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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çetiner'-
in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar EsM Bakanı Re-
fet Sezgin; 

Adana Eski Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ahmet Türkel; 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, eski Baş
bakan Süleyman Demirel, 

Haklarındaki önergelerini incelemekle görev
li Soruşturma Hazırlık komisyonlarındaki 

açık üyeliklere seçim yapıldı ise, de, oyların ay
rımı sonunda Genel Kurulda Çoğunluğun kal
madığı anlaşıldığından; 

Birleşime saat 15,53 te son verildi. 
Kâtip 

Başkan Ankara 
Sabit Osman Avcı Kemal Ataman 

Kâtip 
Ordu 

' Memduh Eksi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Giresin Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

İhsan Topaloğlu'nun İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının petrol sanayii bölümünü değişti
rerek tatbik etmesiyle, 77 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine aykırı hareket ettiği ve bu fiilinin 
Anayasanın 129 ncu maddesine aykırı olduğu 

iddıasiyle, eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin hakkında Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci maddesi uya
rınca bir Meclis 'Soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 14 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/14) (S. Sayısı: 82) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 11 . 1971) (Gündeme) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : İSabiit Osman Avcı 

KÂTİPLER : BaJhri IKarakeçili (Urfa Milletvekili), Âdil Turan (Uşak Milletvekili) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısının 1 nci Birleşimini açıyo
rum, 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere geçiyo
ruz. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Trabzon Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Ömer Hocaoğlu ile Konya Milletvekili Özer Ölç-
men'in, yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış ol
duğu kredihrin temin edilişinde ve yatırım in-
fâiriminâîn istifade ettirilmelerinde 5 yıllık Kal
kınma Plânına aykırı hareket ettiği ve bu fiil
lerin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi 
^kapsamına girdiği iddiası ile eski Başbakan hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesi ile 16 No. lu Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu (9/16) (S. Sayısı : 81) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, takdim edi
yorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı Başkanlığına 

Gündemin Meclis Soruşturması ve Yüce Di
vana şevki ile ilgili konular bölümünün 6 ncı 
sırasında yer alan 9/16 esas No. lu Trabzon 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer Hocaoğlu ile 
Konya Milletvekili özer ölçmenin, eski Başba
kan Süleyman Demirel hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair önerge ile 16 No. lu 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporunun, 
gündemdeki bütün işlere takdimen görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

16 No. lu İSoruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı 

1 Yozgat Milletvekili 
ismail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Efendim, aynı mealde önerge 
sahibi ıSayın özer ölçmenin bir önergesi var, 

(1) 81 sıra sayılı Basmayazı Tutanağın so-
nundadır. 

ama bunun hakkında bir işlem yapamıyacağım, 
esasen komisyondan öncelik ve bütün işlere tak
dimen görüşülmesi hususunda bir önerge gel
miştir. 

Bu, bugünkü gündemimizde seçimler ve tü
zük görüşmesi de olduğumdan bu önergede se
çimlerin ertelenmesi ve tüzük görüşmesinin er
telenmesi ve bütün işlere takdimen gündemin 
6 ncı sırasında bulunan işin görüşülmesi teklif 
edilmektedir. O bakımdan oylamayı iki safhada 
yapacağım, efendim. 

(Seçimlerin ertelenmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

'önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

iŞimdi efendim, kabul edilen önerge gereğin
ce Trabzon Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Hocaoğlu ile Konya Milletvekili özer ölçmen İn,, 
yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış okluğu 
kredilerin temin edilişinde ve yatırım indirimin
den istifade ettirilmesinde 5 Yıllık Kalkınırı a 
Plânına aykırı hareket ettiği ve bu fiillerin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi kapsa
mına girdiği iddiası ile eski Başbakan hakkın
da bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesi ile 16 No. lu Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporunun görüşmesine başlıyoruz. 

Komisyon, yerinde efenidim. 
Raporun okunup okunmaması hususunda 

Umumi Heyetin muvafakatini almam lâzım. Ra
por, basılıp dağıtılmış olduğundan, eğer bir iti
raz vâki olmaz ise sadece raporun sonuç kısmı
nı takdim edeceğiz. («Okunsun» sesleri) 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı Mil
letvekili) — Tamamı okunsun. 
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MUSTAFA KUBİLÂY ÎMER (Konya Mil-
îetyekili) — (Sonuçla 'birlikte muhalefet şerhleri 
de okunsun. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhleri okununca 
(bütün raporun okunması gerekir. 

Zaten bütün raporun okunması istenmekte
dir. Raporu okuyarak takdim ediyoruz efendim. 
(A. P. sıralarından «oya konulsun», sesleri) 

Efendim, «itiraz vâki olursa» diyor. Oylama 
ile değil, içtüzüğümüzün madidesi öyle. 

Raporun okunmasına geçiyoruz. 
(Raporun okunmasına başlandı) 
BAŞKAN — Efendim, rapor ve muhalefet 

şerhleri oldukça uzundur. Eğer muvafık bulur
sanız oturarak okutacağım. Oturarak okunması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Rapor oturarak okunacak 
efendim. 

(Raporun okunmasına devam edildi) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, rapor okunmuş 

bulunuyor. Bu raporun eklerinde bulunan bel
geler ve cetveller, tutanaklara geçirilecektir. 

Şimdi rapor üzerindeki görüşmelere başlıya-
cağız. Söz alan sayın üyeleri arz ediyorum: 

Hakkında soruşturma isteminde bulunulan 
eski Başbakan Sayın Süleyman Demirel, eski 
Başbakan Sayın Süleyman Demirel hakkında 
soruşturma isteminde bulunan önerge imza sa
hiplerinden, Sayın Özer Ölçmen, sıra ile Sayın 
Orhan Okay, Sayın Cahit Angın,, Sayın Salih 
Tanyeri yerini Sayın Nejat Sarlıcalıya verdi, 
Sayın Hilmi Biçer, Sayın Salih Tanyeri, Sayın 
Sarlıcalı'nın yerini aldı. Sayın Abdurrahman 
Güler, Sayın Enver Bahadırlı, Sayın Hasan 
Tosyalı. 

Şimdi söz, hakkında soruşturma isteminde 
bulunulan Sayın Süleyman Demirelin, buyurun 
efendim. (A.P. sıralarından sürekli ve şiddetli 
alkışlar) 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Milletve
kili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin sayın üyeleri; 

16 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
Raporunun müzakereye başlandığı şu anda hak
kımda ileri sürülen iddia, isnat ve ithamların 
en geniş bir şekilde tahkikine imkân vermenizi 
ve gerekli soruşturma komisyonunu kurmanızı 
istirham etmek için huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. (A.P. sıralarından «bravo» sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir Milletve
kili) — Delil olmayınca açılamaz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ada
let Partisi GeneJ Başkanlığıma seçildiğim gün
den bu yana akla hayale sığmıyacak isnat ve it
hamlara maruz kaldım. Yüce Milletimin hizmeti
ne talibolurken, yükleneceğim meşakkatin idraki 
içinde siyasi hayatta görev aldım. Devlet adam
ları için kader çizgisinin çok kere nereden baş
layıp, nereye kadar gittiği de meçhulüm değil
di. Derhal ifade edeyim ki, karşılaştığım zor
lukların, engellemelerin ve bu arada maruz kal
dığım itham ve isnatların, hücumların hiçbirisi 
aziz milletime hizmet yolunda beni yıldırmamış-
tır, bundan sonra da yıldırmıyacaktır. (A. P. sı
ralarından «bravo» sesleri, şiddetli ve sürekli 
alkışlar) 

Adalet Partisi Siyasi İktidarının Meclisle
rin güvenine dayanan başı ve Adaiet Partisi Ge
nel Başkanı olarak, iktidarda bulunduğumuz 
6 yıla yakın süre içinde bana atfolunabilecek 
her türlü sorumluluğu karşılamaya hazırım. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

İktidarda bulunduğumuz dönem içinde, acık 
rejim bütün müesseseleriyle işlemiştir. Meclis
ler, çalışma sürelerinin yarıdan fazlasını denet
lemeye hasretmişlerdir. 100 den fazla gensoru 
önergesi üzerinde görüşme yapılmıştır. Basın, 
her mesele üzerinde enine boyuna durmuştur. 
Hür ve bağımsız mahkemeler görevlerini ifa 
etmişlerdir. Bu dönem içinde, ikisi iktidarı ta
yin eden Milletvekili Genel Seçimi, ikisi Cum
huriyet Senatosu Kısmî Seçimi ve biri mahallî 
seçim olmak üzere, beş defa da seçim yapılmış; 
memleket meseleleri millet huzurunda en ge
niş şekilde tartışılmıştır. 

1969 Seçimlerini takiben, bir gazetenin 
neşriyatı üzerine Anayasanın 90 ncı maddesine 
göre, Türkiye Büyük Millet Meclisine bir so
ruşturma önergesi verilmiş ve bu önerge ile be
nim yakınlarıma - daha doğrusu - kardeşlerime 
menfaat temin etmek suretiyle vazifemi kötüye 
kullandığım iddia olunmuştur. 

27 Şubat 1970 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Riyasetine tevdi edilen ve 13 Şu
bat 1970 tarihini taşıyan bu önerge üzerine ku-
rulıan 12 No. flıu Soruşturma Hazırlık Komis
yonu hu ilddialıarı dhoeikimiis, bunlarda ciddi
yet bulmamış ve ısoruşturmıa aıçı'hnaısMiıa mahal 
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olmadığına karar vermiş, raporunu 3 Ağus
tos 1970 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisine vermiştir. O tarihte Meclisler tatille gir
miş bulunduğundan, bu rapor 1970 - 1971 Ya
sama Döneminin başında ve 16 Analık 1970 ta-
ı̂ iibinde Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin gün
deminde 11 nci sırada İken, bütün diğer hu
suslara takdimen görüşülmesi, Komisyon Baş-
(kannııın önergesi üzenine kabul edilmiş ve 14 
isaalt süren müzakereler sonunda kanana bağ
lanmıştın. Bu müzakerelere Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 627 üyesinden 586 üye katıl
mış ve soruşturma açılmasına mıaihıal olmadı
ğına dair komisyon raporu, bir üyenin çekim
ser, 276 üyenin ret oyuna karşı, 309 oyla ka
bul edilmiştir. 

Anayasa ve içtüzükte «Soruşturma Mü
essesesi!» anim ne olduğu, nasıl üşüyeceği der
piş edilmiş olmasına rağmen; Türkiye Büyük 
[Millet Meclisinin bu (kanarı, âdeta tamnmıamak 
İstenmiş ve 16 Analık 1970 tarihinde (MOecUils 
Kürsüsünden, «Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin sayın üyelerinden tahkikat komisyonu 
(teşlail letmelerinıi, istedikleri şekilde teşkil et
melerini, Obu komisyonun istediği kadar çalış
masını, aranılan ne varsa meydana çıkarıl-
ımasını hassaten rica ediyorum» denuiş olmama 
rağmen ve bu beyanı son sözün sahibi olanak 
yapmış olmama rağmen, Türkiye Büyük Mil
let MecİMnin bur iradesiyle almış (bulunduğu 
bu kanar ve suçlamaların hedefi olan şalhsım, 
InsıaJfsîz ve haksız istisımarlara hedef olmuştur. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar). 
Bu istismarlar, âdeta, mânevi bir işkence ha
llimi (almıştır. 

isnadın ilhtiva ettiği ilki iddiadan birisi, 
esasen 13 No. lu Komisyonca tetkik ©dilmiiş ve 
kanarla bağlanmış olan yeni bir soruşturma 
önergesi tekrar Türkiye Büyük M&lelt Mecli
sine verilmiştir. Bunu tetkik etmek ilcin de 
16 'No. lu Soruşturma Hazırlılk Komisyonu ku
rulmuş, Komisyon 28 Temmuz 1971 tarihinde 
raporunu tamamlamış ve bu rapor basılmış ve 
118 Ağustos 1971 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclilsi üyelerine dağıtılmış ve Türkrye 
Büyük Millet Meclisinin Eylül ayı gündemin
deki 6 ncı sırada yer almıştır. 

İBu^ün, bu raporun gündemdeki diğer bü-
ıtün maddelere takdimen görüşülmesine karar 
vermiş olmanızdan dolayı Yüce Heyetinize 

şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin gerek 1970, gerekse 1971 yılı 
içinde Ibu konuya Igöstermiş bulunduğu derin 
alâkadan dolayı da, layrıca minnetlerimi ifade 
etmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Mec
lislinin, Anayasa ve içtüzük ile kendisine mev
du (bulunan ve bir bakıma kazaî olan bu göre
vi ifa ©derken, zabıtlar ve (kayıtlar tetkik 
edilir ise, (büyük bir titizlik gösterdiği gö
rülür. Bu IhuSuSu, Türkiye Büyük Millet Mec-
•llisinin mânevi şahsiyeti üzerimde münakaşa ac
ımak Astİyenlenin (haksızlığını belirtmek ve 
şatosuna yöneltilmiş bulunan ithamları biran 
evvel laçıklığa kavuşturmak için Yüce Meclisi
mizce gösterilen (gayretlere ıkarşı duyduğum 
minnetin ifadesi olarak beyan etmek ilstiyo-
rum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri : 

16 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun raporu, ortaya atılan iddiaların doğru 
olmadığı ve soruşturma açılmasına malhal bu
lunmadığı sonucuna varmıştır. 

Bu noktada, Türküye Büyük Millet Mecüsi 
değerli üyelerinin beni yanlış anlaımıyaoakla-
rını ümidedenek, konuşmamın başındalki ricamı 
tekrarlıyorum. 13 No. lu Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu, soruşturma açılmasına mahal ol
madığına karar verdi. Bu karar, bir yıl önce 
Türkçe Büyük Millet Meclisinde müzakere 
edilerek onaylanidı. Şimdi de, 16 No. lu Soruş
turma HazırhJk Komisyonu, soruşturma açıl
masına malhal lolmaidığı sonucuna varmış bu
lunuyor. Bu kararlara katılan üyelerin vicdan
larının ve hür iradelerinin sesine uyduklarına 
dan kelsin inancımı huzurunuzda tekrar ©der
tken, gene de bu konuda soruşturma komisyo
nu kurarak tahkikatı derinleştirme imkânı 
sağlamanızı rica ©diyorum. (A. P. sıralarından 
«IBnavo» s©sleri, şjiddetli alkışlar). 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir Millet
vekili) — Beillsiiz tahkikat açılamaz. 

SÜLEYMAN DEMÜBEL (Devamla) — Sa
yın üyeler; 

'Ben, şahsi bir savunma ihtiyacı içinde de
ğilim. Anayasanın 90 ncı maddesinin getirdiği 
isoruşiturma müessesesinin bir tahkir ve tezyif 
müessesesi, gerçekleri itahrif ve şjahsiyat yap
ma müessesesi) 'olmadığı inancını muhafaza edi
yorum. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 
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Hukukun, kanunsuz suç olmııyacağı, suçluluğu 
sabit oluncaya kadar kişilerin masum tanına
cağı; fiil, fail ive netice arasımda (bulunması 
gereken. maddi ve mantıkî illiyet münasebeti
min laranjmıaJsiimm zaruri olacağı 'gibi bütün te
meli prensipleri bir tarafa iterek, (bu hâdiseye 
ve şahsıma has yeni kaideler ihdas edilmesin
den de bir füturum yoktur. (A. P. sıraların
dan, «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) Ancak 
böyle bir yolun, hukuk Devletinin (bünyeısıimde 
yapacağı tahribatım ve ıbunun neticesi, talim 
dışımda kamu hizmeti göreceklerim ve diğer 
Türk Vatandaşlarımın mâruz kalacağı zarar
larım vebali de 'benim üzerimde değildir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri). 

Esasen, bana yöneltilen itham ve isnatlar 
bir hukuk meselesi olmayıp, bir siyasi mesele 
İdi Siyaset ile hukuku bu noktada ayırma
mız lâzımdır. [Bu takdirde, tana hür gtörev dü
şüyor. Bu görev, beni sizden soruşturma ko
misyonu teşkil etmemizi ısrar ille talebetaneye 
sevk etmektedir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri). 

Soruşturma komisyonu teşkil edilir ise, 
bundam «Hazırlık: IKomİsyon'unıun vardığı neti
cenin doğru olmadığı» mânâsımı çıkaranlar 
olacaktır. Aslında, böyle bilr tesirlin altında da 
kalınmamalıdır. Ziıra hâdise, yön ve mahiyet 
değiştirmiştir. Neyim soruşturulduğu unutul
muş, bizatihi SOTuşturmia önerişinim içindeki 
iddialar arka plâna itilmiş, bunların yerini 
«soruşturmanın açılıp açılmıyacağı» konusu al
mıştır. Başka bir deyimle, hesabı sorulan ne
dir? Devlet ve Millettin gtördüğü, telâfisi iste
nen zarar nedir? Bu hususlar bir kenara itil
miş, «soruşturma açılmasına Ikarar verilmesi 
veya verilmemesi» bunlardan mühim İhale gel
miş ve bu durum psikolojik bir savaşın mih
rakı olmuştur. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 'Kısaca, vasıta, hedefim yerini almıştır. 
Gerçi, soruşturma komisyonu teşkili bu durum
da çeşitli tefsirlere yol açabilecektir. Ancak 
teşkil olunmaz ise, âdeta ortaya atılan iddialar 
doğru imiş gibi bir davranışa girilecektir. 

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rafından himaye edildiğim veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisiitnin parmak hesabına alet ol
duğu iddiaları da ortaya dökülmüştür. 

Bu münakaşaları ve bunlardan umulan fay
daları silkip atmanın tek çaresi; iddialar ne 

dereceye (kadar gerçeğe aykırı olursa olsun) 
mutlaka soruşturma açılması olacaktır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri şiddetli alkışlar). 

iSoruşturma açılması huısusıındaki diğer bir 
sebebi de belirteyim: 

Deniliyor ki, «Bir şeyin şüyuu, vukuun
dan beterdir.» Yine deniliyor iki, «Ateş olmı-
yan yerden duman tütmez.» 

Unutuluyor ki, «Beraat-ı zimmet asıldır». 
Yani, ortaya atılan iddialar gerçek ve geçerli 
belgelerle dıeliTlendarilmedikçe, ihite kimseye 
«suçlu» gözüyle Ibakılamaz, K<lekeli» gözüyle 
de bakılamaz. Şayet ioadedilen sonra da şayi ol
duğu iddia olunan bir durum, doğruluk için 
kâfi olsa idi, o zaman iftira, ebedî ıbir saltana
tın sahibi olurdu. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) O zaman, bedahat olan yerde, delâlete 
itibar olurdu. O zaman, yalan hiç kimseyi 
ayakta bırakmazdı. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri). 

(Kimseden suçsuzluğunun ispatı istenilemez. 
Ben soruşturma açılmasını talebederlken, her
kesle hesaplaşmaya hazır olduğumu tekrar be
yan etmek istiyorum. (A. P. sıralarından şid
detli «bravo» sesleri ve alkışlar). 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri, bumu benden esirgemeyiniz. Ateşi de, 
dumanı da görelim. (A. P. sıralarından alkış
lar ve «bravo» sesleri). 

İSoruşturma Hazırlık Komisyonunum iddia
ları belgıelemdirme ve delillendirme mecburiye
timi, bütün üyelerinim kaibull etmiş olduğunu ra
porda görüyorum, iddiaların ispatına yetecek 
delili toplama yetkisinin iSoruşturma Hazırlık 
Komisyonunda meveudolmadığı ve bu sebeple 
bâzı sayın üyelerin, Soruşturma açılmak sure
tiyle daha geniş yetkilerle mücehhez 'bir ko
misyonun konuyu daha derinliğine tetkik ihti
yacını duyduklarını yine raporda igörüyorum. 
Bir kısım sayın üyeler ise, konunun aydınlan
dığı, elde kâfi bellgeleıriim bulunduğu ve soruş
turma açılmasına lüzum olmadığı kanaatinde-
dMer. Çoğunluk bu fikrim etrafında toplan
mıştır. 

Burada hemen şunu belirteyim iki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin hür 'iradesiyle alınan 
kararlar, hiçbir zaman bu Yüce Meclis için na-
kise addolunamaz. 
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(Bu kararlar, arzulanan istikamette olma

yınca, neticenin makbul sayılmaması mümkün 
olur mu? Anayasa; soruşturma yetki v© fonksi
yonunu Türkiye Büyük Millet Meclisime !bu 
Meclisim siyasi îbir Ibeyet olduğumu bilerek ver
miştir. Bu meselelerin grupta karara Dağlanma
masını kâfi bir müeyyide »aymakla yetiinmıiştir. 

Şayet soruşturma müessesesinin Meclislerde 
toabi olacağı safahat ve iner safha sonunda varı
lacak netice, bir mâna ifade etmiyecek ise, o 
aaman soruşturma 'önergesinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisine değil, doğruca en son mercie 
verilmesi lâzımigeür idi. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri). 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin soruştur
ma önergeleri ürerinde içtüzüğe göre yaptık
ları muamele ve hür iradeleriyle vardıkları 
netüoenin bir mâna taşımıyacağımı ifade etmek, 
soruşturma müessesesini münakaşa etmek olur. 
Dalha doğrusu, böyle bir münakaşanın hedefi 
münlferit fbür mesele değil, Anayasanın 00 ncı 
maddesinin mevcudiyeti ve buna göre derpiş 
edilmiş olan içtüzük hükümleri olur. 

(Soruşturma önergelerinin, Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundan otomatik olarak geçme
si, ondan sonra da otomatik bir muameleye ta
bi olması, soruşturma müessesesini, bu maksat
la Meclislere verilmiş fouîunan görevi tamamen 
mânâsız lalar. Demek istiyorum ki, Soruştur
ma Hazırlık Komisyonunun veya soruşturma 
komisyonlarının çalışmaları ve bunlar üzerin
de Türkiye Büyük Millet Meclisimin (müzakere
leri dile, gerek komisyonların, gerekse Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kararlarını «bir siya
si heyetin kararıdır» diye anlamsız ve geçersiz 
saymak eğilimi, aslında Anayasanın 90 ncı muad
elesini yok saymakla aym şeydir. (A. P. sırala
rından bravo sesleri alkışlar). 

iSayın üyeler, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi 'bir soruşturma meselesinde, kazai fonksi
yonunu ifa ederken, soruşturmanın muhatabını 
himaye ©diyor hâle gelmek endişesini üyeleri
nin hür iradesinden ve vicdanlarının sesinden 
üstün tuttuğu an, her benzeri olayda soruştur
ma muhatabının aleyhimde karar almak zorun
luluğunu benimsemiş ve kabullenmiş demektir. 

IBöyle bir durum, hukuk devletimin kilit mü
essesesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisini 
(haksızlığın zaruri ve usuli bir vasıtası halime 

getirir. Bunları tasavvur ve kabul etmek im
kânsızdır. 

Ben bütün bunları, yeniden bir savunma içi
ne girmek için değil, bir süredir revaç bulan 
münakaşaların ne kadar yanlış istikametleri 
hedef aldığını belirtmek içim söylemek İstiyo
rum. Her yerde ve herkesi©, her konuda hesap
laşmaya hazır olduğumu ifade ve ilân ederken, 
soruşturma açılmadığı için hesaplaşmanın tam 
yapılamadığı kanaatinde olanlara, bir imkân 
»daha ıtamınmasım, ortaya attığım iddilamn zaru
ri bir neticesi sayıyorum. 

iBöyleoe herkes, her konuda ne ıgibi delilleri 
varsa; üstüne basa basa söylüyorum, tekraren 
söylüyorum, her konuda ne ıgibi1 delilleri varsa,. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri)... belgeleri 
varsa ortaya koymalıdır. (A. P. sıralarından 
«ıbravo» sesleri ve şiddetli alkışlar) Bunu ya
pamadık diye sonradan kimsenin şikâyete hak
kı kalmamalıdır. Gtörevliler, devletin, arşivleri 
v© dosyalarından ©n ufak teferruata kadar 
faydalanmalıdırlar. 

Mesuliyet deruhde ettiğimiz devre içinde, 
benim ne gplbi sorumluluğum varsa, hepsi ama 
hepsi ortaya çıkarılmalı ve bunun müeyyidesi 
ne ise mutlaka eksiksiz uygulanmalıdır. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar). 

IBunları sadece kendim için istemiyorum. 
Türkiye'de bundan böyle kamu hizmetti göre
cek kimselerin, memleketin işlerimi cesareti© 
yürüyebilmeleri, dedi - kodu ve iftira korkusu 
altında ezilmemeleri içim istiyorum. (A. P. sı
ralarından «bravo» sesleri) inancım odur 'ki, 
doğru yapılan her işte bir sür© haksızlığa mâ
ruz kalınsa bile, gerçekler er geç $ünün bi
rinde mutlaka kabul edilecektir. Zira, adalet 
vardır, Yüce Türk Milletinim Yüksek vicdanı 
vardır. Nihayet, ilâhî Adalet vardır. (A. P. 
sıralarından şiddetli ve sürekli alkışlar, «bra
vo» sesleri). 

Hesaplaşma burada bitmiyeoektir. Tarih 
ve millet önünde devam edecektir. Hizmet 
©derilere musallat olan isnat ve iftiradan Türk 
Siyasi Hayatı elbette birgün geniş ölçüde kur
tulacaktır. 

İSayın üyelerine zaman aşımına, ne affa, ne 
Yüce Meclisimizin evvelce verdiği karara, ne 
ispat hakkımın işletilelbilmeşi içim tarafımdan -
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bu iddialar ortaya atoldığı zaman - açılan ve 
İhalen görülmekte olan dâvalara sığınan bir 
davranışın içinde değilim. 

İsnat ve iftiraya teslim olmak yerine, onun 
karşısına diMM^orum. (A. P. sıralarımdan «ibra-
vo» sesleri, alkışlar) Böylece âmme vicdanının 
müfteri ile masumu ayıiTaaıak kendilerine ya
kışan yerlere öturtabimesin© yardımcı olmak 
istiyorum. (A. P. sıralarımdan «bravo» sesleri, 
alkışlar). 

Türkiye Büyük jpilet (Meolişltaiim sayın üye
leri, 6 seneye yaklaşan İktidar devremizde, sa
dece kanunların gereğini yerine getirdik. Kim
seye haksızlık yapılmasıma veya İmtiyaz ıtamım-
ımasına alet olmıadak. Soyadının bir suiistimal 
iddiasının... (Demokratik Parti sıralarından 
«Şeliefyan» sesi.) 

AHMET IBUUDANU (Muğla Milletvekili) 
— ISus be, belâ adam 

EKREM DİKMEN (Trabzon Milletvekili) 
— Ahlâksız, terbdyresiz. 

IBAŞKAN — Lütfen «fendim... (A. P. ve 
D. P. sıralarından ayağa kalkmalar ve karşı
lıklı lanlaşılmıyam bağırmalar) 

Sayın IBuldanlı lütfen otunımız efendim, 
oturunuz. 

AKIN ÖZDEMİR (İzmir MMtitvekiIto) — 
Allah Mânı versin. 

EKREM DİKMEN (Trabzon MHetvekili) 
— Terbiyesiz, ahlâksız, 2 senedir neredeydiniz? 

IBAŞjBAN — Sayım Difamem, Sayım Dikmen 
siz de oturun efendim. Sayın, Dikmen lütfen 
oturun efendim. (A. P. ve D. P. şuraları arasın
da ayakta bağırışjmalar, gürültüler). 

EKREM DİKMEN (Trabzon Milletvekili) 
— 2 semedir meredeydimiz.. 

(BAŞKAN — Sayın Dikmen lütfen.. Grup 
idarecilerinden rica ediyorum; Sayın önsal, Sa
yın Korkmazöan (iGrürültüler). Lütfen efendim, 
lütfen oturunuz. (Karşıbiklı anlaşılmıyan »gü
rültülü sözler, gürültüler).. Lütfen efendim; 
'Grup Âmirleri ve İdare Amirleri lütfen ©fen
dim; herkes yerine otursun. Hatip kürsüde 
©fendim, lütfen oturunuz ©fendim. Sayın Mu
kadder ıÇiloğlu, lütfen oturumuz efendim. Sayın 
Türkoğlu, biz hâdiseleri.. Sayın Türkoğlu Kıt
ta ©fendim. Birbirinizi dinleyeceğ-inize hatibi 
ve Başkanı dinleyiniz, Lütfen efendim, lütfen. 
Devam buyurunuz ©fendian. I 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin saym üyeleri, 6 
seneye yaklaşıan iktidar devremizde, sadece 
kanunların gereğini yerine getirdik. Kimseye 
haksızlık yapılmasına veya imtijytaz tanınması
na alet olmadık. Soyadının, bir suiistimal id
diasının sebebi, tek ve kesin delili sayıldığı gö-
rülmüiş şey değildir. 

Açık alımla ve temiz yürekle Yüce Milleti
me ve onun temsilcisi olan Yüce Mecüsimiae he
sap vermeye hazır olduğumu ve herkesle her 
yerde hesaplaşmaya muktedir ^bulunduğumu 
bir kere daha beyan ederfcen; Soruşturma Ko
misyonu teşkili kararı almanızı ve özellikle 
Adalet Partili sayın üyelerin bu. yardımı ben
den esirgememelerini rica ©der, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini saygtıyle selâmlarım. (A. P. sı
ralarından ayakta, sürekli ve şiddetli alkışlar 
ve «bravo» sesleri). 

BAŞKAN — Sayım özer ölçmen, bir (husus
ta işlem yapacağım. Acaba konuşmanız ne ka
dar sürecektir Sayın ölçmen? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — 
Bıiilemiyıeoeğim Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Bilmiyorsunuz. O halde müza
kerelerin devamı (hususunda bir önerge var; 
onu oylayım, işlem yapayım ki, kürsüde sözü
nüzü kesımi^eyim ©fendim. 

Sayın Başkanlığa 
'Konunun bilenine kadar müzakerelerim de

vamım iarz ve tekMf ederim. 
Uşak Milletvekili 

Orhan Dengiz 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın ölçmen. (Konya Milletve
kili Özer ölçmen, Demokratik Partili üyelerin 
alkışlan arasında kürsüye geldi.) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Yüce Parlâmentonun muhterem 
üyeleri; huzurunuza Trabzon Senatörü Sayın 
Ömer Hocaoğlu ile birlikte 3 Ağustos 1970 ta
rihinde vermiş olduğumuz soruşturma önerge
mizi açıklamak üzere gelmiş bulunuyorum. 

önergemiz üzerine Yüce Heyetinizce seçile
rek tavzif edilen 9/16 numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun çalışmaları sırasında, Mart 
1971 tarihli çok acele ve gizli kaydiyle, önerge 
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sahipleri olarak aşağıdaki yazıyı aldık. Bu ya
zıda «Yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış ol
duğu kredilerin temin edilişinde ve yatırım in
diriminden istifade ettirilmelerinde 5 Yıllık 
Kalkınma Plânına aykırı hareket ettiği iddia-
siyle ilgili olarak verilen önerge üzerine, eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anaya
sanın 90 neı maddesi uyarınca Meclis soruştur
ması açılmasının gerekli olup olmadığı hususun
da inceleme yapmakla görevli Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu
muzun tetkiklerine esas olmak üzere, önergeniz
de iddia ettiğiniz hususların dayandığı delil ve 
belgelerin 31 Mart 1971 akşamına kadar Ko
misyonumuza göndermenizi saygılarımla rica 
ederim.» İmza, Komisyon Sözcüsü Eskişehir 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer Ucuzal. 

Komisyonun yazısı üzerine çalışmalara ışık 
tutabileceğini tahmin ettiğimiz bilgi ve belge
lerimizi, iddialarımızı tevsik etmek üzere, bir 
cevap yazısı ile komisyona arz ettik. Komisyon 
çalışmalarını bitirip, 81 S. Sayılı raporunu bas
tırdıktan sonra, bu rapor muhtevası içinde, Sa
yın Demirel'e aynı mealde tevcih edilen bir ya
zının cevabı bulunduğu halde, önerge sahipleri 
olarak, delillendirme ve belgelendirme mahiye
tindeki bizim cevabımızın mevcudolmadığını 
üzüntü ile müşahede ettik. 

Bu bakımdan, rapordaki tek taraflılığı izale 
edebilmek ve cevabi yazımızdaki hususları, sa
yın Parlâmento üyelerinin bilgilerine sunabil
mek için cevabımızı yüksek müsaadelerinizle 
aynen okuyacağım : 

«T. B. M. M. 9/16 Numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanlığına 

Müstafi Başbakan Süleyman Demirel hak
kında Meclis soruşturması açılmasına mütedair, 
3 Ağustos 1970 tarihli önergemizin netice bölü
münde, «gerek ORMA A. Ş. ne verilen kredide, 
gerekse özel Yükseliş Kolejine yapılan yatırım 
indiriminde Süleyman Demirel'in vazifesini sui
istimal ettiği, kardeşlerine menfaat sağladığı, 
Devleti zarara soktuğu, kredinin alınışında, ya
tırım indiriminin uygulanmasında Başbakanlık 
sıfat ve yetkilerinin rol oynadığı, bu sebeple 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine göre 
suç işlediği anlaşılmaktadır.» denilmektedir. Bu 
sebeple Komisyonunuzun yukarıda tarih ve sa

yısı belirtilen yazısındaki «Beş Yıllık Kalkınma 
Plânına aykırı hareket ettiği iddiasiyle verilen 
önerge» ifadesinin eksik ve yanlış olduğunu be
yan ederiz. 

