çetin 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülenıt Ecevit 
Cahit Karakaş 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak <L A.) 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai 0*Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztefoin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

AÖRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zereın 

ADANA 
llter Çubukçu 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Ünsa.! 

AFYON KARAHİSAR 
Mete Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
Hüsamettin Afemıumeu 
Necdet Evliyagil 
Feraha Fatma öztürk 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Faiz Şarlar 

(C. Senatosu Oya 

ANKARA I 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural ] 

AYDIN 
Ali Oelâlettin Coşkun 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
h SaJbrl Çağlayangil) (B.) 

ÇANAKKALE 
Imadettin Elmas 

ÇORUM 
Safa Yaliçuk | 

DENİZLİ j 
Hüseyin Atmaca (1. A.) i 

ELÂZIĞ-
Celâl E-rtuğ 
Salim Hazerdağlı 

GİRESUN 
Sabahattiın Orhon | 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL ! 
Tekin Anburun (Başkan) i 
Mehmet Feyyat I 

(M. Meclisi Oya 

BALIKESİR 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Mehmet: Turgut (İ.) 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Ttefet Sezgin 

Katılmayanlar) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Fakiri Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

Katılmayanlar) 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Kasım Farlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hasan Koıikmazcan 
Hüdai Ora* 

DİYARBAKIR 
Reoai l&kenıderoğlu. 
Halit Kahraman 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hooaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
( t Â) 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Nailm Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 

ERZURUM 
Kasam Oinisii 
Korkuz Özal (B.) 

GİRESUN 

İbrahim Eteni Kılıçoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 

İÇEL 
Nazım Baş 
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İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç, 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Suer 
Ali Topuz 

İZMİR 
Talât Asal 
Coşkun Karagözoğlu 
Orhan Demir Sorguç 
Mahmut Türkmenoğlu 

KARS 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabrı Keskin 
Hasan Tosyalı 

KOCAELt 
Turan Güneş 

KONYA 
ismet Büyükyaylacı 
Mustafa Kubilây îmer 

Hüseyiin Keçeli 
Ali KÖİkbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Celâl Ünver 

MARDİN 
İbrahirri Aysoy (1.) 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mehmet Said Erbil . 
Mustafa Kemal Gönül 

Kemal Şensoy 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosonan-
oğlu 

SAKARYA 
.Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
M. Vedat önsal 
ismail Müftüoğılu (B.) 

• SAMSUN 
Fa'hni Bireıt 
Hayati Savaşçı 

SİİRT 
Idris Arıkan 

SİNOP 
Tevfiik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatiı 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 

Ali Şevki Erde (B.) 
Ali Kurt 
Haydan Uluısoy (I.) 

TRABZON 

Mehmet Anslantürk 
Ekrem Diikraıtn 

URFA 

Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Burak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa KDİIÇ 

VAN 

Muslin Görenta$ (1. Ü.) 

ZONGULDAK 

Fevzi Fırat 

[Açık üyelikler] 

(Cumhuriyet Senatosu) (Millet Meclisi) 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 
Samsun 
Tunceli 

1 
1 
1 
1! 
1 
1 

Amasya 
Bursa 
Eskişehir 
Niğde 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
İl 

Yekûn 12 
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C. Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bilgen ve 4 arkadaşının, Gülnar Belediyesinde yolsuzluk ve kanuna aykırı işlem
ler yapıldığı iddiasıyle eski İmar ve İskân (Bakam Haldun Menteşeoğlu hakkında, Anayasanın 90 ncı, Türk 
Ceza Kanununun 240 ve T. 8. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 23 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

(9/23) na verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmay anlar 

Açık üyelikler 

634 
162 
145' 
16 
1 

460 
12 

(C. Senatosu kabul edenler) 

ÇORUM 
Safa. Yalçuk 

ERZURUM 
Sakıp Hatıınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Erıgeçen 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğlıı 

MANİSA 
Ruhi Tuıuakan 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelitobaş 

(M. Meclisi kabul edenler) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattiıı Kılıç 
Mehmet Hulusi Özkul 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAH1SAR 
Ali İhsan Ulubahşı 

AĞRI 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Hasan Özçelik 
Fikri Pehlivanlı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdurrahim Erdem 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçe el 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Kasım Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hat'iboğlu 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
İlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rasim Küçükel 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
Zekâi Yaylalı 
İsmail Hakkı Yıldırım 
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ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet Özkaya 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Giirsoy 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Servet Bayramoğlıt 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Fatma Gülhis Mankııt 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Yücel Dirik 
Yılmaz Ergenekon 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 

KAHRAMAN MAHAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

KARS 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Hilmi Öztürk 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Muzaffer Demirtaş 

Kemâlettin Gökakm 
M. Necati Kalayeıoğlu 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Nccmi Özgür 
Gündüz Sevilgen 

MARDİN 
Fehim Adak 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Kasım Emre. 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan İlgün 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Feyzulilaıh Değerli 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Mehmet Özgür 

URFA 
Abdülkadir Öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Orhan Göncüoğlu 

(M. Meclisi reddedenler) 

MUŞ 
Telan İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

YOZGAT 
Nedim Korkmaz 

İZMİR 
Remzi Özen 
NTeecar Türkcaıı 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil Necdet Uğur 

ESKİŞEHİR 
Niyazi Onal 

HATAY 
Malik Yılman 

İSTANBUL 
A. Doğan Öztunç 

AMASYA 
Hasan Bütüner 

ANKARA 
Muammer Alıcı 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

(M. Meclisi çekinser) 

SİVAS 
M. İhsan Karaçam 
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(C. Senatosu oya katılmayanlar) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
( t Â) 
Kadri Kaplan 
Suphi Karamam 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdel Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHtSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Tungut Cebe 
Turhan Kapanlı (B.) 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA, 
Reşat Oğuız 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Cel âlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral . 

BALIKESİR 
Hikmet Asi anoğ] u 
Raif Eriş 
Cemalettin tnlkaya 
Nejat Sarlıoalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kararan İnan 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (İ. A.) 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
(B.) 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazer dağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlıı 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adak 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Solmaz Bıelül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı.Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğa:n 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz (B.) 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlıı 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı. Atalay 
Yusuf Ziya Ayrını -
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Tuıran 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumeu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmıanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arakan 
Sait Mehımefcoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Betkk Sıtlkı Baytkal 
Şe;\iket Koksal' 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömetrt 
Ziya Gökalp Mülayim 
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SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Nâzım İndbeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şalsir Ağaınoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zal'oğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(İ. Â) 
Meihımet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 

Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattiin Özbek 
Naiım Talû 
Halil Tunç, 
Şerif Tüteni 
Bahriye Üçok 

(M. Meclisi oya katılmayanlar) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 
Battal Koksal 
İbrahim Telcin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türk'e? (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
ibrahim Elmalı 
Rasim Hancı oğlu 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygtin 
Osman Cenin 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 

Necdet Evliyagil 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat Önder 
Feraha Fatma Öztürk 
Önder Sav 
İlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçelik 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İlhan Aytckin 
Necati Cebe 
Sadullah Usum i 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muh yettin Muti ıı 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işik 
Cemal Külâhlı 
Mehmetj Turguti (1.) 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 
Refct Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok! (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
E tem Eken 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 

Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Recai İskenderoğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atnlâ 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetin kaya 

ERZURUM 
Rasim Çinisi i 
Korkut Özal (B.) 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf Öztürkmen 
Orhan Tokuz 
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GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa; Kanaman (İ. Ü.) 
Erol Tuneer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlçıin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nâzım Baş 
O rai Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Abdullah Baştürk 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ölçmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım özeke 

T.B.M.M. B : 11 

İlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzüıı 
Reşit Ülker 
Halûk Ulanan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
Ali Nâilit Erdem (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal Önder 
Orhan Demir Sorguç 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Hal it Evliya 
Mehmet Özdal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Yasin Bozkurt 
Kemal Güven (Başkan) 
Kcınal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı (İ. Ü.) 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Turhan/ Feyzioğkı (B.) 
Kâmil özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

2 . 7 . 1975 O : 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Rcşa-t Aksoy 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbak.au (B.) 
Mustafa Kubilây İmer 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Özer Ölçmen 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Önol Sakar 
Süleyman Tünce] 
Hasan Zengin 

MARDİN 
İbrahim Aysoy (t.) 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 

NEVŞEHİR 
Ragıp. Uner 

NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Aznü Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mehmet Said Erbil 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 

Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 

.Sami Knmbasar (İ. Ü.) 
Sûdi Reşat Saruhan 
Ccvat Yalçm 

SAKARYA 

Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 
İsmail Müftüoğlıv (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Ab'dülkerim Zilan 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 
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SİVAS 
N. Nazif Aralan 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Dusraikoğılu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Tiımisd 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Gevat Atılgan 
ismail Hakkı Birler 

Ali Şevki Erek (B.) 
AH Kurt 
Haydar Ulusoy (İ.) 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil Ali Cdneıl 
Ekrem Difemen 
H, Kadri Eyüboğlıı 
Lütfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltıfc 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Oelâl Bueak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kuhç 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslihl Görerita$ (1. Ü.) 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ihsan Aradan 
Ilhami Çedsn 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

[Açık Üyelikler] 

(Cumhuriyet Senatosu) (Millet Meclisi) 

Amasya 1 
İstanbul 1 
Konya 1 
Niğde 1 
Samsun 1 
Tunceli 1 

Amasya 1 
Bursa 1 
Eskişehir 1 
Niğde 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 12 

>«*< 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

11 NCİ BİRLEŞİM 

2 . 7 . 1975 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — Millet Meclisi İdareci üyeleri Gümüşhane 
Milletvekili Mustafa Karaman, Kastamonu Milletve
kili Hasan Tosyalı, Rize Milletvekili Sami Kumba-
sar ve Cumhuriyet Senatosu idare amirleri C. S. Ta
biî Üyesi Suphi Gürsoytrak ile C. S. Zonguldak Üye
si Tarık Remzi Baltan'm, T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin değiştirilme 
sine ilişkin içtüzük teklifi (2/1) (İçtüzük Geçici Kar
ma Komisyonu kurulmak üzere) 

2. — Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde ev
velce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 5 . 8 . 1975 
günü saat 24.00'e kadar uzatılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi (3/145) 

3. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Kooperatif Birliklerinde yaptığı kanunsuz 
tasarruflarla görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında Ana
yasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/47) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 3 
arkadaşının, Yasa dışı tutumu ile yetki ve görevini 
kötüye kullanan ve bu eyleminin T. C. Kanununun 
210, 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle 
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak hakkında 
Anayasanın 90 ncı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/48) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GEREĞİNCE 
BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ SORULAR 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 

1. — C. Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bilgen ve 4 ar
kadaşının, Gülnar Belediyesinde yolsuzluk ve kanu
na aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyle eski İmar ve 
iskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu hakkında, Ana
yasanın 90 ncı, Türk Ceza Kanununun 240 ve T. B. 
M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 23 numaralı T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporu (9/23) (S. Sayısı : 87 ve 
87'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 28 . 6 . 1972, 
12 . 6 . 1975) 

2. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 15 ar
kadaşının, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunu 
Anayasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın 
esaslarından uzaklaştırdığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, 
eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 
90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi ve 38 numaralı T. B. M. M. 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/38) (S. 
Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1975) 

3. — Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim Cop' 
un, Parlamenterin Anayasa teminatı altındaki hak
kının kullanılmasına müdahalede bulunan memurla
rını cezalandırmamak suretiyle, eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyle Orman eski Bakanı Selâhattin İnal hak
kında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis Suruşturması açılmasına dair önergesi ve 27 nu
maralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/27) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 
12 . 6 . 1975) 

4. — Adana eski Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Üreticinin ürünlerini ve tarımla uğraşanla-



rın emeğini değerlendirmek için gereken tedbirleri al
madığı ve bu eyleminin T. C. K. nun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyle, Ticaret eski Bakanı 
Naim Talû hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. 
M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 26 numaralı T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporu (9/26) (S. Sayısı : 98) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1975) 

5. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevini 
kötüye kullanmak ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ça
nakkale Milletvekili Refet Sezgin hakkında, Ana
yasanın 90, 147, ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
içtüzüğünün 12, 13 ncü maddeleri uyarınca Meclis 
Soruşturması yapılmasına dair Başbakanlık yazısı ve 
21 Numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu (9/21) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1975) 

6. — C. Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu kararlarının tatbikinde 
fertlere eşit muamele yapmamaları suretiyle Ana
yasanın 12 nci maddesini ihlâl ettikleri ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyle Maliye eski bakanları Mesut Erez, 

Sait Naci Ergin ve Ziya Müezzinoğlu haklarında 
Anayasanın 90, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı iç
tüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesi ve 29 Numaralı 
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
(9/29) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 13.6.1975) 

7. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
kanunsuz tasarruflarda bulunduğu ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy-

; duğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Ba-
ı kanı ihsan Topaloğlu hakkında Anayasanın 90 ve 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
|ı madesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma-
l sına dair önergesi ve 28 numaralı T. B. M. M. So

ruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/28). (S. 
Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1975) 

8. — Trabzon eski Milletvekili Necati Çakıroğlu' 
nun, Devlet imkânlarını kötüye kullanarak iş> adam
larına menfaat temin ettiği ve bu eyleminin Türk 

| Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyle, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nuri 

i Bayar hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına 
" dair önergesi ve 35 Numaralı T. B. M. M. Soruştur-
] ma Hazırlık Komisyonu raporu (9/35). (S. Sayısı : 
t 102) (Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1975) 



Toplantı : 11 f%*f 
T. B. M. M. S. Sayısı: O f 

C. Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bilgen ve 4 arkadaşının, Gülnar 
Belediyesinde yolsuzluk ve kanuna aykırı İşlemler yapıldığı iddia-
sıyle eski İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu hakkında, 
Anayasanın 90, Türk Ceza Kanununun 240 ve T. B. M. M. Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 23 numaralı Soruşturma 

Hazırlık Komisyonu raporu (9 /23 ) 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Anayasamızın 88 ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 - 138 nci maddeleri uyarınca İmar 
ve İskân Bakanlığının bazı ilgilileriyle Gülnar Belediye Başkanı tarafından İçel ili Gülnar ilçe
sinin gecekondu önleme bölgelerine ait kamulaştırma işlemleri yol ve içme suyu inşaatları elek
trik tesisi işlerinde yapılan suiistimaller hakkında bilgi edinmek üzere 4 . 11 . 1970 tarihinde 
10802 sayılı ve İçel Senatörü Dr. Lûtfi Bilgen imzasiyle verilen önerge (Ek 1) ile Senato araştır
ması istenmişti. 

Cumhuriyet Senatosunun 18 . 5 . 1971 gün ve 69 ncu Birleşiminde teklif edilen Senato Araş
tırma Komisyonu A. P. Afyon Üyesi Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu (Başkan), A. P. Konya Üyesi 
Sayın Mehmet Varışlı (Sözcü), C. H. P. İçel Üyesi Sayın Dr. Lûtfi Bilgen (Kâtip), Tabiî Üye 
Sayın Sami Küçük, A. P. Gümüşane Üyesi Sayın Abbas Cilâra, A. P. Eskişehir Üyesi Sayın Ömer 
Ucuzal, A. P. Malatya Üyesi Sayın Hamdi özer, M. P. Kırşehir Üyesi Sayın Halil özmen, C. H. P. 
Adana Üyesi Sayın Muslihittin Yılmaz Mete, Bağımsız Diyarbakır Üyesi Sayın Azmi Erdoğan, 
D. P. Kayseri Üyesi Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu'ndan teşekkül etmiştir. 

Ankara'da Bakanlıkta dosya ile ilgili ifade ve beyanları incelenerek zabıtlarla tespit edilmiş ve 
ayrıca Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu (Başkan), Sayın Dr. Lûtfi Bilgen (Kâtip), Sayın Muslihittin 
Yılmaz Mete, Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu ve Sayın Sami Küçük olmak üzere 5 kişiden kurulu bir 
Su Komisyon 17 . 6 . 1971 tarihinde olay yeri Gülnar'a giderek 21 . 6 . 1971 tarihine kadar 
İçel ilinde gerekli tetkikleri yapmak suretiyle lüzumlu ifadeleri aldıktan sonra Ankara'da Bakan
lıkta tetkiklerden edinilmiş bilgilerlede birleştirilerek yapılan değerlendirme sonucunda ilişik 
(Ek 1) önergede ileri sürülen iddiaların doğruluğunu oybirliğiyle kabul etmiştir. Partilerarası te
şekkül eden Karma Komisyonun bu raporu (Ek 2) 

«... Yukarıda evrak üzerinde ve mahallinde yapılan inceleme sonunda arz etmeye çalıştığımız 
birtakım gerçekler muvacehesinde önergede iddia edilen hususları da içine alacak vüsatte şümullü 
bir soruçturmanm yapılmasına zaruret görüldüğü kanaatinde olduğumuzu saygıyle arz ederiz.» 
cümlesiyle son bulmaktadır. 

önergedeki suiistimal iddiaları ve bu rapor muvacehesinde, Sayın Haldun Menteseoğlu'nun 
İmar ve İskân Bakanlığı zamanına raslayan Bakanlıkda ve Gülnar Belediyesindeki - raporda mün
demiç - suiistimallerle ilgili olarak mahallinden Bakanlığa çekilen telgraflarla yolsuzluklar ihbar 
edildiği, paraların ödenmemesi gereği belirtildiği ve işin tahkiki için müfettişler istendiği halde 
ve hatta müfettişlerin yolsuzluğu tetkik eden raporlarına rağmen sanki hiçbir ikaz yapılmamış 
gibi iş bitmeden Bakanlıkça paralar ödenmiş, suiistimaller devam ettirilmiş ve yeni suiistimaller 
için yeniden mizansenlerin sahneye konması gayretine girişilmiştir. Belediye meclisi üyelerinin 
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bile şikâyetlerine kulak asılmayarak belediye ve Devlet Hazinesi maddî zarara ve Devlet yapısı 
sosyal bünyeyle beraber manevi tahribata uğratılmıştır. Bütün bu uyarılara rağmen zamanın İmar 
ve İskân Bakanı ve ilgili zevatın gereken titizliği göstermedikleri gibi görevleri ihmal ve kötüye 
kullanarak suiistimaller yapılmasına ve bunların tevali etmesine fırsa* vermişlerdir. 

Bu hususta Anayasanın 90 ncı ve içtüzüğün 12 nci maddesine göre görevini ihmal ve kötüye 
kullanarak belediye ve Hazinenin maddî - manevî zarara uğramasına fırsat veren zamanın Sayın 
İmar ve İskân Bakanı hakkında Türk Ceza Kanununun 240 ncı ve mütaakıp maddeleri gereğince, 
ve ona tebaan ilgili kişilerle Gülnar Belediye Başkanı hakkında da yine Türk Ceza Kanununun 
240 ncı ve mütaakıp maddeleri gereğince adlî takibata esas olmak üzere gerekli soruşturmanın 
yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

D. P. Kayseri Senatörü M. B. Üyesi C. H. P. içel Senatörü 
H. Kalpaklıoğlu S. Küçük Dr. L. Bilgen 

Bağımsız Malatya Senatörü C. H. P. Adana Senatörü 
H. özer M. Y. Mete 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İmar ve İskân Bakanlığı - İmar Genel Müdürlüğünce İçel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesinin 
Gecekondu önleme bölgesi inşaatı için 1970 Nisan ayında 1 milyon yüz bin lira tahsisat ayrılmıştır. 
Proje tatbikatının bir mütetahhide verilmesi uygun görülmeşse de mahallî gazeteler ve mutat ilân 
vasıtalarıyle halka duyurulmadan Ankara'da aynı dairede görevli bir şube müdürünün eşine % 2,5 
indirimle ihale edilmiştir. Ve şu anda Gülnar gecekondu bölgesine açılan yollar ve yapılan su 
tesisatı usulüne uygun yapılmadığı halde maalesef parası tamamen ödenmiştir. 

Açılan yollar için şartnamede asgerî 15 cm. kalınlıkta stabilize kum dökülmesi gerektiği hal
de yer yer kum adeta serpiştirilivermiş, bazı yerlerde buna da lüzum görülmemiş ve kırma taş 
döşemesi meydandadır. Su boruları asgari 80 cm. derinlikte gömülmesi gerektiği halde eski yolların 
şarampol derinliklerine döşenivermis hatta bazı çukurlardan geçerken su borularının altından 
iri bir köpek geçecek kadar askıda bırakılmıştır. 

Bu gibi inşaatların imar ve İskân Bakanlığı veya il yetkililerince yapılıp uygun rapor veril
mesi halinde paranın ödenmesi gerekirken bu kontrollara lüzum görülmeden iş yürütülmüş sadece 
Gülnar Belediye Reisvekilimn şikâyeti üzeri >ıe İmar ve iskân Bakanlığından gelen iki mühendi
sin hakikî ölçü yapmasıyle ödenen paranın ancak yarısı kadar bir inşaat yapıldığı meydana çıkmış, 
resmen böyle bir rapor yazılmış olmasına rağmen Bakanlıkta bu ikazlar nazari itibara alınmadan 
paralar ödenmiş ve sanki her iş tamamlanmış gibi müteahhit tamamen parasını alıp ilgisini kesmiş
tir. 

Bu işte resmî tespit raporlarına, şikâyetlere ve ikazlara rağmen 1 milyon 100 bin liralık ihalenin 
en az yarısı suiistimal edilerek gerek belediye gerekse Hazine zarara sokulmuştur. Bunun tahkiki 
gerekirken ve Gülnar halkı bu suiistimalin ıstırabını çekerken, yine aynı Bakanlığın aynı dairesin
den yani imar Müdürlüğünden Gülnar Belediyesine resmen bir yazı yazılarak belediyece 20 dönüm 
tapulu yer satmalmması halinde 20 yıl vadeli halk konutu için yeterli kredi verileceği vaadedilmiştir. 
Gülnar Belediye Başkanının belediye meclisi toplantısında şifahen söylediğine göre vaadi alman 
para 4 - 5 milyon lira kadardır. 