önergemize esas teşkil eden iki ayrı konuda
ki belge ve dayanaklarımızı aşağıda sırasiyle 
arz ediyoruz. 

A) Avrupa Yatırımlar Bankasından alınan 
1 200 000 dolarlık kredi ile ilgili olarak, hisse
lerinin yüzde 24 ü Şevket Demirel'e, yüzde 16 
sı Ali Demirel'e ve yüzde 36 sı Sayın Süleyman 
Demirel'in kayınbiraderi Yılmaz Şener'e aido-
lan Terekki Kolektif Şirketi, 17 Şubat 1968 ta
rihinde Devlet Plânlama Teşkilâtına müracaat 
ederek, İsparta'da kurmayı düşündükleri suni 
tahta ve kaplama sanayii için gümrük muafiye
ti, yatırım indirim, iç ve dış finansman talebin
de bulunmuşlardır. Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın Proje Değerlendirme Grupunda tetkik edi
len proje uygun bulunmakla beraber, dış pazar
larda mevcut şartlarda rekabet yeteneğine sa-
hibolmadığı belirtilmiş ve Uygulama Grupuna 
havale edilmiştir. Buradaki inceleme sonucu, te
sisin ancak ikinci etap yatırımı ve üretimi ger
çekleştirdiği takdirde ekonomik bir hüviyet ala
cağı, bu haliyle gümrük muafiyeti verilmemesi 
belirtilmiş ise de, hangi kademede yapıldığı bel
li olmıyan ikinci bir toplantı ile teşvik edilme 
kararı alınmıştır. 39 numaralı Teşvik Belgesiyle 
Terakki Kolektif Şirketinin birinci etap proje
sine % 60 yatırımlarda indirim, % 70 gümrük
lerde muafiyet, âzami beş sene gümrük taksit-
lendirmesi, ihracatta vergi iadesi, yatırım kota
sı dövizlerinden ve döviz kredilerinden istifade 
imkânı tevsik edilmiştir. 

Şirket, bir yü sonra, 28 Mayıs 1969 tarihin
de ilk teklifinin dünya pazarlarında rekabet 
edemiyeceğini anlıyarak, yeni bir proje ile mü
racaat etmiş, geliştirme ve teşvik fonlarından 
10 milyon Türk liralık da finansman isteğinde 
bulunmuştur. Devlet Plânlama Teşkilâtı bu tek
lifi de 39 numaralı ilk teşvik belgesinde tanınan 
indirim muafiyet ve istifade imkânlarını, 25 
Temmuz 1969 tarihli yeni bir teşvik belgesiyle 
tevsik etmiştir. 

Ayrıca, 1 Ağustos 1969 tarihli bir yazı ile 
kredi talebi için şirketin Ziraat Bankasına mü
racaat gereği ve adı geçen Bankanın kendi tet-
Mkatını yaptıktan sonra, bu hususta Devlet 
Plânlama Teşkilâtının fikrini alacağı belirtil-
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niiştir. Bu tarihten sonra, Devlet Plânlama Teş
kilâtı ile Terakki'nin irtibatı kesilmiştir. Bu 
kısma kadar özetlenen Plânlama Teşkilâtı ile 
Şirketin münasebetlerine ait safahatın fotokopi
leri ilişikte sunulmuştur. Belge, numara 1. 

Terakki Kolektif Şirketi bu sırada Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankası aracılığı ile Avrupa 
Yatırımlar Bankasının Türkiye'ye açtığı kredi
den yararlanma yolunu tercih etmiştir. Bu kre
diden sadece anonim şirketler yararlanabileceği 
halde, Avrupa Yatırımlar Bankasının nezdinde-
ki yetkili Türk mercilerinin aracılığı ile 
1 200 000 dolar, henüz o tarihte mevcudolmıyan 
muhayyel ve mutasavver bir anonim şirkete 
- (ORMA) - tahsis ettirilmiştir. 

Fotokopileri ilişikte sunulmuş olan Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Türkiye Ortaklık Konse
yinin Parlâmento Komisyonuna sunduğu beşinci 
yıllık 1969 yılı faaliyet raporu sayfa 17, 18, 
belge, numara 2. 

Nitekim 1069 yılında adına mevzuata aykırı 
tahsis yaptırılan ORMA A. Ş. nin 125 000 lira 
ödenmiş sermaye ile, 6 . 1 . 1970 tarihinde Ti
caret Sicilli Gazetesinde kuruluşunu ilân ettiği 
görülmektedir. Belge numara 3. 

Bu belgeye göre ORMA'mn ortakları yüzde 
30 hisse ile Şevket Demirel, yüzde 30 hisse ile 
Terakki Kolektif Şirketi ve geri kalan hisseler 
de İsparta lı dost tüccarlara düşecek şekilde te
şekkül ettirilmiştir. 

Kredinin şartlarını tesbit eden, 7 yıl öde
mesiz, 30 yıl süre ve 4,5 faiz ise belge 2 nin 
18 nci sayfasında görülmektedir. 

önergemizde yer alan istisnai muamele iddi
asını teyit eden bir diğer husus da Avrupa Ya
tırımlar Bankasından kredi alan diğer Türk fir
malarının listesidir : 

Avrupa Ekonomik Topluluğunun Ankara 
Anlaşması hükümlerince, Türk sanayiini kal
kındırmak üzere, 32 özel sektör kuruluşunun 
isimleri ve açtığı kredi miktarlarını Ortak .Pa
zar Bülteni, Aralık 1969, Ocak 1970 tarihli 
sayısı, sayfa 63 ve 64 te görmekteyiz. Belge, 
numara 4. Bu belgede de kredinin Orma'ya 
değil, « - buraya nazarı dikkatlerinizi selbet-
mek isterim, -» ORMA'ya değil, Terakki Kolek
tif Şirketine verildiği ve hattâ 356 bin dolarlık 
kısmının kullanıldığı görülmektedir. Bu husus, 
Şevket Demirel'in 15 Şubat 1970 tarihli basın 
toplantısındaki beyanlarını tamamen nakzetmek

tedir. Bültende zikredilen 32 şirketten bâzıla
rının kuruluş sermayelerini ve sermaye artırım 
tarih ve miktarlarını belirten bir liste de ilişikte 
sunulmuştur. Belge, numara 5. 

4 ve 5 numaralı belgelerin tetkiki ve muka
yesesi neticesinde, Orma hariç, diğer şirketle
rin kredi talebinde bulundukları sırada imalât 
halindeki tesislerinin mevcudiyeti ve serma
yelerinin talebettikleri kredinin üzerinde oldu^ 
ğu göze çarpmaktadır, önergemizdeki kredinin 
sermayeye oranları, bu listelerin mukayesesiy-
le ve o günün dolar değeri üzerinden hesaplan
mış bulunmaktadır. Dolârm bugünkü rayiciyle 
müstafi başbakanın kardeşlerine ait şirkete 
ödenmiş sermayelerinin tam 144 katı kredi açıl
mış bulunmaktadır. 

Bu aile şirketine yapılan istisnai muamele
nin diğer bir delili de Orma'nin kuruluşundan 
bir gün sonra yani, 3 Ocak 1970 tarihinde 
Ziraat Bankası ilgili şubesinin Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankasına hitaben 4 milyon liralık 
teminat mektubu için 24 sayılı yazıyı yazmış ol
masıdır. Belge, numara 6. 

Şubenin bu yazısı üzerine bir Devlet kuru
luşu olan Ziraat Bankası Yönetim Kurulu, 
16 Ocak 1970 tarih ve 3/44 sayılı karariyle daha 
yeni kurulmuş olan bu şirkete 4 milyon liralık 
teminat mektubu verilmesini onaylamıştır. Bel
ge, numara 7. 

Kefillerinin ise ORMA'nın bizatihi ortakları 
olan Yükseliş Firması ve Terakki Kolektif Şir
keti olması, muameledeki kayırmayı tescil et
mektedir. 

Bu olaylar Türk ve yabancı kamuoylarında 
yankı bulmaya başlamış ve konu Türk Meclis
lerine intikal ettiği gibi, Avrupa Parlâmento
sunun Türk Ortaklığı Komisyonunda da Batı 
Alman Milletvekili Faller tarafından 1 200 000 
dolarlık kredinin verilişindeki usulsüzlük sual 
olarak tevcih edilmiştir. Komisyon raporunun 
Almanca fotokopisi ilişiktir. Belge, numara 8. 

Kredi temin edildikten ve 356 000 dolarlık 
kısmı makina siparişleri için kullanıldıktan ve 
kamuoyu konu üzerine eğildikten çok sonra 
9 Temmuz 1970 tarihli, 3996 sayılı Ticaret Si
cilli Gazetesinde ORMA'nın sermayesinin 5 mil
yon Tl. ödenmek suretiyle 20 milyon Tl. na çı
kartılma kafan ilân edilmiştir. 

Bahsi geçen 1 200 000 dolarlık kredi ile 
T. C. Başbakanı arasındaki hukukî bağıntı ise, 
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Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye ara
sında akdolunan Ankara Anlaşmasının malî pro
tokolünün 4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasıdır, 
Bu fıkrada; «Bir ödünç Türk Devletinden gay
ri bir teşebbüs veya topluluğa, yani özel sek
töre verildiği zaman Türk Devletinin garanti
sine bağlanır» denilmektedir. Ayrıca bu pro
tokolün 3 ncü maddesinde de; «Finansman is
temleri Türk teşebbüslerinden geldiği zaman 
ancak Türk Hükümetinin oluru ile olumlu sonu
ca bağlanabilir» denilmekte ve bu kredinin 
Süleyman Demirerin oluru ile verildiği veya 
onun Hükümetinin oluru ile verildiği katiyet 
kasbetmektedir. 

Bundan başka, Avrupa Yatırımlar Bankası
nın finanse ettiği 200 bin doların üzerindeki 
kredilerin, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Ma
liye Bakanlığı onaylarından geçme zorunluğu ve 
bu kuruluşların Başbakanlık makamına bağlı 
oluşları da illiyet rabıtasını ortaya koymakta
dır. 

İddiamızın açıklığa kavuşması yönünden, 
bâzı gazetelerde yer alan veya söylenti şeklinde 
konuşulan aşağıdaki hususların da muhterem 
komisyonunuzca incelenmesini arz ederiz. 

1. Şevket Demirel'in 10 - 19 Ekim 1969 da 
Brüksel'e yaptığı seyahatin Avrupa Yatırımlar 
Bankası ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Tür
kiye Daimî Temsilciliği ve binnetice kredi ile 
ilgisinin olup olmadığı, 

2. Dışişleri Bakanlığında Terakki Kolektif 
Şirketinin sahiplerinin, Başbakanın kardeşi 
olduklarına dair bir ibarenin, yazılı metinlere 
ilâve edilmesinde veya çıkarılmasında yüksek 
seviyeli bir müdahalenin vâki olup olmadığı. 

3. isanbul'daki Sunta Suni Tahta Fabrika
sının, Terekkiden evvel Devlet Plânlama Teş
kilâtına aynı mealde bir proje ile müracaat et
miş olduğu halde kaale alınmıyarak, mağdur 
edilip edilmediği. 

4. ORMA Şirketinin sermaye tezyidinden 
sonra hisse senetlerinin kimlere satıldığı ve De
mire! kardeşlerin ve Yılmaz Şener'in hisse oran
ları. 

5. Adı geçen tesisin bugünkü durumu ima
lât ve ihracat ihtimalinin mevcudolup olma
dığı. 

B) Ali Demirel'in Yükseliş Kolejine uygu
lanan yatırım indirimi ile ilgili olarak, Devlet 
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Plânlama Teşkilâtının 23 nolu dosyası ve 148 sa
yılı belgesi. (Belge 12.) 

Diğer benzeri kuruluşlara da aynı indirimin 
uygulanıp uygulanmadığının muhterem komis
yonunuzca tahkikini arz eder, saygılarımızı su
narız. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 
Görüldüğü üzere bu yazımızla eski Başba

kanın kardeş ve akrabalarına ait şirketlere bir
takım Devlet kuruluşlarınca usulsüz işlemlerle 
menfaatler sağlandığına dair kuvvetli emareleri 
haiz bilgi ve belgeleri ve ip uçlarını Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna iletmiş idik. 

Komisyonun çok sınırlı çalışma yetkilerine 
ve bâzı kuruluşların çok kaçamak cevaplar ver
melerine rağmen, çalışmaları sonunda bu ema
relerin bir soruşturma açılması istikametinde 
kuvvetlendiği ortadadır. 

Bu itibarla, önergemize konu olan meselele
rin seyrini gözden geçirmek gerekmektedir. 

Devrin Başbakanının kardeş ve akrabalarına 
tamamiyle aidolan ve kereste ticareti ile iştigal 
eden bir kolektif şirket mevcuttur. Terakki 
ismini taşıyan bu şirket, resmî ihalelere katıl
makta ve çeşitli kamu yapılarına kereste sat
maktadır. Bu aile şirketinin sahipleri 1968 yı
lının Şubat ayında Devlet Plânlama Teşkilâtına 
başvurarak, bu kere bir suni tahta ve ağaç 
kaplama sanayii kurmak istediklerini bildirmiş
ler ve bu iş için gümrüklerden muafiyet, yatı
rımlarda indirim, iç ve dış finansman sağlan
masını talebetmişlerdir. 

Bu talep ve ilgili proje, Plânlamanın alâkalı 
mercilerinde incelenirken çeşitli itirazlarla kar
şılaşmıştır. önce proje değerlendirme grupun-
da, projenin mevcut şartlarda dış pazarlarda 
rekabet yeteneğine sahibolmadığı ifade edilmiş, 
sonra yatırımları ve ihracatı geliştirme ve teş
vik bürosunun gümrük indirimleri şubesince 
de tesisin ancak ikinci etap yatırımları gerçek
leştirmesi halinde ekonomik bir hale gelebileceği 
gerekçesiyle bu haliyle gümrüklerde muafiyet 
verilmemesi raporlarla belirtilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın ölçmen, bir dakika, Efen
dim, Sayın Ölçmen konuşmasını yazılı yapmak
tadır ve 20 dakika dolmuştur. Onun için ko
nuşmasının bitimine kadar devamı hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir, buyurun efen
dim. 
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ÖSEE ÖLÇMEN (Devamla) - - Teşekkür 
ederim. Sayın Balkan. 

Bıı itirazların yanı sıra ayrıca Beş Yıllık 
Plânın 1963 yılı uygulama programının tetki
kinde, din finansman ve yatırım indirimi yapı
lacak, tarımsal gelişme fonlarında projenin 
kapsadığı orman ürünleri alt sektörünün mev-
•cud.oliBaiı§ı görülmektedir. 

Aynı programın yatırını, indirimi uygulana
cak iktisadi faaliyet sektörierini gösteren lis
tesinde ise, sadece ihracata yönelmiş olma şar
tını havi büyük kapasiteli kurutma fırınları ve 
(ağaç emprenye tesisleri için % 60 yatırını in
dirimi öngörülmektedir. 

Terakki Şirketi saMplerinin projesi hali ilıe 
Tbu sınırların dışında kalmaktadır. Programım 
zikredilen sınırlarına rağmen ve yukarıda kay-
ıdjedilen itirazlar muvacehesinde Devlet Blânla-
ma Teşkilâtı kendi bünyesinde çelişkiye düşe
rek, hangi kademede yapıldığı belli olmıyan bir 
toplantı sonucu bu aile şirketine % 60 yatırım 
indirimli, % 70 gümrüklerden muafiyet, güm
rüklerde beş sene taksiıblendirme, % 5 geçici 
vergi iadesi, yatırım kotasının dövizlerinden 
istifade ve döviz kredilerimden istifade imkânı 
yaratan 39 No lu teşvik belgesini 1968 yılında 
vermiştir. 

işte bilâhara Terakki veya ORMA olayında
ki usulsüzlükler zincirinin ilk halkası böylece 
başlatılmış olmaktadır. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 
Bu karan almış olan Başbakanlığa bağlı 

Devlet Plânlama Teşkilâtı için çok hazin olan 
cihet; ihracat kapasitesi ve ikttisıadilğine ina
narak devletin imkânlarını bahşetmek üzere 
belge verdiği bu şirketin bu projesinin, dünya 
pazarlarında rekabet şansı olmadığını bizzat bu 
şirketin sahiplerinin ağzımdan ve daha altı ay 
geçmeden işitmek zorunda kalmış olmasıdır. 

Filhakika almak istedikleri krediyi ve di
ğer avantajları bilâhara artırmak arzusunu 
duyan Terakki Şirketi sahihleri, Avrupıalda 
yaptıklarını öne sürdükleri bir tetkik sonucu 
kendilerine teşvik belgesi verilmiş projelerinin 
iktisadi olmadığını ve imalâtlarının dış pazar
larda satış kabiliyetinin bulunmadığını Devlet 
Plânlama Teşkilâtına ikinci bir müraoaaltiann-
da bildirmişlerdir. 

Burada düşünülmesi gereken nokta; ranltabl 
olmıyan ve ihraç kapasitesinden mahrum bâr 

I projeye devletin plânlama teşkilâtının plân ve 
programlara aykırı olarak, devlet hazinesinin 
kaynakları üzerinden imkânlar bahşeden teş
vik belgesini vermiş olmasıdır. 

Bu noktadan itibaren hâdiseler çok dikkat 
çekici bir başka istikamette cereyan eitaıiiştir. 

1. — Devlet Plânlama Teşkilâtı, şirket sa
hiplerinin mezkûr ikinci müracaatı üzerine, 
% 60 yatırımlarda indirim, gümrüklerden 
% 70 muafiyet ve taksitieınidirme, geliştirme ve 
teşvik fonlarından yararlanma, yatırım kotası
na ayrılmış dövizlerden ve diğer döviz kredile
rinden istifade imkânı temin eden 120 No. lu 
ikinci teşvik belgesini düzenliyerek kendilerine 
vermişlerdir. 

2. — Bu kerre ikinci teşvik belgesi verilir
ken 1969 programı tashih edilmek suretiyle pro
jeye uydurulmuştur. 

Şöyle ki; evvelâ programa Terakki Kolek
tif Şirketinin iştigal sahası olan kontrplâk, lif, 
yonga - levha tesisleri sokulmuş, sonra ihracata 
müteveccih olma şartı da, M, bu mühim husu
sa Terakki Kolektif Şirketi projelerinde itiraz 
vâki idi, gereksiz olarak programdan çıkartıl
mıştır. 

Nihayet geliştirme ve teşvik fonları faslına 
orman ürünleri sanayü alt sektörü ithal edil
miştir. 

Türkiye ̂ de lif, yonga - levha, kontrplâk 
imal ve ihraceden bir sanayi dalı daha Önceden 
de mevcudolduğu halde, Plânlama Teşkilâtının 
bu sektörü korumaya karar vermesinin ancak 
Terakki Aile Şirketinin bu sektöre yönelmesin
den sonra vukubulması tabıatiyle çok calibi 
dikkattir. 

Bütün bu noktaların altını çizmek suretiyle 
Yüce Meclisin değerlendirmesine sunarken, 
Devlet plân ve programlarında yukarıda belir
tilen değişikliklere benzer nitelikte tadilâtın 
önergemizin ikinci kısmını teşkil eden Ali De
mir el faı özel okuluna uygulanan yatırım indi
rimleri konusunda da vuikujbulduğunu bühassıa 
belirtmek isterim. 

Mâruzâtımın ilgili kısmında bu noktaya ay
rıca temas edeceğim. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 
önergemizin konusu olan kredi yolsuzluğu 

ile ilgili bundan sonraki gelişımeler, işin icalbı, 
I projenin döviz ihtiyacının temini ile ilgilidir. 
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Bilindiği üzere Türk ekonomi ve sanayiini 
en hızlı şekilde kaHHoMınma gayesini güden 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara-
smdaıki 1963 Ankara Anlaşması bu hedefine 
varmak için taraflara ve bilhassa Türkiye'ye 
ağır vecibeler yüklemektedir. 

Şöyle M; Türkiye'nin Ortak Pazar ülkele* 
rine gümrük duvarlarını tedricen kaldınmjaısı, 
buna kargılık da Ortak Pazarın bankası olan 
Avrupa Yatırımjlar Bankası tarafından Devleit 
altyapı ve sanayi yatırımlarının müsait şartlı 
kredilerle finanse edilmesi, bu vecibeler mjeya-
mndadır. 

Avrupa Yaltırımlar Bankası bir yandan Bo
ğaz Köprüsü gibi, Keban Barajı gibi yatırım
ları finanse iğin katkıda bulunurken, bunun ya
nında ihracat kapasitesini haiz döviz tasarrufu 
sağlıyacak, bu itibarla da gerekli seviyede ser
mayesini temin etmiş, fakat tesislerini tevsi ih
tiyacında olan Özel sektör projelerinde belli 
bir ölçüde kredilerden yararlandırmaktadır. 

Süanerbankm ortak olduğu Mannesanen Bo
ru Fabrikası. Beynelmilel üç büyük firmanın 
da iştiraki olan 55 milyon Tl. sı sermaye! Bur
sa Siraş Naylon ipliği Tesisleri. Akbankın his
sedar olduğu 105 milyon Tl. sı sermayeli Akçi-
mento Fabrikası gibi önemli ve tesislerini bü
yük ölçüde tamamlamış kuruluşlar, yukarıda 
belirtilen kneıdilerden faydalanan şirkettilere ör
nek olarak verilebilirler. 

Bu teşebbüslerin Avrupa Yatırımlar Ban/ka
sı nezdindeki kredilerden aldıkları miktarlar, 
sermayelerine oranla daima mâkul bir ölçüde 
kalmış ve hiçbir zaman sermayelerini aşmamış
tır. Bunun tek istisnasını ise sermayesinin 36 
misli bir kredi temin ettirilen Terakki veya bi-
lâhara kurduğu ORMA Şirketi teşkil etmekte
dir. 

BuraJda hemen şunu söyliyeyim ki; Soruş-
ıturma Hazırlık Komisyonu raporuna eklenen 
3 numaralı listede ORMA ile diğer şirketlerden 
bâzılarının öz sermayeleri ile aldıkları kredile
rin oranı yapılmıştır ve bu listede bir mühiım 
hususun kaale alınmadığı göze çarpmaktadır. 
O da, firmanın krediyi aldığı andaki sermaye 
miktarlıdır. 

Bu listede 1 200 000 dolar kredi olan ORMA 
Şirketinin sermayesi; 18 milyon Tl. sı olarak 
gösterilmiş ve bu suretle kredinin yatırıma nis-
beti % 36 ya indirilerek zikredilmiştir. 

HaİbuM ORMA'nm sermayesinin kredi alın
dığı tarihte 500 000 Tl. sı olduğu ve sermaye
nin,. ancak, konu kamuoyuna intikal ettikten 
aylar sonra teızyildedildiği yüksek malûmunuz
dur. 

Halbuki üstede ORMA ile mukayesesi yapı
lan Adel Kurşun Kalem Ticaret A. Ş. 550 000 
dolarlık krediyi mukaveleye bağladığı taıfhten 
çok daha evvel sermayesini 8 milyon Tl. sına 
çıkanmaş bir şirkettir. 

Esasen önergemizde öne sürdüğümüz yol
suzluk iddiası da krediden yararlanan diğer 
şirketlerle ORMA Şirketi arasındaki bariz eşit
sizliklerden doğmaktadır. 

Terakki Şirketi adına daha hukukan hükmi 
şahsiyet kazanmamış mutasavver ORMA Sirke
line bahis konusu kredi sağlandığı anda; Tür
kiye ideki döviz kurları ve döviz transferleri 
fevkalâde bir durum arz etmekteydi. Filhakika 
bu zamanda dolar resmî kurun İM mislimden 
fazlasiyle karaborsada muamele görmekte ve 
döviz transferleri de Merkez Bankasında bir 
yıldan fazla beklemek zorunda kalmaktaydı. 
Böyle bir ekonomik ortamda, böylesine müsait 
şartlı bir dış kredi sağlamış bulunan mutasav
ver bir şirketin, iç finansman temininde büyük 
bir rağbete mazhar alacağı aşikârdır, işte bu
gün şu kadar ortak temin ettik diye memleket 
sapımda girişilen propaganda kampanyasının 
içyüzü, bu dış finansmanın alındığı zaman, şe
kil ve miktarı kamufle ederek kamuoyunu ya
nıltmaya matuftur. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Bunu böylece önemle kaydettikten sonra, 
bir diğer noktaya geçiyorum: Bahsi geçen ve 
esas tahsis sahaları yukarıda gösterilmiş bulu
nan Avrupa Ekonomik Topluluğu kredisinin 
son uygulama yılı olan 1969 da, bakiye kalan 
3 000 000 dolarlık bir meblâğın, kibrit, Mmye^ 
vi maddeler, a/ntibiyotikler, mekanik sanayM, 
alüminyum ve elektronik sahalarında imalât 
yapan Türk özel sektörüne kullandırılması ta
raflarca karana bağlanmıştır. Dikkat buyuru-
lursa bu sektörler arasında Terakki 'nin müstak
bel iştigal sahası olarak seçtiği yonga levha ve 
kontrplâk sanayii bulunmamaktadır. 

Muhterem üyeler; ilgili mercilerin verdiği 
'bilgiye göre mezkûr kredilerin veriliş prosedü
rü şudur: Türkiye Sınai Kalkınma Bankasınca 
uygun görülen projeler, ön incelemesi yapılmak 
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üzere Avrupa Yatıran Bankasına sunulur. Av
rupa Yatınım Bankası proje üzerinde inceJecme-
ısini yaptıktan sonra, müspet buldukları için 
Türk Hükümetinin olurunu aJlımak üzere Hükü
mete bildirir ve oluru alınmış projelerin kredi
leri de Sınai Kalkınma Bankası aracılığı ile mü
teşebbise intikal ettirilir. 

Normal usul bu iken, resmî bir kuruluş ol-
nıryan Türk Sınai Kalkınma Bankası 29 Ağus
tos 1969 tariMnde Maliye Bakanlığı Haizine Ge
nel Müdürlüğü ve Milletlerarası iktisadi İşbir
liği Teşkilâtına 16320 sayılı bir yazı göndere
rek, Terakki Şirketince kurulması düşünülen 
OBMA Şirketine Avrupa Yatırım Bankası kay
naklarından kredinin müddeti hitaımıa ereceği 
ailkredJterek, bu yüzden biran evvel kredi tale
binde bulunulması bildirilmiştir. Buna ilâveten, 
yazıya ingilizce bir rapor eklenerek, «Şirketin 
sahiplerinin Başbakanın kardeşleri ve kayınbi
raderi» olduğu ifade edilmiştir. 

Muhterem üyelere; bahsettiğim yazı ve ra
porlar 16 Numaralı Soruşturma Hazırlık Ko-
misyonununun bilgilerine sunulmamış olup, 
maalesef ancak Komisyon çalışmalarını bitir
dikten sonra bir İstanbul gazetesi tarafından 
13 Ekim 1971 tarihinde fotokopileriiyle birlikte 
kamuoyuna açıklanmış bulunmaktadır. Bu yazı 
üzerine Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
Maliye Bakanlığı 5 Eylül 1969 tarihli ve 43Ş63 
sayılı yazı ile Dışişleri Bakanlığına Terakki'nin 
1 180 000 dolarlık kredi isteğinin, Avrupa Yatı
rım Bankasının Türk Sınai Kalkınma Banka
sına ayırdığı fonlardan karşılanmasını temin 
ııçin, Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdin-
deki Brüksel Daimî Temsilciliğimizin banka
dan resmen talepte bulunmasını bildirmiştir 
ve Dışişleri Bakanı üç gün içinde daimî tem
silciliğimize durumu tellemiş ve Dışişleri Ba
kanlığına bağlı büyükelçilik seviyesindeki res
mî temsilciliklerimiz de banka nezdinde resmen 
talepte bulunmuştur. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri.) 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Milletve
kili ) — Hepsi yalan!.. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Cumhu
riyet Senatosu Bursa Üyesi) — Haberim yok.^ 
•(D/P. sıralarından : «Onun haberi yokmuş ki» 
sesleri.) 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Buyurun 
ispat edin yalan olduğunu, Ziya Müezzinoğlu 

Beye soracağız. Görüldüğü üzere normal pro
sedürün gerektirdiği şekilde Avrupa Yatırım 
Bankasının uygun gördüğü projelere Türk 
Hükümetinin olurunu vermesi yerine, bura
da Türk Hükümeti Terakki Projesini Avrupa 
Yatırım Bankasına empoze etmiştir, hem de 
şirket sahiplerinin Başbakana akrabalık dere
celerini ingilizce raporlarla tevsik etmek su
retiyle. Zira, Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kasının bir Türk bakanlığına, bir şirketin 
kurucuları hakkında İngilizce bir rapor ver-
miyeceği ve bu tasvirlerin adresinin Brüksel 
olduğu aşikârdır. Yine, Şevket Demirerin aynı 
günlere raslıyan Brüksel ziyaretinin de kredi 
konusuyle ilgili olması kuvvetle muhtemel 
görülmektedir. 

Bunların yanı sıra, Terakki Projesini Ortak 
Pazar Kredesine dâhil edebilmek için, aynı 
mealde olan ve olmıyan bâzı projelerin ke
nara itildiği ve mağdur edildiği iddiası da 
nakzedilmemiş, bilâkis Türk Sınai Kalkınma 
Bankasının Müdür Muavini özhan Eroğuz bu 
isnadı doğrulamıştır. Bunlardan kamuoyuna 
intikal edeni ISunta Tahta iSanayi Şirketi
dir. Bu şirketin 4 Nisan 1969 tarihli tahsis 
kararı bulunduğu, yani Terakki'nin önünde 
bulunduğu ve projesi aynı konuyu kapsa
dığı halde kenara itilmiş ve Avrupa Yatırım 
Bankası kredisinden yararlandırılmamıştır. Bi-
lâhara, konu basma intikal ettikten sonra bu 
şirkete de başka bir dış kaynaktan dış finans
man imkânı yaratılmıştır, bu şirketin şim-
ıdiye kadar konuşmamasının sebebi muhteme
len bu husus olsa gerektir. 

Maliye Bakanlığı bu konudaki, tarafgir has
sasiyetini Dışişlerinin ikinci bir talep yazı-
sıyle teyidetmiş ve Alman Markının muhtemel 
revalüasyonunu hesaba katarak, Terakki Şir
ketine daha fazla kredi verilmesini temin 
içlin, Dışişlerinin daimî temsilciliğimize talimat 
vermesini talebetmişjtir. Nitekim, bu talep de 
gerçekleştirilmiş ve daha ortada olmıyan bir 
DM revalüasyonunu hesaba katarak kredi 
1 180 000 dolardan, 1 200 000 dolara çıkarıl
mıştır. Ortada sabit bir meblâğın taksimi 
mevzuubahsolduğuna göre, nazarı itibara alın
dığında acaba, DM muhtemel revalüasyonun-
dan Terakki'nin zarar görmemesini teminen 
20 000 dolar artırma talebeden Maliye Bakan-
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lığımız, öbür şirketlere de bu işlemi uygula
mış mıdır? 

EKREM DİKMEN (Trabzon Milletvekili) 
— Kıymet artış vergisi getiriyorlar. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın se
natörler, muhterem milletvekilleri; 

Muttali olabildiğim kadarıyle yansıtmaya 
çalıştığım işlemlerle, milletlerarası kadro an
laşmaları, plânlar, programlarda mevcudol-
mıyan bu projeler, Türk Hükümetinin prose
dür dışı empozeleriyle son kredi bakiyesine ye
tiştirilip âdeta Hükümet zoruyle sokulmuştur. 
Bu arada Şevket Demirel'in idare meclisi reisi 
bulunduğu Haymak Şirketine de hesapta hiç 
olmadığı halde 250 000 dolarlık bir kredi ile, 
bu hesabın içine ithal edilmek suretiyle 
3 000 000 dolarlık bakiyeye ithal edilmiş ve 
ıbu suretle cem'an 1 450 000 dolarlık, yani 
bakiye kredinin yarıya yakını devrin Başba
kanının kardeşlerinin ortak olduğu şirket
lere kullandırılmıştır. 

Ortada mevcudolmıyan mutasavver ORMA 
Şirketi bu 18 000 000 tutarındaki dış finans
manı temin ettikten sonra nihayet ve niha
yet kurulmak ihtiyacını hissetmiş ve 2 Ocak 
1970 tarihinde 125 000 liralık ödenmiş, 500000 
lira sermayeli bir şirket olarak Terakki Şir
keti ortakları ve Şevket Demirel tarafından 
kurulmuştur. Kuruluşunun ertesi günü, yani, 
3 Ocakta T. C. Ziraat Bankası ilgili şubesi, 
Türk Sınai Kalkınma Bankasına hitaben OR-
MA'ya, ORMA'mn müracaatı üzerine 4 000000 
Tl. lık teminat mektubu verilmesi için yöne
tim kuruluna talimat vermiş, yazı yazmış ve 
Ali Demirel'in Yükseliş Firmasıyle ORMA 
Şirketinin zaten ortağı olan Terakki Şir
ketinin kefaletleriyle henüz aktifi olmıyan 
ve kefilleri de kendi ortakları olan bu şirkete 
4 000 000 Tl. teminat mektubu verilmiştir. 