Bu teklif üzerine belediye meclisi acele toplanarak kasabada Mehmet Şimşek adlı bir arsa sahi
binin teklifini belediye meclisinde pazarlık etmek suretiyle metrekaresi 1,5 liradan olmak üzere 
20 dönüm için Mehmet Şimşek'e 30 bin lira vermeyi uygun bulmuştur. Yalnız satmalma kararı
na fiyatın 1,5 lira olduğunun yazılması ya unutulmuş ya da lüzum görülmemiştir. Pazarlık böy
le yapıldığı halde arsa sahibiyle belediye meclisince malum bazı yetkililer görüştükten sonra arsa
nın fiyatı 4 liradan tespit ve ehlivukuf raporuyle de tescil ettirilmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 87) 
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Belediye Meclisi derhal toplanarak yapılan muamelenin usulsüz olduğunu tespit etmiş ve yıl

dırım telgrafla îmar ve îskân Bakanlığına şikâyet etmişlerdir. Usulsüzlüğü tespit eden bu ka
rarın altında A. P. li ve C. H. P. li Belediye Meclisi azalarının imzaları biraradadır. Şikâyet telg
rafında belediye meclisi paranın ödenmemesini istemektedir. Bütün bu şikâyetlere rağmen hiçbir 
işin bu kadar hızlı halledilmediğini Ankara'da formaliteler süratle yürütülerek 26 bin metrekare 
için metrekaresi 4 liradan 104 bin liranın Mersin Emlâk Kredi Bankasınca ödenmesi emredilmiş
tir. ödeme kararma Belediye Daimî Encümeninden bir üye ile Belediye muhasibi imza koymak
tan imtina ettiği halde Belediye Başkanıyle bir üyenin imzası yeterli görülerek para arsa sahi
bine süratle ödenmiştir. Halbuki bu arada arsa.mı bitişiğinde bulunan bir diğer arsa sahibi aynı 
arsayı metrekaresi 1 liradan teklif ettiği halde nazarı itibara alınmamış ve 4 liradan arsa satı-
nalmak muamelesi bir ucu Gülnar'da olduğu bilinen bir şebeke eliyle süratle gerçekleştirilerek bir 
soygun düzeni daha ortaya çıkmıştır. Emlâk Kredi Bankası da arsayı ipotek ederek Belediyeye 
10 sene vade ile borçlandırmak zorunda kalmıştır. 

Birbirini takibeden bu işlemlerden anlaşıldığına göre İmar ve İskân Bakanlığı İmar Müdürlü
ğünde bir soygun şebekesi vardır. Gecekondu önleme bölgesine yardım adı altında kendilerinin 
rahatlıkla anlaşabilecekleri, muamelelerine itiraz etmeyecek veya kendilerine suç ortağı olacak 
belediyeler aramaktadırlar. Mütaahhit de aynı daire müdürünün veya müdüresinin eşidir veya 
adamıdır. 

Gülnar Belediyesinde 1 milyon 100 bin liralık küçük bir tecrübeye girişerek paranın en az ya
rısını yemeye muvaffak olmuşlardır. Böylesine uygun bir vasat bulduktan sonra aynı ilçeye aynı 
tipte fakat daha yüklü bir gecekondu önleme bölgesiyle yardımı teklif edilmiştir ki, ilk tecrübede 
harcanan paranın 4,5 katı fazla olacağı için daleveresi de tabiatıyle o nispette büyük olacaktır. 
Daha arsa satmalınırken bütün şikâyetlere rağmen en cesur muamelelerle arsaya 26 bin lira yerine 
104 bin lira ödenmiş ve şimdi de o arsa üzerinde yapılacak 4 - 5 milyon liralık yatırımdan çalına
cak paraların ince hesaplar içinde bulunan bu şebekenin bugüne kadar Türkiye dahilinde hangi 
belediyelere ne gibi yardım yaptığının o müteahhitlerin de kimler olduğunun tespiti gerekmekte
dir. 

Zira : 
İçel'in Gülnar Belediyesi en fakir ilçedir. Yolu elektriği ve doğru dürüst içme suyu yoktur. Bu 

mahrumiyetler dolayısıyle Gülnar halkı mütemadiyen başka yerlere göç etmekte ve yerleştikleri şe
hirlerin gecekondu sakinleri arasında en büyük sayıyı teşkil etmektedirler. Bunun en bariz de
lili de 25 Ekim 1970 süyomondü görüldüğü gibi İçel'in bütün ilçe merkezlerinin nüfus sayısı do
ğum nispetlerinin de çok üstünde (Doğru bir tabirle) doğumla arttığı halde yalnız Gülnar ilçe mer
kezinin nüfusunda bir azalma görülmüş olmasıdır. 

Eğer Hükümetçe bu ilçeye yardım yapılacaksa yolu, elektriği, suyu ve sair ihtiyaçları içinde 
yapılmalıdır. O kadar çok mahrumiyet çektiği için komşu şehirlere mütemadiyen gecekondu sa
kini yollayan bu kasabaya bulabula gecekondu yardımı yapan ve yarısını yedikten sonra daha 
çoğunu yemek için yeni teşebbüslerle Hazineyi ve Belediyeyi soyma oyunlarını bütün şikâyet 
ve uyarmalara rağmen en hayasız bir şekilde yürütmekte bir sakınca görmeyen ve hatta en küçük 
bir korku duymayan bu şebekenin ortaya çıkarılması ve cesaret membamm bulunması için ilgili 
Bakanlıkta ve Gülnar Belediyesinde görevli sorumlu kişilerin tutumları hakkında bilgi edinmek 
üzere bir Senato araştırmasının yapılmasını saygılarımla rica ederim. 

4 . 11 . 1970 
Dr. Lûtfi Bilgen 

İçel Senatörü 
(İmza) 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 87) 
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KOMİSYON RAPORU 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İçel Senatörü Sayın Dr. Lûtfi Bilgen'in Mersin ili Gülnar ilçesi Belediyesinin gecekondu ön
leme inşaatları dolayısiyle yapıldığı iddia edilen yolsuzlukların tespiti için Anayasanın 88 nci ve 
Senato İçtüzüğünün 133 - 138 nci maddeleri uyarımca mezkûr konuda bilgi edinilmek üzere bir 
Senato Araştırmasının yapılmasını isteyen 4 .11 . 1970 tarih ve 10802 sayılı önergesi üzerine 
Cumhuriyet Senatosunun 18 . 5 . 1971 gün ve 69 ncu Birleşiminde tespit edilen Komisyonumuz 
9 . 6 . 1971 tarihinde toplanarak aralarında iş bölümü yapmışlardır. 

Başkan Sözcü Kâtip 
A. P. A. Karahisar Üyesi A. P. Konya Üyesi C. H. P. İçeil Üyesi Taibiî Üye 

Kâzım Karaağaçhoğlu Mehmet Van§lı Lûtfi Bilgen Sami Küçük 
A. P. Gümüşüne Üyesi A. P. Eısfcşiehir Üyesi A. P. Malatya Üyesü M. P. Kırşehir Üyesi 

Abbas Cilâra Ömer TJcuzal Ilamdi Özer Halil Özmen 
C. H. P. Adana Üyesi Bağımsız Diyarbakır Üyesi D. P. Kayseri Üyesi 

M. Yılmaz Mete Azmi Erdoğan Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Dosya ile ilgili daire ve sorumlu personelin ifade ve beyanları incelenerek zabıtlarla tespit edil-
mliış ve ayrıca Komisyonumuz adına Afyon Senatörü Kâzım Karaağaçhoğlu (Başkan), İçel Sena
törü Lûtfi Bilgen (Kâtip),, Adana Senatörü Muslihittin Yılmaz Mete, Kayseri Senatörü Hüseyin 
Kalpaklıoğlu (Sözcü) ve Tabiî Senatör Sami Küçükten müteşekkil (Su Komisyon) heyetimiz 
17 . 6 . 1971 Perşembe günü Gülnar'a giderek 18. 6.1971 tarihinde mahallen gerekli incelemeler 
yapılmış ve ilgililerin ifade ve beyanları tespit edilmiştir. Bilâhara Merakı İl İmar Müdürlüğü il
gilileri dinlenmiş, gerekli malumat alınmıştır. 2 1 . 6 . 1971 tarihinde mahallî çalışmalar tamamla
narak önergede ileri sürülen iddialar Komisyonumuzca aşağıda ifade edildiği şekilde tespit edil
miştir. 

Genel olarak araştırma önergesinde iddia edilen hususlar hadisenin başından nihayetine kadar 
objektif ölçüler içinde mütalaa edilecek olursa sırasiryle aşağıda anlatmaya çalıştığımız değerlen
dirmenin yerinde olduğu daha kolay anlaşılacaktır. 

Şöyle ki : 
Mahallen yaptığımız tespitlerde ve Bakanlığın ilgilileriyle Belediyenin mesul şahıslarından (dos

ya ilişik zabıtlarda da belirtildiği gibi) edinilen bilgilere göre : 

Aslında Mersin ilinin dağlık ve geri kalmış bir bölgesinde yol, elektrik ve su problemleri dahi 
halledilmemiş, en küçük bir sanayi tesisi olmayan Gülnar ilçesinin sosyal, ekonomik, kültürel ve 
endüstriyel yönleriyle değerlendirilecek gecekondu problemi asla mevzuubahis değildir. Kaldı ki, 
bu ilçenin nüfus artışı hareketleri de tetkik edildiğinde 1970 nüfus sayımı neticelerinin 1965 sa
yımına nazaran artış değil, aksine nispî bir azalma gösterdiği müşahede edilmektedir. 1965te ka
saba içi 4 983 kişidir. Yıllık '% 3 nüfus artışına göre 1970te asgari 5 730 olması gereken nüfus 
476 eksiğiyle sadece 5 154tür. O halde gecekondu problemlerini doğuracak süratli nüfus artışı 
olmadığı gibi normal doğumla artan nüfusu bile barındırmaktan âciz, fakir bir dağ kasabasıdır. 
Böylesine fakir bir 'kasabaya bölgelerarası sosyal adaleti sağlayacak her türlü Devlet yardımı şart
tır. Her şeyden önce doğan insanlarını oraya bağlayacak ekonomik kalkınması temin edilerek Tür
kiye'nin ortalama gelir diliminden d* Gülnar halkının sosyol adalete uygun payını alması gerekir. 
Bu itibarla adı geçen ilçeye her türlü Devlet yardım ve yatırım hizmetlerinin gitmesi uygun ve ye
rinde olabileceği halde sadece gecekondu ıslah ve önleme adı altında bir hizmetin götürülmesi müm
kün olmamaJk gerekirdi. Nitekim Belediye Başkanının ifade ve beyanlarından da anlaşıldığı gibi 
Belediye ihtiyaçları, özellikle yol gibi altyapı hizmetleri için dahi temin edilemeyen malî yardım
ların temini sadedinde hangi yoldan olursa olsun, hizmetlerinim maaşını bile ödemekte güçlük çe-

T. B. M. M. (S. Sayısı : 87) 
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ken Belediyeye, bir yardım bulma gayreti içkide bulunan Belediye Başkanının bu sıkıntılı durumu 
biraz da aşağıda izah edilen şekilde, Bakanlığın bazı ilgilileri tarafından yarar sağlama intibaını 
verecek şekilde istismar edildiği kanaatini doğurmaktadır. 

Dosya 2, ek 1, 2, 3'teki ifadelerden de anlaşıldığı gibi Gülnar gecekondu ıelâh bölgesi için 
1 100 000 liralık tahsisat ayrılırken Belediyenin içinde bulunduğu sikıntılı durum istismar edilerek 
belirli menfaat hedefi 'güdecek şekilde aşağıda kimliği belirtilen Olcay Bolel (Oybir) tarafından 
pazarlık konusu yapılarak kendisinin istediği nıütaahhitlere proje ve ihaleleri yapılmak şartiyle 
paranın tahsisli formalitesine girişilmiştir. 

Adı geqen Olcay Bolel'in Gültekin Oybir'e işin verilmesi için neden bu kadar ısrar ettiği ve 
hatta tahsis için bunu şart koştuğu onunla sonradan evlilik bağı kurmasından anlaşılmaktadır. 

Bir Belediyeye para talhslisinde Olcay Bolel'in ne derece etkili olduğu veya o duruma getiril
diği 1971 bütçe müzakeresinden önce Büyük Millet Meclisine gelerek: önerge sahibi Dr. Lûtfi Bil
gen'e Gülnar konusu üzerinde izahat vermeye kalkışması üzerine, önerge sahibi olduğu için gayri» 
resmî olarak ve o anda izahatı kabul etmeyeceğ.'ni söyleyen Senatöre «..madem ki, öyle bir daha 
İçel'e, Gülnar'a para yok.» diye tehdit etmesinden kolaylıkla .anlaşılabilir. Nitekim 31 Mayıs 1970' 
te çıkan bütçenin ihaleleri 1 Haziran 1970'ten sonra yapılması gerekirken iş 25 . 2 . 1970 tarftıhin-
de kanun ve usuller çiğnenerek Gültekin Oybir'e verilmiştir. 

Müfettiş raporlarından anlaşıldığına göre yatırıma takaddüm etmesi gereken Planlama Genel 
Müdürlüğünün tasdiki dahi aranmamıştır. (Sayı 1, sayfa 6, 7.) Yine aynı müfettiş raporlarına gö
re 25 . 2 . 1970 tarih ve 210 sayılı 'kararla Gülnar Belediyesi gecekondu ıslah bölgesi dişinin ihalesi 
için 4 müteahhitten teklif istenmesi ve tekliflerin n 13 . 3 . 1970 tarihine kadar beklenmesinle karar 
verildiği halde aynı gun aynı oturumda ve hatta aynı sayı ile alman bir başka kararla: Müteah
hitlerden Gültekin Oybir % 3 (Ankara), Özgür Tütüncüoğlu % 1,5 (İzmir), Basit Öztürk % 2,5 (İz
mir) tenzilâtla teklifte bulunduğu ve ihalenin en çok kıran Gültekin Oybir'e verildiği yazılıdır*. 

Olcay Bolel ifadesinde bunların hiçbirisini tanımadığını söylemekteyse de; bunlardan Gültekin 
Oybir Olcay Bolel'in eşi, diğer ikisi de inanılır söylentilere göre Gültekin Oybir'le Anamur ve Çi-
çekdağ gibi bazı ilçelerde ihalelere birlikte katılan müteahhitlerdir. 

Bütün bunlar ve şahitlerin ekli ifadelerinde de tespit edildiği gibi Olcay Bolel'in kocası Gül
tekin Oybir'e ihaleyi sağlayacak şekilde hareket ettiği ve ondan sonraki işlerin ve formalitelerin 
hep bu hedefe 'göre ayarlandığı anlaşılmaktadır. 

İnşaatın ihalesini alan Gültekin Oybirlin proje mühendisi olarak daha önceden Gülnar pro
jesini yapmış olması da calibi dikkattir. Bu durumda projede ıgösterilen işin miktarı ye fiyatların 
sıhhatinden de şüphe edilmek gerekir. 

Olcay Bolel'in ifadesine göre (dosya 2, ek 14) kendi dairelerinde % 90 işte proje mühendisiyle 
müteahhit aynı şahıstır ve böyle olmasının isabetli olduğu kanaatini taşıdığını da söylemektedir. 
Bu noktada bakanlığın dikkatini çekmekte fayda mülâhaza etmekte olduğumuzu kaydetmek iste
riz. Zira bütün Devlet sektöründe, mahzurlu olduğu için kaçınılan bu yolun burada isabetli olu
şu nedendir ve daireye bu usulü kim yerleştirip teşvik etmiştir? İsabetli olup almadığının tah
kiki gerekir. 

Ayrıca ihaleye giren müteahhitlerin yaptığı birii Ankara ikisi İzmir mahreçli gösterilen teklif
lerin tetkiki de üçünün de aynı daktilodan çıktığı anlaşılmaktadır. 

Müfettiş raporlarında da belirtildiği üzere 25 . 2 . 1970 tarihindeki toplantıda ihale teklif
lerini 13 . 3 . 1970 tarihine kadar beklenerek toplanmasına karar verildiği halde aynı toplantıda 
(25 . 2 . 1970) ve hattâ aynı sayılı kararla yukarda adları geçen üç müteahhit tekliflerinin yazıl
dığı zarfların açılması için yeniden karar alınmış olması ihalenin usul ve ciddiyetine şüphe düşür
mektedir. Çok aceleye getirilmiştir. 

İ/halenin böylesine kanunsuz, usulsüz ve belirli müteahhide verilmesi için bütün zorlamaların 
yapıldığı hissedilmesine rağmen eğer ihale edilen işler projede gösterildiği şekilde veya ona yakın 
bir tarzda yapılmış olsaydı, üzerinde bu kadar hassasiyetle durulmayabilirdi. 
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Fakat gerek raporlarının yürüyüş seyrinden, gerekse Komisyonumuzun yerinde yaptığı incele
meden anlaşılmaktadır ki işler projeye uygun olarak yapılmamış, eksikler tamamlanmamış ol
masına rağmen ihalenin parası tamamen ödenmiştir. 

Türkiye'de 'işimi aylar ve hattâ yıllarca önce tamamlandığı halde bütçe imkânsızlıkları yüzün
den alacakları içjin kuyrukta bekleyen müteahhitlerin durumu dikkate alınırsa noksan işe rağmen 
parasını tamamen alan müteahhit Gültekin Oybir'e özel bir muamele yapıldığı 'anlaşılmaktadır. 

Ayrıca Gültekin Oybir'e muvakkat ve katı teminat alınmadan işin ihale edilmesi de (iSayı 1, 
sayfa 8) müteahhidin özel muamele ıgördüğünü belirtmektedir. 

İşe başlarken tanzim edilen klas zaptı tamamıyle hakikate, aykırı olarak hazırlanmış olup 
arazinin asgarî % 75'i toprak olan yerlerin sanki % 75'i kayalık gibi gösterilmek suretiyle proje 
tutarları sunî olarak yükseltilmiştir ki bu durum projemin de ciddiyetini gölgelendirmekte ve ye
rinde tetkikini gerektirmektedir. Proje yenibaştan ve ilmî ölçülere ıgöre tetkik ve tatbik edilerek 
hakiki rakamlar meydana çıkarılmalıdır. 

10 aylık mühletle alınan işin yarısı 1 ay sonra bitmiş gibi gösterilereik ^20 000 liralık hakediş 
talebinde bulunulması da projenin isabetine ve inşaatın ciddîliğine şüphe düşürmektedir. 

Bahis konusu işte hakediş, raporlarının tanzim ve seyir yolu "bakanlıkça gösterilmiştir, (dos
ya 2, ek 18) kanuna uygun olarak hazırlanan bu tamimin m'adde 7 ve 13'üne göre tamlim edilen 
hakediş raporları il imar müdürlüklerinin kontrolundan sonra bakanlığın ilgili teknik kontrol ka
demelerinin de 'olurundan geçmek şartiyle muteber 'olacağı ve buna binaen ödeme yapılabileceği; 
yazışmaların da 11 İdare Kanununa göre ilden geçmek suretiyle yapılacağı sarahaten yazıla olması
na rağmen bunlarda, İçel İl İmar Müdürlüğünün yazısından da anlaşıldığı gibi kademe atlamaları 
yapılmış (dosya 2, ek 17) 

İlk 520 000 liralık hakediş raporunda ve ondan sonrakilerde 11 Imıar Müdürlüğünün vizesi ol
madığı 'gilbi belediye encümen üyelerinden bir kısmı imzadan imtina etmiş, muhasebeci imza etme
miş, ona mecburi izin verilerek yerine gelene imza ettirilmiş, belediye fen memuru o anda kursta 
olduğu halde imzası görülmüş sonradan müfettişlerin tetkikine göre hakediş raporlarındaki bele
diye fen memuru Ahmet Rıza Ulu'ya ait imzaların aynı elden çıkmadığı şüphesi doğmuştur, (sa
yı 1, sayfa 9-10) 

Belediye fen memuru Ahmet Rıza Ulu 11 . 11 . 1970 den 1 . 8 . 1970 tarihine kadar 9 ay sü
reyle Ankara'da kursıta kalmıştır. 

Bu itibarla Ahmet Rıza Ulu'nun Gülnar'daki işi kontrol ettiği ve hakediş raporlarını bilerek 
imza ettiği düşünülemez. Fakat fen adamı olarak sadece -ona ait imzalar vardır. Kendisi iş esna
sında Gülnar'da bulunmadığına göre ya imzalar ezbere atılmıştır, ya da ona ait değildir. 

Nitekim ilk bakışta imzaların birbirini tutmadığını farkeden müfettişler imzaların hakiki sa
hiplerini resmen tespit ettirmek için gerekli işleme başlanmışsada imza lâbarotuvannın raporu he
nüz gelmemiştlir. Bahis konusu hakediş raporlarının fotokopileri dosyamızda saklıdır, (dosya 3) 

Ahmet Rıza Ulu 7, 8 ay önce öldüğü için bu hususun kendisinden tahkik imkânı da kalmamış
tır. 

Aynı hakediş raporundaki belediyesine kelimesi si'Uimerek müteahhidine kelimesini yazmak ve 
muhtemelen imzadan sonra da «Not : Müteahhidi 'Gültekin Oybir'dir» demek suretiyle evrakta tah
rifat yapılmıştır. İskân Genel Müdürü Talât Güreli'nin ifadesine göre bu düzeltmeyi izinli olduğu 
halde Olcay Bolel yapmıştır, (dosya 2, ek 10) Aynı dosya ek 14'e 'göre Olcay Bolel aynı tashihi 
yaptığını, hatta parafe ettiğini itiraf etmiştir. Fakat bu ihtiyacı neden duyduğunu açıklamamış
tır. 