EKREM DÎKMEN — (Trabzon Milletvekili) 
— Aktifi yok. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın üyeler; 
bu hususla ilgili olarak şunu (belirtmek isterim 
ki, Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Çilingiroğ-
lu'nun bâzı Ziraat Bankası yöneticileri hakkın
da soruşturma açtırdığı ve bunların görevleriin-
den alındıkları ve konular arasında bu teminat 
mektubunun da bulunduğu basıca kısmen sız-
mışsa da, tahkikatın neticesi ve teferruatı ne 
'Soruşturma 'Komisyonunca, ne de kamuoyunca 

bilinmektedir. İşte bu da, bu ıhusus da soruştur
mamın derinleştirilmeısinİ icabettiren âmillerden 
sadece bir tanesidir. 1 200 000 dolarlık kredi 
Türk ve dünya kamuoyuna intikal ettikten son
ra, Şevket Demirel yarı resmî bir basın toplan
tısı tertibederek, «kredi oradadır, daha kullanıl
mamıştır; sermayemizi 20 000 000 liraya çıka
rınca kullanacağız» diye beyanda bulunurken, o 
ianda kredinin 356 000 dolarlık - yani 5 340 000 
Tl. lık - kısmının kullanılmış bulunduğunu resmî 
Ortak Pazar bültenlerinden takibetmekteydik. 
(D.P. sıralarından bravo sesleri) Kredi alınıp 
ve olay kısmen kullanıldıktan sonra, sioruşturma-
lara konu olmaya başladıktan aylar sonra, 
ORMA sermaye tezyidine giderek, ödenmiş ser
mayesini 5 000 000 liraya çıkarmıştır. Evvelce 
de belirttiğimiz - gibi, böylesine müsait bir kre
diyi temin etmiş olan şirketin satacağı hisse se
netleri revaç bulmuş ve iç finansman problemi 
de bu suretle kolaylıkla halledilmiş, hattâ hisse
darlar arasında Sayın Demirel'in yakın politika 
arkadaşları ve kredinin temininde rol oynıyabi-
lecek mevkilerde zevat da katılmışlardır. 

OSMAN OBÖLÜKBAŞI (Ankara Milletvekili) 
— isim yok mu, Jûtfedin de tanıyalım? 

EKREM DİKMEN (Trabzon Milletvekili) 
— Bir taşla iki kuş. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, devamlı olmasın. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Muhterem 

senatörler, mulhterem milletvekilderi; 
BAŞKAN — Devamlı müdahale ediyorsunuz, 

lütfen efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara Milletvekili) 

— Devamlı işin karşısında reaksiyon da devamlı 
oluyor. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Muhterem 
senatörler, mulhterem milletvekilleri; önerge
mizin ikinci konusu Ali Demirel'e ait Yükseliş 
özel Yüksek Okuluna yapılan yatırım indirimi 
'ilgilidir. 933 sayılı Kanunun kabulünden 12 gün 
sonra 1967 de Ali Demirel Devlet Plânlama 
Teşkilâtına başvurarak, özel okuluna yatırım 
indirimi talebinde bulunmuştur. Bu istekle mü
racaat eden ilk talep sahibi olan Ali Demirel'
in bu isteği ne 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında, ne de 1968 uygulama programında ön
görülmemiş bir alanı kapsamaktaydı Bu mü
racaatı diğer bâzı özel okulların yatırım in
dirimi talepleri takiibetmiş ve Plânlama Teşki
lâtı Yatırım indirimi Şubesi Müdürü ve Maliye 
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Uzmanı Necati Uğur'a bir rapor hazırlattırol-
miştır. Uzman, bu raporunda.. 

a) 202 sayılı Kanuna eklenen yatırım indi
rimi koşulları bakımından,. 

fb) İkinci Beş Yıllık Plân ilkeleri bakımın
dan. 

c) Yıllık programlar bakımından genel ola
rak özel okullara yatırım indirimi yapılmasına 
imkân olmadığını testoit etmiştir. 

Yetkili merciin bu kararına rağmen, yine 
yüksek seviyede bir uygulama karariyle, plân 
ve programa aykırı olarak özel okullara yatırım 
indirimi uygulamasına müsaade edilmiş bir. Bu 
uygulama üzerine, menfi raporu veren şube 
müdürü, 1969 yılı program 'müzakerelerinde, 
•bu uygulamanın programa resmen deroedilme-
sini talefoetmiişse de, yine yetkili yöneticiler bu
nu kabul etmemişler ve bir teamül şeklinde, 
özel okul yatırım indiriminin devam edeceğini 
Ibeyan, buyurmuşlardır. 

Bu kararın alınmasında adı geçen okulda 
görevli olup, Devlet Plânlama Teşkilâtında yet
kili makamlarda bulunanların büyük rolü ol
duğu intibaı kuvvetlenmiştir. Bu hususun da 
tahkik edilebilmesi için soruşturmanın derfn-
leştMlmesinde büyük fayda mülâhaza etmek
teyim. 

Aynı Ibransta Ankara'da öğretim yapan bir 
(başka özel yüksek okulun yatırım indirimi iste
ği kabul edilmemiş olması da dikkate şayan 
îb'ir husustur. 

Bundan başka, Ali Demirel'in hesaplarını tet
kik eden bir hesap uzmanı da, 202 sayılı Kanu
nun 16 ncı maddesine eklenen bölüm hüküm
lerine göre yapılan yatırımların, öz sermaye
sinden karşılanmadığını tespit etmiş ve buna 
göre yatırım indirimi istisnasından yararlana-
mıyaoağmı ıbeyan etmiştir. 

Ayrıca, okul ıslahübi tarafından yatırım indi
rimi için mesnet gösterilen kapalı spor salonu 
ve müştemilâtı inşaatına ait, Ankara îmar Mü
dürlüğünde bir kayda da raslanmamıştır. 

Bütün bunlara rağmen 1968 ve 1969 yılla
rında, biri 000 bin, bir 800 bin TL. olmak 
üzere ceman 1 400 000 liralık yatırım indiri
minden, zamanın Başlbakanının kardeşinin ya
rarlanması temin edilmiştir. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri, kronolo
jik bir sıra ile bu iki konu hakkındaki tevsik 

edilebilmiş olayları özetle arza çalıştım. Kanaa
timiz odur ki; çok mahdut çalışma imkânları
na sahibolmasına rağmen, Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun /çalışmalariyle, haksız ve yolsuz 
muamelelerin mevcudiyetini ve görevi kötüye 
kullanmanın emareleri kuvvet kazanmış bulun
maktadır. 

Ayrıca, bütün bu arza çalıştığım muamele
lerin, zamanın Başbakanının bilgisi dâhilinde 
olması gerektiği halde, !bir kovuşturmaya ve 
takibata geçmemiş olması, önergemizi verdiği
miz tarihten sonra dâhi lakayt kalması, hattâ 
haiberin doğru olmadığını, kendi halberinin ol
madığını ve hu mevzuların kendisini ilgilendir-

; mlediğini beyan etmesi, soruşturmanın derin
leştirilmesini icabettiren diğer »bir mühim fak-

i tordur. 
Anayasanın, Parlâmento üyelerine bahşettiği 

: denetim görevini yapmanın huzuru içinde ol-
; duğumuzu ve «Sayın Demirci'm, komisyona ver-
j diği cevapta ileri sürdüğü, önergemizin siyasi 
: istismar gayesine matuf olduğu, iddiaların ya-
| lan olduğu şeklindeki beyanları, iddiaların ağır-
; lığı ve ciddiyeti ile bağdaştıramadığımızı huzu-
; runuzda arz etmek isterim. 

S Anayasadan aldığımız, denetim yetki ve gö-
j revimizin yanısıra ayrıca şahsan, Yüce Heyeti-
j nizi temsilen Avrupa Ekonomik Topluluğu Tür-
h kiye Karma Parlâmento Komisyonunun üyesi 
{ olarak, Avrupa Ekonomik Topluluğunun, Tür-
ü kiye'ye açtığı kredilerin kullanılış yeri ve şek-
•; lini de denetlemeyi, millî ve şerefli bir görev 
| olarak ifa etmenin huzuru içindeyim. (D.P. sıra-
j larmdan «[bravo » sesleri) 
; Konunun aydınlığa kavuşması ve iddiaların 
j sübûta ermesi bakımından daha salahiyetli bir 
h kurul olan Soruşturma Komisyonunun teşkiline, 
\ önerge sahibi Sayın Trıabzion 'Senatörü Ömer 
h Hooaoğlu ile birlikte lüzum olduğu kanaatinde-
-; yiz; takdir Yüce Heyetinizindir. 
v Saygılar sunarım. (D.P. sıralarından «bravo» 
; sesleri, alkışlar) 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGÎL (C. Sena
tosu Bursa Üyesi) — iSayın hatip, şahsıma atıf 
yapmak suretiyle gerçekleri tahrif etmiştir, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığınız zamanın
da size atfen yıldırım telgraftan bahsetti, o kı
sım mı ©fendim? 
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İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGtfL (C, Sena
tosu Bursa Üyesi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağlayanın. 
Yalnız o kısmı efendim... (A. P. sıralarından al
ınışlarla C. Senatosu Bursa Üyesi İhsan Sabri 
Çağlayangil kürsüye geldi.) 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (O. Sena
tosu Bursa Üyesi) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Benden evvel konuşan hatip, ORMA Şirke
tine verilen bir kredi dolayısiyle, Maliye Vekâ
letinin uygun gördüğü bir talebi, Dışişleri Ba
kanlığına bildirdiğini, Dışişleri Bakanının da 
- Bakanlığının değil - bunu, alelacele Brüksel'
deki temsilciliğimize telgrafla bildirilmek sure
tiyle, görülmemiş bir süratle yerine getirmenin 
cehdi içinde bulunduğunu iddia etti. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — O 
kelimeleri sarf etmedim, 

MEHMET KAZOVA (Tokat Milletvekili) — 
Sus be, geberdin mi? 

BAŞKAN — Sayın Kazova, Sayın Kazova... 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 

— Zannederim ki, ifade buyurdukları fikir, arz 
ettiğim idi. 

6 yıla yaklaşan Bakanlık süremiz zarfında, 
ne ORMA Şirketine, ne de diğer her hangi bir 
şirketin Avrupa Yatırım Bankaısınd'an tale'betti-
ği kredilerin hiçbiri ile alâkadar olmadım ve 
hiçbirinin muamelesi de benden geçmedi. ORMA 
Şirketime ait muamele de bu meyandadır. 

İBugün biz sorumluluk mevkiinde değiliz. 
Dosyalar Hükümetim elindedir. Talebin Maliye 
Bakanlığından, Dışişleri Bakanlığına nasıl inti
kal ettiği, Dışişleri Bakanlığınca da hangi ka
nalla ve ne yollarla daimî temsilciliğnriize gitti
ğinin tahkiki gayet basittir ve bu imkân her 
zaman Hükümetin müzahereti ile ortaya çıka
bilir. 

Eğar hatip arkadaşımız, böyle nassı katı ha
linde, büyük bir katiyetle fikirlerini ifade et
memelerdi : Olabilir, yanlış malûmata teçhiz edil
mişlerdir, tor rivayete itibar etmişlerdir dene
bilirdi; ama hepimizin huzurunda cereyan eden 
beyanları : Dışişleri Bakanı bunu almış, telgraf
la bildirmiş, gereğini şu şekilde yapmıştır gibi 
bir katiyet ifade ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, haysiyet ve şeref 
meselelerinde gerekli itinayı göstermemiz şart-
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tır. (A.P. sıralarımdan «bravo» sesleri) Başka
larının şeref ve haysiyetine, ister vukufsuzluk 
dolayısiyle, ister kasıtla taarruz ve tasallut et-
m'ek istiyenleır, şeref ve haysiyetten nasibi olmı-
y anlar dır. (A.P. sıralarından «bravo» sesleri 
sürekli alkışlar) Onu arz etmek için huzurunuza 
cılktım, saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Okay, buyurun 
efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — 
Sataşma var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma var diyorsunuz? Lüt
fen yerinizden ifade ediniz de ben de size söz 
vereyim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) —• 
Daha doğrusu bir hususun tavzihi için söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sizin konuşmadığınız bir şeyi 
mi size izafe etti efendim? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — 
Evet, evet efendim. 

BAŞKAN — Onu kısaca ifade edin ki, ben 
de anlıyayım. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — 
Oradan, kürsüden ifade edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — 

Sayın Başkan,'Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 
iSayın müstafi Dışişleri Bakanının (A. P. sı

ralarından gülüşmeler) deminki ifadelerinden, 
konuşmamı iyi anlamadığı yahut iyi takibetme-
diği neticesi ortaya çıkmaktadır. 

Ben «Dışişleri Bakanı» kelimesini kullanma
dım. Ben «ceht içinde» kelimesini kullanmadım. 
Zabıtlar buradadır; «Dışişleri Bakanlığı» keli
mesini kullandım. «Ceht» kelimesini de kullan
madım. Yanlış anlamışlar ve lüzumsuz bir feve
rana kapılmışlardır. Tashih ederim. 

Saygılarımla. (D.P. sıralarından «bravo» 
Sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Orhan Okay, buyurun. 
ORHAN OKAY (Konya Milletvekili) — Sa

yın Başkan ve Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Trabzon Cumhuriyet Senatosu üyesi Sayın 

Ömer Hocaoğlu ile Konya Milletvekili özer Ölç
menin 3 . 8 . 1970 tarihinde müştereken T.-B. 
M. M. Başkanlığına verdikleri, eski Başbakan 
Süleyman Demirel hakkındaki Meclis soruştur
ma önergesi ile ilgili 9/16 Numaralı Hazırlık Ko-
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misyonu raporu üzerinde, bu Komisyonun mu- | 
halefet şerhi veren bir üyesi olarak kişisel fikir- I 
lerimi arz edeceğim. Şöyleki : I 

Önergede tetkiki istenen hususlar : I 
1. — Ortak Pazar kredisinin, Sanayi Kalkın- I 

ma Bankası voliyle 1 200 000 doları eski Baş- I 
bakanın yakınlarının ortağı bulunduğu ORMA I 
- Orman Mahsulleri integre Sanayii ve Ticaret I 
Anonim Şirketi - için hususi bir muameleye ta- I 
bi tutularak; haksız, görülmemiş bir çabukluk- I 
la ve istisnai şekil ve suretle ödenmesidir. I 

2. — Ali Demirel'e ait özel Yükseliş Koleji- I 
ne, 600 000 lira yatırım indirimi uygulamak su- I 
retiyle, bu özel Koleje Devlet yardımı sağlan- I 
maşıdır. I 

Her iki halde de muameleler, Başbakanlığa I 
ait kuruluşlarca yapılmıştır. .Böylece önergeye I 
göre eski Başbakan Süleyman Demirel vazifesi- I 
ni suiistimal ederek, kardeşlerine ve yakınlarına I 
büyük menfaatler sağlamış ve Devleti zarara I 
sokmuştur. I 

Kredinin alınışı ve yatırım indirimi uygula- I 
nışında Başbakanlık sıfat ve yetkileri rol oyna- I 
mıştır. Böylece Türk Ceza Kanununun 240 ncı I 
maddesine göre suç işlediği iddia olunmaktadır. I 

Bunun için hakkında Meclis soruşturması I 
açılması talebedilmektedir. İçtüzüğe göre,, Yüce I 
Heyetinizce kurulan Komisyon çalışmasını bi- I 
tirmiş ve bugün müzakeresi yapılan raporu hu- I 
zurlarınıza getirmiştir. I 

Evvelâ Soruşturma Hazırlık Komisyonunun I 
yetkilerinin bilinmesi gerekir. Bu Komisyon, 
İçtüzüğün 17 nci maddesinde tadadolunan So- I 
ruşturma Komisyonu yetkilerinden, sadece bel- I 
geler üzerinde inceleme yaparak, ilgili evrak ve I 
vesikalara el koyarak Hükümetin bütün vasıta
larından yararlanmak ve ilgili Bakan ve Başba
kanı dinlemek suretiyle tahkikatını yapar ve sı- I 
nıflı bir yetkisi vardır. Böylece önergeyi değer
lendirmek görevi ile yükümlüdür. Delillerin top
lanmasında, soruşturma komisyonları ise çok ge
niş yetkili olarak çalışma imkânına sahiptir. Bu 
komisyonlar şahit ve ehlivukuf dinliyebilir. Oe- I 
za Muhakemeleri Usulü Kanununun tahkikatla I 
ilgili yetkilerine sahiptir. İcabında Komisyon I 
çalışma yerini Başkentten başka yere de götüre- I 
bilir. Bu Komisyon çalışmasiyle, ancak, olay- I 
larm derinliğine tesbiti, bir suç olup olmadığı, I 
isnadedilen kimseye illiyeti bulunup bulunma- 1 

dığı ve olaylara göre itham altında olan siyasi 
Is'orumlu kişinin görev, yetki ve sorumluluk ala
nınım içinde olup olmadığını kesin olarak tes-
bit etmek imkânı vardır. Halbuki, daha evvel 
cereyan eden başka bir mevzudaki 13 numara
lı Hazırlık Tahkikat Komisyonunun raporunun 
müzakeresinde, birçok hatipler, fiilde Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesimiıra, mevcut 
Ibelgelere giöre, suç unsurunun olup olmadığı
nı izah edecek kadar ileri gitmiş ve sınırlı 
tahkikaJt raporunda mevcut delillerin yetersiz 
olduğunu iddia edecek kadar tezada düşmüş
lerdir. Halbuki tesbit edilen işlem ve olaylar 
suç mudur? Suç ise suçluyla ilgili rabıtası ne
dir. itham altında bulunan kişiye (sirayet eder 
mi? Ve suç unsurları var mıdır? Bu ancak So
rutturma Komisyonu kurulmasiyle mümkün
dür. 

Sınırlı olan yetkilerle dahi, komisyonumuz
ca toplanan belgeler Öylesine açık yolsuzluk 
ve kayırmaları ortaya koymaktadır ki, bizce 
bir soruşlturma komisyonu kurulmasiyle her şe
yin gün ışığımla çıkması zorunludur. 

«Alnımız ak, vermiyeceğimiz hesap yok» 
diyenlerin de kendi yönlerinden katı sonuca 
varılması için bu komisyonun kurulmasına ge
rekli yardımı yapması ve bu hususta gerekli 
talepte bulunmalsı lâzım olduğuna kaanitiz. Bu
nu şu aınlda memnuniyetle de gördük. Aksi hal
de, bir siyasi sorumluluğu şüphe ve şaibe al
tında tutmak, siyasi bir kişiyi yıpratmaktan 
başka bir sonuç vermez. Soruşturma açılmama
sına karar vermek, bu siyasi sorumlu kişifyi 
zan altında bırakarak en büfyük fenalığı yap
mak demektir. «Alnımız ak» demekle olmaz. 
Hesap vermek suretiyle alnının ak olduğunu 
ispat zaruridir. Bunun en isabetli yolu ise, ge
niş yetkileri olara ve delillere tam aaılamıyle 
niüfuz edebilecek imkândaki Tahkikat Komis
yonunun kaldırılmasıyle mümkündür. Ancak 
fböylece alnın ak ve kara oluşu hususu Yüksek 
Heiyeîtiniz huzurlarında ortaya çıkar. 

ORMA Şirketinim sermayesi 500 000 liradır. 
Bu şirket, doların 15 liradan muamele gördü
ğü ve normal transferlerin en az bir yıl bekle
diği Türkiye'de,; 30 yıl vadeli; 7 yıl ödemesiz, 
% 4,5 Ifaizli olmak üzere 1 200 000 dolar. Sı
nai Kalkınma Bankasıınldan finansman sağla
mış ve sermayesinin 32 misli kredi sağlamış
tır. 
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Ankara Anlaşmasına elk malî protokol hii- I 
kümleri çerçevesinde, 32 özel sektör projesine 
verilen kredidein hiçbiri, sermayesini aşma
maktadır. Kredisinin sermayesini aşan bu çok 
üstün ve imtiyazlı projenin sahibi olan ORMA'-
nın hissedarları; 

% 30 Şevket Demirel, 
% 30 Terakki Kolektif Şirketi, 
% 40 ise Demirel'in Isparta'daki tüccar 

yakınlarına aittir. I 
Terakki Kolektif Şirketi ise, malûmunuz 

olduğu üzere, Demirel aile şirketidir. Hissedar
ları ise: 

% 24 Şevket Demirel, I 
% 16 Ali Demirel, 
% 36 Demirel'in, kayınbiraderi Yılmaz Şe

ner, I 
% 24 îslâmköyiü Demirel'in eski iş ortağı 

Mehmet özdemir'e aittir. 
!Bu da imtiyaz sebebini ortaya koymaktadır. 

Ayrıca, !bu projenin dış fonlardan ve yatırım 
indiriminden faydalanmak için teşvik belgesi 
verilmesine de imkân yoktur. Zira, 32 nci mad
denin 2 nci fıkrasının atıf yaptığı (1) sayılı I 
cetvelin tarımsal gelişme fonlarına ait kısmın
da orman ürünleri alt sektörü yoktur. Halbuki I 
ORMA'nın iştigal mevzuu ise orman ürünleri
dir. (Bu dalda yapılacak tesisler için kredi is- I 
tenmiştir. 

Şirket (sermayesini, ancak merhum değerli I 
arkadaşım Esatoğlu ile Cahit Angın tarafından I 
verilen ve 13 'No. lu ISoruşturma Hazırlık Ko
misyonunun konusu olan önergenin verilişinden I 
5 ay ve kredi kullanılmaya başlandığı tarihten I 
itibaren 6 ay 'sonra 20 000 000 liraya çıkarıl
mıştır. Tahsis yapıldığı tarihte bu her ne kadar 
ORMA'nın 500 000 lira sermayesi var ise de, 
bankada ödenmiş sermayesi 125 000 liradır. I 
Böylece, 125 000 liraya 18 O00 000 liralık kredi 
alınmıştır. I 

Kredinin Türk ekonomisinin verimliliğini I 
artırmak ve kalkınma plânını gerçekleştirmek I 
gayesine matuf olarak kullanılması gerekir. I 
Bu da kredinin plân ve program hedeflerine uy- I 
gun olarak kullanılmasiyle mümkündür. Bu I 
krediyi bankaya Hükümet dolar olarak ödiye- I 
çektir. İBu hedeflere uymıyan Ibir kredi için mal I 
ve hizmet karşılığı sağlanan dövizlerin veril- I 
ıriesi ise, döviz israfıdır ki, Hükümetin buna I 
hakiki yoktur. Mevcut raporlama rağmen sarfı, I 
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Hükümetin başı için görev suiistimalidir. Fi
nansman talepleri Türk teşebbüslerinden geldi
ğinde ancak Hükümetin «olur» u ile sonuca 
bağlanır. Bu Hükümeti ve fbaşı olan Başbakanı 
ilzam eder. 

A. E. T. Ankara Anlaşmalsı Malı Protokolu-
na göre; bir ödünç, Türk Devletinden foaşka 
bir teşebbüs veya topluluğa - özel Sektöre - ve
rildiği zaman, Türk 'Devletinin garantisine bağ
lıdır. İBu fıkraya ıgöre verilen anormal kredinin 
Hükümete ödeneceği düşünülürse Hükümetin 
başı olan Başbakanın mesuliyeti tabiîdir. Hele, 
bu Usulsüz kredi Başbakanın yakınlarının bir
leştiği ORMA Şirketine verilirse. Kredi talebi 
1 000 000 lirayı geçen hallerde, Devlet Plânla
ma Teşkilâtının mütalâası alınması gerekir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı da Başbakana (bağlı
dır ve bizzat Onun direktifi ile yönetilmektedir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı müspet mütalâa ver
meden ISınai Kalkınma (Bankası bu projeyi kre-
dilendiremiyecektir. tÇünkü Hükümet onayla-
mıyacaktır. 

Maliye, Hariciye Ve Ortak Pazar Assamblesi 
nezdindeki daimî delegelerimizin birbirinden 
ayrı ve haberleri olmadan eski Barbakanın kar
deşleri lehine görevlerini kötüye kullanacakla
rını düşünmek ve bunları Hükümetin başı ile 
irtibatlandırmamak, raporda olduğu gibi, fazla 
iyimserlik olur. Şartlara sahibolmıyan Domirel 
kardeşlere ait kredi ile ilgili kararnamenin al
tında eski Başbakanın imzaSı vardır. Demirel 
gibi önemli Devlet adamının kararnameyi oku
madan imzalaması düşünülemez. Öyleyse bile
rek imzalamış olması ̂ gerekir. 

933 sayılı Kanunun meriyete (girdiği 28.7,1967 
tarihinden on gün (sonra Ali Demirel Özel Yük
seliş Kolejinin yatırım indiriminden istifade et
tirilmesini istemiştir. Bu yatırım indirimi tale
bi, şubenin müdürü Necati Uğur tarafından 
inceleme konusu olmuştur. Rapor ile, Özel Yük
sek okulların hu yatırım indiriminden fayda
lanması imkânsız görülmüştür. 29 . 4 . 1968 
tarihli ibu rapor karşısında, özel okul sahipleri
nin hu yatırım indiriminden istifade talepleri
nin reddi gerekirken, hu böyle olmamış; Güvey
de Crüleryüz ismindeki bir uzman özel okulların 
ve dolayisiyle Ali Demirel'in yatırım indirimin
den faydalanacağı yönünde rapor vermiştir. 
Böylece, Ali Demirel 600 000 küsur ve 800 000 
küsur olmak üzere ceman 1 400 000 liranın üs-
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tünde vergi indiriminden faydalanmış Ve Hazi
ne bu nisbette zarar görmüştür. Yani, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının deyimi ile Ali Demire!'e 
yatırım indirimi yolu ile yardım edilmiştir. Bu 
devlet kesesindendir. Özel Yükseliş Kolejine, 
'haksız ve kanunsuz olarak yatınm indirimi tat
bik olunmak suretiyle menfaat sağlanmasında 
Başbakanın hukukî Ve fiilî rabıtası aşikârdır. 

Mantık kaideleri ve objektif görüş her tür
lü tereddüt ve müphemiyetin ancak soruşturma 
açıldıktan sonra giderilebileceğini göstermek
tedir. 

'Soruşturma açtırmamak suretiyle bir siyasi 
sorumluyu ebediyen şaibe altında tutmaya, onu 
zan ve şüphe altında kalmaya, kendi arzusuna 
rağmen, mahkûm 'etmeye kimsenin hakkı yok
tur. Ayrıca, endişeye davet eden başka 'sebep
ler de vardır. 

Teşvik tedbirleri ile ilgili büronun başkanı
nın soyadı Dolmacı'dır ve eski Başbakanın şan
tiye mühendisliğinden bu göreve gelmiştir. 
ORMA ortakları arasında bir başka Dolmacı 
vardır. Yatırım indiriminden faydalanmayı 
sağlıyan raporu veren uzmanm soyadı Güler-
yüz'dür. ORMA'nm ortakları arasında da bir 
başka Grüleryüz vardır. Devlet Plânlama Teşki
lâtı Teşvik ve Uygulama Dairesinde çalışan 
Yayladağ adındaki bir kamu görevlisi Vardır 
ve Ali Demirerin okulunda ücretle ders ver
mektedir. 

Bunlar da gösteriyor kî, teşvik Ve yatırım 
indirimi belgelerini alan ORMA ile, (belgeyi ve
ren büronun başı dâhil, görevlileri bir arada 
'sıkı bir dostluk ve yakınlık içinde «1 ele çalış
mışlar ve Demire!lere imkânlar veren bir (sürü 
yolsuzluklar yapmışlardır. Bu yolsuzluklar iki 
yıldır gazetelerle yer almıştır. Halk arasında 
kulaktan kulağa yayılmıştır. Bu halde, ilgili 
'sorumlunun bu işin üzerinde eğilmesi de müm
kün değildir. Her geçen gün ilse şaibeyi Demirel 
çevresinde yoğunlaştırmaktadır. 

Demirel'in Başbakanlığında teftiş Ve tahkik 
ettirdiğine dair ne bir belge ve ne de bir işaret 
vardır. Bu sebeplerle Demirel'in görevini kötü
ye kullandığı açık ve 'seçik 'ortadadır. Artık bu 
yolsuzluk iddiaları kesifleşmiş ve yoğun hale 
gelmiştir. Bu yönden Parlâmento denetimi zo
runlu bulunmaktadır. 'Kendilerinden beklenen, 
haklarındaki tahkikat komisyonu 'kurulmasını 
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kendilerinin istemesi Ve sonuçtan yüz akıyla 
çıkmalarıdır. Veya -âdil Türk hâkimine hesap 
vermeleridir. Bugün bu yönde yapmış oldukları 
konuşma da takdire değer. 

Bu kere de soruşturma komisyonu kurulma
sı oylarınızla önlenirse, bu dedikodular daha 
artacak ve Sayın 'Süleyman Demireli de manen 
çek muazzep edecektir. Sayın Demireri seven 
grupunun da, bu İddialara son vermesi için so
ruşturma komisyonu kurulması lehinde oy kul
lanacağı kanısındayım. Aksi takdirde, vicdani 
üzüntünüz sizler için çok ağır olacaktır. 

Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Cahit Angın, buyurun 
efendim. 

ÜAHÎT ANGIN (Çorum Milletvekili) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Kamu oyunun dikkatle üzerinde durduğu 
konu, bir kere daha, başka yanlariyle yine 
yüksek huzurlarınıza gelmiş bulunuyor. 

Konu, Anayasanın, içtüzüğün, aklın, ia'anm, 
ahlâk kurallarının, moral değerlerin, siyasetin 
yazılı olmıyan kurallarının tâyin ettiği mecra
dan saptırıldıkça, yolsuzluk iddiaları gide gide 
bir şaibe haline gelmektedir. Bu noktadan ba
kınca, oy çoğunluğunun soruşturmanın açılma
masını sağfladığı hailde, şaibeden arınma ilcin yet
mediğini (görüyoruz. Çünkü, bir siyasi sorumlu 
hakkmlaki itham ve iddialar şaibe haline gel
mişse, 'soruşturmanın açılmaması yolundaki ka
rar kamu oyunda makes bulmamaktadır. Hele, 
soruşturma hazırlık komisyonlarının Içtüzüğü-
•müzün tâyin ettiği görev ve yetkiler içerisinde 
kalmadan aldıkları kararların 'tasvibi, bunu 
oyunda Parlâmentonun 'sert eleştirilere tabi tu
tulmasına sebebolduğu gibi, haksız ve şiddetli 
erozyona mâruz kılmaktadır. 

16 Aralık 1970 günü, «süratli bir hareketle 
şaibeye şeffaflık kazandırıp gereği yapılmadığı 
takdirde, yolsuzluklar ve nüfuz suiistimali iddi
aları, her az gelişmiş ülkede olduğu gibi, ülke
mizde de rejimi tahrip için kurulmuş bir saatli 
bombadan başka bir 'şey olamaz» demiş ve mel
huz tehlikeyi bu kürsüden ifade etmiştim, O 
günden bugüne köprünün altından çok sular 
geçti. Bu suyun, rejimin temellerine ne ölçüde 
zarar verdiğini tarih değerlendirecektir. Şimdi, 
Sayın Demirel geç kalmakla 'beraber, istediği
miz noktaya gelmiş bulunuyorlar. Bundan biz 
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de memnun olduk. Bugünlere gelişimizde, it
ham altındaki siyasi sorumlunun yaptığı savun
maları ile savunma adı altında söylenenlerin, 
soruşturma hazırlılk komisyonlarının çoğunluğu 
tarafından benimsenerek, İçtüzük tarafından 
tâyin olunan görev ve yetkilerini bir tarafa it
melerinin büyük rolü olmuştur. 

Bu itibarla, yapılan 'savunma ile bu savun
ma doğrultusunda komisyon çoğunluğunun 
yaptığı hazırlık soruşiturmasındaki hataları ve 
yanlışları tashih etmek isterim. Bu suretle, Sa
yın Demirel'in biraz evvel yapmış olduğu ko
nuşmada izhar buyurdukları endişelerin de vâ-
ridolmadığmı saptamış olacağım. Zira, (Sayın 
Demirel biraz evvelki yapmış olduğu konuşma
larında, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir so
ruşturma meselesinde kazai fonksiyonunu ifa 
ederken, soruşturmanın muhatabını koruyor 
hale gelmek endişesini, üyelerinin hür iradesin
den ve vicdanlarının sesinden üstün tuttuğu an, 
her benzeri olayda soruşturma muhatabının 
aleyhinde karar almak zorunluğunu benimsemiş 
ve kabullenmiş demektir. Böyle bir durum, hu
kuk devletinin kilit müessesesi olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisini haksızlığın zaruri ve 
usulî bir vasıtası haline getirir. Bunları tasav
vur ve kabul, etmek imkânsızdır. 

Savunmasında ; «Başbakan bulunduğum sü
rece sıfat ve yetkilerimi kötüye kullanarak baş
kalarına menfaat sağladığım iddiaları bu zama
na kadar hiçbir kimse tarafından delillendirile-
nıemiştir» demektedirler. Milletvekili, bir olayı, 
bir işlemi bütünüyle Ibir kayırma niteliği taşı
dığı kanaatiyle yasama denetimine tabi tutmak 
istiyebilir. 

Denetimin İçtüzüğümüzde yazılı çeşitli yol
lan vardır. Şayet milletvekili soruşturma İsteği 
ile Yüce Heyetinize gelmiş ise, içtüzüğümüz 
•konunun ağırlığı karşısında gerekli tedbiri al
mıştır. Bilhassa, itham altında bulunan kişiyi 
korumak maksadiyle, ilki safhalı bir soruşturma 
usulünü kabul etmiştir. 

^Önergenin Crenel Kurul'da görüşmesiz bir 
(komisyona şevki maksadının altında, yine it
ham altındaki siyasi sorumluyu korumak ya
tar. Onun için, Oenel Kurul, kendi adına kurdu
ğu (Soruşturma Hazırlık Komisyonu marifetiyle 
önergeyi tetkik ettirir. Yani, Soruşturma Ha-
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zırlık Komisyonu seviyesindeki tetkikat, soruş
turma önergesine doğrudur. 

Önergede bahsedilen olay ve işlemler, ger
çekten olay ve işlem olarak var mıdır? Bu 
olay ve işlemler bir kayırma niteliği taşımak
ta mıdır? Yani, kısaca önerge, soruşturma açıl
masını gerekli kılacak ağırlıkta mıdır? Hazır
lık Komisyonunun görevi bunlan tesbit etmek
tir. Yoksa, önergede bahis konusu edilen olaylar 
ve işlemler de Suç var mıdır? Bu suç, itham al
tındaki siyasi sorumluya sirayet eder mi, etmez 
mi? Bu kişi suçlu mu, masum mu?.. Bunu tes
bit etmez. Esasen suçu ve suçluluğu veya ma
sumiyeti: ortaya koyacak güçte delil toplamak 
yetkisi, îçtüzüğümüzce Soruşturma Hazırlık 
komisyonlarımıza verilmemiştir. 

Demek ki, savunmada iddia edildiği gibi, da-
lillendirme keyfiyeti, değil önerge sahiplerin
den, Soruşturma Hazırlık Komisyonundan dahi 
istenemez. Neden?... (Böyle bir yetki ne Anaya
samızda, ne de İçtüzüğümüzde ne milletvekili
ne verilmiştir, ne de Soruşturma Hazırlık ko
misyonlarına. 

Bir milletvekiline böyle bir yetki tanınma
mış olsa idi, o zaman ne Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna, ne de Soruşturma Komisyonuna 
lüzum olurdu. Milletvekili iddianameyi düzen
ler, itham altında tuttuğu kişiyi Yüce Divanın 
huzuruna çıkanrdı. 

Biraz evvel dinlediğimiz Demirel, savunma
sında itiyadı veçhile bol bol meydan okudukları 
halde, soruşturmanın açılmasını gerekli kılan 
maddi olay ve işlemlerin hiçbirisine değinmedi
ler. Ben, raporda uzun uzun yazılmış bu konula-
nn detaylarına inecek değilim. Ancak iki ör
nek: vereceğim. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonu, önergede 
ileri sürülen ORMA ile ilgili olarak, 500 000 
lira sermayeli 125 000 i ödenmiş görülen bu şir
kete 1,2 milyon dolarlık kredinin açıldığını tes
bit etmiştir. Olay olarak demek ki, doğrudur. 

Orman ürünleri ile ilgili yatınmlarm, teş
vik tedbirlerinden istifade edebilmesi için, İkin
ci Beş Yıllık Plân ile yıllık programlara göre 
ihracata dönük olması şartı saptanmış bulundu
ğu halde, yetkili uzman ORMA'nm müracatma, 
İhracata dönük bulunmadığını belirterek red-
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detmiş olmasına rağmen, program değiştirilmek 
suretiyle ORMA'ya kredi açılmış mıdır?... Açıl-
mılştır. Öyle ise soruşturmanın açılmasına sade
ce l)xı noktadan 'gerek vardır. 

Yatırım indirimi ile ilgili (bir örnek verece
ğim : 1968 program döneminde yatırım indiri
minden yararlandırılması öngörülen iktisadi 
faaliyet sektörleri; 

1. Tarım sektörü, 
2. Madencilik sektörü, 
3. İmalât sanayii gfektörü, 
4. Ulaştırma (sektörü, 
5. Turizm sektörü. 
özel okulculuk, bu sektörlerden hiçbirisine 

girmez. 
Konu ile ilgili şube müdürlü Necati Uğur, 

özel okulların yatırım indiriminden istifade ede-
miyecekleri hakkında genel nitelikte rapor da 
hazırlamıştır. Ama bütün bunlara rağmen, 
özel Yükseliş Okuluna yatırım indiriminden is
tifade ettirilmiştir. 

Şimdi, Sayım Demirel bunların, bu maddi 
olay ve işlemlerin böyle olmadığı hakkınlda hiç
bir savunmaya girmemektedir. Ama, bunlar so
ruşturmanın açılmasını zaruri kılan nedenlerin 
bir örneğidir. 

Bu kayırma niteliğindeki işlem suç mu
dur? Bu suç Başbakan Demirel'e sirayet eder 
mi, etmez mi?.. Onu, yetkili soruşturma komis
yonu kararlaştıracaktır. Çünkü, bu ikinci saf
hada Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
bir savcıya, bir sorgu hakimine tanımış olduğu 
yetkileri, içtüzüğümüz sadece Soruşturma Ko
misyonuna tanımıştır. 

16 No.lu Komisyonun çoğunluğu bu duruma 
göre ne yapmıştır?.. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu, içtüzükte tadadedilmiş olan sınırlı 
yetkileriyle belgelere el koymakla yetinmiştir. 
O da bilinen belgelere. Bir arama yapmaya yet
kisi yok ki, gidip bir bankanın, bir kamu ku
ruluşunun tüm evrakına el koyabilsin. Tanık 
dinlememiştir, bilirkişi mütalâası da almamış-
tır. Yetkisi yoktur. Ama, 16 No. lu Komisyon 
görev tecavüzünde bulunarak bir soruşturma 
komisyonu gibi, Sayın Demirel'in masumiyetine 
karar vermiştir. 

(Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görevi 
Obu değildir arkadaşlar. Demirel suçludur de
meye de görevli değildir, buna da yetkisi yok-
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tur. Soruşturma Hazırlık Komisyonu, soruştur
manın açılmasına veya açılmamasına gerek bu
lunup, bulunmadığına karar verir. 

Yine, Sayın Demirel konuşmalarında, 13 
numaralı Soruşturma Komisyonunun benzeri 
iddiaları tetkik ve bir usulsüzlük veya atfı ka
bil bir kusur bulunmadığını telslbit etmiş oldu
ğundan bahisle, Genel Kurulun da aynı konu
yu karara bağladığını, binaenaleyh bunun tek
rar yüce huzurunuza gelemiyeceği tarzında bir 
değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

Evvelâ hatırlatmak isterim ki, Yüce Parlâ
mentonun kazai fonksiyonu içinde kalan bu 
çeşit kararları kaziyei muhkeme niteliğinde 
değildir. 

13 No. lu Komisyon, tanık dinlemeye yetki
si yokken, 12 Mart Muhtırasından sonra mü
fettiş raporlarına dayalı olarak ORMA'ya, Ali 
Demirel'e açılan krediden sorumlu görülerek 
işinden alınmış bir Müdüreyi tanık olarak din
lemiştir. - örnek olarak veriyorum - Ama aynı 
komisyon kredilerin açılmasının ve kullandı
rılmasının yasalara, genelgelere aykırılığını 
saptayan müfettiş raporunu da dosyasına koya
mamıştır. Bu müfettiş raporunda, ORMA'ya 
açılan 1,2 milyon dolarlık dış kredinin 350 OiOÜ 
dolârliık kısmının kullandırılmasında, dikili 
bir tek ağacı bulunmıyan bir haftalık ORMA'
ya, genelgelere aykırı olarak, kambiyo riski 
bulunan bir alanda Ziraat Bankasının 4 milyon 
liralık teminat mektubu verdiğini tetsbit etmiş, 
hem de kasasında 37 ÛOO lirası bulunan bir 'şir
kete 17 milyon liralık dış kredi açılıyor, Ziraat 
Bankası 4 milyon liralık teminat mektubu veri
yor. 

Şimdi, bunların aksini Sayın Demirel iddia 
edebilir mi?.. Edemez, etmemiştir de. öyle ise 
soruşturmanın açılması zarureti kendiliğinden 
bu noktada çıkmaktadır. 

Bu yöne matuf ,bu savunma, andak Soruştur-
ıma Hazırlık Komisyonu seviyesindeki bir ko
misyonda, Sayım Demire! bir savunana yapmiak 
imkânını bulamadığı takdirde, seçimle gelinen 
bir yerde siyasli, cezai ve hukukî sorumluluk 
ıtaşuyan bir kimse için en geçerli ve güçlü sa
vunma, sıoruşturîmfanın açılmasını ben de isti
yorum deanesjidfir, Sayın Demirel som derece 
isabetle bu savunmayı yapmıştır, l̂ menndandiz, 
soruşturma açılır ise, alın açıMığı ile aramışsa 
/tekrar dönmesidir. Ancak fiyakalı, çalımlı 
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meydan okuyaciak durumda da olmadığını be
lirtmek isterim. (0. H. P. sılalarından «Bra
vo» sesleri) ve Sayın Demire! bu çeşit iddiala
rın maksadının siyasi istismar olduğunu, hak
kındaki iddialar bu çizgide ve bu noktada ilken 
söyleyemez. Hele bele şikayete, siteme hiç mi 
(hiç hakkı yok, Vlarsa, o da kendisinden başka 
kimse olamaz. Çünkü, her meydan okuduğu 
konuyu ihdas eden bizzat kendisidir. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde Milletvekili) — 
Hangi konuyu? 

CAHİT ANGIN (Devamla) — Anlarsın. 
Anayasaya uygun olarak açıUmış bir soruş

turma, kendi grupunun oylariyle Anayasaya 
aydan olarak durduruldu. (A. P. sıralarındian 
gürültüler.) 

SABRI KESKİN (Kalstamlonu Milletvekili) 
—nBiıaim reylerimiz rey değil mi? 

BAŞKAN — Sayın haitüp, ben müdahalele
ri önlüyorum, siz Anayasa... 

CAHÎT ANGIN (Devamla) — Parti lide
riydi, ağırlığını koyabilir, bu yanlışı önliyebi-
lirdi. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — 
Seni alâkadar etmez. 

AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde Millet
vekilli) — Şarlatan. 

CAHİT ANGIN (DeviaJmla) — Şarlatan sen
sin... 

BAŞKAN — Sayın hatip, sayın hajtip.. 
Efendim, siz de müdahale etmeyiniz. Yal

nız konuşmanız önünüzde.. 
CAHİT ANGIN (Devamla) — Şarlatan 

sensin* Sana lâyık olduğun cevabı veririm. 
BAŞKAN — Sayun Angın, Sayın Angın. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun Millet

vekilli) — Sen milletvekilisin de biz Yunanis
tan Milletvekili mliyiz? 

BAŞKAN — Sayın Bahattin Uzunoğlu, lüt
fen siz de müdahale etmeyiniz. 

Sayın Angın, devam toyunun efendim. 
CAHİT ANGIN (Devamla) — Milî ifade

nin tecellligâhı olan bu çatı altında millet mu-
rakafbösinii bir Meclis çoğunluğu Anayasa kara-
rijyle mi bilmeli ve hatırlamalıydı? Bu Parlâ
mentonun itijbanına leke siürımek değil de ne
dir? 

BAHATTİN ÜZUNOĞLU (Samsun Milletve
kili) — Azınlık hakimiyeti mi kuralım? 
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| MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — Ço

ğunluk diye diye öleceksin zaten. 
BAŞKAN — Sayın Angım, karşılıklı konuş

mayınız efendim. 
CAHİT ANGIN (Devamla) — Saniyen, kar

deşlerinin durumu, kısa zamanda akla durgun
luk verecek mesafeleri katetmeleri, herkesi 
meşgul eder, her yerde konuşulur, en yakın1 

noktasında bulunan bir Bakana, kardeşlerinim 
Devletle olan ilişkilerinde daha dikkatli olma
ları gerektiğini, kendisini ve partisini iieridie 
müşkül duruma diişüre'bilece'klerini hatırlatır. 

iktidarının daha ikindi yılında yolsuzluk 
söylentileri vahamet noktasıma gelmeden yapı
lan bu uyarı karşısında tedbir almaz, kardeş
lerini ikaz etmez, simidi elinizdeki raporun mu
halefet şerhinde yazılı müstesna bir kayırına 
düzeyimde kulaç atan kardeşlerinin durumunu 
kendtonden soran basın mensuibuna, konunun 
üzerine eğilip, kendi itibarı üzerinde titreyen . 
sorumlu bir kişi olarak gerekli soruşturmayı! 
yaptırarak kamuoyunun önlüne çıkacak yende, 

I «Değil söylenti, fısıltı halinde de duyduklarısnı̂  
zı yazın.» diye meydan okur ve ertesi günü ga
zeteler yolsuzluk iddialarını, blir tepki mahiye
tinde neşre ıbaşlarllar. 

Bir uçdan bir uca ülkenin her kahvesinde 
bu konu konuşulur hale gelmişse ve bunun adı 
Demfirelere göre siyasi istismar ise, bu istisma
ra imkân veren, fısıltı halinde dahi duydukla
rınızı yazın iznini veren Demirel'in kendisidir. 
Bu noktada ne gazeteciye kızmaya, ne de bu 
söylentiyi nakledenlere kızmaya hakkı yoktur. 
(A. P. sıralaondan «Kızgınlık yok» sesleri.) 
Kendisi masum ise, bu genelge, bu program> 
bu plân dışı işlemler, kişiliği olmıyan kamu 
görevlilerinin Demirel soyaJdünın karşısında eğik 
melerinden ileri geliyorsa kızacağı, kınayaca
ğı bu tür kamu görevlileri ile kardeşleridir. 
Hele hele, konu kamuoyuna malolmuş, her 
yerde, her köşede bu konular konuşulur iken' 
Demirel hareketsiz kalabilir. Bu, onun bilece
ği bir işitir. Kemidüsinin moral değerler anla
yışına bağlıdır. Ancak, iddialar bir şailbe nok
tasına gelmişse, Türküye Cumhuriyeti Başfba-
kanlık koltuğunun itibarını korumak, artık her 
parlamenter için görev olknusjtur. O konuyu 
yasama denetiminin şifalı süzgecinden geçirmek 
için önerge vermek Demircilin zannettiği gibi 

I siyasi istismar değildir. Türkiye Cumhuriyeti 
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Başbakanlık koltuğunun Türk Parlâsnentosu-
mun itiıbanm korumak gibi asil bir görevdir. 

Bu yoldan iithıam altındaki siyasi sorumca 
temize çıkabilir, ancak bu suretle Sayın Demi* 
rel muikaddes müdafaa haJkkını kullanır. Ona 
bu imkânı veren kimseler siyasi istismarcı de
ğildir, bilhassa kendisüme bu imkânı verdikleri 
için Deanluıel'm teşekkür borcu buluınduğu ki
şidir. 

Türk ye Dünya kamuoyunun önemle üzerin
de durduğu bu konuda vereceğimüz karar, ka
mu oyu için doyurucu olmıalıldır. Parlâmento
yu şiddetli bir erozyona ımıâruız bırakan bu ko
mutta artık objeıktJif olmalıyız. Millî irade üs
tüne vaaz vermek, üst üsite kaside düzmekle 
millî iradecilik olmaz. Elbette bir oy fazlası 
çokluk aramır millî iradenin tecellisinde. Ama, 
bu çokluk yalınız sayı çokluğu olımamalııdır. 
Anayasamızda, içtüzüğümüzde yerini bulmalı 
ve de moral değerlere saygılı ve dayalı olma
lıdır. 

Saygılar sunanım. (O. H. P. sıralannıdan al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Nejat Sariıoah, buyuru
nuz efendim. 

NEJAT SARLICALI (C. Senatosu Balıkesir 
üyesi) — Sayın Başkan, muhterem senatörler 
ve değerli milletvekilleri; Türk politika hayatı
nı uzun zamandan beri birinci derecede meşgul 
eden önemli bir konuya Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bugün el koymuş ve meseleyi karar saf
hasına getirmiştir. Hiç şüphesiz bugün verile
cek olan karar, memleketimize uzun zamanlar
dan beri rahatsızlık ve huzursuzluk getiren bir 
konuyu selâmete çıkaracaktır. 

Sayın Süleyman Demirel, az evvel yapmış 
oldukları konuşma ile bu konuda yardımcı ola
caklarını vait buyurmuşlardır. Muhterem Mecli
sin, özellikle Adalet Partili arkadaşlarımın da 
bu ricaya uyarak meseleyi anlayışlı ve olumlu 
bir noktaya getirmeleri memlekette yeni bir ra
hatlığın doğmasına sebebolacaktır. 

NÎHAD KÜRŞAD (izmir Milletvekili) — 
Sen söylersen olmaz tabiî. 

BAŞKAN — Sayın Kürşad, lütfen müdahale 
etmeyiniz efendim. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; geçen seneden beri meclisle
rimizi meşgul eden konu; zamanın Başbakanı
nın kardeşleriyle ilgili olarak Ziraat Bankasın

dan, Devlet Demir Yolları arsalarına kadar, 
Özel Yükseliş Koleji yatırım indiriminden, ku
rulan bir orman sanayi şirketine kadar hakika
ten çok yönlü ve çok yanlı bir mesele halinde
dir. Biz bugün burada bunların içinden yalnız 
ikisi ile meşgul oluyoruz: Bir tanesi; eski Baş
bakanın kardeşinin sahibi bulunduğu özel oku
lun yatırım indiriminden faydalanması husu
sundaki mevzuata aykırı davranış ve tutum. 
İkincisi ise; yine sayın Süleyman Demirel'in 
kardeşlerinin önayak oldukları bir sanayi kuru
luşunun Devlet kredilerinden îaydalanması 
konusunda takibedilen anormal prosedür. 

Demokratik Partiye mensup bir senatör ve 
bir milletvekili arkadaşımız bu konuda bir so
ruşturma önergesi vermişler ve İçtüzük gereğin
ce soruşturma hazırlık komisyonu kurulmuş, 
bu meseleyi altı aydanberi enine boyuna müza
kere etmiştir. Bendeniz de o komisyonun üye
leri arasında vazife gördüm meseleye dikkatle 
ve titizlikle eğilmeye çalıştım. Aldığım netice 
muhalefet raporumuzda belirlenmiştir. Buna 
rağmen meseleyi uzatmadan, muayyen nirengi 
noktalarını göstermek süratiyle bilgilerinize 
açıklıkla bir defa daha arz etmeyi faydalı gö
rüyorum. 

Mesele; Devlet Plânlama Teşkilâtından or
man ürünleri sanayi kolu kurulması hususunda 
Avrupa Yatırım Bankası kredisinden faydalan
mak için talebedilen bir teşvik belgesiyle başlı
yor. Hiç şüphesiz 933 sayılı Kanuna göre, Dev
let Plânlama Teşkilâtının teşvik belgesini vere
bilmesi için, o kanunun yatırım programların
da, Plânda ve yıllık programlarda yer almış ol
ması esastır. Teşebbüs, 1968 senesinde yapılmış, 
1969 da gelişmiş, 1968 programına baktığımız 
zaman orada orman ürünlerinin teşviki diye 
her hangi bir maddeye tesadüf edilmemektedir. 
Ama buna rağmen Devlet Plânlama Teşkilâtı 
39 sayılı belgeyi sanayi kolunun müteşebbisleri
ne vermiştir, ihracata dönük olmak kaydiyle 
vermiştir, yapılan hesaplarda kurulacak olan 
tesisin ihracat yapamıyacağı belli olmuştur, 
küçük tutulmuştur, büyütülmesi lâzım geldiği 
sonucuna varılmıştır. 

Ama aylar böylece devam edip gelirken 1989 
porgramı hazırlanmış ve 1969 programına or
man ürünleri entegre sanayii, levha - yonga 
imalâtiyle ilgili sanayi kolu ithal edilmiştir. 
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Şimdi, elimde Devlet Plânlama Teşkilâtı ta
rafından neşredilmiş bulunan 1041 sayılı bir ya
yın var. Bu yayını Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Tetkik ve Tahlil Şubesinde vazifeli orman yük
sek mühendisi Abdülhâlik Gürcan hazırlamış ve 
müsteşarlık basmış, Adı, Ormancılık Sahasında 
Dinamizm ve Hasyonalizasyon. Tarihi, Temmuz 
1971. Halbuki bizim Devlet Plânlama Teşkilâtı 
belgeleriyle meşgul olduğumuz tarih, 1968 ve 
1989. 

Şimdi, bu yayının 140 ncı sayfasında orman 
ürünleri içinde mamul levha, kontrplâk ve yon
ga levha ile ilgili bâzı bilgiler var. Bunlardan 
meselâ; yonga levha mamul olarak Türkiye'de 
kurulu kapasite 1968 de 31 000 ton, hakiki fiilî 
kapasite 27 500 ton, aradaki âtıl kapasite 3 500 
ton diye gösteriliyor. 

Mamul levhada; kurulu kapasite 1968 de 
37 000 ton, hakiki fiilî kapasite 32 400 ton, âtıl 
kapasite 4 600 ton olarak gösteriliyor. 

Şimdi insanın hatırına âtıl kapasite mevcu-
dolduğu halde acaba yeniden bu gibi mamulleri 
işliyeoek ve imal edecek olan fabrikalar neden 
teşvik görmüştür? Bir an için bunun cevabını 
vermekte hakikaten güçlük çekiyoruz. 

Şimdi, 1969 yılını geçirmiş ve mesele 1970 
yılını geçmiş 1971 senesinde bu yaymı hazırla
yan, ki ikinci belgeyi veren şahsın kendisidir, 
1972 yılında kurulu kapasiteyi 1968 yılının tam 
10 misli olmak üzere 276 000 tona çıkarmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; demek ki, yalnız 
Devlet Plânlama Teşkilâtında programlar ve ça
lışmalar, teşvik belgesinin değiştirilmesi ve 
şartlarıyle ilgili olarak yapılmış bulunan bu 
değişikliklerin derinliğine araştırılması icabe-
der. Kaldı ki, bütün bu programların altında 
zamanın Başbakanının imzası vardır. Acaba, 
hepimize anormal gelen bu değişiklikler neden 
icabetmiştir ve nasıl meydana gelmiştir? Bunu 
soruşturmayı değerli bulmaz mısınız? Bu ka-
darcık bir istifhamı çözmek için meseleyi bir 
soruşturma komisyonuna havale etmek suretiyle 
o zaman bu belgeleri vermiş olan şahısları din
lemek ihtiyacını duymaz mısınız? Ki, şahit din
lemek ve bilirkişi kullanmak yetkisi soruşturma 
hazırlık komisyonunda olmadığı için, biz me
seleyi buraya kadar götürmek imkânından mah
rum kalmışızdır. 

Sayın üyeler; Devlet Plânlama Teşkilâtın
da başlıyan ve kanaatimce usulsüzlük diye nite

lenmesinde isabet bulunan bu muamele bunun 
arkasından artik Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kası, Maliye ve Hariciye vekâletleri kanalı ile 
krediler seviyesine intikal etmektedir. Devlet 
Plânlama Teşkilâtından müteşebbislerin aldık
ları teşvik belgeleriyle Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankasına 1969 senesinin ikinci ayında yaptık
ları bir müracaat var. Bu müracaat; Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankası tarafından enine boyu
na tetkik edilmiş, birincisinde reddedilmiş, ikin
cisinde kabul edilmiş ve benden evvel konuşan 
arkadaşlarımın tafsilâtiyle izah ettikleri gibi, 
muamele evvelâ Terakki Kolektif Şirketinin 
müracatiyle başlamış, yürümüş ve idare mecli
sinin kararı istihsal edilmiş, kredi açılmış, bir 
kısmı kullandırılmış, ondan sonra Orma Şir
keti, çünkü kredinin bir anonim şirkete veril
mesi şartı vardır, o şartla anonim şirket evvelâ 
500 bin lirayla kurulmuş, ondan sonra 18 mil
yon liraya çıkarılmış, - Biraz sonra bunların 
tarihleri hakkında da size ayrı ayrı malûmat 
vereceğim- ve bu suretle mesele geliştirilmiş;. 

Şimdi, biz, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
tarafından 20 Ağustos 1969 tarihinde Maliye 
Bakanlığına yazılmış olan yazı ile karşı karşı-
yayız. Bu yazıda diyor ki, «istanbul'da Terak
ki Kolektif Şirketi ortakları ve diğer müteşeb
bisler tarafından 18 milyon lira sermaye ile 
kurulacak bir anonim şirkete İsparta'da yonga 
levha, kaplama ve kaplı plâk imal edecek bir 
fabrika tesisi maksadı ile Avrupa Yatırım Ban
kası kaynaklarından finanse edilmek üzere 
1 milyon 180 bin hesap biriminin - ki dolardır -
tahsisi bankamızca uygun görülmektedir. 

Bu hususta bankamızca hazırlanmış olan İn
gilizce tetkik raporlarından iki nüsha ilişikte 
takdim edilmiştir. Tetkik buyurulmasını, mu
vafık ise gerekli muamelenin ifasını ve rapor
ların bankamıza iade edilmesini rica ederiz» di
yor, Sınai Kalkınma Bankası. Ve mektubun 
arkasında ingilizce tetkik raporları, tahlil ra
porları, ekonomik raporlar.. 

Bu yazıyı 5 Eylül 1969 da Maliye Bakanı, 
Dışişleri Bakanlığına gönderiyor ve şu mealde 
- az evvel arkadaşlarımız da söyledi - «Kurul
ması düşünülen şirketin 1 milyon 180 bin do
larlık dış finansman ihtiyacının, Avrupa Yatı
rımlar Bankasınca, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası fonlarından karşılanması uygun görül
müştür. Bankadan resmen talepte bulunulması 
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için Avrupa Ortak Pazar nezdinde teşebbüste I 
bulunulmasını rica ederim» diyor. Kim? İmza, 
Maliye Bakanı. 

Bu yazılar Hariciye Vekâletinden Komisyo
numuzun talebettiği dosyadan aynen harfi har
fine alınmıştır, aynen okumaktayım.. 

Daha evvel söylendiği şekilde normal pro
sedür bu türlü kredilerin açılmasında ve kul
lanılmasında normal yol; evvelâ Avrupa Yatı
rımlar Bankacına, proje, Türkiye Sınai Kal
kınma Bankası tarfmdan gönderilecek, orada 
her Ortak Pazar üye memleketlerinden, Avru
pa Yatırım Bankasına sermaye vazetmiş olan 
memleketlerin her biri ayrı ayrı tetkik edecek 
ve muvafık buldukları takdirde iade edecek
ler. Yahut da reddedecekler. Türk Hükümeti
nin, projenin seçiminde bir etkisi yoktur. Bu 
da Hariciyeden gelen tarifnamede bu suretle 
tesbit edilmiştir. Devlet Plânlama Teşkilâtı ta
rafından neşredilen Avrupa Yatırımlar Banka
sı kredileri ile ilgili broşürde de aynı şekilde 
tarif olunmuştur. 

Şimdi, bu prosedürün tamamen dışına çıkı
yoruz, resmen talepte bulunuyoruz. Maliye Ba
kanlığı, Hariciyeye gönderiyor, Hariciye Ve
kâleti hâdiseyi hikâye ettikten sonra; - Dışiş
leri dendiği için inşallah beni de şeref ve hay
siyet çemberinin içinde ve dışında mütalâa et
mezler. Ben (fe bu vesikayı aynen okuduğuma 
göre, demek ki, Hariciyeden geldiği gibi size 
aktarıyorum. Bu konuda sön derece objekti
fim. - «Proje ile ilgili tetkik raporu ayrıca 
postalancaktır. Bankadan resmen finansman 
talebinde bulunarak neticenin duyurulmasını 
rica ederim. Dışişleri». Bunun üzerine Avrupa 
Ortak Pazar nezdindeki daimî Türk delegesi 
Müezzinoğlu imzası ile ve acele kaydı ile Dışiş
lerine bir telsiz geliyor.» 1 milyon 180 bin do
larlık Terakki Kolektif Şirketi projesinin Tür
kiye Sınai Kalkınma Bankasından temin edilen 
fonlar dâhilinde finanse edilmesi için bugün 
AYB'ye resmen kredi talebinde bulunulmuş
tur. Arz ederim.» Bunun arkasından yine bir 
yazışma var, Alman Markının revalüasyonu 
dolayısı ile 20 bin dolarlık bir fark için. Bu ko
nuda da gereken acele ve alâka gösteriliyor ve 
bu da Maliyeden evvelâ Dışişlerine, Dışişlerin
den de yıldırım telgrafla (OPANDAT) Avrupa 
Ortak Pazar nezdindeki Türk delegeliğine gön
deriliyor ve bankadan resmen kredi talebinde I 
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bulunularak «neticenin çok acele duyurulma
sını rica ederim» diyor. Yine Dışişleri.. 

Müezzlinoğlu çok acele olarak hemen talep
te bulunuyor ve sonucu ivedi ile Dışişleri Ba
kanlığına bildiriliyor «1 milyon 200 bin dolara 
çıkarılması hususunda bugün banka nezdin
de resmen talepte bulunulmuştur arz ederim» 
diyor ve bunu da Maliye Bakanlığına, Dışişleri 
Bakanlığı bir müjde halinde «resmen talepte bu
lunulmuştur» diye bildiriyor. 

Arkadşlar, bütün bunları ifade etmekteki 
maksadım şudur: Avrupa Yatırımlar Bankası
nın kredileri ile ilgili olarak hiçbir dosyada, 
Hükümetin bu derece acele davrandığı, bu de
rece yıldırım, ivedi, çok ivedi tâbirleri kul
lanmak suretiyle bunu biran önce karar bağ
lama hususunda gayret gösterdiği görülme
miştir, yoktur. Öyle ise burada özel bir mua
mele vardır. O zaman bunun sebebini ve niçin 
bu suretle hareket edildiğinin araştırılmasını 
elbette sizler de arzu edersiniz, etmelisiniz. 
Başka dosyalarda görülmiyen bir acelecilik, 
neden bu dosyada vardır? Bunun, zamanın Baş
bakanının kardeşleri ile ilgili olup olmadığı 
keyfiyeti elbetteki öyle bir araştırmanın so
nunda ciddiyetle meydana çıkacaktır. Bizim 
görevimiz hâdiseleri olduğu gibi tesbit etmek, 
yüksek takdirlerinize arz etmek ve araştırma
yı, soruşturmayı derinleştirecek esaslı ihti
yaç var ise o konuda Soruşturma Komisyonu
nu kurmak olacaktır. 

Arkadaşlar, diğer taraftan yine Türkiye Sı
nai Kalkınma Bankasının Maliyeye gönderdiği
ni az evvel bildirdiğim raporun «Kurucular 
ve servetleri» bölümünde İngilizce olarak, Şev
ket Demirel, Ali Demirel, Yılmaz Şener, Mus
tafa özdemir, Mustafa Güler, Hüseyin Engin, 
Ali Pişkin, Kaya Özkan, Yalçın Özkan, Oğuz Öz
kan, Tekinalp Özkan, Gültekin Özkan, Emin 
Hattat.. Bunların adedi hiç şüphesiz 317 değil da
ha. Bunların kimlikleri hakkında, servetleri hak
kında ayrı ayrı bilgi verilirken ingilizce ola
rak Şevket Demircl'in hakkında verilen ma
lûmatın baş kısmında «Başbakan Süleyman De
mirdin erkek ka,rdeşi (C. H. P., G. P. ve D. P. 
sıralarından gülüşmeler) ingilizce bilmiyorum 
ama, «His Prime Minister Süleyman Demirel 
Prothers» diye yazıyor. 

Şimdi, Ali Demirel'e ait kurucular ve ser
vetleri bölümünde «6 milyon 80 bin liralık özel 
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kolej sahibidir Terakki Kolektif Şirketinin 
ortağıdır» derken «Şevket Demirel'in küçük 
kardeşidir» der. ingilizce ibare bu. 

Yılmaz Şener hakkında yine başka bir ifa
de, onun da hısımlık derecesi özellikle ve titiz
likle tesbit edilmiş. «Sayın Başbakan Süleyman 
Demirel'in refikaları Nazmiye Demirel'in erkek 
kardeşi Yılmaz Şener». Öyle tercüme ediliyor. 

Bu ibarelerde Maliye Vekâletinde ve Dâhili
ye Vekâletindeki dosyaların hiçbirinde mev
cut değildir ve o dosyalarda kurucular ve ser
vetleri tarif edilirken, filânın akrabasıdır, 
Vehbi Koç'un kardeşidir tarzında her hangi 
bir ibareye raslanmamıştır. Bunun da böyle bi
linmesi lâzımdır. Öyle ise, bu ibareyi buraya 
yazan zatı Soruşturma Komisyonu olarak da
vet edip, neden bunları buraya ilâve ettiğini 
kendisine bir telkin yapılıp yapılmadığını sor
mak gerekmez mi arkadaşlarım? 