Bu muamele de gösteriyor ki hakedilmeyen ilş için uydurma hakediş raporu, evrak üzerinde ya
pılan tahrifatla da maluldür. 

Bütün bunlardan anlaşıldığına göre Olcay Bolel (Oybir) kocası müteahhit Gültekin Oybir'in 
işline özel bir önem vermektedir. 
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Bu yönden mütalaa edilince de görülür ki hakediş raporları hakedilen işe ait kanun ve usulüne 

göre hazırlanmış hakiki rapor olmaktan ziyade müteahhide haketmediği parayı süratle ödeyebil
mek içlin usule uysun, uymasın ne yapmak gerekiyorsa yapılan formalite işlemleridir. 

Bir şikâyet üzerine müfettişler tarafından Mesken Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak paranın 
ödenmemesi gereği bildirilmesine rağmen, süratle paranın tamamı ödenmiştir. 

Komisyonumuz Mesken Genel Müdürünün ifadesinde bütün bu usulsüzlüklerin müdafaası ya
pılmakta olduğu için bakanlığın dikkatini çekmek lüzumunu duymaktadır, (dosya 2, ek 10) 

Bütün bu usulsüz işlemlerin sonunda güya bitirilerek parası tamamen ödenmiş olunan inşaatı 
yerlinde gören heyetlimiz aşağıda gösterilen fennî şartlara aykırı hususlar tespit etmiştir. 

Şöyle ki : 
I - Yollar, 
Tasdikli proje sahasmda yapılması gereken yolların ilk nazarda teknik evsafa uygun olmadı

ğı,- inşaatın proje standartları dışında en kalitesiz vasıfla izafe edilebilecek bir görünüşe sahifbol-
duğu, kullanılan malzeme itibariyle de genel ve özel fennî şartnamelerin tarifi dışında malzeme
nin kullanılmış olduğu, işin emek bakımından da en kalitesiz bir işçiliğin yapıldığı : 

a) Yolda kaldırım maksadiyle kullanılan taşların civar araziden ve dere yataklarından ras
gele toplanarak temlin edilen iri taş ve çakıllardan müteşekkil bulunduğu, 

b) Yollar üzerine enkesitte gösterilen şartlar dahilinde konulması gereken kumlar proje 
şartına uygun bir şekilde konmadığı, 

e) Beton bordürlerin teknik niteliği haiz olmayıp muntazam bir konuşa sahibolmadığı. 
d) Keza yaya kaldırımlar dahli aynı tarzda toplama taşların yer yer dökülerek ve en kötü 

bir el işçiliğiyle döşenmek suretiyle yapıldığı ve ebadının da proje şartlarına uymadığı. 
e) Genel olarak malzemede müşahede edilen hususların yanında tümüyle her türlü yol işçili

ğinim en kötü kalitede bulunduğu görülmüştür. 

I I - Su tesisleri : 
a) 'Su şehekesi genel olarak İller Bankasının bu mıntıkalar için (irtifa 1 000 m. civarında 

iklimsert) uyguladığı proje tatbikatına uygun şekilde olmadığı, yer yer boruların teknik şartlar 
bakımından minimum hendek derinliğinin çok üzerinde ve hatta -açıkta döşenmiş olduğu, 

Keza eklerin teknik evsafı haiz olmadığı ve genellikle fennî ve hususî şart lan haliz olmadığı 
tespit edilmiştir. 

ib) Su depolan : Genel olarak her yönüyle asgarî teknik şartlan haiz olmayıp kumanda oda-
lan ve bunun bağlantıları ve pompa tesisleri en kötü bir şekilde inşa edilmiş ve hattâ bugünkü 
duramuyla dahi fonksiyonel hizmetlini görecek nitelikten yoksun olup birtakım yan ilâveler ve 
revizyonlar yapılarak ancak hizmet görebilecek durumdadır. 

Deponun bilhassa tatbanı tabiî zemin olarak 'bırakılmış, yan duvarlan da dâhil olmak üzer»e 
suyun ıslattığı satıhlar şap ve emsali tecrit maddeleriyle kaplanmamış, depolanacak suyun temiz
liği ve sızdırmazlığı temin edilmemiştir. 

d) Pompa binası dahi .alelade bir baraka mahiyetinde, adeta muvakkat yapılmış ve ileride yı-
kılacakmış intibaını verecek nitelikte çok kötü işçilik ve malzemeyle yapılmış olup halen birçok 
noksanlan mevcuttur. 

Depolan desteklemek için yapılanlarla yol inşaatı ve diğer sebeplerle yapılan duvar ve istinat 
duvarları miahiyetindeki inşaatlar harç ve işçilik bakımındafn adeta kuru duvar örer misali kali
tesiz ve kifayetsiz olup yer yer dökülmektedir. 

Diğer taraftan bu duvarlar tesadüfi bir inşaat mahiyetinde eğri büğrü bir hat üzerinde ve pro
je ebatlanna uygun olmayan bir şekilde yapılmıştır. 

Gültekin Oybir müteahhit sıfatiyle işi için lüzumlu aletleri genel olarak kendisi temin etmesi 
gerekirken, bu aletleri müteamil usuller dışında belediye hesabına 25 000 liraya satınalarak pa-
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rayı belediye adına bakanlıktan almış, fakat iş sonunda belediyeye bu aletler için 21 090 lira 
noksaniyle ancak 3 910 liralık bir fatura temin etmiştir. Bu suretle de ek bir yarar sağlandığı 
kanaati kuvvet bulmuştur. (Dosya 2) 

Yeni bir arsa satmalmması: 
Gülnar 1 ve 2 numaralı gecekondu ıslah bölgeleri inşaat işleri yukarıda anlatıldığı gibi usul

süzlüklerle yürütülürken Belediye Başkanı Meclisi olağanüstü toplantıya davet ederek 20 dönüm 
kadar yeni bir arsa satmaldığı takdirde Olcay BolePin iki buçuk milyon lira kadar para gönder-
tecek olduğunu söylemek suretiyle uygun bir arsanın aranıp bulunmasının karara bağlanması 
gerektiğini bildirmiştir. (Dosya 2, ek 1, 2, 3) 

Aynı dosyadaki ek 1, 2, 3, 4, 5, 6'daki kayıt ve ifadelerden de anlaşıldığına göre aslında hiç de 
yer ve gereği olmayan bir arsanın fahiş fiyatla satmalmması sağlanmıştır. Böylece yeni bir suiis
timal intibaı yaratacak gayrete girilmiştir. 

Tıpkı 1 ve 2 numaralı gecekondu ıslah bölgeleri inşaatında olduğu gibi bütün şikâyet ve iz
harlara rağmen yeni arsanın satmalmması memleketimizde maalesef görülmedik bir hızla yürütü
lerek Gülnar Belediyesini 104 000 lira borçlandırmak suretiyle adeta dağbaşı denilebilecek bir 
yere yatırım yaparak güya Gülnar'da gecekondu inşaatı önleneceği hesabedilmiştir. 

Birinci işte sarf edilen paranın takriben 2/3Mi hibe 1/3'ü Gülnar Belediyesinin borcu, yeni ar
sanın tamamı Gülnar'ın borcu olduğuna göre cem'an yarım milyon liraya yakın bir borcun altı
na sokulan Gülnar Belediyesinin bu sarfiyatta ne gibi fayda sağladığını veya sağlayacağını kes
tirmek güçtür. Hibelerin de Hazineden çıktığı malumdur. 

Mahallinde tetkik yapan heyetimiz yeni arsa mevzuunu da en ince teferruatına kadar araştıra
rak şu sonuca varmıştır. (Dosya 2, ek 9) 

İstimlâk edilen arsanın öteki arsaya nazaran, yani beğenilmeyen arsaya nazaran kasabaya bi
raz daha yakın olduğu görülmekle beraber esas itibariyle her ikisinin de kasabaya çok uzak ve 
iskânı çok zor Belediye hizmetlerinin sokulması çok pahalı olacağı için Gülnar Belediyesine gö
re âdeta imkânsız ve her iki arsamın da dağın üzerinde bulunduğu ve kanunun aradığı gecekondu 
önleme ve ıslah bölgesi olamayacağı ve kasabanın evlerinin esasen çok seyrek ve şehrin içinde ev
ler arasında pek çok boşluklar bulunduğu ve evlerin geniş bahçeler içinde olduğu, esasen kasa
banın bir ,gün için hatta yıllarca sıonra bile bir gecekondu mevzuu ile karşılaşmasının hiçbir su
rette ihtimal dahilinde olmadığı görülmüştür. 

Tetkik edebildiğimiz bu olaylardan esinlenerek edinilen kanaate göre Türkiye'de yapılan bü
tün gecekondu önleme ve ıslah bölgeleri yatırımlarının Bakanlıkça yeniden gözden geçirilmesi fay
dalı olacaktır. 

Sonuç : 
Yukarıda evrak üzerinde ve mahallinde yapılan inceleme sonunda arz etmeye çalıştığımız bir

takım gerçekler muvacehesinde önergede iddia edilen hususları da içine alacak vüsatta, şümullü 
bir soruşturmanın yapılmasına zaruret görüldüğü kanaatinde olduğumuzu saygıyle arz ederiz. 

İmzalar 

Soruşturma Komisyonu Sayın Başkanlığına 

Büyük Millet Meclisi sayın başkanlığından aldığım 9;/23-5490/41226 sayı ve 24 . 4 . 1972 günlü 
yazılarında 'başkanlığınıza bilgi vermem 'emredilmektedir. Yazılı 'görüşümü arz ediyorum,. 

Maruzatımı ıbir kaç kategoride toplamama müsaadenizi rica ederim. 'Soruşturma 'önergesi sahibi 
Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bilgen arkadaşımız şu (hususları iddia etmektedir. Güllnar 
Belediyesi ve İmar ve İskân Bakanlığı bünyesinde (birtakım kanunsuzluk, yolsuzluk ve suiisti
maller olmuştur. Bunların önlenmesi içlin Bakanlığa Gülnar Belediye Meclisi üyelerinden ihbarlar 
ve şikâyetler yapılmış, bir müteahhit tarafımdan Gülnar'da icra ©dilmekte olan altyapı hizmetleri 
bitirilm'eden kendisine para ödenmemesi müfettişlerce talebedildiği halde ödendiği ve bu suretle 
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çeşitli ikaz ve ihbarlara rağmen bakanın 'görevini ihmal ve suiistimal ettiği ve bu devremlin de Hal
dun Menteşeoğlu'nun İmar ve İskân Bakamı lolduğ u zamana aidolduğu.iddia edilmektedir. 