Diğer taraftan bu rapor Maliyeye gitmiş, bu 
rapor Hariciye kanalı ile Belçika'ya gönderil
miş ama, oradaki alâkalılar hiçolmzsa bu su
retle bir ranseymanın verilemiyeceğini ne
den bilip de bunun çıkarılması konusunda yet
kili bakanlarına teklifte bulunmadılar, ya da 
bakanlar bundan haberdar idi ise bunun çıka
rılmasını telkin etmediler? Elbette bütün bun
lar da şahit dinlemek ve bilirkişi tetkikatı yap
tırmak suretiyle elde edilir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi, kredi nere
den temin edildi?.. Avrupa Assamblesi tara
fından neşredilmiş bulunan 6 aylık ve yıllık bül
tenlerde, ayrıca Türkiye'de bu Assamblenin 
çalışmalarını takibeden iktisadi Kalkınma Vak
fının neşrettiği bültende aynen şu ifadeler it
tifak halindedir: 

3 milyon hesap birimlik yani dolarlık kre
di, Türkiye'de yarım kalmış projelere, küçük 
projelere, orta boy projelere tahsis edilmiştir. 
Bir 15 milyon verilmiş, bir 7,5 milyon liralık 
sarfına başlanmış, sonuna gelmiş yetmemiş, 
yeniden müracaat edilmiş 3 milyon dolarlık da
ha kredi tahsis olunmuş, önşart Türkiye'de ya
rım kalmış projeler.. Tevsi projeleri, küçük 
projeler, orta projeler.. Bu ifadeler bütün 
bu neşriyatta aynen yazılıdır. - Vaktinizi almı-
yacağımı bilsem rahatlıkla hepsini burada oku
yabilirim. - Ama, ORMA, daha önce Terakki 
Kolektif Şirket müstakil ve 1 milyon 200 bin 
dolarlık bir projedir. Yarım kalmış proje değil-
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dir, küçük proje değildir, orta proje değil
dir. Ama, buna rağmen bu şartın içine işte Or
tak Pazar nezdinde yapılan müessir gayretler 
ve tesirler sayesinde dâhil edilmiştir ve poli
tika yapmaya lüzum yok. Ama, küçük sanayi 
kolları 1 milyon 200 bin dolar nisbetinde bir 
dış krediden mahrum kalmışlardır. Bunu da 
ifade etmekte kendimde bir hakkaniyet, bir 
mecburiyet hissediyorum. 

Arkadaşlar; bir başka konu, bir başka mu
kayese... Çok söylendi ama, üzerinde durulma
ya değecektir. Meselâ, daha önce kurulmuş Su
ni Tazyikli Elyaf Sunta Türk Anonim Şirketi. 
Maltepe'de kurulu büyük bir işletme, bu işi 
yapan bir işletme. Kendisi için 1968 yılında 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına müracaat 
ediyor. 8 . 11 . 1968 de müracaatı. Döviz talebi 
608 115 DM. idare Meclisi kararı, 170 000 do
lar olarak, 4 Nisan 1969. 

Bütün bu muameleler tamamlanıyor, ama 
kredi, şirketin emrine bir türlü verilmiyor. 
Çünkü, artık 1969 yılından itibaren Terakki 
Kolektif Şirketi öncelik almıştır. Bu geriye 
atılıyor ve Terakki Kolektif Şirketinin muame
lesi yürütülüyor. 

Şimdi Komisyonda, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankasına sorduk: Sunta Anonim Şirketi ne 
zaman müracaat etmiştir ve ne zaman kredi 
almıştır Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 
9913/20 . 4 . 1971 sayılı yazısı ile Komisyonu
muza demektedir ki, Sunta Tahta Sanayii Ano
nim Şirketi Firması, tevsii için 25 . 5 . 1970 
tarihinde 1 000 000 dolarlık kredi istedi, idare 
Meclisinin 18 . 12 . 1970 tarihli kararı ile ken
disine 1 150 000 dolarlık tahsis yapıldı, muka
vele 9 Nisan 1971 de imzalandı. 

Arkadaşlar, her ihtimale karşı bir defa da 
Suntanın dosyasını getirmek istedik. Sınai 
Kalkınma Bankasından defalarca talebettik, 
göndermemekte ısrar etti. İstanbul'a vazifeli gön̂ -
dermeyi düşündük, Komisyon olarak. Sayın 
Başkanım da buradadır, devamlı telgraflarla 
dosya geldi, bir de gördük ki, dosyadaki bel
gelere göre Suntanın müracaatı 8 . 11 . 1968 
ve talebi 608 000 DM. 

Şimdi şüphe etmeyin ki Türkiye Sınai Kal
kınma Bankası kendisini korumak için Hazır
lık Komisyonumuzu dahi iğfal etmeyi göze 
almıştır. Bu, acı durumu huzurunuzda açıklamak 
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mecburiyetindeyim. Şayet Soruşturma Hazır- ı 
lık Komisyonu kurulursa, bunu da araştıracak 
ve bunun da sebeplerini, hiç şüphesiz, Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankasından soracaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi size ORMA'-
ya açılmış olan kredinin, başından sonuna ka
dar imtiyazlı muamelelerin çemberi içeiısindo 
yürütüldüğünü ifade etmekle yetindim. Benim 
kanaatimce Türkiye da hiçbir firmaya bu su
retle bir suhulet ve kolaylık gösterilin emiştir. 
Tam kredinin bitimine yakın, iki aylık bir müd
det içerisinde yığılı projeler bir tarafta bek
lerken,, âtıl kapasitenin mevcudolduğu beyan 
edildiği bir devrede böyle bir şirketin kredisi
ne öncelik tanınmış olması keyfiyeti, elbette-
ki bir ölçüde kardeşlerin soyatlarmın Domi-
rel olması ve zamanın Başbakanının da soyadı
nın Demirel olması arasında bir münasebet 
kurmakta isabetsizlik yoktur. Bir başka so
yadı içerisinde böyle bir faaliyete girışümiye-
bilir ama, Sayın Süleyman Demir el'in de tes
lim edeceklerine inanıyorum, meclislerin son 
senelerinde, bütün Bakanlar veya birçok Ba
kanlar hakkında soruşturma açılması hakkın
da talepler olmuştur,, kabul edilmiştir veya 
reddedilmiştir, ama hiçbirisi hakkındaki mua
mele ve konuşmalar bu derece yaygın hale gel
memiştir. 

Öyle ise, ateş olmıyan yerden duman çık
maz, atasözüne güvenerek bir araştırmaya git
mekte isabet vardır. 

Şimdi, son günlerin olayları içerisinde bu 
konu ile ilgili meselenin bir başka yönü var
dır. Sayın Başbakan Nihat Erim ile yardımcı
sının beyanları, ORMA, Orman ürünleri Enteg
re Sanayii Türk Anonim Şirketi idarecilerini 
harekete getirmiş ve' gazetelerde resmen ilân
lar yapmak suretiyle bu şirketin bir aile şir
keti olmadığını ve 317 tane ortağı bulunduğunu 
beyan etmiştir. 

Bendeniz bir komisyon üyesi olarak yap
mış olduğum araştırmada, bâzı tarihler tesbit 
ettim, şimdi bunları size okuyorum. 

Terakki Kolektif Şirketinin Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankasından kredi talebinin ta
rihi 14 . 1 . 1969 dur. Banka krediyi» bir ano
nim şirket kurmak ve sermayesini 18 milyon 
liraya çıkarmak kaydiyle, 8 . 8 . 1969 da kara
ra bağlar. j 
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Ne talepte, ne de kararda şirketin halka 
açık bir anonim şirket olacağı tarzında bir 
taahhüt ve bir şart mevcut değildir. Nitekim, 
Terakki Şirketinin ortakları malûm, arkadan 
kurulan ORMA'nm kurucu ortakları malûm, 
sermaye artırımına gittiği zamanki ortakları 
malûm. Tarihi takibedelim. 

ORMA, bunun üzerine 2 Ocak 1970 tarihin
de 500 000 lira sermaye ile kurulmuş, 27.6.1970 
tarihinde de sermayesi, Şevket Demirel, Terak
ki Kolektif dâhil olmak üzere beş kişiye aido-
larak 21 000 000 liraya çıkarılmış. Sicilli Ti
caret Gazetesinin tarihi 9 Temmuz 1970. 

Sayın Süleyman Demirel hakkında soruş
turma önergesi, ilk önerge Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına 13 . 2 . 1970 tarihin
de verilmiştir. Mesele artık ortaya çıkmış, ka
mu oyuna malolmuştur. Bunun üzerinden se
kiz ay geçtikten sonra, Ekim 1970 ayında ze
vahiri kurtarmak maksadiyle şirket halka açıl
mıştır. Soruşturma önergesinin üzerinden se
kiz ay geçtikten sonra. 

Şimdi, belki başında böyle düşünülmüştür, 
ama sonunda böyle yapılmıştır, o ayrı. Ama yine 
şirketin gazetelere gönderdiği ve Son Hava
dis Gazetesinden kestiğim Kuştur, Göltaş, Orma 
şirketleri ortakları içerisinden ilgimiz itibariy
le yalnız ORMA Şirketi ortaklarını bir bir oku
dum ve üşenmeden saydım, bunların içerisin
de halen İsparta'da mukim olanların sayısı 
175 dir. Afyon, Burdur, Dinar, Ankara... Zan
nediyorum ki çok yeni bir çalışma olduğu için 
araştırma imkânı bulunamamıştır, ya Ispartalı, 
ya da dışarda bulunan akrabalara tavsiye edil
mek suretiyle 317 kişilik bir şirket haline ge
tirilmiştir. 

Demek ki kardeşler anonim şirketi olmak
tan çıkarılmış,, Ispartalı hemşehriler anonim şir
keti haline getirilmiş oluyor. (O. H. P. ve D. P. 
sıralarından alkışlar...) 

Bu konuyu da son günlerin münakaşasına 
ışık tutmak bakımından açıklamak mecburiye
tini hissettim. 

Muhterem üyeler, bir yeni zemin üzerine gel
dik. Başından beri arz ettiğim hususlar sanı
yorum ki bir Soruşturma Komisyonu kurmak 
suretiyle araştırılmaya değer konulardır. Her 
vicdan sahibinin bu konu da hiç şüphesiz anla
yış göstereceğine inanıyorum. 
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Bir baskı vasıtası olarak kullanmıyorum, az 
evvel konuşan Sayın Süleyman Demirel gibi, 
benim tarzımda düşünmiyenleri âdeta bu mu
hasebeden ve bu vasıflardan mahrum saymı-
yorum. Ama, zannediyorum ki ortaya çıkan 
bu hakikatler karşısında konu araştırmaya de
ğer, derinliğine soruşturulmaya değer bir nok
tadadır. 

Yüksek Meclis te böyle bir karara vardığı 
zaman Türk politik hayatı huzura kavuşacak
tır, Parlâmento huzura kavuşacaktır ve bütün 
bunların üzerinde her şeyden önce de soruştur
maya muhatabolarak gösterilen Sayın Süleyman 
Demirel memnun olacaktır. 

Ben, halisane bir hüsnüniyetle, bu soruştur
manın neticesinde Sayın Demirel'in temiz çık
masını can ve gönülden temenni ederim. Bu sa
mimî dileğim, bu samimî isteğim tarafınızdan 
suiistimal edilmesin. Meseleler şahıslarımızın 
seviyesini aşmış, Türk Parlâmento hayatında 
ionular bu noktaya geldiği zaman, bunlardan 
kaçınılmasının imkânsız olduğu, Türkiye'de ve 
bütün dünyada anlaşılmalıdır. Bunun artık bu 
noktada temizlenmesi lâzımdır ve zaruridir. O 
itibarla Sayın Demirel'in bu konuda yardımcı 
olmasına müteşekkir kalıyorum. Elbetteki se
nelerce Devletin idaresine el koymuş bir mem
leket evlâdının sonunda tertemiz çıkması he
pimizin en halisane temennisidir. Fakat her şey
den önce bu noktada da Meclisin vicdan muha
sebesi içine girerek meseleye yeni bir hal tar
zı getirmesinde isabet görürüm. 

Bu inanç ve bu duygularla Yüce Meclisi say
gı ve hürmetle selâmlarım. (0. H. P. ve D. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Biçer, buyurun 
efendim. 

HtLMi BİÇER (Sinop Milletvekili) — Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çok sayın üyeleri. 

Komisyon müzakerelerinde münakaşa konusu 
yapılan ve raporumuza da dereolunan bir husu
sun zabıtlara tescili için yüksek huzurlarınızı 
işgal ettim. Meclislerin tatbikatı bakımından 
durumun aydınlanmasında çok büyük fayda gö
rüyorum. 

Bunu, müzakerelerin başında bahis konusu 
etmediğimin sebebi, müzakerelerin yapılmasın
da engel çıkarılıyor düşüncesine yer verilmeme
si içindir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri, bugün yüksek huzurlarınızda müzakeresi 
yapılan hazırlık soruşturmasına konu olan iki 
husus vardır. 

1. — Sayın Demirel'in kardeşlerinin ortak 
bulundukları ORMA Şirketi için Avrupa Yatı
rım Bankasından alman 1,2 milyon dolarlık kre
di, 

2. — Ali Demirel'in sahibi bulunduğu özel 
Yükseliş Kolejinin 600 bin liralık yatırım indi
riminden istifade ettirildiği hususu. 

Sayın üyeler, hepinizin bildiği gibi, birinci 
konu, evvelce, Çorum Milletvekili Cahit Angın 
ile Nevşehir Milletvekili merhum Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu tarafından Yüce Meclislere in
tikal ettirilmiş ve karara bağlanmıştır. 

Sayın Süleyman Demirel'in biraz evvel yap
tıkları konuşmadan sonra işin daha fazla te
ferruatına girmek istemiyorum. Ancak, Komis
yonda münakaşa konusu yapılan bir hususu da 
Yüce Meclise intikal ettirmede fayda görüyo
rum. 

Bugün müzakeresi yapılan bu konu hakkın
da, evvelce verilen karar ne olacaktır? ilim oto
ritelerinin müşterek kabul ettikleri husus; Ko
misyon çalışmalarının ve Meclislerin bu husus
lardaki çalışması kazaidir. O halde, aynı konu
daki bu ikinci soruşturma bir iadei muhakeme 
midir? Yoksa, bir takipsizlik kararı mıdır? Ye
niden müzakere mümkün müdür? Bu hususlar
da içtüzüklerde bir sarahat yoktur. Ancak, Bir
leşik Toplantı içtüzüğünün 18 nci maddesi ay
nen şöyledir : 

«Madde 18. — 14 ve 16 ncı maddelerde ba
his konusu komisyonlara, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 21 ve 22 nci maddelerinde 
yazılı olan veya Meclis soruşturması önergesini 
veren veya daha önce yasama meclislerinde 
yahut dışında bu konudaki görüşünü açıklamış 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçi
lemezler.» 

Sayın üyeler, biraz önce konuşan çok değerli 
arkadaşım Cahit Angın, Nejat Sarlıcalı, Orhan 
Okay ve ismini şimdi hatırlıyamadığım bir kı
sım arkadaşlar evvelki komisyonda da üye bu
lunmakta idiler. Nitekim, Cahit Angm'm rapor
daki muhalefet şerhinde bu husus sarahaten te-
yidolunmuş bulunmaktadır. «Komisyonun bir 
üyesi olarak ve vicdani kanaatle, tahkikata ma
hal olmadığına dair karara imzamı koydum. An-
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cak, Sayın Demirel'e yardımcı olabilmek için ı 
bugün gönlüm tahkikatın açılmasını istemekte
dir. İleride haksız tatbikatlara meydan verilme- I 
mesi için, bu durumun zabıtlara tescilinde bü- I 
yük fayda görüyorum. Hukuku politikaya feda I 
etmemek lâzım. Yüce Meclisler kanun ve tüzük- I 
lerin tatbikinde herkesten çok daha hassas ol- I 
mak zorundadır. Yüce Meclislerde çok yetkili 
hukukçular vardır. Bu hususlarda fikirlerini be- I 
yan etmelidirler. Yanlış tatbikatlar Meclisleri I 
ileride çıkmazlara götürür. Komisyonun bir I 
üyesi olarak, Yüce Meclislerin bu konuyu görü- I 
şebileceğine kaani değilim. Kaldı ki, önergemin I 
muhteva bakımından da gizli tarafı yoktur.» I 
Bu hususun tahlilini, Komisyon Başkanı Sayın I 
Ömer Ucuzal arkadaşım yapacaktır. I 

Değerli arkadaşlarım, önerge sahibi biraz I 
önce Sayın Çağlayangil'e de sataştı. Sayın Çağ- I 
layangil'in cevabı üzerine de, kürsüye yeniden I 
gelerek, «Ben Dışişleri Bakanı sözünü kullan- I 
madım.» demek suretiyle sözünden rücu etti. I 
Bunların ciddiyeti hakkında Yüce Meclisin bir I 
kanaate varması için zaptı çıkarttım... I 

HASAN BASRi ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Sözünden rücu etmedi. I 

EKREM DİKMEN (Trabzon Milletvekili) 
— Zabıtta öyle. I 

BAŞKAN — Sayın Albayrak hakkınız yok I 
efendim. Sayın Dikmen bırakınız bu usulü lût- I 
fen. I 

EKREM DİKMEN (Trabzon Milletvekili) 
— Sayın Başkan, zabıt var. I 

BAŞKAN — Efendim, zabıt varsa bakarız. I 
Ama, zabıtta var veya yok. Tashih ettirdik, söz I 
verdik. Sizin oturduğunuz yerden konuşmaya I 
hakkınız yok, efendim. I 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Bu değerli ar
kadaşımın konuşmasını muhtevi zaptı çıkarttım, I 
okuyorum : I 

«Bu yazı üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Hü- I 
kümetinin Maliye Bakanlığı, 5 EJylül 1960 ta- I 
rihli ve 43863 sayılı yazı ile, Dışişleri Bakanlı- I 
ği'iıa terâkkinin 1 milyon 180 öbin dolarlık kre- I 
di isteğinin, Avrupa Yatırım Bankasının Türk I 
Sınai Kalkınma Bankasına ayırdığı fonlardan I 
karşılanmasını temin için, Avrupa Ekonomik I 
Topluluğu nezdindeki Brüksel Daimî Temsilci-
liğimizim baınkadan resmen talepte bulunması- I 
mı bildirmiştir. Ve Dışişleri Bakanı üç gün I 
içerisinde Daimî Temsilciliğimize durumu telle- | 
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miş ve Dışişleri Bakanlığına bağlı büyükelçi
lik seviyesindeki resmî temsilciliğimizle, banka 
nezdinde resmen talepte bulunmuştur.» 

Görüyorsunuz, bir dakika önceki söyledik
leri sözü dahi, gözlerinize baka baka hemen 
cerhetmekteın çekinmiiyen önerge sahibinim, bu 
önergesi hakkındaki hükmü Yüce Meclisin 
takdirlerine sunuyorum. 

SaJygılarımlla. (A, P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Salih Tanyeri. 
SALİH TANYERİ (Cumhuriyet Senatosu 

Gaziantep Üyesi) — Sayın Başkan, değerli se
natörler, değerli milletvekilleri; Türk, hattâ 
dünya kamuoyunun iki yıldan beri yakımdan il
gilendiği bir meseleyi saatlerce görüşmekte bu
lunuyoruz, 

Günün bu çok gecikmiş saatinde, meselenin 
derinliğine inerek, değerli zamanlarınızı tek
rar israf etmek niyetinde değilim. Benden ev
vel konuşan değerli ankadaşlarım, muhalefet 
raporunun nedenlerini, ayrıntılarına kadar ine
rek, sizlere arzı beyan ettiler. Fikirlerime de 
tamamen uygun gelen bu izahata tamamiyle 
iştirak ettiğimi arz ettikten sonra, kısaca bir 
iki noktaya değinmek işitiyorum. 

Esasen, Sayın Demire! de konuşmalarında 
Soruşturma KomisŞyonu kurulmasını tekrar tek
rar istemiş olduğundan, meseleyi daha fazla 
detayına indirmekte bir fayda görmüyorum. 
Ve kendilerinin geçen yıl bu kürsüde yapmala
rını çok beklediğim, çok temenni ettiğim bu 
davranışilarımlı olumlu karşıladığımı da ifade 
etmek istiyorum. Ancak, bâzı noktalara değin
mek zorunluluğunda olduğumu arz ederim. 

Sayın Demirel, konuşmalarımda komisyon 
raporuna müspet oy veren arkadaşlarımızın, 
bu imzalarını vicdanlarının sesine uyarak at
tıklarıma emin olduklarını ifade huyundular. 
Eğer, bu sözlerinin mefhumu muhalifi komis
yon raporuma menfi oy kullananların, muhale
fette bulunanların vicdanlarının sesine uyma
dıkları mânası çıkıyorsa, bunu kendilerinin ko
nuşmalarında dayandıkları, «Beraat-ı - zim
met asıldır.» kaziyesi ile bir çelişki olarak te
lâkki ederim. 

Tabiatiyle kendileri burada soruşturma açıl
masını, soruşturma komisyonu kurulmasını de-
faatle, üzerinde dura dura istememiş olsalar
dı; konuşmalarımız daha detaylı, imzamızın 
sebebi, vicdanımızın sesini bu imzamız istika-
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metinde tecelli etmesinin nedeni daha etraflı 
olarak kah edilecekti. Şimdi buna lüzum gör
müyorum. 

Ancak, bir noktaya temas etmekle yetiniyo
rum o da şudur: 

Komisyon çalışmalarını bitirdikten sonra, 
hattâ dosya birleştik toplantı gündemine bir
kaç defa girip, görüşmek nasitoolmadığı bir sı
rada, İstanbul'da yayınlanan bir gazetede; Tür
küye Sıoüai Kalkınma Bankasının OBMA Şirke
tin© 1 milyon 180 bin dolar kredi verilmesi tale-
ibıiıni hâvi mektuba ekli bir araştırma raporu 
yayınlandı. İngilizce olarak gönderilen bu mek
tubun Türkçesimde, burada konuşan değerli 
arkadaşlarımın biraz evvel temas etmiş olduk
ları gibi, kredi gerekçesi olarak taliplerin Sa
yım 'Demirel'in yani, devrin Başbakanının kar
deşleri ve kayınbiraderleri olduğu itina ile kay
dedilmesi idi. 

Banka, ayrıca bu yazı ve dosyanın da Avru
pa Yatırım Bankasına gönderilmesini rica et
mekte idi. 

Şimdi, burada iki nokta vardır. Bir kere, 
bu yazı komisyon çalışmaları esnasındaki foü-
tün İsrarlı taleplerimize rağmen, ne Dışişleri 
Bakanlığından, ne Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankasından komisyonumuza gönderilmemiş
tir. Ben, böyle bir yazının yazıldığını düşmüş 
ve Sayım' Komisyon Başkanına verdiğim öner
gede bunu belirterek, mutlaka getirilmesini 
ısrarla talebetmiştim. Değerli arkadaşlarımın 
lahik olan olaylaaiyle de bu talep yerimde gö
rüldü ve istendi Fakat, gelmedi. Simidi, Sayın 
Komisyondan sormak istiyorum; acaba kendile
ri bu yazının, bu önemıli belgenin Komüısyonldan 
ısrarla gizlenmiş olması karşısında, müsebbiple
rinin hakkında gerekli muamele yapılması için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımla 
müracaat etmek kararımda mıdırlar? Ben, gaze
tede bu yazıyı okuduktan sonra Sayın Komis
yon Başkanımın, Komisyonum faaliyetimi bitir
miş olmasıma rağmen, ortaya çıkan bu yeni 
faktör karşısında "Komisyonu yeniden toplıya-
rak, durumu müzakere etmek isıtiyeceğinii çok 
ümidettim, çok bekleldim. Fakat, böyle bir da
vet olmadı. Şimdi Sayın Komıiısyom Başkamı aca
ba bu yeni faktör karşısımlda, Komisyon raporu
nun mahiyetinin foaska bir istikamet almış oldu
ğu kanaatime iştirak eder mi, etmez mi?... 
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Yine sayın arkadaşlarımız burada değindi
ler. 1968 programımda - M, Terakki Kolektif 
Şirketimin Plânlamaya ve Türkiye Sımıai Kalkın
ma Bankasına müracaatımın desteği, temeli, 
hukukî dayamağı bu programıdır. - 1968 prog-
riamuılda mevcudolmıyan orman sanayii alt 
sektörünün dış krediler, iç kredilerle teşvik 
edilmesi, yatırım imdirimâ uygulaması gibi, hi
mayeci tedbirlerin 1969 programına medem it
hal edildiğimi öğrenmek isteriz? 

Sayın Demirel, burada yaptıkları ve bir kıs
mını olumlu karşıladığım konuşmalarımda ister
dim M, bu hususa da değinsinler ve 1968 prog
ramımda ölmıyan bir hususun 1969 programıma 
ithal ödilmetsimin ekomoımik gerçek ve gerekle
rimi dile getirsinler. Tabiatiyfle vatandaş olarak, 
parlömanter olarak 1968 senesinde mevcuıdol-
muyan ve o seneye kadar plâna ve uygulama 
programıma ithali hiç düşünülmemiş bulunan. 
bir hususum Demire! kardeşlerim, orman. sana
yii alt sektörü yatırımıma teşebbüs öttükleri an
da 1969 programına ithalimin sebebi nedir? Bu
nun, bu teşekkülü himaye etmek kasdiyle mi 
yapıldığı, yoksa memlekette böyle bir samayüm 
kurulmasının teşvik edilmesi zorunluluğumum 
(ancak o zaman mı hissedildiği açıklığa kavuş
turulmalıdır. 

Biz soramadık, Plânlama Dairesi Müsteşarı
nı veya Ekonomik Plânlama Dairesi ıBaşkamımı 
çağırıp şahit gibi, hattâ yemiin verdirerek; bu
na neden lüzum görüldüğünü, gerekçelerimin 
neler olduğumu, müzakere zabıtlarımı getiril
mek suretiyle izah etmelerimi istiyemedik. Sa
yım Demirel, «Hükümet ellerindedir, bütün do
kuman ve arşiv ellerindedir, bunları birer birer 
tetkik etsin» buyurdular. Fakat İçtüzüğümüzün 
14 mcü maddesi Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun faaliyetlerimi kısıtlamış bulunmaktadır. 

Bu itibarla bizler, Türkiye Büyük MSüüet 
Meclisine niyafoeten yaptığımız çalışma-laırımız-
da İçtüzük, falan, falan... Konuları yetki dâ
hilime koymuştur. Şahit dinlemek, ekspertiz 
yaptırmak, Ankara'nın dışımda tetkikat yapmak 
imkânlarımı ortadan kaldırmıştır. 

Eğer böyle olmasaydı, istanbul'a kadar gi
dip Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının arşiv
lerine el koyup, bu İngilizce yazılı belgeyi bul
mak ve raporu bu faktörüm ışığı altımda, beM 
de bambaşka yazmak imkânı vardı. 

Sonra, kenidileıi iftiradan bahsettiler. Ana
yasanın 90 ncı maddesine göre, öğrenilen, itti-
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la kesbedilen bir hususta bk Meclîs Soruştur
ması istemi halinde Parlâmentoya getirmek her 
ParlÖmanterin Anayasal bir hakkıdır. Eğer 
bunu iftira alarak nitelendirmek yoluna gidi
lirse, o takdirde Anayasa kuruluşu olan bir 
Meclis denetiminin selâmetle yapılması olana
ğım elden kaçırmış oluruz. 

Kasdın; iftira mı, ya da bir Meclis denetimi 
imâ olduğu hususu ancak yapılan araştırmala
rın sâMm bir sonuca varmasından sonra anlaşı
lır. 

Yine kendilerlinıin çok sevdiği mecelle ifade
siyle belirtmek lâzımgeliııse, kasıt; umuru ba-
ttıniyedendir, ancak delili zahiriyle âmel olunur. 

Demire! kardeşlerin kurmuş oldukları OR-
MA Şirketinıe Türkiye Sınai Kalkınma Banka
sı ve Avrupa Yatırım Bıankası tarafından veri
len kredilerin tamamiyle objektif kaideler dâ
hilimde, hiçbir kayırma, hiçbir himaye olmadan 
yapıldığını söyliyeoek, - zannederim - ne Tür
kiye'de, ne de Dünyada bir iktisatçı, bir ban
kacı bulmaya imkân yoktur. 

TARIK REMZİ BALTAN (Cumhuriyet Se
natosu Zonguldak üyesi) — Ne biliyorsun sen? 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Ama deni
lir ki, bu nizamsız ve kanunsuz... 

TARIK REMZİ BALTAN (Cumhuriyet Se
natosu Zonguldak Üyesi) — Sen nereden bili
yorsun? 

BAŞKAN — Sayın Baltan... 
SALİH TANYERİ (Devamla) — Beyefendi, 

bir suçumuz varsa gelir buradan lütfedersiniz, 
biz de faydalanmış oluruz. 

BAŞKAN — Saym Baltan, lütfen yerinize 
oturun. 

TARIK REMZİ BALTAN (Cumhuriyet Se
natosu Zonguldak Üyesi) — Yoktur, ama sen 
de hâkim gibi konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Baltan, müdahale buyur
mayın. Sayın Tanyeri, siz de cevap vermeyin. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Ama de
nilebilir ki, bu usulsüz kredi tahsisi ile Sayın 
Demirel'in arasında bir ilişki kurmak, bu iliş
kiyi ceza kanunlarının istediği objektif esas
lar dairesinde tesbit etmek imkânı vardır, ya 
da yoktur. Bu da demin saym arkadaşlarımın 
ifade ettikleri gibi kurulduğu takdirde Soruş
turma Komisyonunun vazifesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve saym 
üyelerinin ne şekilde olursa olsun ıttıla peyda 

ettikleri meselelerde bir yolsuzluk varsa, bir 
yolsuzluk sezinleniyorsa onu Meclise getirmeleri 
ve bunun üzerine eğilerek sorumluların meyda
na çıkarılması Anayasal bir görevdir. Ne bir 
iftirayı teşvik ve teyit, ne de siyasal bir istis
mardır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. ve M. G. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Güler, bu
yurun. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum Millet
vekili) — Sayın Başkan, Birleşik Toplantının 
muhterem üyeleri; 

Huzurunuza çıktığım şu anda konuşmama 
başlarken bâzı hususları belirtmek mecburiye
tindeyim. Yüce Meclisin bütün üyeleri bilsin 
ki, huzurunuzda kimseyi müdafaa etmek üzere 
bulunmuyorum. Ve öyle biliyorum ki, aslında 
benim müdafaama da kimsenin ihtiyacı yok
tur. 

Sayın üyeler, konuşmama evvelâ bâzı umumi 
mülâhazalarla başlıyacağım. Yalnız, bir hususu 
mazur görmenizi rica ediyorum. Hiç kimse ken
dini aşamaz. Ben de bu ölçünün dışında deği
lim. Bu Meclisin hukukçu bir üyesiyim, evvelâ 
önüme gelen bir inceleme mevzuunu bir hu
kukçu gözü ile eleştirmek mecburiyetinde kal
dım. Bundan şu, netice çıkmasın, sureti katiye-
de, konuyu sonuca bağlarken bu hukukî mülâ
hazanın arkasına sığmmıyacağım, Yalnız bir 
hakkı teslim, Yüce Meclisin şu anda yaptığı 
müzakeredeki bir görevi tesbit için sırf huku
ka saygı için konuşmamın başlangıcını hukukî 
mülâhazalarıma hasrediyorum. 

Sayın üyeler, şu anda yaptığımız görev, si
yasi bir görev değildir. Şu anda yaptığımız gö
rev, kazai bir görevdir ve bu Meclise ilk gir
diğimiz g\m ettiğimiz yeminin teminatı altında 
olan bir görevdir. Binaenaleyh teşhislerimizi 
koyarken, neticeye varırken siyasi görüşlerimiz, 
siyasi tercihlerimiz değil, bir hâkim gibi, kazai 
bir fonksiyon ifa eden bir hâkim gibi objektif 
olmak mecburiyetindeyiz. Bunun aksine bir 
tutum içinde olan, ettiği yemine ihanet etmiş 
olur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Şimdi, 1970, 1971. Bir yıl içinde Yüce Mec
liste cereyan etmiş ve etmekte olan ilri. tane 
muamele var. Bunlardan birisi 13 sayıl! Hazır-
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lık Komisyonu raporu, ikincisi de şimdi mü
zakere etmekte olduğumuz 16 sayılı Hazırlık 
Komisyonu raporudur. 

Bu raporların tanzimine sebebolan önergeler 
nelerdir? Bu önergelerden bir tanesi 13 Şu
bat 1970 tarihini taşımaktadır. Konusu, zama
nın Başbakanı Süleyman Demirel hakkında 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine mü-
mas tahkikat açılmasını havidir. Bu önergenin 
iki numaralı sütununda, yine Günaydın Gazete
sinin 9 Şubat 1970 günlü sayısında «Türkiye'ye 
açılan 22 milyunluk dış kredinin yarısını tek 
başına Demireller aldı» baslığı altında yayın
lanan bir haberde «Avrupa Yatırımlar Banka
sının yarım kalmış projeler için açtığı 2 mil
yon 500 bin dolarlık kredinin 1 milyon 200 bin 
dolarının Başbakan Demirel ailesine verildiği 
açıklanmaktadır» denmekte ve burada bir görev 
suiistimali görülerek haklarında 240 ncı madde
nin tatbiki istenmektedir. Zabıttan okuyorum. 

Bunun için bu önergenin sayın sahipleri, bi
risi merhum Nevşehir Milletvekili Selâhattin 
Hakkı Esatoğlü, diğeri de Sayın Çorum Millet
vekili Cahit Angın'dır. 

Bu komisyon için, usulümüza göre, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupundan tefrik edilen 
üyeler ise şunlardır : 

Konya Milletvekili Orhan Okay, Balıkesir 
Senatörü Nejat Sarlıcalı, Gaziantep Senatörü 
Salih Tanyeri. Yine bu da zabıttan. 