Kanunsuz, yolsuz ive suiistimal niteliği taşıdığı iddia edilen lolayların teşekkül ve tekevvünü 
ve cereyanı hakkında İmar ve İskân Bakanlığından edindiğim özet bilgileri ifade eıtımeden evvel ıöner 
gemin mihrakımı hattâ hedefini teşkil eden bir konuyu peşin .olarak aydınlatmak listerim. Kanunsuz, 
yolsuz ve suiistimal mahiyetinde olduğu iddia edilen lO'layların başlangıcında, cereyanında ve so
nunda bendeniz lımar ve İskân Bakanı bulunmuyordum. 4 Kasım 1969'da İmar Bakanlığmından lülen 
ve hukuken.,ayrıldım. Oysaki, bahsedilen olaylar ve üslendiği söylenen suçlar 1970 yılı içinde vu-

kubulmuıştur. Bu devrede vazife ve mesuliyet sa bibi bulunmadığıma göre görevimi ihmal ve suiis
timal eltmem mümkün değildir, iddia edilen olaylarla hukukî ve fiilî irtibat ve münasebetim su
reti katiyede yoktur. Şu halde; bu olaylar Haldun Menteşeoğlıı'nun zamanında cereyan etmiştir, id
diası gayri varittir, hayal mahsulüdür. Netice itibariyle, sahibi bulunmadığım ıgöreıv ve sorumlu
luğun mevcudolamayacağı aşikâr .olduğu cihetle bu iddia da yanluş ve gerçek dışıdır. 

Yalnız, şu noktayı derhal açıklamak isterim ki, bu sözlerimle sorumlu ben değilim, benden 
sonraki arkadaşım, yani halefimdir demek istemiyorum. Esasen benim fazilet ve siyasî ahlâk duy
gum ve inanışım buma müsait değildir. Kaldı ki; bana halef olan arkadaşımın ihmalini ve suiisti
malini iddia etmek de mümkün değildir. Çünkü; bir belediyenin bünyesi içinde ve bakanlığın her
hangi bir kademesinde bir görevlinin vazifesini ihmal veya suiistimal etmiş olması bakanın şah
sına sirayeti ve izafesi ceza hukuku prensiplerine göre mümkün değildir. Çünkü; suçlar ve ceza
lar şahsî ve kanunîdir. Diğer taraftan, bakanlığa yapılan ihbar üzerine bakanlığın harekete geç
memiş olduğu iddiası da doğru değildir. Çünkü; Gülnar Belediyesi Başkan vekili Veli Yıldız 
15 . 7 . 1970 tarihinde Gülnar gecekondu ıslah bölgesinde yapılmakta olan yol ve su inşaatı mü
teahhidinin fennî şartlara uygun hareket etmediğine dair ilk şikâyet telgrafı üzerine bakanlık 
33 - 20/2938 sayı vie 22 . 7 . 1970 günlü tel yazısı ile İçel Valiliğine derhal tahkikat yapılması ve 
neticenin bildirilmiesini istemiştir. Bugünlerde seyahatte bulunan Gülnar Belediye Başkanı Uysal 
Turhan, Veli Yılmaz'm siyasî maksat ve menfaatlerle hareket ettiğini, müteahhidin çalışmalarının 
şartnamelere uygun ve süratli olduğunu, «seyahat 4» sayı ile İmar Bakanlığına bildirmiştir. Yi
ne Veli Yıldız'm önleme bölgesi arsası hakkında çektiği ihbar telgrafımın münderecatı 31.8.1970 
gün ve 3320/3561 sayı ile İçel Valiliğine bakanlıkça intikal ettirilmiş, tahkiki ve gerekli işlemin 
yapılması emredilmiştir. Ayrıca, durumun bütün yönleriyle incelenmesi ve tespiti için bir heyetin 
ikinci defa mahalline gönderilnijesi 5 . 10 . 1970 tarihinde 23291 sayı ile Mesken Genel Müdürlüğü 
tarafından bakanlığa teklif edilmiş, bakanlık da "tahkikatın teftiş heyetinde yürütülmesi için dos
yanın teftiş heyeti başkanlığına devrini istemiştir. Bu tarihten itibaren duruma müfettişler vazi
yet etmiş, öğrendiğime göre tahkikat da elan devam etmektedir. 

Müfettişlerin ikinci defa istihkak ödenmemesi emrine uyulmadığı ve istihkakın tamamının 
ödendiği iddiasının da gerçeğe uymadığı, aldığım yani ikinci bir ödemenin yapılmadığı bakanlık
tan aldığım bilgiler arasındadır. 

Şu halde; önergede temel unsur olarak ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu, doğru olmadığı 
meydana çıkmış bulunmaktadır. 

Olaylar manzumesi hakkında toplu ve genel hatları içinde bazı bilgiler sunmayı faydalı gör
mekteyim. 

Gülnar Belediyesi 775 sayılı Kanuna uyarak tespit ettiği gecekondu ıslah ve önleme bölgeleri 
için tahsisat istemiştir. Gecekondu Kanununun 16 ncı maddesine göre her belediye en geç 6 ay 
İçinde gecekondu ıslah ve tasfiye bölgelerini tespit ederek bakanlığa bildirmek mecburiyetinde
dir. Islah, tasfiye ve önleme bölgelerinin haritalarının, imar planlarının, yapılacak âmme tesisleri
nin ve konutların projelerinin yapılması için gereken her türlü teknik yardım talebinde bulunmak 
her belediyenin hem hakkı hem görevidir ve bu talebi karşılamak da geeekondu kanununun uy
gulama yönetmeliğinin 32 nci maddesine göre bakanlığım vazifesidir. Her belediye Gecekondu Ka
nununun 12 nci maddesinin (€) fıkrasına göre bütçelerine yıllık bütçelerindeki toplam giderle-
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rin % 1'inden az olmamak üzere ödenek koymaya mecburdur. Bu kanunî mecburiyetten ve kanu
nun diğer hükümlerinden, hususiyle 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 19 geçici 1 ve 5 nci ve yönetmeli
ğin 2, 3, 32, 65 nci maddelerinden doğan haklarla hem teknik yardım almış, hem de ıslah bölgesi
nin yoıl ve su ihtiyacını karşılayan ve önleme bölgesi ihdasını kapsayan projelerle bakanlığa yar
dım teklif vıe talebinde bulunmuştur. Bakanlık, 775 sayılı Kanun ve yönetmeliğin çeşitli hükümle
rine göre araştırma ve inceleme; yaparak talebin hukukî olduğunu tespit etmiş, 1970 programına 
ithal edilmek üzere Devlet Planlama Müsteşarlığına sunmuştur. Mezkûr müsteşarlık, Yüksek 
Planlama Kurulunun tasvibini alarak 1970 yılı programına lüzumlu ödeneğin konulmasını kabul 
etmiştir. Bu itibarla, küçük 'bir belediyeyi sıkıntıya sokmak veya küçük bir kasabada böyle hiz
metlere tevessül etmek lüzumsuzdur iddiası makbul ve muteber değildir. Zira, Gecekondu Kamı
nı uran 2 nci maddesi gecekonduyu tarif etmiş, binanın fizikî yapısını değil, hukukî yapısını dikka
te almıştır. Ve keza, bu kanunun anahedefi ıslah, tasfiye ve önleme bölgeleri ölçüsü içinde beledi
yelerimize medenî imkânlar götürmeyi, yoksul ve dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı 
anahedef kabul etmiştir. 

Binaenaleyh, küçük bir Anadolu kasabasıdır diye Gecekondu Kanununun imkânlarından fay
dalandırmamak düşüncesini hem 775 sayılı Kanunun ve yönetmeliğinin hükümlerine hem de İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Planının ilkelerine göre tasvibetmek mümkün değildir. Belediyeyi böyle 
bir yardım almaya zorlamak iddiası sübjektif bir görüş veya vehimden ileriye gidemez. Esasen bu 
meselenin temelinde siyasî bir çıkar ve ona dayalı öfke ve hırs yatmaktadır. Bir kere, Gülnar Be
lediye Reisi Uysal Turhan'la şikâyetçi Veli Yıldız ayrı partilere mensupturlar ve aralarında siyasî 
bir çatışma vardır. Veli Yıl diz'm siyasî arkadaşı ve yatkını olan sayın önerge sahibi Lûtfi Bilgen,.. 
Cumhuriyet Senatosuna bu konuda araştırma önergesi vermiş ve Araştırma Heyetine kendini 
seçtirmiş, ayrıca bu heyet içinden ayrılan teknik komitesinde de vazife almış, hatta, İmar - İskân 
Bakanlığında bazı tahkikat ve ifadeleri kendisi almış ve yapmıştır. Şu halde; Sayın Lûtfi Bilgen 
hem davam, hem savcı, hem de hâkim rolü ifa etmiştir. Objektiflikle ve iyi niyetle bu tarzı hare
ket kabili telif değildir. 

Bahse konu olaylar Gülnar Belediyesi ve bakanlık bünyesi içinde cereyan etmiştir. Araştırma 
raporunda işaret edilen ve suiistimal yapıldığı söylenen ihale işleminin faili ve mesulü belediye 
şahsiyeti hükmiyesidir. Gecekondu Kanunu uygulama yönetmeliğinin 3 ncü maddesi bunu amir bu
lunmaktadır. Gerçi, belediyenin görevini ihmal veya suiistimal ettiğine dair deliller ortaya konma
mış bulunmakla beraber (müfettişlerin tahkikatları devam etmektedir) biran için varit dahi ka
bul etsek, bu suç halinin bakanlığa izafesi ve isnadı kanunen mümkün değildir. 

Bakanlık bünyesinde cereyan ettiği söylenen olay, Gülnar Belediyesinin müteahhit Gültekin 
Oybir'e ait istihkak bedellerinin belediyesine gönderilmeyip, kendisine verilmesi hususunda Mes
ken Genel Müdürlüğü Muhasebe Müdürü tarafından banka talimat belgesi üzerinde tahrifat yapıl
dığı iddiasıdır. Halbuki Gülnar Belediyesi 3 . 6 . 1970 gün ve 184 sayılı ve ilişikte müteahhidin is
tihkak raporları bulunan yazısında istihkak bedelinin müteahhit Gültekin Oybir'e ödenmesini iste
miştir. Muhasebe müdürü de talimat belgesine imzası altında bu meşruhatı vermiştir. Bu muamele
nin evrak tahrifi olup olmadığı halen müfettişlerce incelenmektedir. Bakanlık bünyesinde suiisti
mal denilen bu vakıanın ne dereceye 'kadar doğru olduğu yapılmakta olan tahkikatla tebellür 
edeceği şüphesiz olmakla beraber belediyenin sarih talimatına uygun muamele yapmak bakanlığın 
tatbikatında bir teamüldür. Bakanlık bünyesinde cereyan eden diğer olay da yukarda arz ettiğim 
gibi Veli Yıldız tarafından yapılan ihbar ve şikâyetlerin kaale alınmamış olması iddiasıdır ki, bu
nun da asla varidolmadığını bilâkis bakanlığın titizlikle ve zamanında murakabe yetkisini kullan
dığını ve talimat verdiğini yukarda arz etmiştim. Netice itibariyle bu maruzatım göstermektedir 
ki, önerge sahibi tarafından suç olarak iddia edilen olaylar hem benim zamanımda cereyan etme
miştir, hem, de halefim konuya bakanlık sıfatının ve görevinin icapları ölçüsünde müdahale ve ta-
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kibettirmiştir. Binaenaleyh, yanlış adrese gönderilen bu önergenin bizimle bir ilgisi bulunmadığı
nı, gerçeğe dayanmadığını yüksek takdirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Haldun Menteşeoğlu 

Muğla Senatörü 

Not : Lüzum görülen teferruatlı bilgiyi arz etmeye amade bulunduğumu arz etmek isterim. 