Şimdi, geliyorum müzakeresini yapmakta 
olduğumuz 16 numaralı Rapora ve bu raporun 
tanzim edilmesine sebebolan önergeye : , 

Bu önergenin sahipleri malûm; Demokra
tik Parti Grupundan iki arkadaş, Sayın Ho-
caoğlu ile Sayın Özer Ölçmen. 

Şimdi, bu komisyon için Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupundan tefrik edilen üyeler kim
ler? Bunlardan bir tanesi ilk önergeyi veren, 
ilk önergede imza sahibi bulunan Sayın Ca
hit Angın. İkincisi, Orhan Okay. Üçüncüsü, 
Nejat Sarlıcalı. Dördüncüsü, Salih Tanyeri. 
Aynı. 

Şimdi, aynı olabilir mi, olamaz mı Niye 
aynıdır? Aynı olmasının neticeleri nelerdir? 
Güdülen maksatlar nelerdir? Bunları tahlile 
çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; Birleşifk Toplantı 
içtüzüğünün 18 nci maddesi «Soruşturma ile 
ilgili komisyonlara seçilemiyecek üyeler» baş

lığını taşıyor ve diyor ki; «14 ve 16 ncı mad
delerde bahis konusu komisyonlara Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 21 ve 22 nci 
maddelerinde yazılı olan veya Meclis Soruş
turması önergesini veren veya daha önce ya
sama meclislerinde veyahut dışında bu ko
nudaki görüşünü açıklamış olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri seçilemezler.» 
(C. H. P. sıralarından, «O soruşturma» ses
leri.) 

Şimdi, bâzı arkadaşlarım, «soruşturma» 
dedi. Tekrar okuyayım, başını; «14 ve 16 ncı 
maddelerde bahis konusu olan komisyonlara...» 
diyor madde. 14 ncü maddede bahis ko
nusu olan komisyon soruşturma hazırlık ko-
mJisyoııudur beyefendi. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletve
kili) — Aynı iş değil. 

ABBÜRRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Aynı iş olduğunu da, her iki önergenin ko
nusunu vermek suretiyle anlattım. 

Şimdi, bu üyeler daha önceki komisyonda, 
komisyon münasebetiyle yasama meclislerin
de veyahut dışında bu konudaki görüşünü 
açıklamışlar mıdır? Bunu ispatlıyacağım. 

Elimdeki zabıt 13 numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporunun müzakeresi 
sırasında tanzim edilmiş bulunan Meclis zap
tıdır. Bu zabıtta konuşanlar kimlerdir; Sa
yın Riyasetin tesb'it etmiş olduğu söz sırası* 
na göre? 

«Sayın Başkan soruyor? Sayın Orhan 
CGîay?.. 

ORHAN OKAY (Konya Milletvekili) — 
«Komisyon raporunun aleyhinde ve muhale
fet şerhini izah yönünde aleyhinde konuşa
cağım» diyor ve konuşuyor. Konuşmadım derse, 
zabıttan çıkarırız. 

LEBİT YURTOĞLU (İstanbul Milletvekili) 
— Konuşsa ne olacak ... 

ABDURRAAHMAN GÜLER (Devamla) — 
öyle söyliyeyim efendim, başüstüne. 

ikinci üye Nejat Sarlıcalı, aleyhinde konu
şacağım diyor. 

NEJAT SARLICALI (Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Üyesi) — Konuktu mu? 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Devam ediyorum efendim. Aleyhinde konuşa
cağım diyor. 
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O zamanlki takrir sahCbi olan Sayın Cahit I 
Angın da takririni m h sadedinde bittabiî ko
nuşuyor. 

Şimdi, konular aynı mı? Her İM önergede 
aynı konu var. Yedi önergenin konusu de yi
ne «Terakki Kolektif Şirketi» ne Avrupa Ya
tırım" Bankasından 'aşılmış olan 1 200 000 dolar 
kredinin 'tahkiki meselelsi... Demek ki, ittifak 
'burada da da var. 

(Sonuç ne olur? Sonucu yine bir hukukçu 
olarak, kara aat'ım olarak arz edeceğim. LSonuç, 
şu Hazırlık Komisyonunum 'raporu istikaoneltkı-
de Yüce Meclis karar vermiş (olsa da, reddi is- • 
tikamcıünde îkarar vermiş olsa da İçtüzüğe 'mu
halif ^olarak seçilmiş (bulunan komisyonun ı.:e-
çîm usulü yanlış olduğu için verilecek karar 
hukııkan muallel olur. 

Şimdi, (hiç (böyle 'açık olmıyan konularda, 
mazide (Cumlhuriyelt Halk Partili arkadaşlarım 
çıkıyorlardı, bu tarafa Mtabederek, «'Beyler, 
ısig böyle mevzuda, karar verirseniz, Anayasaya 
aykırı olan (bu hususlarda karar veriirseniz 
Aıîrayasa Mahkemesine ıgM.'ıldiğJrjde Anayasa 
Malbkü'mesi Ibu kararı bozar. Bu kanunu iptal 
eder. Beyle (hareket etmekle siz Yüce Meclise 
gıölgıe düşürürsünüz.;» diyorlardı. 

TURHAN (ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
O zaman siz (hep (susuyordunuz, şimdi konuşu
yorsunuz. 

BAŞKAN — (Sayın Öz^üner, lütfen nıüda-
haVı • ötmeyin. 

A'BDUMIAHMAN 'GÜLER (Devamla) — 
Ya (iz, fo:r parti (grupu olarak, malûm iolanı kir 
içtümfe maddesini (bile (bile, ısrarlı şekilde mu
ayyen 'bir ekibi (her iki önerce 'münasebetiyle 
do ontaya sürmekle, 'içtüzük (kaiıdesîınli çiğne
mekle ve ©cımıçlta (komisyonun raporunu mual
lel hale getirmekle siyalsi ve 'hukukî (bir hata 
işlemiyor 'musunuz? Ve böylece, yarın bu konu 
har (hangi (bir vesileyle Anayasa (Mahkemesine 
gititiiği E'aman iptal edilirse Yüce Meclisin ka
rarına ig'ölige düşürmüş olmıyacak mısınız? 

Pimdi, Ibu vesileyle Ibir (başka (konuya 'geçi
yorum. Benden önce konuşan arkadaşlarım ıs
rarla mı '̂ öırüsü 'savundurlar: «Bu melsele ço-
ğunlulk 'reyleriyle (halledilemezdi. Halledileme-
di. Biınaenaleyn, (behem'aihal (Soruşturma Hazır
lık Komisyonunun raporu kabul edilmeliydi. 
Siz onu kalbul etmediniz. (Siyasi mülâhazaları
nım, 'hukukî mülâhazalarınızın üstüne «çıktı. Mâ- I 
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zıide 13 (ara/yılı (Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
münasebetiyle verdiği kararı ısiyasi imülâJhaza-
larla verdiırJiz.» (ithamında (bulundular. 

E! Şimdi arkadaşlarım, demokrasi Var. Mil
le' huzuruna 'gitmişiz ıseçim için. Millet, Ada-
leS Partili »Grupunu (tartmış, çoğunluk olarak 
ilân. ötnfe. Millet, (kendi Meclisr olan Ibu yüce 
çatının altında Adalet Partisini bu kadar getir
miş. 'Sizi de tartmış Ibu kadar Igetirmiş. (A. P. 
sıralarından, gülüşmeler) E! (Bu memlekette, 
hattâ dünyanın (bütün demokrasilerinde karar
lar ekseriyetle 'verilir. Mutlaka (ittifakla veri
lir düye 'b:r kaide mi var Aiîiay asada? Yek. O 
halde, madem Ibu memleket 'hukuk ddvletiyse, 
bu ımsmlîkcı'ite demokrasi varsa o zamanki ka
rarı verenler de vermiyenler (gibi mulhterem-
dir, savcıya değerdir, lâyıktır. 

Şimdi, aynı mantığı sizden yana çevirirsek ve 
dersek ki, arkadaşlar, siz fbehemaJhal «aynı üye
leri komisyonlara sürmek 'suretiyle, şartlanmış 
kafaları komisyonlara ısürmek suretiyle... 

LEBİT YURTOĞLU (İstanbul Milletveki
li) — 'Şartlanmış ine demek?... 

ABDURR AKMAN (GÜLER (Devamla) — 
Şartlı beyefendi. (Evvelce verdiği karar 'belli. 
(A. P. 'sıralarından, «Bravo» sesleri, (alkışlar) 
Şarith kafa... 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir Millet-
VEMIİ) .•— 'Siziûilki de işarıtlı. O komisyonda ısizıin 
de eski asalarınız var. Allah * Allah... 

BASK AN — iSayıra Asutay, ISayın Asultay... 
ABDURRAHMAN (GÜLER (Devamla) — 

Şartlanmış kafaları aynı komisyona sürmek ısu-
reüiyle azınlık reylerini (çoğunluk reylerinin 
üzerine ani çıkarmak işitiyorsunuz? işte dikta
törlük diye Ibuna derler. (A. P. ısrralarıddan, 
«Bravo» 'sesleri, alkışlar) 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel Milletvekili) — 
AcdurraJhman (Bey,, demokrasi çoğunluk İdik-
tat oryası anıdır? 

ABDÜR&AHMAN (GÜLER (Devamla) — 
Alınlık ıd'iktatoryaGi da değil. ıSiz, azınlığı Ço
ğunluğu terine, azınlığın kanaatini çoğunlu
ğun kararı üzerine çıkartmak işitiyorsunuz. Ço
ğunluğun kararını Isiyasi (görmüyor, ikeeıdinizün-
kini (hukukî göırüyorlsunuz. Anlaşamadığımız 
hiîLius budur. '(A. P. sıralarımdan alkışlar) 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
Demokrasi Ifazilet rejimidir beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın 'Özgüner, karşılıklı ko
nulma usulü yok efendim. 
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Sayın AJbdurrahman Güler, siz ide »aşağıdan 
geleın müdalhalelere cevap 'vermeyin efeınidim. 
Karşılıklı Ibdr görüşme usulü yok. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Bu kanaal-imıi takviye eden lb:> 'hususa dana 
(dokunacağım. Ben 10 yıldır Ibu Meclisin üyesi
yim. içimizde îbenim igToi 10 yıldır 'üye olan ar
daklarım da var. Benden Isonra gelenler de muh
terem. Millet, Ibeni seçmez, (başkasını seçer. Se
çimdir, doğrudur. IKimsenin 'itirazı olamaz. Fa
kat, 10 senedir görmediğini Ibir usulü işu komiö'-
ycd ırapscırunda görüyorum. (Ne Ibu? Bizim yap
tığımız kornisyan çalışmalarına 'göre bir konu 
müzakere edilir, oylanır. Bir taraf ekseriyeti 
alır la, komisyonun Ikararı 'olur. 'Onu komisyon 
yazar. Muhalif kalan üyeler de 'olur. Onlar da 
muhalefet serinlerini yazarlar. Ama, (herkes ob
jektif kanaatini yazar. Bu komisyona (bakıyor
sunuz ekseriyette lolan taraf (görüşümü yazmış, 
mu'halif (kalan ıtaraf (beklemiş, komisyonüan ka
rar da löyle içıJkmiş. (Sanki mahkemede cevap 
lâyihaöı yazar gabi ıkomiısyoınun çoğunluk ra
porunu 'cerîh edici mahiyette ıcümleleri kullan
mak suretiıyle şartlı kafa olduğunu kendisi is-
patlamışltu'. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Şimdi, konuşmamın (ikinci ibölümüne geçiyo
rum. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Yoğalt Mil-
leilvekiki) <— (Sadet dâhilinde konuşun. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Sadetti Ibeyefeddi. Hukuktan güzel sadet olur 
mu Hakkın, hukukun olmadığı yerde sadet 
olur mu? 

ABDULLAH IBAŞTÜRK (Yozgat Milletve
kili) — Hukuk kıM olur mu 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) ^_ 
Şimdi arkadaşlarım, (konuşmanın ikindi tkısmına 
geliyorum. 

Bundan sonraki (görüşlerimi arz ederken, şu 
husura, Ibelirteyim. 'Sureti katilyyede (bu 'hukukî 
görüşün arkacına sığınmıyaeağım, (Bu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin zabıtlarına geçsin di
ye söyledim. (Bizden Isonra (gelecek inesiller oku
sun da i'breıl; alsınlar diye söyledim bunları. 

Yalnız esas (görüşlerimi arza başlamadan 
evvel sayın komisyon üyelerinin (burada maze
ret olarak ileri sürdükleri (bir (hususa dokuna
cağım. Çün'kü, Igüreş meydanını iherkese açmak 
işitiyorum. Minderin dışı yok, (bu gece görüşece
ğiz. 
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I MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya Mil
letvekili) — Abdurraihman 'Bey yağlı mı, yağ
sızını? 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Ban Anadolu (çocuğuyum, yağsız güreşirim. 

BAŞKAN — Efendim lütfen... 'Siz (buyurun 
efendim. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüne Ibek-
rar dönüyorum. Sayın komisyon üyeleri; (bu
rada konuşan komisyon üyelerini kastediyo
rum; 'buyurdular ki, «Biz elimizdeki maibdut 
imkânlarla bu muhalefet şerhini yazıdık. Eğer 
Soruşturma Komisyonu teşkil ledilirse, yetkile
rimiz Igeoıdşliyecek, ıo 'zaman (hakikati tesbit et
mek 'imkânına kavuşacağız.» 

Ne imiş (bugünkü yetkileri, ne imiş geni^l^ 
yecek yetkileri? SBunu da (bir lölcüde 'benim ağ
zımdan ısaibırla dinlemenizi rica ©diyorum. 

Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 17 nci mad
desi, «Meclis soruşturmasının yürütülmesi» 'baş
lığım taşımaktadır. Bu 17 nci maddemlim 2 inci 
fıkrasındaki yetkiler yine (bu içtüzükte yazılı 
ibii' 'baıka madde münasebetiyle ıSoruşjturma (Ha
zırlık Komisyonu için (de caridir. Şimdi, So
ruşturma Hazırlık (Komisyonu için cari olan 
yetkiyi okuyorum. «Komisyon,, Hükümetten 
gerekli (bütün ıbilgileri istiyebilir,, Hükümetin 
••bütün vasıtalarından faydalanabilir, istediği 
evraka ve vesikalara el IkoyaJbilir ve (ilgili Ba§-
'bakaıa »veya ÎBakanlar (Kurulu (üyesini dinliiye-
bilir.» Demek ki, komisyon Hükümetten1, ken
dilerine açık olan Devletin Ibültün arşivlerinden 
istifade edebilir, Hükümetten ıgerekli (bütün 
(bilgileri (istilyefbilir, alır. 'Hükümettin <bütün va
sıtalarından faydalanır, üstediği evraka ve ve-
ısikalara (el kor, ilgili Başbakanı veya bakanı 
dimiler. Yapamıyacağı iş ne Şahit dinliyemez, 
(bilirkişi dinîiyemez ve nihayet tedJbir mahiye
tinde olan ve savcıdan yani adlî mercilerden 
bâzı hususları iistiyemez. 'Böyle bir İddiada (bir 
noktaya daha dokunacağım. 

LEBİT YURDO&LU (istanbul Müleıfcveki-
li) — Mühim değil. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Affedersiniz, neden mühim, neden mühim de
ğil 'onu foiraz sonra beraber tartışacağız. Yal
nız (lûtfed giitmeyin. 

Şimdi, 'hazır (bir Hükümet de var. Eski Baş-
I bakan (Sayın Süleyman Demirel'in iktidarı .yok. 
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Sayın Erim iktidarda, Erim 'Hükümeti iktidar
da. Devletin fclültıün arşivleri Sayın Erim Hükü
metinin 'elinde. O Ihalde... Yalnız (burada şunu 
belirteyim, Hükümeti itham etmek iöiemiyo-
rum. Beyle bir ibelıge, bayie 'bir yardımda (bulun
mak için biiiiün arzu ve iştahı ile 'bu £\y hasır 
demek istemiyorum. Yalnız eski Başbakanı Sa-
ym Süleyman Denıdırel ilktidarda değil demek 
istiyorum. tBu imkân da ellerinde hazır. Devle
tin 'bü'Jün arşivlerinde, plânlamama bütün dosya
larında, Ba-Jbakamflığın bütün dosyalarında, 
Hariciye 'Bakanlığının bütün dosyalarında id
dialarına, müdafaalarıma medar lolaıcak bir ve
sika 'var diye, bulmak imkânına saihip ildiler. 
Bunu komisyondan istemişler de Hükümet 
yardım rai ötmemr, kendilerine? Bulamamışlar 

Şümldi arkadaşlarım, böyle bir meselede 
belice mühimdir. 

BAŞKAN — Sayın Baltan, ikinci defa rica 
ed'iıyo'num, müzakerelerim havasını lûtf em boz
mayın. 

TARIK REMZİ BALTAN (C. Senatosu Zon
guldak Üyesi) — O tarafa da siöyüeyün. 

BAŞKAN — Efendim, o tarafa da devamlı 
söylülyoruön. Ama, sizldsm rica ediyorum lüt
fen konuşmayın. 

ABDURRABMAH GÜLER (Davamla) — 
B'iyle bir mcıseü'ede vesika mühimdir. Vesika 
bulmak imlkânı varidi da bulaımadıyisa, «benim 
yetkilerim yoktu» demek şu mânaya gelir: Ben 
belgeyle fakra değil, beni bunlar tatmin et
miyor; bana, keyfime göre dinliyeceğim şahit 
lâzım, bilirkişi lâzım, beni bunlar tatmin edi
yor. (A. P. sıralanndJan alkışlar,) 

Dermek ki, bu yetki yetmiyor. Arkadaşlar*-' 
ma başka şahıslar lâzım. Ama, her zaman ol
duğu gibi, bir kere daha bilinmeli ki, Türki
ye ̂ de Allaıh'a şükür bakim vardır. (C. H. P. 
ısırallarındaın «Niye kaçıyordunuz?» g&sleıri.) 

Kaçan Mm? işite bir zabıt, yine 13 Nuımia-
rialı Soruşturma Hazırlık Komisyonu münase
betiyle düssnileınen zalÜKİt: Devrin Başbakanı | 
buraya geliyor, «Hakkımda soruşturma komiıs- | 
ylonu kurulsun.» dilyor, «ne varsa ortaya çık
ısın» diyor. Zapta mı inanacağız, ısize mi ima-
nacağıiz? Süz Inusanları beyanlarına göre mi, 
ycklsa kendi kafamızdaki niyetlere göre mi mah
kûm edersiniz? (A. P. sılalarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat MMeit-
vekili) — Beyana göre değil, davranışa göre. 

OAHİT ANGIN (Çorum Milletvekili) — 
Yolsuzluk olduğumu siz ÇorumMa bana söylie-
mediniz mi? 

BAŞKAN — Sayın Oaihilt Amgim, siize hita-
ıbediyoruim efendim; Siz kürsüde konuşurken 
kimseyi mJüdahale etltirdim mli Sayın Angın? 
Size hitabettiğim hailde, müdahale eıtitiğim hal
de söz atıyordunuz, çok istirham ediyorum. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Şimdi, konuşmama bir mülâhaza ile devam edi
yorum. Konunun iyi anlaşılabilmesi, Yüo© 
Meclisin Sayın üyelerinin kazai fonksiyonlarını 
lâyıkıyla yedme geıtireıbiClmıeleri için bâzı husus
larım aydınlığa kavuşması lâzımdır. Yani, olay
da rol almış şahıslanın, oDayda rol alimış nrii-
©meselenin, olayda verDMş, alınmış belgelerin 
objektif olarak hukuk açısından yerlerinin iyi 
tesibit edlmesi lâzımıdır; herkesi, fesr şeyi yeri
me koymak lâzımdır; ondan sıonra da, mülâha
zaları yürütmek lâzımdır, işte ben şimdi onu 
yapıyorum. 

Benden evveü: konuşan arkadaşlarımın, oku
nan Komisyon rapıorunun lâfzında ve sözlerin
de «teşvik belgesi» adı altında bir belgeden 
balhseıdiılımiektedir. Şimdi, bu belge nedir; bu 
belgenin hukukî mahiyeti nedir; bu belge il© 
itJham ©dilem Başbakanın münasebeti nedir? 
Tamamen objektif ölçülere sadık kalarak, bunu 
arza çalışıyorum. 

Teşvik belgesi tatbikatıma 933 sayılı Kanun 
münasebetiyle 1 . 7 . 1968 tarihinde başlanmış
tır, teşvik belgesi uisuüiü 1968 yılı programı ile 
ihdas edilmiştir. 

1938 yık programımın 112 nci sayfasında; 
«özel sektörüm büyük projelere yönelMımıesimi 
fteşvik» başlığı altında şöyle denilmiekteldür: 
«özel sektörün pilân hedef ve politikalarına 
uygun bölge ve konularda büyük projelere yö
nelmesi, meanl'ekötimizde dünya pazarlariyl© 
rekabet edebilecek sanayi kurulmasımı sağla
mak almacı ile »teşvik edilecektir. Bu teşvikin 
ulyigun bir şıeikilde yapılabilSıneısi içim, isteği ha
linde özel teşebbüs tarafından Devlet Plânüa-
ma Teşkilâtına intikal estirilecek yaltınlm topla
mı 10 milyon Türk Lirasının üzerimdeki proje
lerle dış fitnansımıam ihtiyacı 200 bin doların üze
rimdeki projeler bir öndeğerlenıdirmıeye tâbi tu
tulacaktır. Teşviki öngörülen projelere veri-
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İlecek belgelde projemin hangi teşvik tedbirle
rinden yararlanabileceği belirtilecek; projesi
ni gıerşekleşitirmie safhasında müteşebbise, iç 
ve dış kaytnaiklardan sağlanacak kredi imkanla
rımdan v© proje kredilerinden, yatırım kotala
rından yapılacak tahsislerden ve diğer teşvik 
tedbirlerimden öncelkle yararlanma şansı tanı
nacaktır.» 

1969 yıllı programında, teşvik belgssi tale
binde bulunabilecek müteşebbisler için sabit 
yatırını toplamı 5 milyon Türk Lirası olarak ye-
nideoı tesJbiit edilmiş ve uygulama o tarihten 
beri, o esasa göre yürütüllmlüşitür. 

Programların yukarıda belirtilen hükümleri 
gereğince; 

Teşvik belcesi, bir ondeğerlendrrme sonu
cunu tesbit eder. Teşvik belgesi talebetmek, 
kredi almak için mecburi değil, ihtiyaridir. Teş
vik tedbirlerinden istifade için teşvik belgesi 
almak mecburiyeti yoktur. 

Teşvik belgesi, tetkike esas olan projenin, 
belirtilen şartlar içerisinde gerçekleşmesi halin
de, istifadesi mümkün teşvik tedbirlerini müts-
şebbiss göstermeye ve teşebbüsü bu istikamette 
geliştirmeye hizmet eder. 

Teşvik belgesi, yatırım kotaları ve dış (kredi 
tahsislerinde kota ve dış kredilerle ilgili merci
ler nezdinde söz konusu projenin plân ve prog
ramlara uygunluğuna dair Devlet Plânlama 
Teşkilatı görüşünü ifade eder. 

'Teşvik belgesi bağlayıcı nitelikte değildir, 
hukukî bir statü bahşetmez. Otomatik geçerlili
ği yoktur. Teşvik tedbirlerinden istifade etmek 
istiyen müteşebbis bunu mümkün kılmak için 
tekrar müracaat etmek ve gerekli belge almak 
zorundadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşü olarak 
ibraz edilebilecek yatırım kotasını ve dış kredi 
ile ilgili merciler teşvik belgesini ve onun mes
nedi olan projeyi münakaşa edebilirler. Nite
kim, OR3VIA hadisesinde de aynı şey vâki olmuş, 
39 sayılı belge iptal edilmiştir. 

Teşvik belgesi tatbikatı 1 . 7 . 1063 tarihin
de başlamıştır. Bu tarihten 20 . 3 . 1071 tarihi
ne kadar, sabit yatırım tutarı 8 761 000 000 
Türk lirası olan 288 adet teşvik belgesi veril
miştir. Bu belgelerden üçü yabancı sermaye ka
rarnamesi konusu olmuş; biri firmanın yatırım
dan vazgeçmesi sebebiyle iptal edilmiş; 21 ade
di ise proje tadili sebebiyle yenilenmiş ve es~ 

kileri iptal edilmiştir. Bir tanesi, - bu iptal edi
lenler arasında, başında da söyledim - 39 numa
ralı, «Terakki 'Kolektif Şirketi» adına tanzim 
edilen belgedir. Böylelikle 268 adet teşvik bel
gesi ile ilgili yatırım faaliyeti devam etmekte
dir. Bunlardan 90 adedi, söz konusu tarihte ik
mal edilmiş veya edilmek üzere bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, teşvik belgesi, hiçbir açıdan 
hukukî bir statü banşetmemektedir. 

Şimdi, geliyorum teşvik belgesi tanziminin 
itlham edilen Başbakanla ilişkisine. 

1068 yılı programının hükmü gereğince, teş
vik 'belgesi, Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafın
dan verilir. Devlöt Plânlama Teşkilâtı kendi 
kuruluyu gereğince bu görevi, «Teşvik ve Uy
gulama Dairesi» marifetiyle yürütür. Teşvik 
belgesi, Başbakanın imzası ile tekemmül etmez, 
ıSiyasi bir karar veya Hükümeti ilzam edici bir 
tasarruf niteliğinde değildir. Yani, bir kararna
me mevzuu olmaz. Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın teknik ön mütalâasını ifade eder. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Başbakanlığa bağ
lıdır; diğer bakanlıklar da Başbakanlığa bağlı
dır. Bakanlıkların veya Başbakanlığa bağlı ku-
rtilu^larm, kanunların kendi1 erine vermiş oldu
ğu yetkiler veya teknik çalışma ve mütalâalar 
rj31,1li sonucu olan otomatik faaliyetleri vardır 
k;, hiç bir zaman Başbakanın veya ilgili baka
nın kararma iktiran etmez veya iştirakini ge
rektirmez. 

Şimdi, öğrenilmesi lâzım gelen ikinsi bir ko
nuya geçiyorum. Dış kredi meselesi nedir? 

Dış kredi meselesi, bu önerge münasebetiyle 
odak noktasını teşkil etmesi bakımından önem
lidir. Bunu da tahlil etmek, ameliyat masasına 
bunu da yatırmak ve teşrih etmek lâzımdır. 
İşte bu görevi şimdi yapmaya başlıyorum. 

ZEKİ ÇEL1KER (Siirt Milletvekili) — Si
zi de teşrih etmek lâzım. 

ABDÜRRAHMÂN GÜLER (Devamla) — 
Beyefendiler, kimseyi incitmek, kırmak niye
tinde değilim. Yerinisde oturmanızı tavsiye 
ederim.; şimdilik beni dinleyiniz. 

Yatırımcının, yurt dışından getirmek zaru
retini duyduğu makina, teçhizat, teknik bilgi 
gibi yatının unsurlarını tedarikte yerli veya 
yabancı döviz kaynakları kullanılır. Yerli kay
nak olarak, tahsis edil sn yatırım kotası imkân
ları vardır. Bu imkânların yetersizliği halinde, 
özellikle süratli yatırım yapmak ve plân hedef -
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lerini gerçekleştirmek zaruretleri karşısında 
dış kredi imkânlarına müracaat edilir. 

Dış krediyi kim verir? 
Türkiye'de dış kredi teminine aracılık eden 

•başlıca müessese Türkiye ISınai Kalkınma Ban
kacıdır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası bir 
özel sektör kuruluşudur. Hususi ihukuk hüküm
lerine göre idare olunur. İdaresi veya kararları 
hiç ibir şekilde hükümetin müdahale veya tas
vibine bağlı değildir. 

Türkiye ıSınai Kalkınma iBankasının yaiban-
cı kaynakları nelerdir? 

Türkiye ISınai Kalkınma Bankasımn yaban
cı kaynakları, genellikle beynelmilel finansman 
müessesekridir. Bu meyanda, 1906 yıkından bu 
tarafa Türkiye Sınai (Kalkınma Bankası vası'ta-
siyle 26 milyon dolar Dünya Banksın kredisi; 
7,5 milyon dolar AID kredisi; 15 milyon dolar 
ÎBA kredisi; 10 milyon dolar Dünya Bankası 
kredisi; 15 - 20 milyon Dovçe Marklık Alman 
kredisi; yine 2 yıl evvel temin edilen ve halen 
kullanılmakta olan 40 milyon dolarlık Dünya 
Bankası kredini; AET'nin '5 yıllık geniş döne
minde Avrupa Yatıranlar Bankası aracılığiyle 
proje kredilerine kanalize ettiği 175 milyon do
lardan, 20,0 milyon ıdolârlık kredi, Türkiye Sı
nai Kalkınma Bankası ıtarafından yabancı [kre
di veren kuruluşla olan anlaşmalar gereğince 
özel sektörün projelerinin finansmanı için kul
lanılmıştır. 

Şimdi, geliyorum Türkiye Kalkınma Ban
kası krediyi kime verir? 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası yabancı 
krediyi, münhasıran özel sektör projelerinin fi
nansmanı için kullanır ve bu maksatla Türkiye'
de faaliyette bulunan müteşebbislere verir. Tür
kiye Sınai Kalkınma Bankası Kalkınma Plânı 
ve yıllık programlara uygun projeleri finanse 
«der. Kendisine tevdi edilen projeyi evvelâ plâ
na uygun olup olmadığı noktasından inceler. 
Yani, teşvik belgesi ile bağlı değildir. 

Teşvik belgesi usulü ihdas olunmadan evvel 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, bu hususta 
yaptığı tetkikleri takviye maksadiyle ayrıca 
Devlet Plânlama Teşkilâtından projenin plâna 
uygun olup olmadığı hakkındaki mütalâasını 
sorar idi. Teşvik belgesi usulü getirildikten son
ra, belli büyüklüğün üzerindeki, 200 000 dolar
lık dış kredi taleplerinde Devlet Plânlama Teş

kilâtının mütalâası, teşvik belgesi vasıtasiyle bu 
müesseseye intikal ettirildi. 

Teşvik belgesini Devlet Plânlama Teşkilâtın
dan olan müteşebbis, projesi ile birlikte banka
ya müracaat eder. Banka, bu projeyi yeniden 
kendi usûllerine göre tetkik eder. Gerekli gör
düğü hallerde, teşvik belgesi verilmiş olmasına 
rağmen, kredi vermekten imtina eder. Bu hali 
ile teşvik belgesi, Türkiye Sanayi Kalkınma Ban
kasının tetkiklerine yardımcı bir teknik müta
lâa niteliğindedir. Projeyi kredilendirebilmesi 
için Devlet Plânlama Teşkilâtının müspet gö
rüşü gerekir. Ama, her müspet görüşü havi pro
jeyi otomatikman kredilendirmek gibi bir mec
buriyeti de yoktur. 

Şimdi tamamen Ticaret Kanunu hükümleri
ne ve özel hukuk kaidelerine göre kurulmuş 
olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının itham 
edilen Sayın Demirel ile, yani Sayın Başbakan 
ile ilhkisi ne? 

Türkiye Smai Kalkınma Bankasının Umum 
Müdürünü Hükümet veya bir Hükümet üyesi 
tâyin etmes. Türkiye Smai Kalkınma Bankası 
idare Meclisi, statüsüne göre teşekkül eder. Bu 
teşekkül ile Başbakanın bir ilgisi yoktur. Türki
ye Sınai Kalkınma Bankasının hiçbir muamelesi 
Başbakanın tasvibine iktiran etmez. Türkiye Sı
nai Kalkınma Bankasının hiçbir muamelesine ve 
kararma Başbakan iştirak edemez. Türkiye Sı
nai Kalkınma Bankasının personeli Hükümetle 
hiçbir şekilde ilgili olmaksızın kendi yetkili 
mercilerince tâyin edilir. Bu vasıfları ile, Tür
kiye Smai Kalkınma Bankası ile Başbakan ara
sında hukukî, fiilî veya şeklî bir münasebet bul
mak mümkün müdür? Ve yine Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankasının hiçbir muamelesi ile Baş
bakanı irtibatlandırmak mümkün müdür? 

Şimdi konuda rol sahibi görülen bir başka 
müesseseye geçiyorum : Avrupa Yatırım Ban
kası. 

Avrupa Yatırımlar Bankası, beynelmilel bir 
finansman kuruluşudur, idaresi, kendi statüsü
ne göre getirilir, Türk kanunlarına tabi değil
dir. Türk Hükümeti veya Başbakanı ile hukukî, 
fiilî hiçbir ilişkisi yoktur. Avrupa Yatırım Ban
kası, kendi kaynaklarından veya üyesi memle
ketlerin sağladığı kaynaklardan, tasvibettiği 
projeleri finanse eder. AET'nin, Avrupa Yatı
rım Bankası aracılığı ile proje kredilerine ka
nalize ettiği 175 milyon doların muayyen bir 
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kısmının özel sektör projelerinin finansmanın
da kullanılması, kredi anlaşmasının şartıdır. 
Özel sektörün finansmanı için ayrılmış olan bu 
dilimden kamu projelerinin istifadesi de müm
kün değildir. Avrupa Yatırım Bankası, özel sek
törün finansmanına tahsis edilen 'dilimi Türki
ye Sınai Kalkınma Bankası aracılığı ile kul
lanmış. Bu kullanmada usul, projenin Sınai 
Kalkınma Bankasınca kabulü, Türk Hükümeti
nin mutabakatini bildirmesi ve nihai olarak fi
nansman kararının Avrupa Yatırım Bankası ta 
rafından verilmesi şeklindedir. Arkadaşlarımın 
anlattığı şekilde değildir. Yani, bir proje Tür
kiye Sınai Kalkınma Bankasına gidecek, ora
dan Avrupa Yatırım Bankasına gidecek, Avru
pa Yatırım Bankasından ilgili hükümetin 
«okey» i alınacak tarzında değildir. 