9/23 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

9/23 No. lu Soruşturma Hazırlık 14 . 6 . 1972 
Komisyonu 

Esas No. : 9/23 
Karar No. : 5 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

T. B. M. M. Birleşik toplantısının 5 . 4 . 1972 tarihli ve 9 neu Birleşiminde, içel ili G-ülnar il
çesi Belediyesinde yolsuzluk ve kanuna aykırı işlemler yaptığı ve bu eylemin T. C. Kanununun 
240 neı maddesi kapsamına girdiği iddiasıyle eski' İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu hak
kında Anayasanın 90 neı maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılmasının gerekli1 olup olma
dığına dair inceleme yapmakla görevli T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 14 üye
den kurulmasına karar verilmiş (Ek 1) ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 19 . 4 . 1972 ta
rihli 10 neu Birleşiminde üye seçimi yapılmıştır. T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığının 
24 . 4 . 1972 tarih ve 5490/41226 sayılı yazılarıyle .Soruşturma Hazırlık Komisyonu üyeleri, 
Başkanlık Divanını seçmek üzere 26 . 4 . 1972 günü toplantıya çağrılmış ise de ekseriyet temin 
olunamamıştır. (Ek 2, ilişik 1) 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığının 27 . 4 . 1972 tarih ve 5490/41226 sayılı yazıla
rıyle Komisyon üyeleri 28 . 4 . 1972 günü tekrar toplantıya davet edilmfe ise de bu toplantıda da 
nisap hâsıl lolmamıştır. (Ek 3, ilişikl) 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığının 2 . 5 . 1972 tarihli çağrısı üzerine 3 . 5 . 1972 gü
nü toplantı nisabı temin edilmiş ve toplantıya iştirak eden 9 üyenin ittifakı ile Başkanlığa Cum
huriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Necip Seyhan, Sözcülüğe Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Fa-
kih Özlen, Kâtipliğe Manisa Milletvekili M. Orhan Daut seçilmişlerdir. (Ek 4, ilişik 1, 2, 3, 4) 

Başkanlık Divanının kurulmasından sonra soruşturma önergesinin incelenmesine geçilmiş ve 
işbu incelemenin gerektirdiği evrakın ilgili yerlerden celbine karar verilmiştir. 

Soruşturma önergesi : 
Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi Lût/fi Bilgen ve 4 arkadaşı tarafından T. B. M. M. Başkan

lığına sunulan tarihsiz önergede: 
Anayasanın 88 ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 - 138 nci maddeleri gereğince İmar 

ve İskân Bakanlığının bâzı ilgilileriyle Gülnar Belediye Başkanı tarafından Gülnar İleçsinin gece
kondu önleme bölgesine ait kamulaştırma işlemleri, yoll ve içme suyu inşaatları, eletrik tesisi 
işlerinde yapılan yolsuzluklar hakkında bilgi edinilmek üızere İçel Senatörü Lûtfi Bilgen imzasıy-
le verilen 4 . 11 . 1970 tarihli önerge ile Senato araştırması ölstendiği, 

Cumhuriyet Senatosunun 18 . 5 . 1971 gün ve 69 neu Birleşiminde Araştırma önergesinin ka
bul edilerek 10 üyeden kurulu Komisyon seçimi yapıldığı bu Komisyon, üyeleri içinden tespit 
edilen 5 kişilik bir Alt Komisyonun ayrıca mahalline giderek gerekli incelemeyi yaptığını, araş
tırma sonunda düzenlenen 31 . 8 . 1971 tarihli raporunun sonuç bölümünde «yukarda evrak üze
rinde ve mahallinde yapılan inceleme sonunda arz etmeye çalıştığımız birtakım gerçekler muva
cehesinde önergede iddia edilen hususları da içine alacak vüsatte şümullü, bir soruşturmanın ya-
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pılmasma zaruret görüldüğü kanaatinde olduğumuzu saygılarımızla arz ederiz.» Görüşünün Ko
misyonumuzun mazhar olduğunu, önergedeki yolsuzluk iddiaları ve bu rapor muvacehesinde 
Haldun Menteşeoğlu'nun İmar ve İskân Bakanlığı zamanına rastlayan devrede Gülnar Belediye-
sündeki yolsuzluklarla ilgili olarak mahallinden Bakanlığa çekilen telgraflarla yolsuzluklar ih
bar edildiği paraların Ödenmemesi gerektiği belirtildiği ve işin tahkiki içlin müfettiş istendiği 
halde ve hatta müfettişlerin yolsuzluğu tespit eden raporlarına rağmen iş bitmeden para ödendi
ği, yeni yolsuzluklar için harekete geçildiği Belediye Meclisi üyelerinin şikâyetlerine dahi önem 
verilmeyerek Devlet Hazinesinin maddî zarara ve Devlet yapısının manevî tahribata uğratıldığı, 
bütün bu uyarmaılara rağmen zamanın İmar ve İskân Bakanı ve ilgili zevatın gereken titizliği 
göstermedikleri gibi görevlerini ihmal ve kötüye kullandıklarını devamına fırsat sağladıklarını, 
bu duruma göre Anayasanın 90 ncı ve İçtüzüğün 1.2 nci maddesine göre görevini ihmal ve kötü
ye kullanarak belediye ve Hazinenin maddî ve manevî zarara uğramasına sebebiyet veren zama
nın İmar ve İskân Bakanı hakkında T. O. Kanununun 240 ncı ve müteakip maddeleri gereğince 
ve ona bağlı olarak ilgili kişilerle Gülnar Belediye Başkanı hakkında da yine T. C. Kanununun 
240 ncı ve mteakip maddeleri gereğince adlî takibata esas olmak üzere Soruşturmanın yapıl
ması istenilmektedir (Ek 5) 

Sayın Lûtfi Bilgen ve arkadaşlarının, yukarda özetlediğimiz soruşturma önergeleri tetMk 
edildiğinde görülecektir ki bütün iddialar Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporuna 
istinadettirilmektedir. 

Bu sebeple Cumhuriyet ıSenatosu Araştırına Komisyonu raporu ile bu Araştırmayı esas alan 
önergeyi incetlemek zarureti hâsıl olmuştur. 

Sayın Lûltfi Bilgen tarafımdan Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunulan 4 . 11 . 1970 tarihli 
Senato Araştırma istemini havi önergede özetle : 

İmar ve İskân Bakanlığı İmar Genel Müdürlüğünce Gülnar Belediyesine, gecekondu önleme 
bölgesi inşaatı için 1970 Nisan ayında 1 milyon yüz bin lira tahsis edildiği, proje tatbikatının 
mahallî gazetelerde ilân edilmeden ve ımûtat vasıtalarla halka duyurulmadan, bakanlıkta çalışan 
bir şube müdürünün eşine % 2,5 indirimle ihale edildiği yapılan inşaatın şartnamesine uygun 
olarak yapılmadığı, bu gibi inşaatlarda müteahhide ödeme yapılabilmesi için Bakanlığın veya 
il yetkililerinin istihkak raporu vermeleri gerekirken bu lâzimeye riayet edilmeden ödeme yapıldığı 
Gülhan Belediyesi Beisvekilinin [vakÜ şikâyeti üzerine İmar ve İskân Bakanlığından gelen iki 
mühendisin raporuna ıgöre ödeme paranın ancak yarısı kadar iş yapılmış olduğunun sabit bulun
duğu bu rapora rağmen müteahhide para ödendiği ilişiğinin kesildiği ve bu suretle Gülnar Bele
diyesine tahsis edilen bir milyon 100 bin liranın en az yarısının suiistimal edildiği, ifade olunduk
tan sonra müteakip bölümde, Bakanlıktan Gülnar Belediyesine bir yazı gönderilerek, 20 yıl vadeli 
halk konutu yapılması için 20 dönümlük tapulu arazi alınması yolunda talimat verildiği ve bu 
arazinin satma]mmasında da çeşitli yolsuzluklar yapıldığı bu yolsuzluklar yıldırım telgraflarla 
Bakanlığa intikal ettirilmesine rağmen 104 bin liranın arazi sahibine ödendiği, nüfusu günden 
güne azalan Gülnar ilçe merkezinde gecekondu önleme bölgesinin esasen lüzumsuz olduğu, ancak 
suiistimallere zemin hazırlamak için Gülnar Belediyesine milyonların tahsis edildiği Bakanlıktaki 
şebekenin meydana çıkarılması için Senato Araştırması yapılmasının gerekli bulunduğu beyan 
edilmiştir. (Ek No. 6) 

Cumhuriyet Senatosunun 18 . 5 . 1971 gün ve 69 ncu Birleşiminde seçilen Senato Araştırma 
Komisyonu tarafından tanzim edilen ol . 8 . 1971 tarihli raporda : 

25 . 2 . 1970 tarihinde yapılan ihalede, hak ediş raporlarının tanziminde ve Ödemelerde çeşitli 
usulsüzlük ve yolsuzluklar yapıldığı müteahhit tarafından yapılan işlerin şartnameye uygun bu
lunmadığı, İmar ve İskân Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğü Malî İşler Müdürü Olcay Bolel'in eşi 
olan müteahhit Gültekin Oybirin Bakanlık tarafından açıkça himaye edildiği ayrıntılı olarak 
izah olunmuş ve şümullü bir soruşturma yapılması zarurî görülmüştür (Ek No. 7) 
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Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 3 . 5 . 1972 tarihli toplantısında, soruşturmanın gerektir
diği evrakın ilgili yerlerden celbine karar verilmesi üzerinde Başkanlığımız : 

a) C. Senatosu Başkanlığına gönderdiği 4 . 5 . 1972 tarihli yazı ile; Gülnar Belediyesindeki 
yolsuzluk hakkında C. Senatosunda daha evvel yapılmış bulunan araştırma raporu ve ekleri isten
miştir. 

C. Senatosu Başkanlığından alman 6 . 5 . 1972 gün ve 526/14551 sayılı cevabî yazıda; Başkan
lıkta sadece Araştırma Komisyonu raporu bulunduğu ve bunun da ekte gönderildiği ifade olun
muştur. (Ek No. 8 ilişik İ) 

(Yapılan incelemede, C. Senatosu araştırmasıyle ilgili dosyaların, araştırmayı isteyen İçel O. 
Senatosu Üyesi Lütfi Bilgen de bulunduğu anlaşılmıştır) 

b) İçişleri Bakanlığına gönderdiği 4 . 5 . 1972 tarihli yazı ile, Gülnar Belediyesindeki yol
suzlukla ilgili teftiş kurulunda mevcut dosyanın gönderilmesi talebolunmuştur. 