Çözümün burasında, ithamların odak nokta
sını teşkil eden bu meseleyi belgelendirmek is
tiyorum. 

Elimde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A. 
Ş. nin Türkiye Cumhuriyeti Ankara 12 nci As
liye Hukuk Hâkimliğine yazdığı, mahkemeden 
sorulan bir müzekkere üzerine yazdığı cevapta 
da arz ettiğim görüş, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası tarafından teyidedilmektedir. Şöyle ki: 

«Maliye Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Ban
kası arasında aktedilen umumi anlaşmaya, Con-
vention General'e göre Maliye Bakanlığı proje
yi! müspet karşılaması halinde mezkûr banka
dan kredi talebinde bulunmaktadır.» Yani, Ma
liye Bakanlığı Avrupa Yatırım Bankasından 
kredi talebinde bulunmaktadır. «Terakki Kolek
tif Şirketi de aynı prosedürü takibetmiştir. Kre
di, Avrupa Yatırım Bankasınca da müspet kar
şılandığından, firma mukavele yapmaya davet 
edilmiştir.» denmektedir. 

Görülüyor ki, tekrar okuyorum, özel bir mü
teşebbisin Avrupa Yatırım Bankasından kredi 
alabilmesi, benden evvel konuşan arkadaşları
mın, sıf yanlış olan iddialarını ispatlamak mak
sadı. ile savundukları tarzda değil, Türkiye Sı
nai Kalkınma Bankasının belgesinde anlatıldığı 
ve benim biraz evvel okuduğum tarzdadır. 

Okumaya devam ediyorum. 
«4 . 2 . 1964 gün ve 397 sayılı Türkiye ile 

Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir or
taklık yaratan anlaşma ve eklerinin onaylanma- j 
sının uygun bulunduğuna dair karara ekli 2 No- | 
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lu Protokolün 2 nci maddesi gereğince Tür
kiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından tetkik 
edilip finanse edilmesi müspet karşılaşan pro
jeler olur» u alınmak ü^are mezkûr banka tara
fından Maliye Bakanlığına sunulur. Maliye Ba
kanlığı ile Avrupa Yatırını Bankası aracında 
aktedilon umumi anlatmaya güre, Maliyi Ba
kanlığı projeyi müspet karşılaması iıalk-de mez
kûr bankadan kredi talebinde bulunur. Bu ta
lep, diplomatik usûller gereğince Dışişleri Ba
kanlığı kanalı ile yapılır.» 

Terakki Kolektif Şirketi projesi hakkında da 
aynı usul takibedilrniştir. Aynı anlaşma gere
ğince finanse edilen diğer projelerde de usûl 
aynıdır. Terakki Kolektif Şirketinin projesinin 
finansmanında mûtat usulün uygulanmadığı id
diası yukardaki açıklama gereğince varit değil
dir, hakikatin tahrifidir. Türkiye Sınai Kal
kınma Bankası tarafından tasvip gören proje 
hakkında Maliye Bakanlığının da cluru alındık
tan sonra nihaî kararı Avrupa Yatının Bankası 
verir. Avrupa Yatırımlar Bankası proje tetkik
lerini müteşebbislere göre değil, projenin mad
di muhtevalına güre verir. Bu tetkiklerde ksn-
di usulleri caridir. Tetkikleri sonunda projenin 
tadilini de talebettlği vakldir, varittir. Kre
dinin kime verileceğine dair Hükümetin her han
gi bir telkini olamaz. Avrupa Yatırım Banka
sının takdir ve tasviplerinde Türkiye Hükümeti 
Başbakanının bir mesuliyeti clamaz. Türk Hü
kümeti, yapılan genel kadro anlaşması gereğin
ce kullanılan global kredinin geriye de ödenişini 
tekeffül etmiştir. Her proje için ayrı ayrı ga
ranti vermez. Maliye Bakanlığının, projenin fi
nansmanına mutabık olduğuna dair nıü'alâası, 
bir Hükümet kararı değildir. Başbakanın, pro
jenin Maliye Bakanlığınca oluımlıı karşılanma
sına dair teknik seviyede aldığı karar ile bir 
ilgisini kurmak mümkün değildir. 

Şimdi buraya kadar müzakeresini yapmış 
olduğumu" konuda rol almış müesseseleri, rol 
aldığı iddia edilen şahrjları, itham edilen Ba
kalım rolünü tesbit ettim. Buraya kadar olan 
mlâha^alarımda kimsenin itiran olmaması lâ-
sımgelir. Çünkü bu 'mülâhazalar, belgelerin ifa
de ettiği mülâhazalardır, şahsî görüşüm değil
dir. 

Şimdi gelelim, ORMA nedir? (D. P. sırala
rından «bunu herkes biliyor» sesleri) 
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ORMA nedir? Şevket Demirel nedir, kimdir? 
Ali Demirel kimdir? İsmini saydığınız vatan
daşlar kimlerdir? 

SAMET GÜLDO&AN (Elâzığ Milletvekili) 
— Herkes onları tanıyor. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Herkes bunları tanıyor, ama tanımadığınız bir 
nokta vardır, siz bunların Türk vatandaşı oldu
ğunu unutuyorsunuz. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, sayın (milletvekilleri; kazai bir fonk
siyonu ifa ettiğiniz şu sırada, objektif olmaya 
mecbursunuz. Ben, bu şahısların müdafaasını 
üzerine almış değilim. Hattâ, hattâ bir hususu 
arz edeyim; hayatımın bir gününde oturup da 
bu şahıslarla bir kahve içmiş milletvekili de de
ğilim. 

Bu şahıslar Türk vatandaşıdır, bu şahıslar 
özel teşebbüstür ve Anayasanın teminatı altın
dadır. 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul Milletvekili) 
— Yaşasın onlar, yaşasınlar. 

BAŞKAN — Sayın Yurdoğlu, geldiniz ve 
müdahalelere başladınız, rica ©diyorum sizden 
efendim. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Anayasanın «sosyal ve iktisadi haklar ve ödev
ler» bölümündeki 40 ncı 'maddesini okuyorum : 

«Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme 
hürriyetlerine sahiptir, özel teşebbüsler kur
mak serbesttir.» demektedir. 

Şevket Demirel, Ali Demirel özel teşebbüs 
kuramaz diyor mu Anayasanın 40 ncı maddesi? 
Anayasanın her hangi bir maddesinde, bir Baş
bakana, yahut bir Bakana, meseleyi şöyle ala
yım; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından 
'bircisi birisinin kardeşi. Şu dereceye kadar ak
rabası (A. (P. sıralarından «'oğlu» (sesleri) Veya 
oğlu, akrabası, Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinde Başbakan olursa, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinde (Bakan 'olursa haklarından, «si
yasi haklarımdan, iktisadi haklarından 'mahrum 
kılınır, ıskat edilir» diye bir hüküm mü var? Bu 
olmadığına göre,, (o halde etıtiğimiz yemine sa
dık kalarak, Türkiye Cumhuriyetinim her va
tandaşım! (temsil eden insanlar (olarak, herke
sin hakkını ıteslim eıtmeye mecbursunuz. Bunu 
yapmazsanız, vazifenizi yapmamış olursunuz. 
(O. H. P. sıralanırdan «Hazineden» sesleri) 

'Sağ (taraftan (sözler geliyor, «Hazine» lâfı 
ediliyor, «kredi» lâfı ediliyor, «menfaat» lâfı 
ediliyor. Şevket Demirel, Ali Demirel sokak
ta »geziyorlar, teşriî ,maısuniyetleri 'mi var? Tür
kiye Cumhuriyetinde savcılar harekete (geçmek 
için her hangi bir 'makamın emrine mi (tabi? 
Türküye Cıımhuriyeltimde bağımsız mahkemeler 
yok mu? Bu mahkemeler harekete geçmemişse, 
savcılar harekette geçmemişse, üstelik bu va
tandaşlar kendilerini iitham eden şahıslan 
Türk adaleiti (huzurunda hesaba davet etmişler
se, siz melbuö 'olarak, milletvekili alarak bu va
tandaşlardan ne 'istiyorsunuz, siz mahkeme mi
siniz? (A. P. (sıralarından şiddetli alkışlar ve 
«Bravo» 'sesleri.) (Siz mahkeme misiniz, siz hâ
kim misiniz? (İD. ıP, (sıralarından amlaşılamıyan 
müdahaleler) 

BAŞKAN — Arkadaşların her taraftan mü
dahalelerini yapmamalarını bilhassa rica edi
yorum. Yedibuçuk saittir bu kürsüde celseyi 
idare ediyorum, bana yardımcı 'olmanızı rica 
ediyorum. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Bu" memlekeitıte hüküm 'verme (yetkisi sadece 
yine ibu Anayasa 'gereğince bağımsız mahkeme
lere aittir. 

MUSTAFA HULUSİ ÇAKIR (izmir Millet
vekili) — iBağımsız mahkemeleri siz mi idare 
ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Şimdiki müdahelem, şimdiki 
ricam hiç geçerli olmadı mı sizce? Lütfen hati
be müdahale etmeyin, ırica ederim. Rica ediyo
ruz her (tarafa, biraz evvel de bu tarafa bak
tım, yapmayınız efendim, Ihatip komıuşacak. 
Bundan evvelkiler konuştu, 'onları da sıyanet 
ettik. Çok rica ediyorum efendim, her taraftan 
rica ediyorum. 

Buyurun (Sayım hatip. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Beyefendi, Şevket Demirel'in, Ali Demirel'in 
dokunulmazlığı mı. var? 

Bu vatandaş karşınıza (çıkıp da... (A. P. sı-
ralannldaıri anlaşılamıyan konuşmalar) 

BAŞKAN — Topyekûn ımill^tvekillerimden 
rica ediyorum; müzakerelerim selâmeti içim, sa
lim bir sonuca vardırmak için «rica ediyorum» 
diyorum. Başkan 'olarak başka ne yapayım? 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Bu vatandaş karşınıza ıçıkar da, «Sayın millet
vekilleri, beni Türkiye Büyük Millet Meclisin-
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de yargıladınız, hakkımda ahkâm çıkardınız, 
bu yetkiyi nereden aldınız?» derse, ne dersi
niz? 

SAMET IGÜLDOĞAN (Elazığ MiUeıfevekili) 
— Demagoji yapma. 

BAŞKAN — iSayın Oüldoğan, sizin de epey 
seüjniz geliyor buraya, sizden de rica ediyo
rum. 

IBÜRHANETTİN ASÜTAY (tamir Mllet-
vekiii) — ISual Soruyor İSayın Başkanım. 

(BAŞKAN — Hakiki yok efendim, yok ki, 
hakkı Isual ısormaya. Yok. içtüzük sermemiş, 
size ide vermemiş, ışiiımıdiM şu sözü ısdze de ver
memiş, yok. Orası, oturduğunuz yer dinleme 
yeridir. Oturduğunuz yer, kürsüden konuşu
lanları ve 'Başkanın (idaresi ıliçdn söylediği söz
leri dinleme yeridir, orada ıdMiyeoeksiniz, söz 
alacaksınız, burada konuşacaksınız. 

ABDUHİRAHİYÜAN GÜLER (Davacınla) — 
İşte böylece, 'Türk »Anayasasının ıteıminatı altın
da olan vatandaşlar, lözel teşebbüs kurma yet-
kisinıe sahiboian vatandaşlar, 'Terakki Kolektif 
ıŞkkeıtMn Isahıilpleri kredi talmak (için, yukarı
dan 'beri esaslarını iarz ettiğim, ISınai Kalkınma 
[Bankasına müracaat etmişlerdir. !Bu müracaa
tın yanlış Olan yeri neresidir? Halkları yok 
mudur? İSayın Başbakanın kardeşi oldukları 
için (bu İnaktan ıskat mı edilmişlerdir? Hayır. 
Her vatandaş (gibi bunların da hakları vardır. 

Şimdi, sözümün burasında bir öınemü nok
taya dokunuyorum. 

«Bu (müracaat, 'Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankasına yapılan bu müracaat TeraSdd. Ko
lektif Şirketi adına yapilmıştır. Yani, Sayın 
Başbakanın kardeşlerinin hissedar olduğu şir
ket adına kredi talebinde bulunulmuştur. Bıiir 
aile şirketidir, sonra İsparta şirketi olmuş, İs
parta 'lıların şirketi olmuş, sonrası ne olacak 
bölld değlll.» diyor arkadaşım. 

Şimdi, Ifilkrti hakkında bu arkadaşıma tav
sifimi yapmak için bir kelime arıyorum, güç
lük ıçekiyorum, sadece «yanlış» demekle dşe 
başlıyorum. 

CENGİZ EKİNGİ (Ordu »letvekili) — 
Yalan de, yalan ide. 

ABDURİRAHMAN GÜLER (.Devamla) — 
.Şimdi, lelimdelki! belceye \göre müracaat nasıl 
yapıliımiş? âigili 'maddesine sadık kalacak o -kış
ını okuyorum: 

I «Terakki Kolektif Şirketi ve ORMA Ano-
I nim Şirketine verilen ıkredide istisnai bir usul 

uygulanmamıştır. 
İsparta'da yılda 30 fen metreküp yonga 

levhası, 3 ımilyon ®00 İten metrekare kaplama, 
158 bin adet kaplı plâk imâl edecek kapasite
de bir orman ürünleri tesisi kurmak (üzere, 
14 . 1 . 1869 tarihinde Terakki1 iKolekt&f Şir
keti, Yüksek aVEühenduJs Şevket Demire! ve or
takları firması (tarafından 1 (milyon 1®0 bin 
dolar kredi] (talebimi ihtiva leden bir proje 
bankamıza tevdi .edilmiştir.» 

(Buraya kadar tamam. Yani, kurucu mitte» 
şsbbis böyle bir projeyi Türküye (Sınai 'Kalkın
ma Bankasına tevdi etmiştir. 

Şiındi, ikredi İkimin namına talebedffllmiş'tir? 
Onunla ilgili cümleyi okuyor ve arkadaşımı, 
«yanlış» kelimesiyle insaflı sekide cevaplıyo
rum: '«Terakki (Kolektif Şirketi bu müracaatı
nı kurulacak bir anonim şjirket adına yapmış
tır.» 

Var mı başka diyeceğimiz? ÎDeanek ki, bir 
aile şirketi değil, bir anonim şirket. 

Anonim şirket nedir? 
Anonim şirket : Türk (Ticaret Kanununun 

dördüncü faslının birinci kısmındaki' 296 tncu 
I madde ile (tarif edilmiştir. IBu maddeyi de imi 
I sayın Başbakan yazdı? 

«Anonim şirket : !Bir unvana, sahip esas 
sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan 
ve borçlarından ıdolayı yalnız ımameleki file 
mesul bulunan şirkettir. Ortakların mesuliyeti, 
taahhüdetmiş oldukları sermaye payları İlle 
mahduttur. 

Yine, 'Ticaret 'Kanunun diğer bir [maddesin
de, «Anonim şirketin kurulabilmesi için en az 
500 bin lira sermaye...» aranmaktadır. [Niye, 
OR3VEA kurulurken 1500 bin lira l e kurulmuş
tur? Bunu izah için (bu maddeyi, bu Iglörüşü 
arz ediyorum. 

Türk 'Ticaret (Kanununun yaptığı bu tarife 
göre, anonim şirket, bir şahıs şirketi değildir. 
Anonim şirket, sermaye şirketidir. Anonim 
şirketin, ortaklarının şahsı, kimliği dite hiçbir 
alâkası yoktur. Bir 'hususi (hukuk hükmi şahsi
yetidir. Hükmi şahsiyet olunca; anonim (şirke
tin hissedarını niye 'arıyorsunuz? Yarın siz d© 
olabilirsiniz. Olursanız, hukuka aykırı mı ha
reket etmiş olursunuz? îçdımıizde, anonim şir-

I ketlerden hisse almış, anonim, şiılketüere ortak 
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olan iarkadaşilanmız yok mu? 'Bunun hukuk 
yönünden sıkıntı veren, sakınca (veren, Ana
yasa açısından yasak olan yönü neresidir? Ne
den ısMn ligin ımü^ah olan »şey Şevket DemıM, 
için, ıAlil Deaninel için günâhtır? 'Buna Allah 
nazı olun mu? 

Şimdi geliyorum, benden evvel (konuşan ar
kadaşlarımın yaptığı büyük bir ithamı cevap
lamaya. Terakki Kolektif Şirketi, yani Onma, 
«Onma» haline gelmeden evvel Terakki Kolek
tif Şirketimin, yanıi özel teşebbüs kurmak üze
ne girişimde bulunan müteşebbis projesinin, 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına sunduğu 
pnojesinin programa uygun olup olmadığı me
selesine. Bütün cevaplar belgelidir. Bu belge
ler dün ve bugün yazılmış belgeler değildir. 
1968 yılı programıdır, 1909 yılı programıdır, 
1970 yılı programlıdır, 1071 yılı programıdır 
ve arkadaşlarım, dikkatle dinlerseniz bu prog
ramların sırf bu ithamı yapabilmek için nasıl 
tahrif edildiğini teker tieker iıspaltllıyacıağım. 
Yanımda bu programlardan bulunan arkadaşla
rımın, benim vendiğim sayfalan, benim göster
diğim çizelgelerdeki rakamları ve yazıları be-
naber takibeltıneısini rica ediyorum. 

Onman ününleıiü ile onman ürünleri işletme 
sanayii programlarda devamh olarak teşvike 
mazhar olmuş bâr yatırım koludur. 1968 yılı 
programının 243 vıe ımüteakrp sayfalarında Or
man Ürünleri Sanayiinde yeni yatırım alanları
nı gösteren entegre tesislerünin kuruluşu, Or
man Ürünleri Sanayiinde özellikle ihracata yö
nelecek teşebbüsleri teşviki tedbir olarak zik
redilmektedir. Şimdi huzurunuzda 243 noü say^ 
fayı açıyorum. 

Sayfa 243; «Anasorunlar» başlığı altımda, 
1968 yılı hedef ve tahminleri. 

A) Yurt içi talep ve ihracat. 
«1. — Yurt içi talep» başlığını taşıyan (kıs

mı okuyorum. 
«Onman ürünleri işleme sanayii çok çeşitli 

ürünleri kapsadığı için ancak hammaddenin 
toplam tüketimi bu sanayiin gelişmesi hakkın
da doğru bir fikir vermektedir. Birimdi Beş Yıl
lık Plân döneminde sektörün anamallarınım üre
timdeki artışını hammaddenin tüketiminde hâ
sıl olan yıllık ortalama % 11, 4 kadan yıllık ar
tıştan tâyin etmek mümkündür. Sektörün ana
malları içimde en önemli gelişimle, yılda oritala-
ma % 16 artış gösteren ahşap levha, kontrplâk, 

lift ve yonga levhası tükeitiımiinde olmuştur. 
özelikle (lift ve yonga üretiminde düşük nite
likli ağaç kullanılması ve kereste yerime ikam© 
eıdilebilmıesi nedenleriyle bu artışın dıevam ede
ceği tahmin eıdıilmeıkteıdlir. Diğer orman ürünle
ri talebinin normal bir gelişme göstermesi bek
lenmektedir. Onman Ürünleri İşleme Sanayiinin 
yurt içi talebi ve ihracatı tablo 115 te gösteril
miştir.» 

Geliyorum en mühiım kasımına, 
«Bugün tomruk ve kereste halinde yapılan 

ihracatın daha ileri seviyede üslenerek» işte 
Onma 1da bunu yapacak. «İhracı ve ahşap lev
ha, kontrplâk, lift ve yonga levhaya yöneltil
mesi üzerimde önemle durulması gerekmekte
dir.» 

Sayın Nejat ISarhcah, 143 mcü sayfayı oku
madınız mı? 

Aynca, aynı programın 120 mci sayfasında 
55 No. lu tabloda «% 5,1/4 reeskont haddi ve 
% 9 faiz haddi uygulanan sanayi kollan» baş
lığı altında, onman ürünleri sert ağaç âşliye-
öek tesisler suni tahta elyaf'k plâka ve fabrikas
yon usulü ve mobilya 'imalâtı, denmektedir. 

Gene aynı programın 123 ncü sayfasında 
tablo 57 de «1968 program döneminde özel sek
törü teşvik tedbirlerinin uygulanmasında ön
celik tanınan sektörler ve üretim kolları» adlı 
listenin 3,3 Onman ürünleri Sanayi alt sektö
rü bölümümde ve gene aynı programın 17 nci 
sayfasında, 1968 yılı program dönemimde ikti
sadi faaliyet sektörlerime göne uygulanacak ya
tırım imdirimi nisbetleri listesinin 3/3, 3,3 sı
rasında Orman ürünleri Sanayii alt sektörü 
muhtelif tedbirlerle teşvik edilmiştir. 

1969 yılı programı, sayfa 180 ve devamımda 
Onman ürünleri Sanayiinde entegre tesislerim 
desteklenmesi, yurt ormanlarından tam olarak 
yararlanma amacı, Onman 'ürünleri (Sanayiinin 
çeşitli mamullerinim daha geniş ihracat imkân
ları sağlamak lamacı ile tesbitler yapılması ön
görülmüştür. 

Aynı programın 399 mcu sayfasında, 174 No. 
lu düşük reeskont ve faiz haddimim tanımam sa
nayi kollarımda onmam üzümlerimin zikredilmesi, 
dikkatinizden. niçin kaçıyor? 

Aynı programın sayfa 423 ve müteakip kı
sımlarında. 1969 program döneminde özel sek
törü teşvik tedbMerimin uygulanmasında ömce-
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İdik tanımam sektörler ve üretim kolları 3,3 or
man ürünleri sanayi başlığı altımda yazılanlar 
gözünüzden niçin kaçıyor? 

Aynı programım eki olan 1 sayılı listede 3,3 
imalât sanayii, onmam ürümderi sanayi bölümüm
de ve geme laymı pnograıma ek 3 sayılı listede Or
man ürünleri 'Sanayi Allt Sektörü bölümümde 
zikredilen müteaddit teşvik tedbirleri gözünüz
den niçin kaçıyor? 

1970 programı 226 ve müteakip sayfada or
man ürünleri işleme sanayii hakkımda getiri
len tedbirler ve ayımı programım 370 mci sayfa
sında ucuz faiz ve reeskont uygulanacak sek
törler listesinde, aynı programın 591 mci sayfa
sında 301 No. ılu tabloda özellikle teşviki öngö
rülen sektörler ve üretim kolları listesinde or
man ürünleri sanayii ile ilgili teşvik imkâmları 
mevcuttur, görmediniz mi? 

1971 programınım 287 mci sayfasında, «Or
mana dayalı sanayiin kuruluşu ve orman ürüm-
leriniın ihracı ile ilgili çeşitli tedbirler» başlığı
mı görmediniz mi? 

Aynı programım 746 mci sayfasında 491 No. 
lu ucuz faiz ve reeskonlt listesinde, her türlü 
suni tahta ve fabrikasyon usulü mobilya imali
me tanıman imlkâmı gönmıediniz mi? 

Aynı programım 767 mci sayfasımda 1971 
program dönemimde özellikle teşviki öngörülen 
sektörler ve üretim kolları lisiteslimde onmam 
ürümıleıi sıamayiimim nmuhteîif tiplerimden destek
leneceğinim belirtildiği görülmemekte imidir? 

Ayrıca, 11 . 7 . 1969 tarih 6/11976 sayılı Ba
kamlar Kurulu Ikararı ile bu sanayi kolumda ya
ratılacak yeni kapasitelerin ekonomik olmasını 
ve ihracata yönelmesini teşvik amacı ile uygu
lanacak politikalar tesbit edilanekfcedir, görme
diniz rnıi? 

Her proıgramıda onmam üzümlerimin değerlen
dirilmesi ımeselesi lömemle ele alımmış ve muh
telif tedbirlerle desltelklemmiştir. Böylece bel
gelere dayanan bu ımüdafaam karşısında «Or
man ürünleri sanayii plâm ve programca destek
lenmiyor» iddiası askıda kalmakta değil midir? 
Bu program ve plâmı tahrif edenler yanlış söy
lemiş olmuyorlar mı? 

Muhalefet şerhini yazam ankadaşlammım kul
landığı bir tâbir hoşuma gitti, odak noktası. 
Şimdi geliyorum, meselemin odak noktasına, 
Orma'ya tanıman Dünya Yatırım Bankası kre
disi, aledersimiz, Avrupa Yatırım Bankası kre

disi, Sanayi Kalkınana Bankası tarafımıdam veri
len kredi plân ve programlara göre fonlardan 
istifade edip edemiyeceğine. Yani, fonlardan is
tifade etmesinin, plâm ve programa uygum olup 
olmadığı hususuma. 

iddia sahiplerime göre, proje dış fotolardan 
ve yatırım indiriminden faydalanmak için teş
vik belgesi alamaz. Bu iddia, muhalefet şerhi
min odak noktasını, bendem evvel görüşen arka
daşlarımın. görüşlerinin odak moktasımı teşkil 
etmektedir. «Çünkü, 1968 yılı programı karar-
namesinim 32 mci maddesinin ikinci fıkrasının 
atıf yaptığı 1 sayılı cetvelim tarımsal gelişme 
fonlarıma ait kısmımda orman ürünleri allt sek
törü yoktur.» diyorlar. 

Simidi, bakalım 32 mci anadde ne diyor ve 
32 mci maddenim atıf yaptığı 1 sayılı cetvel me 
diyor, bizim konumuz nedir, bunumla ilişkisini 
kuralım, kuralımı da öğrenelim, 

Bu 32 mci madde, her yıl Devlet Plânlama 
Tıegkilâtı tarafımdan neşredilen yıllık programı 
uygulamaya koymak içim Hükümetçe yayımla
nan kararnamemin altındaki karara ıait bir (mad
dedir. Bu kararmame 27 . 11 . 1967 tarihimde 
kararlaştınlmıştır. Kararnamemin sayısı da 
6/9138 dir ve 1968 yuh programımın uygulan
ması, koordinasyonu ve izlenmesime ıdair karan 
yürürlüğe (koymaktadır. Bu kararım 32 mci mıad-
desimde, yani iddia saMplerinin iddialarımı da
yandırdıkları 32 mci maddede me yazılıdır, omu 
oikuyonuam: 

«Madde 32. — Bu kararnamemin. yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren ayını mahiyette temim 
edilecek fonlarla dlgiü amlaşmalar bu kararna
mede belirtilen esaslar ıdilkkate aîımıarak Devlet 
Plânlama Teşkilâtımın. ımütalâasiyle düzenle
nir. Bu fonlarım kullanılmasında bu kararmamıe-
mim 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28 ve 29 mcu madde
lerimde ve ekli 1 sayılı listede belirtilen esaslara 
uyulur.» 

Bu mıadde konumuzla hiç ilgisi oimıyan bir 
maddedir. Bu (maddenim hemen altındaki 33 ve 
34 mcü maddeleri okuyarak, bu maddemin (konu
muz dışıma masıl çıktığımı göreceğiz. 

«Madde 33. — Aracı kuruluşlar vasıtasiyle 
1968 yılımda proje kredisi olarak yapılacak tah
sislerde programım (özel sektörün teşviki) bölü
münde açıklanan esaslara uyulur.» 

Demek ki, proje kredileri 32 nci maddenin 
kapsamında değil, 33 ncü maddenin kapsamm-
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dadır, bu kredilerin tahsisinde de 1 Sayılı Cet- ı 
vele göre değil, «1968 yılında yapılan tahsisler
de programın (özel sektörün teşviki) bölümün
de açıklanan esaslara göre hareket edilir.» den
mektedir. Bu da 1968 yılı programının 105 ve 
mütaakıp sayfalarında sayılmış tedbirlerden- j 
dL\ 

Şimdi, arkadaşlarım, işin çok önemli bir nok
tasına geliyorum. Şu ORMA müessesesinin faa
liyeti, sırası geliyor imalât sanayii olarak ele 
almıyor, sırası geliyor tarım sektöründe müta
lâa ediliyor. Bu niye böyle oluyor? Çünkü, bir 
sürü yanlış mantığı bina edebilmek için yanlış 
bir temel seçmek mecburiyet ve zorunluluğunu 
duymaktan geliyor. Kazai fonksiyon ifa etmek 
bu mu, arkadaşlar?.. 

TURAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
Kraldan ziyade kralcısınız, Demirel tahkikat 
açılmasını istiyor, siz de istiyorsunuz?,. | 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Şimdi, acaba Terakki Kolektif Şirketi Sınai 
Kalkınma Bankasına bu di? fondan istifade et
mek için şöyle bir müracaat mı yaptı, yani «ben ı 
İsparta'da orman yetiştireceğim» mi dedi de, ta
rım sektöründe arıyorsunuz, bunun kredisini... 
Böyle demediğine göre, tarım sektörü ile bunun 
alâkası yok. 

Beyefendiler, 32 nci madde başka fonlardan 
elde edilecek krediler içindir ve aracı banka 
olarak Ziraat Bankası kabul edilmektedir ve fo
nun adı da «Tarımsal Gelişme Fonları» dır, büt
çede bu fon belirtilir. Sınai Kalkınma Bankası
nın ödediği proje fonunun bütçede yeri var mı
dır? Olmadığına göre, 32 nci maddenin hemen 
arkasından gelen 33 ncü maddeyi sizin okuma
mış olmanızın imkânı da var mıdır? Olmadığı
na göre, sizin mutlaka itham etmek için, sözü
mün başında da söylediğim gibi, şartlanmışlığı-
nızın sebebi nedir? 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon Milletvekili) — Daha var mı?.. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Çok uzun, efendim. (A. P. sıralarından «devam 
et» sesleri) Edeceğim efendim, edeceğim. 

Şimdi, izahatıma devam ediyorum. Bu konu
yu açmakta fayda var, bu konunun öğrenilme
sinde fayda var; çünkü, bilmemezlik yüzünden, 
yahut başka maksatlarla bundan böyle başka 
şahıslar da itham edilebilir. Onu bertaraf etmek j 
için bu konuyu iyice öğrenmemiz lâzımdır. 
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1068 yılı program kararnamesinin 32 nci 
maddesine atıf yapan 1 Sayılı Liste dış kredi 
tahsisleriyle ilgili değildir, geliştirme ve teşvik 
fonlariyle ilgilidir. Dış kredi tahsisleriyle ilgi
li olan maddeler 33 ve 34 ncü maddelerdir. 32 
nci madde, Türk parası karşılıklariyle tesis edil
miş fonların, teşvik fonları esaslanna gör» kul
lanılmasını temin etmek maksadını taşır, dış 
kredilerle ilgisi yoktur. Türk parası karşılığı 
ile tesis edilmiş fonlar programın 118 ve 119 
ncu sayfalarında gösterilmiştir. Bunlar AID 
kaynağından temin edilen fonlardır. Bursa Pi
lot Sanayi Bölgesi Fonu, özel Sektör Madenci
lik Rkiko - Geliştirme Fonu, özel Demir Ma
denleri Sahip ve işletmecileri teçhizat kredisi, 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikası Fonu, özel Sek
tör Sanayicileri işletme Fonu, Küçük Sanayii 
Geliştirme ikraz Fonu, Turizm İkraz Fonu, 
Yaş Meyva ve Turfanda Sebze ihracat Fonu, 
Balık Sanayiini Geliştirme Fonu, Hayvan Besi
ciliğini Teşvik Fonu, Toprak Muhafaza ve Zirai 
Sulama Fonu, Zirai Mücadele Ekipman Fonu, 
Zirai Traktör Bubayaa Fonu, Kontrollü Zirai 
Kredi Fonu, Küçük Çiftçilere Hayvanlık Çe
kiler - Ekipman Temini Fonu... 

Bu, yukarda saydığım ve adedi 16 yi bulan 
fonlar dış kaynaklardan temin edilen, Türk pa
rası karşılıklariyle tesis edilmiş fonlardır ve söz 
konusu 32 nci madde bunları tanzim etmek is
temektedir. Sizin muhalefet şerhinizde bahsetti
ğiniz gibi, proje kredilerini tanzim etmek iste
memektedir. Üstelik şimdi aklıma geldi, bir hu
susu daha söyliyeyim, dstinadettiğiniz 1 Sayılı 
Listenin başında, «1969 yılı geliştirme ve teşvik 
fonları (Genel Bütçeden yapılacak tahsisler)..» 
diyor. 

Peki, Terakki Kolektif Şirketinin, ORMA'-
nın aldığı kredi genel bütçeden yapılacak tah
sis midir ki, siz bu, 1 Sayılı Listeye istinadedi-
yorsunuz? Bu istinadınız meseleyi bilmemezlik 
gibi bir sehve dayanabilir mi?. Böyle bir isti
natta kasıt aranmaz da nerede kasıt aranır? (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Söz konusu projenin teşviki, 1968 programı
nın 123 ncü sayfasında bulunan 57 sayılı tablo 
ve aynı programın eki olan 3 sayılı Liste gere
ğince yapılmıştır, sayın arkadaşlarım, ihracata 
yönelmek, filhal ihracat yapmak demek değildir. 
Teknik olarak, «ihracat imkânı yaratmak» şek
linde anlaşılır. Proje tetkikleri ve değerlendir-
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melerinde takibedilen usul de budur, işin doğ- ı 
rusu da budur. 