İçişleri Bakanlığından alman 5 . 5 . 1972 gün ve Teftiş Kurulu 169 -1 - 72/1271 - 4 sayılı ce« 
vabî yazıda; soruşturmanın, İmar ve İskân Bakanlığı müfettişleriyle müştereken yapıldığı ve bu 
soruşturmaya ait dosyanın da halen 'mezkûr bakanlık müfettişi Cevdet Gümar'da bulunduğu be
lirtilmiştir. (Ek No. 9 ilişik 1) 

c) İmar ve İskân Bakanlığına gönderdiği 4 . 5 . 1972 ve 11 . 5 .1972 tarihli yazılarla, Gülnar Be
lediyesindeki yolsuzluklarla ilgili dosyaların gönderilmesi ve Haldun Menteşeoğlu'nun İmar ve İs
kân Bakanlığı görevine başlama ve ayrılma tarihlerinin bildirilmesi, istenilmiştir. 

İmar ve İskân Bakanlığından alman 13 . 5 . 3972 gün ve özel kalem 363 sayılı yazıda; isteni
len evrakın dizi pusulasına rapten gönderildiği ve Sayın Haldun Menteşeoğlu'nun bakanlık göre
vine 27 . 10 . 1965 tarihinde başladığı ve 3 . 11 . 1969 tarihinde ayrıldığı bildirilmiştir. (Ek No. 
10 ilişik 1, 2, 3) 

d) Başbakanlığın gönderdiği 11 . 5 . 1972 tarihli yazı ile, Sayın Haldun Menteşeoğlu'nun 
İmar ve İskân Bakanlığı görevine başlama ve ayrılma tarihleri sorulmuş ve alman 13 . 5 . 1972 
gün ve 1/18 - 3335 sayılı cevabî yazıda İmar ve İskân eski Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun bu gö
reve 27 . 10 . 1965 tarihinde başladığı ve 3 . 11 . 1969 tarihinde ayrıldığı, bildirilmiştir. (Ek No. 
11, ilişik 1) 

inceleme : 
içel Senatörü Sayın Lûtfi IBilgen ve arkadaşları tarafından eski İmar ve İskân Bakanı Sayın 

Haldun Menteşeoğlu hakkında Meclis Soruşturması istemini müteakip T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısı Başkanı tarafından durum T. B. M. M. Birleşik toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uya
rınca sayın Haldun Menteşeoğluna duyrulmuş ve aynı madde hükmü gereğince de yazılı görüş
leri istenmiştir. 

Sayın Haldun Menteşeoğlu tarafından Komisyonumuza tevdi olunan yazılı görüşte : 

Kanunsuz, yolsuz ve suiistimal mahiyetinde olduğu iddia edilen olayların başlangısmda, ce
reyanında ve sonunda İmar ve İskân Bakanlığı görevinde bulunmadığını, 4 Kasım 1969 tarihin
de bu Bakanlıktan ayrılmış olduğunu, bahsedilen olaylar ve işlendiği söylenen suçların ise 1970 
yılında vukubulduğunu, bu devrede vazife mesuliyet sahibi bulunmadığına göre iddia edilen olay
larla hukukî ve fiilî irtibatının meveudolmadığmı beyan etmiş ve müteakip bö'lümde de halefine-
de bu mevzuda mesuliyet terettübetmeyeceğine dair hadiseyi aydınlatıcı bilgi vermiştir. (Ek 
No. : 12, ilişik 1,2) 

Sayın Haldun Menteşeoğlunun yazılı görüşü üzerine Komisyonumuz kendilerinin, İmar ve İs
kân Bakanhğmdan hangi tarihte ayrıldıklarının tespitini zarurî görmüştür. Bu maksatla İmar ve 
İskân Bakanlığına ve Başkanlığa gönderdiğimiz yazılara verilen cevapta, Sayın Haldun Mente
şeoğlunun 3 Kasım 1969 tarihinden İmar ve İskân Bakanlığından ayrılmış olduğu teyidolun-
muştur. (Ek No. 10, İlişik 2, ek 11 İlişik 1) 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 87) 
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İmar ve iskân Bakanlığı tarafından Komisyonumuza gönderilen 13 . 5 . 1972 tarih ve özel 
kalem 363 sayılı yazıya ilişik dosyanın tetkikinden de anlaşılacağı üzere, Gecekondu önleme ve 
ıslah bölgesinin altyapı tesislerinin yapılması maksadiyle Gülnar Belediyesine tahsis olunan 1 Mil
yon 100 bin lira, İmar ve İskân Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğünün 1970 yılı yatırım prog
ramına dahil edilmiş ve Devlet Planlama Müsteşarlığı tarafından da tasdik olunmuştur. (Ek 
No. : 10 İlişik 3) 

Esasen Soruşturma Önergesi sahibi (Sayın Lûtfi Bilgen de yolsuzlukların 1970 yılında yapıldı
ğını muhtelif vesilelerle belirtmiş ve bu husus Senato Araştırması Komisyonu raporunda da yer 
almıştır. 

Bu belgeler karşısında Komisyonumuz, Sayın Haldun Menteşeoğlunun olayla her hangi bir 
ilişiği bulunmadığı neticesine varmıştır. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 19.4.1972 tarih ve 10 ncu Birleşiminde seçilen Soruşturma 
Hazırlık Komisyonumuz Sayın Haldun Menteşeoğlu hakkındaki iddiaları incelemekle tavzif edilmiş 
bulunduğundan, olayda usulsüzlük ve yolsuzluk bulunup bulunmadığını tetkike, kendisini yetkili 
görmemiştir. 

Netice : 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından Gülnar Belediyesine, Gecekondu ıslah ve önleme bölgesi 

altyapı tesisleri için tahsis olunan 1 milyon 100 bin liranın sarfında vukubulduğu iddia olunan 
usulsüzlük ve yolsuzlukların, Bakanlık süresi itibariyle, eski İmar ve İskân Bakanı Sayın Haldun 
Menteşeoğlu ile her hangi bir irtibatı bulunmadığından hakkında Meclis (Soruşturması açılmasına 
mahal olmadığına Komisyonumuzun 17 . 5 . 1972 tarihli oturumunda, oturuma iştirak eden üyele
rin ittifakiyle karar verilmiştir. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

1 

Başkan tSözcü Kâtip 
Hakkâri C. S. Ü. Konya C. S. U. Manisa Milletvekili Amasya C. S. Ü. 

İV. Seyhan , F. özlen M. Orhan D aut M. Zeren 
İmzada bulunamadı 

Bolu Milletvekili Erzurum C. ;S. Ü. Giresun Milletvekili Kütahya C. S. Ü. 

A. Çakmak 8. Hatunoğlu A. İzmen O. Akça 
Kırklareli Milletvekili Ordu C. ıS. Ü. Erzincan Milletvekilli 

M. Atagün §. Koksal F. Baysoy 

(Not : Ek ve ilişik olarak gösterilen evrak dosyasındadır.) 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 87) 



Toplantı : 14 
T. B. M. M. S. Sayısı : 87'ye 1 nci ek 

C. Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bilgen ve 4 arkadaşının, Gülnar 
Belediyesinde yolsuzluk ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı iddia
sıyla eski İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu hakkında, 
Anayasanın 90, Türk Ceza Kanununun 240 ve T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 23 numaralı 

T . B. M. M. Soruşturma HazırLk Komisyonu Raporu (9 /23) 

(Not : T. B. M. M. S. Sayısı 87, 28 . 6 . 1972 tarihinde dağıtılmıştır.) 

9/23 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
9/23 No. lu Soruşturma 6.6. 1975 

Hazırlık Kemisyonu 
Esas No. : 9/23 
Karar No. : 2 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

C. Senatosu tçel Üyesi Lütfi Bilgen ve 4 arkadaşının îçel İli Gülnar Belediyesinde yolsuzluk ve kanuna 
aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyle tmar ve İskân eski Bakanı Haldun Menteşeoğlu hakkında Anayasanın 90 
ncı, Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına dair olan önerge
sini incelemek üzere T. B. M. M. Birleşik Toplantısnın 4 . 12 . 1974 tarihli 2 nci birleşiminde kurulmuş bu
lunan Soruşturma Hazırlık Komisyonumuz, 5 . 5 . 1975 günü Başkanlık divanı seçiminden sonra dosyanın mü
zakeresine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Her ne kadar Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonlarının (6) T. B. M. M. üyesinden teşekkülü derpiş edilmiş ise de Anayasanın 85 nci maddesinin 
(Siyasî Partiler Komisyonlarda kuvvet oranlarına göre temsil edilirler.) Hükmüne uyulmuş olup bu hususun 
T. B. M. M. Birleşik toplantısında da karar altına alın-nş olduğundan Komisyonumuzun sayı itibariyle (16) 
T. B. M. M. Üyesinden teşekkülünde kanuna aykırı bir sakınca görülmemiştir. 

Yine T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesinin son fıkrası gereğince Soruşturma 
isteklerinin hangi eyleme, hangi kanuna ve maddeye muhalefet edildiğinin gösterilmesinin şart koşulduğunu 
ve böylece Soruşturma konularının bir noktaya inhisar ettirilmek istendiği ve bu nedenle İçel C. S. Üyesi 
Lütfi Bilgen ve arkadaşlarının Soruşturma isteğini havi önergesinde de hadiselerin izahında İmar ve İskân es
ki Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun Türk Ceza Kamı umun 240 ncı maddesine mümas suçu işlediği iddia 
olunduğu T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi son fıkrası uyarınca İmar ve İskân 
eski Bakanına tebligatın yapıldığını ve böylece Tüzük hükümlerinin ikmal edildiğini tespit eden Komisyonu
muz. 

Ancak; 
Önergenin veriliş tarihinin 1972 yılına ait oluşu ve 1972 senesinde kurulmuş bulunan Soruşturma Hazır

lık Komisyonunca 14 . 6 . 1972 tarihinde İmar ve Is';ân eski Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun konu ile il-
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gisinin bulunmadığı hakkında (11) oyla alınmış bir kararın bulunduğu kararın basılıp S. S. 87 numara ile gün
deme girmiş olduğu ancak devrenin sona ermesi nedeniyle görüşülemediği tespit edilmiş olup, 

Son çıkan 1803 sayılı Af Yasası kapsamına giren iddiaya göre 240 ncı maddede iddia edilen suçun azamî 
cezasının da aynı Kanunun 1 nci maddesinin kapsamında oluşu nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına 
mevcudun ittifakıyle karar verilmiştir. 

Bu rapor T. B. M. M. Birleşik toplantısı Genel Kurulunda görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Erzurum C. S. Ü. Denizli Milletvekili Amasya C. S. Ü. 

S. Hatunoğlu F. Avcı M. Zer en 

Konya C. S. Ü. 
F. Özlen 

Ordu C. S. Ü. 
Ş. Koksal 

(İmzada bulunamadı). 

Ankara Milletvekili 
O. Ceren 

Hatay Milletvekili 
M. Yılman 

Ağrı C. S. Ü. 
K. Küfrevi 

(İmzada bulunamadı). 

Çorum Milletvekili 
Y. Hatiboğlu 

Malatya Milletvekili 
T. Akyol 

(İmzada bulunamadı). 

Ankara C. S. U. 
T. Cebe 

Kahraman Maraş C. S. Ü. 
H. Soydan 

««•^ 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 87'ye 1 nci ek) 