Şimdi geliyorum, sözümün burasında isna
dın, isnattan da öte olan şeyin teşrihine, ameli
yatına. Bu da meşhur bir iddia, program tadi
li iddiası, yani ORMA'nin ve Terakki Kolektif 
Şirketinin bütün işleri 1968 yıh programı esası 
dahilinde ve bütçesi içinde düşünülmüş, birta- | 
kim teşvik tedbirlerinden istifade ettirilmiş... 
Böyle bir durum karşısında Sayın Başbakan ne ! 
yapsın? Minareye bir kılıf hazırlamak lâzım, 
«1969 programını böyle yaparım, bu minareyi 
bu kılıfa alırım» demiş şeklinde iddiada bulunu
yorlar. | 

Şimdi, bu meselenin içyüzü nedir? Şu elim
deki belgelere dayanarak teşrih edeceğim. Bun
lar, bugün yazılmış şeyler değildir, 1967 yılın
da yazılmış ve 1968 yılında yürürlüğe konul
muştur. | 

.İddia sahipleri, ORMA projesinin teşvik 
fonlarından istifadesini mümkün kılmak için 
1969 yılı programında özel olarak tadilât yapıl- I 
dığını ileri sürmektedirler. 

1968 program yılı, 933 sayılı Kanunla getiri
len yükseltilmiş teşvik fonlarının, yatırım indi- ı 
rimleri ve gümrük muafiyetinin uygulamasının 
ilk yılıdır. Çünkü, 933 sayılı Kanun, 1968 yılın
da yürürlüğe girmiş, ancak teşvik tedbirlerinin 
uygulanabilmesi 1968 yılının ikinci yarısından 
itibaren başlamıştır. Tatbikat başladıktan son
ra yıl içinde birçok değişiklik ve ilâve yapıldı- j 
ğı gibi, 1969 programında da edinilen tecrübe- ı 
lerle listeler yeniden tanzim edilmiştir. Söz ko
nusu 1 sayılı listede, 1968 programında bulun
mamasına rağmen, tarım sektöründe - sizin da- : 
yandığınız 1 sayılı liste - yaş meyva, sebze alt 
sektörü, turfanda sebze yetiştirmek maksadiy-
le kurulan sera tesisleri ilâve edilmiştir. 

Tarım ürünlerini değerlendirme alt sektö
ründe, yaş sebze ve meyva tasnif, ambalajlama, 
muhafaza ve diğer değerlendirme tesisleri ilâve 
edilmiştir. 

Hayvancılık alt sektöründe, damızlık hayvan 
yetiştiriciliği ilâve edilmiştir. 

Madencilik sektöründe; cevher arama, üre
tim ve zenginleştirme alt sektöründe çinko, ci-
va, asbest ve bakıra hasredilişi vardır. 

imalât sadayii selktoründe, gıda sanayii alit 
sektörü yer sanayii (tesisleri, ileri teknikle ıraey-
<va, öelbae ve «t İMemie tesisleri ilâve edilmiştir. | 
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Oranan ürünleri sanayii alt sektörünün ilâ* 
vesi ise şöyledir; lortaan ürünleri sanayii alt 
sektörünün ilâvesi yapılmıştır. 

Demir - çeMk ve demirden gayrı metaller 
sanayii alt »eklbörünJün ilâvesi yapılmıştır. Çi-
ımeüto sanayii aE sektörünün ilâvesi yapılmış* 
tır. Burada zikrini faydasıiz gördüğümüz diğer 
ilâveler yapılmıştır. 

Benzeri ilâveler, üç sayılı yüksek yatınım 
indirimi uygulama lis&eslinde ve dört sayılı güm
rük muafiyeti listesinde de yapılmıştır. A&et-
ieri çoktur. Bunların hepsi hangi projeleri hi
maye maksadım taşar? 

Bu sıektörlere dâhil yatarıimların aynı im
kânlardan istif adeleri münMindür. Bütücı bun
ların Deımlireıl'in kardeşleri için yapıldığı nasıl 
iddia edilemez ise, nasıl (bunlar da, Hükümetin 
olbjektif olduğu kabul edilmek (mecburiyeti var
sa, diğer konuda da asgari bu mecburiyetle, 
Orman sanayii alt sektörünün ilâvesini kabul 
etmek medburiyöfânde değil misinıiz?.. 

Kaldı ki, iddia konusu proje, yani ORMA, 
teşvik tfonlarmdıan İstifade etmemiştir. Hattâ, 
istifade içlin müracaat dahi etmemiştir. 

Teıjvik fonlarından tistlifade eden orman 
ürünlerini değerlemJdimiıs projesi vardır, Kaslta-
mıanu Ağaç Sanayii projesidir. Fakat, (bu, 
ORMA değildir. ORMAN, kredi dışında teşvik 
fonlarından, hiçbirisinden, hakkı olduğu hai
lde, istifade efanemliş, datif aitle için müracaat da
hi etmemiştir. ElmsaM proje, Kastamonu Ağaç 
Sanayii projesi isttüfiade etmiştir. 

Programlar hazırlanırken getirilen tedlbir-
ler anonimdir, Hazırlanış tarzı ve uygulama 
düzeni ancak buna müsaittir, başka türlü ola
maz. Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 
Terakki Kolektif Şirketine verilen belgenin 
dayanağı, yukarda ifade eîdildiğd gilbi, 1968 
yık programıdır. Orada öngörülen Iteşvilkleri 
hukukîleştirmek için, program tadili icrasına 
lülzuün yokitur. 

Şimdi sMmün burasın/da Gelir Vergisinde 
yapılan -ki, bizim iktidarımız zamanında de
ğil, tâ 1963 yılında yapılmıştır- bir tadilâtla, 
«yatınım indirimli» diye (bir müessese kabul 
edilmiştir. Bu müessesenin kabulü, 1963 yılın
da vâki olmuştur. Terakki Kolektif Şirketinin 
almış, olduğu teşvik belgesinde «% 60 nM>etin
de yatırım indiriminden Mitfade edeceği» ya
zılıdır. Niçin yaızıllıdır?.. Bu Konu ile ilgili üç 
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njunmaralı lilsıte, yani mıulhalefet şerhimde, yine 
bir toldak noktası olarak Biçilmiş ISLslte mucibince 
yazılıdır. Nedir îbu ülisltedeki odak noktası? Bu 
İşitenin üç nuimarallı pozisyonunda; «orman 
ürünleri sanayii afflt sektörü başlığı» vardır. De
mek ki 1908 programı, orman ürünteri sanayii 
alt sektörünü bu yatırım indiriminden istifa
de etmek (imkânına sahip kılmışltır ve ihracata 
yönelmek ışantmı da öngörmüştür. 

Şimdi deniylor ki; «löylle (bir priogram deği
şikliği yapıidı ki, 1968 senesinde ihracata dö
nük olanak şartı yoktu, ama belgede verilmişti, 
bu beOigeye bir kılıf hazırlayabilmek ilcim, 1.969 
yıfliında aynı pozisyona «ihraca'ta dönük olmak 
ışaıitı» kondu ve mesele de böylece hukukîleşti-
rildi» 

Şimdi programda ibu var mı, yok mu? Elim
deki programdan takibeıdiyonu; 1968 de var, 
okuldum deminiden. 1969 da kaldırılmış mı? 
Ona bakalım. 

ipe 1969 priogramı. Meseleyi 'terls çevirmi
yorum. 1969 programımda, «yok» diyorsunuz, 
mıulhalefet şerhlimde «yok» diyorsunuz, buraya 
geliyorlsuınuz «yok» diyorsunuz. Neye rağfmünı 
«yoik» diyorsunujz?.. Şu koskoca kitaba rağ
men, «yok» diyorsunuz. 

Onmam ürünleri sanayii 3/3, yani üç numa
ralı listenin üç taksianli pozisyonu: «ihracata 
dönük lormıan ürünleri isleme ve değeriecıdirme 
sanayii teslisleri» 'diyor. 

Var mı, yok mu?.. 1969 programımda siz 
«yok» diyorisunuz, ben «olduğumu» okuyo-
ruim: 

Şimdi geliyorum Terakki Kolektif - OEMA 
/belgelerinin mahiiyeitiiıe, Terakki Kolektif Şir
keti, 17 . 2 . 1968 tarihinde Devlet Plânlama 
Teşkilâtına cmüracaait ederek, «mevcult kereste 
İaJbrikaisının kapasıiltesinii yeni bir teknik kuru^ 
luş vie reionganizaisyonla iki misline çıkaracağı
mı, entegre ürettim yolu ile kereste ile birlikte 
kaplama ve plâka istihsal edeceğini, rende ta
laşı ve diğer artıklarla yakut odununu, yonga 
levha limalnde kullanmak suretiyle, orman 
ürünleri arltıklarını değerlendireceğimi» biMir-
mıiişltir., Bunlar suiç mu, memlekete hizmet mi? 

Bu teklife eklenen proje, Devlet Plânlama 
Teşkilâtınca değerlendirilmiş, 

a) İKurulujş yerinin hammadde kaynakla
rına vie mamul pazarlarına yakınlığı, 

b) Kapasitenin Türkiye şartlarımca elve
rişliliği, 

c) üretim korausıu yönünden plân ve prog
ramlara uygunluğu, millî ekonomiye yapacağı' 
direkt ve endirekt katkılar, 

ıe) Ürünlarinin viertgi iadesiyle dış pazar
larda rekabet gücüne erişebileceği, 

f) Yüksek prtodük'tiviitesi, 
g) Ticari kârlılığı, 
h) ÎMevcut ites'iısilerde icra edeceği maliyet 

düşürme etkisi, 
Yönlerinden. lOİumlu mütalâa edilmiş, bu 

mütalâa şirkete biıMirilımişflir. Bilâhara teşvik 
belgesi tatbikatıma geçilince, 39 molu teşvik 
belgesi, 18 . 11 . 1968 'tarihinde verilmiştir. 

S'iz kontıısu teşvik ıbıelgeısüyle firma, Türki
ye Szrmi Kalkınma Bankasına, her Türk amüte-
şebbüsi gibi, müracaat .eıtmiştir. Banka, yap
tığı tetkikler sonunda, yani yine her Türk mü-
teşeıblbiisiniin yaptığı tiekllifte uyguladığı usul dâ
hilimde projenin genişletilmesi gereğini tespit 
eitımişitir. Yani, belgeyi kabul etmıemiştir, Dev
let Plânlama TeşkiTâtımiın görüşünü kabul #t-
memişf^r. 

Eğer Sayın Başbakanın bir etkisi bahis mev
zuu idiyse bu banka üzerinde, çünkü konuşma
larda bu bankaya da gölge düşürülmek istendi; 
bu 39 sayılı belgeyi iptal etmezdi. 

Banka yaptığı tetkikler sonunda, projenin 
genişletilmesi gereğini tesbit etmiş ve f irin a da 
bu talebe uyarak yeni bir proje hazırlamış ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtına tekrar müracaat 
etmiştir. Yeni bir proje hazırlamak kolay mı? 

Görüldüğü gibi, 39 No. lu teşvik belgesi ban
kaca otomatikman uygulanarak kredi tahsisine 
gidilmemiş ve ancak bankanın aradığı şartlara 
uygun yeni bir projenin hazırlanması halinde 
kredilendirmenin mümkün olabileceği bildiril
miştir. 

Bunun üzerine müteşebbis tarafından yeni 
bir proje hazırlanmış, bu projede; dış rekabet 
gücünün artırılabilmesi için kapasite büyütül
müş, üretim teknolojisinde değişiklik yapılmış, 
bu amaçla yeni makimalar ilâve olunmuştur. 
Bu revize proje, 28 . 5 . 1969 tarihinde Devlet 
Plânlama Teşkilâtına sunulmuş, 25 . 7 . 1969 
tarihinde birinci belge iptal edilerek 120 numa
ralı teşvik belgesi verilmiştir. 

Proje büyüklükleri, yatırım konularına göre 
sabit değildir. Belli bir asgari rantabl kapasite-
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den âzami optimal kapasiteye kadar değişir. Bu 
ikisi arasında seçilecek kapasite, yatırımcının 
finansman imkânları, hammadde ve pazar şart
larına göre değişir. 

Nitekim, orman ürünlerini değerlendirme 
sanayii ile ilgili olarak teşvik belgesinin uygu
landığı tarihten itibaren Mart 1971 e kadar 16 
aded bunun gibi belge verilmiştir; kapasiteleri 
de muhteliftir. 

120 numaralı teşvik belgesinde, projenin, teş
vik imkânlarından istifade edebilmesi için öz 
kaynak kredi ilişkileri gösterilmiş ve belgenin 
geçerliliği, diğer belgelerde olduğu gibi, ihtiva 
ettiği şartların tahakkukuna bağlanmıştır. Bu
nun üzerine Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
8 . 8 . 1968 tarihinde mezkûr proieye 1 800 000 
dolarlık kredinin tahsisine ittifakla karar ver
miştir. Ancak, banka, ayrıca sermayenin 18 mil
yon liraya çıkarılması ve teminatla ilgili birta
kım şartlar da ileri sürmüş ve tahsis kararının 
geçerliliğini bu şartlara bağlamıştır. 

Yine benden evvel konuşan arkadaşlarım, 
iddia'arını ispat edebilmek için, kredinin tahsi
siyle kredinin verilmesini karıştırmaktadırlar 
ki bu, yanlış bir husustur. Nitekim, bunu, Sa
yın basın mensuplarından bâzıları bana dısarda 
sordular; «böyle ORMA gibi henüz, kurulmadan, 
kurulma şartına tâliken, henüz sermayesi teşek
kül etmeden, bir anonim şirket halinde uzuv-
lanmış, taazzuv etmiş halen gelmeden kredi al
mış bir müessese var mıdır?» dediler. Bendeniz 
onlara «çok» dedim. O çok olanları ilerde ben 
sayacağım, Sayın Komisyon Sözcüsü arkada
şım da söyliyecek zannediyorum; onun söyliye-
oeğini istişaremden değil, rapordan biliyorum. 
Çünkü, raporun arkasına, bu durumda olan fir
maların listesi eklenmiştir. 

Şimdi, elimde bir mektup var. Bu mektup 
«HÜRİŞ» namında bir şirkete ait, «Halk Üre
tim İşletmeleri Anonim Ortaklığı» adını taşı
yor, demek ki anonim şirket. Mektubun tarihi 
29 Haziran 1971, yani Sayın Demirel Başbakan 
iken değil, 'Sayın Erim Başbakan iken yazılmış. 
Bu mektup «Vehbi Güniz» imzasını taşıyor, 
«Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu eski Başkanı» 
olarak kendisini tanıtıyor. Mektubuna «Sayın 
Orman Bakanlığı mensubu arkadaşlarım» diye 
başlıyor. 
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Şimdi burada söylemeyin, yani bu vatan
daşa da söylemeyin, hayır bu vatandaşa da söy
lemeyin, «Sen bir Devlet memuruymuşsun, Dev
let memurlarına anonim şirket kurmak mevzu
unda nasıl çağrıda bulunuyorsun» şeklinde bir 
iddiada sakın bulunmayın. Aksi takdirde, Tür
kiye'de ekonomi gelişmez. Bunda da mesuliye
tiniz vardır. Bunu söylemeyin sakın; ben söyle
miyorum ve bunu söylemek için de bu mektubu 
okumuyorum. 

Bu çağrı; «gelin toplanalım; çay içelim, kah
ve içelim» tarzında değil, «bu anonim şirkete 
ortak olunuz» diyor, (mektup bu. Muhabbet ede
lim, gelin oturalım, konuşalım, birbirimizi öz
ledik değil, «gelin bu anonim şirkete ortak olun» 
çağrısı. 

Ayrıca, «sağlanan imkânlar nelerdir» diyor, 
«Jbu anonim şirkste sağlanan imkânlar neler
dir» diyor. «Türkiye ISınai Kalkınma Bankam, 
uzun incelemelerden sonra dışarıdan getirilecek 
donatım ve makinalar için 2 420 000 dolar kre-
ıdi tahsis etmiştir, gelin böyle bir şirkete ortak 
olun» diyor. 

Demek iki, kredi tahsisi için, bir anonim şir
ketin taazzuv etmiş olması, hisse paylarını sat
mış olması şart değil. Bu krediler, bir anonim 
şirketin Türkiye'de taazzuv edebilmesi için ser
maye piyasasının 'gereği olarak şirketler tara
fından yapılıyor; böyle henüz kurulmamış şir
ketlere de, ORMA Şirketine kredi veren mües
sese, kredi veriyor. Bu 'HÜRİŞ'in arkasında da 
mı Demirel var?.. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) 

Şimdi, yine bir odak noktasına geliyorum : 
Şu «pilot şirket» meselesi nedir?.. Bu «pilot 
şirket» meselesini hem kendim izah edeceğim, 
hem de Türkiye ISmai Kalkınma Bankasının 
mahkemeye vermiş olduğu cevaptan okuyaca
ğım. 

Büyük yatırım projelerinin hazırlanması ve 
tahakkuku uzun zaman alır. Müteşebbisler ve 
sermaye sahipleri bu uzun süre içinde, projenin 
tahakkuk şansının ne derece olduğu da bilin
mediğimden, yatırım için gerekli miktarda ser
mayeli şirketi kurmazlar. TaJbia'tiyle bunda, 
uzun süre sermayenin bağlanman ve nemasız 
bırakılması endişesi de vardır. Bundan başka, 
tahakkuk safhasına girmiş projelerin finansma
nının halka açık anonim şirketler marifetiyle 
gerçekleşmesi imkânı da vardır. Ayrıca, 
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Türkiye'de şirket kurmanın pahalı olduğu, 
tahakkuk etmiyecek bir yatırım uğruna bu yük
sek masrafa katlanmak istenmemesini de zikret
mek gerektir. 

Müteşebbis tarafından hazırlanan proje, ol
gunlaştıktan sonra sermaye tezyidi ile bu nok
sanlık giderilmektedir. 'Türkiye'de bu tatbika
tın müteaddit örnekleri vardır. Şimdi örnek arı
yordunuz, «Türkiye'de böyle bir tatbikattın ör
neği var mıdır» diyordunuz. Biraz evvelki ör
neğini, yaptığı sağrıyı okumak suretiyle tak-
'dim ettiğim HÜHİŞ vardır; bu bir. Kayseri 
Çinko - Kurşun Anonim Şirketi vardır, Civa Sa
nayii Anonim Şirketi vardır ve benzeri birçok 
proje vardır. Bu projeler, İKomisyon raporunun 
sonundaki listede sayılan projelerdir. 

Orman Mahsulleri Entegre Sanayii ve Tica
ret Anonim Şirketi, 16 . 1 . 1970 tarihinde 
1500 OO'O lira sermaye ile kurulmuş, 27.6.1970 
tarihli umumi heyet karariyle sermayesini 20 
milyon liraya çıkarmıştır. Böylelikle, gerek teş
vik belgesi, gerekse Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankasının ileri sürmüş olduğu şartlar yerine 
gelmiştir. 

Gerek soruşturma önergesinde, igerek mu
halefet şerhinde ve gerekse benden evvel konu
şan arkadaşlarımın konuşmalarında sermaye ile 
kredi niglbeti arasında ibir ilişki kuruluyor. Şim
di bu ilişkiyi izah ediyorum; bu da İbir odak 
noktasıdır : 

ıSermaye - kredi nisıbetinin hesaplanmasında, 
yatırımı- icra edecek şirketin vazedeceği serma
ye ile, alacağı kreldi oranına bakılır. Tekrar 
ediyorum; sermaye - kredi nispetinin hesaplan
masında, yatırımı icra edecek şirketin vazede
ceği sermaye ile alacağı kredi oranına bakılır. 
Hiç bir zaman, kuruluş safhalarını ve proje ha
zırlıklarını yürüten şirketin, yani müteşebbisin 
sermayesi ibu hesaplamaya esas olmaz. Çünkü, 
bu pilot şirket sermayesiyle yatırımı gerçekleş
tirmek mümkün değildir. Esasen Türkiye İSınai 
Kalkınma Bankası yapmış olduğu ikraz muka
velesinde, kredi kullanımını sermayenin 18 mil
yon liraya iblâğı şartına bağlamış ve hiçbir su
rette özkaynağın 18 milyonun altına düsürül-
memesi hususunu da bir ek kayıt olarak ilâve 
etmiştir. 

Kredinin kullanılması şekli, ikraz anlaşması 
ve Bankanın kendi usullerine göre olur. Banka, 

krediyi kullandırırken, gerekli teminatı alır. 
Nitekim, ORIMA adına ödediği sipariş avansları 
için de gerekli teminatı peşinen almıştır, dört 
milyon liralık teminat almıştır. Bu parayı OR-
MA'ya ödememiştir, IORMA namına ithal edile
cek malların, malzemenin imalâtçısına avans 
olarak 'ödenmiştir; onlara hep teker teker gele
ceğim. (C. H. P. sıralarından «Daha gelecek
miş» sesleri) Evet daha geleceğim. 

Şimdi burada, bu «pilot şirket» meselesini 
bitirmeden önce, daha doğrusu sözüme başlarken 
arz ettiğim şahsi görüşümü, Türkiye ISmai, 
Kalkınma Bankasının mahkemeye ibraz etmiş 
olduğu belge ile delillendireceğimi söylemiştim. 
Şimdi onu, o delilimi okuyorum. 

•«.Sırn.ai yatırımlar (6 ncı maddesinde) mahi
yeti icabı büyük sermayeyi gerektirmektedir. 
Müteşebbislerin kredi 'müracaatları sırasında 
şirket kurmaları aranmaz. Evvelâ, kredinin ve
rilip verilmiyeceği malûm değildir. İkinci.ola
rak, proje tetkikleri uzun zaman içinde şirket 
sermayesinin âtıl kalması istenemez. Banka, 
müteşebbislerin koyacağı sermayeyi de ancak, 
tetkik sonucu tesbit eder. Banka, müteşebbisle
rin böyle bir projeyi gerçekleştirecek güçte 
olup olmadıklarını, kurulacak şirketin muhte
mel ortaklarının malî gücünü araştırır. Müs
pet kanaata varması halinde kurulacak bir şir
ket adına müteşebbislere kredi tahsis eder.» 

Dernek ki, Terakki Kollektif Şirketine tah
sis edilen kredinin usulsüz, kanunsuz hiçbir ye
ri yoktur. Orma kredisinde de aynı yol uygu
lanmış müteşebbis grup Terakki Kolektif Şir
keti ve diğer ortakların, bankanın isltediği ser
mayeyi koyacak güçleri olduğu tesbit edilmiş 
ve kredi, kurulacak şirket adına yani, Terakki 
Kollektif Şirketine değil, kurulacak şirket adı
na tahsis edilmiştir. 

Başlangıçta okudum; zaten, Terakki Kollek
tif Şirketi bu müracaatını kendi adına değil 
kurulacak bir anonim şirket adına yapmıştı. 
Demek ki, Terakki Kolektif Şirketine, bir ar
kadaşımın tavsif ettiği gibi, aile şirketine kredi 
tahsis edilmiş değildir, bu, -zinhar yanlıştır. 

Şimdi yine diğer bir odak noktasına geliyo
rum. 

ORMA'ya açılan kredi büyük müdür, küçük 
müdür? (G. H. P. sıralarından «eksikse fazlalaş-
tırın» sesleri) 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (0. Senatosu Sivas 
Üyesi) — Başka bir odak noktasına gelin. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Evet, eksikse fazlalaş tır alım. Türkiye'nin men
faatleri gerektiriyorsa, bu sanayi kolunu bu 
memleketin plânı, programı öngörüyorsa fazla-
laştırmada ne mahzur var? Bu bir aanonim şir
ket, iki yüz küsur ortağı var, iki yüz küsur 
Türk vatandaşı ortak, dana da büyütürsek; yüz 
bin kişiyi bir şirkete ortak edersek, yüz bin iş
çi çalıştırırsak zarar mı edersin? Zenginden bu 
memlekete ne zarar gelir? Korkarsanız fakir
den korkun. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BÜRHANETTİN ASUTAY (izmir Milletve
kili) — Haydi... «Fakirden korkun» diyor. 

İBAŞKAN — Sayın Asutay, hiç yapmazdınız 
böyle şeyleri siz. 

BÜRHANETTİN ASÜTAY (izmir Mil
letvekili) — iSayın Başkan, «fakirden korkun» 
diyor. 

İBAŞKAN — Hiç yapmazdınız ama.. 
BÜRHANETTİN ASUTAY (izmir Millet

vekili) — Yani, fakirler bu memleketin aley
hine mi çalışıyor? 

İBAŞKAN — iyi ama, İsiz de söz alm, gelin 
onu buradan söyleyin. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
«Fakirlikten korkun» demek istedim, «zengin
likten korkulur mu» dedim, manitığm iHöyle. 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Güler, sa-
aJt 24 e geliyor. 'Siz. aşağıdan müdahalelere ce
vap vermeden su konuşmanızı biraz süratlen
dirin lütfen efendim. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Sayın arkadaşlarım, şimdi Orma'ya açılan kredi
nin büyüklüğü iddiasına geliyorum. 

Kredinin haomi, projenin gereği ve sağlanan 
imkânlar ölçüsüne göre tâyin «dilir. Orma'ya 
tahsis edilen kredi miktarı ve projenin ihtiyaç
ları nisbetindedir. Ve bu miktarın çok üstün
de finanse edilen başka özel sektör projeleri de 
vardır. Misal; Aksa'ya 3171 000 dolar, Nuh Çi
mento'ya iki buçuk milyon dolar, Sifaş'a üç 
ayrı partide 3 750 000 dolar, Anadolu Çimento'-
ya 2 250 000 dolar, Şişe - Cam'a 2 125 000 do
lar, Karton Sanayiine 1 380 000 dolar, Çelik 
Halat ve Tel Sanayiine bir buçuk milyon dolar 
tahsis edilmiş ve bu paralar kullanılmıştır. Bu 
proje sebebiyle kredi alması engellenmiş başka 
proje de mevcut değildir. 

Şimdi geliyorum önergeye. Daha doğrusu, 
önergeye sonra geleceğim ama, önergenin bu 
kısımla ilgili noktasına geliyorum. 

önerge şöyle bir mülâhaza serd ediyor, diyor 
ki: «Ankara Anlaşmasına ek malî protokol hü
kümleri çerçevesinde, Türk ekonomisinin verim
liliğini artırmak ve kalkınma plânını gerçek
leştirmek üzere 32 özel sektör projesine, 5 yıllık 
«hazırlık dönemi» süresince 29,9 milyon dolar 
tutarındaki kredi, mükeveleye bağlanmış bu
lunmaktadır.» 

1969-yılında finanse edilen projelerin üçü
nün isimleriyle aldıkları kredi miktarları rapor
da belirtilmektedir. Bu projeler, 

Philips grupunun % 50 iştirak ettiği Birle
şik Aydınlatma T. A. Ş. Ampul Fabrikaları: Ser
mayesi 12 milyon Tl. Aldığı kredi 844 bin dolar. 
Kredinin sermayeye oranı % 92. Dikkat bu
yurun, kredinin sermayeye oranı % 92. 

Üç enternasyonal firmanın ortak olduğu Si-
faş Bursa naylon ipliği tesisleri: Sermayesi 
52 milyon Tl. Kredi 450 bin dolar. Kredinin 
sermayeye oram % 11. 

İsparta Trekki Kolektif Şirketi ortaklarınca 
kurulmuş Orma T. A. Ş. Kontrplak Fabrikası : 
Sermayesi 5 yüz bin Tl. Aldığı kredi 1 200 000 
dolar. (0. H. P. sıralarından «yalan» sesleri) 

Yalanına geleceğim şimdi. 
Kredinin sermayeye oranı '%3200. 

Daha önceki yıllarda kredi tahsisi almış 
olan projelerin sermayeleri tetkik edildiğinde 
kredinin sermayeye oranının, 

Çelik Halat ve Tel Sanayiinde % 70, 
Nuh Çimentoda % 60, 
Mensucat Santralda % 25, 
Aksu iplik Dokumada % 20, 
Menesmen - Sümerbank boruda % 16 olduğu 

ve 32 projeden bir tanesi hariç diğerlerinin al
dığı. kredi miktarının sermayelerini aşmadığı 
görülmektedir. Sermayesinin 32 misli kredi 
alan bu müstesna projenin sahibi bulunan OR
MA T. A. Ş. nin hisselerinin % 30 u Başbaka
nın kardeşi Şevket Demire!'©, % 30 u..» diye 
devam ediyor. Bu noktalara ayrıca geleceğim. 

Şimdi, denmek istiyor ki, 32 tane proje var, 
bunların hepsinin aldıkları kredi var, bu kredi
lerin sermayelere olan oranları var, bu oranların 
hepsi sermayelerinden düşük, fakat bir tane 
proje var ki, bu şanslı proje beş yüz bin lira 
koymuş ve bilmem kaç milyon dolar almış. 
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Sözümün başından beri izah ediyorum; bu 
ısayılan 32 şirket kuruluşunu tamamlamış şir
kettir. Bu 32 kirkitin kuruluşu tamamlandığı 
İçin, arkadaşlarımı, kuruluşunu tamamlamış 
olan Ibu işirketlerin sermayesini alıyorlar, alın
mış krediyi buna 'oranlıyorlar ive bu oranı ser
mayeden az buldukları İçin - az olacağı tabiî
dir- IORMA ya (misâl gösteriyorlar. Halbuki, 
bu ışjirketler de ORMA ıgilbi, kurulurken aynı 
idi (ORMA Igibi, kurulurken (bunlar da aynı 
idi. (Onlar daha lönce kredi almlş, kuruluşlarını 
daiha levtvel ıtaımamlanima limkânmı bulmuş, ıser-
mayelerini vaz'etmişler. (Kredileri, bu vaz'edil
miş «sermayeye göre oranlaımyor. 

ORMA beş yüz ibiın lira ısermaye koyunca 
ne 'oluyor? Kredi tahsis (ediliyor. (Beş yüz bin 
lira Sermaye koyunca ORMA krediyi almıyor. 
Beş yüz bin lira sermaye koyunca, sadece ORMA 
ya 4 (milyon liira teminat mukabilinde (% 30 
misbetinde, -kredimin % 130 u misbetinde ima
lâtçı firmaya lavanls ödeniyor. Fakat, bütün 
bunlar hem anonim ışirket kurma şartına, hem 
sermayesini 18 milyona çıkarma şartıma bağ
lanıyor, italik ediliyor. 

Şimdi, Ibu talik kararını yani, bu hususla 
ilgili 'Türkiye ISınai ıKalkrama Bankasının ka
rarımı iökuyorum. Bakalım Ibeş yüz bin liralık 
şirket (bir milyon iki yüz bin dolar parayı ai
tmiş mı? Ne zaman ıalaoak ıbu parayı? Hangi 
şartların tahakkuku halinde alacak? 

ÎKarar şu : 
idare IMeclisi toplantısı numarası : 990. 
Tarihi : 8 . 8 . 1069, 
Firma ismi : Terakki (Kolektif Şirketi, İs

parta. 
Karar numarası : 3 
«2830 dosya numarasında (İsparta'da Te

rakki (Kolektif Şirketi 've diğer ortaklar tara
fımdan kurulacak Ibir A. Ş. ıe İsparta'da 30 m3 

yıl yomgıa levha, üç milyon sekiz yüz hin m3 yıl 
kaplama »ve ©İli -altı bim iadet yıl kaplık plak 
imâl ledecek hür teısiis kurulması maksadiyle 
ıhariçjtem ısatımalımacıaJk mıakina (ve tesisat be
deli olarak 1 180 000 doların, Siki seme mehil 
dâhil, iom (seme (vâde, (% 1 (taahhüt fcoımisyomu, 
işbu krediye lait (mukavelemin müstakrizle im
zalanması sırasında bankamızca uygulanacak 
faiz haddi, kurulacak fabrikamın arsa, bina, 
makina, tesisat /ve (müştemilâtınım bankamıza 
birinci derecede (ve sırada İpoteği; kurulacak 

12 . 11 . 1971 0 : 1 
| A.Ş. in sermayesinin 18 milyon lira ©lmaisı...» 

yani, beş yüz bin lira olması değil '«18 milyon 
lira olması ve tesis işletmeye açıldığımda (ser
mayenin 'tamamının lödenmesi...» tesis işletme
ye açıldığı (gün sermaye tamamen ödenmiş 
olacak diyor, «ödenmesi' ve ikraz mukavelesi 
süresince löz varlığımın 18 (milyon liradam aşağı 
düşürülmıemesi işartiyle ikrazıma ittifakla karar 
verildi» 

(Demek ki, tahrif (edildiği gibi, beş yüz bin 
liralık bir şirkete, bir aile 'şirketime, Terakki 
(Kolektif Şirketime, bilmem ine yatırım banka
sından 32 (misli misbetinde 'bilmem kaç milyon 
dolar para alınmış... (Bunlar yok., işte karar. 
Bu kararı ben yazmadım, (bunu sayın eski 
(Başbakan da yazmadı. Bunu yazanlar kimler, 
(biliyor mısumuz? Bunu yazanlar, Türkiye (Sınai 
Kalkınma Bankasının idare Meclisi üyeleri. Bu 
üyeler kimlerdir diye sordum. Bunlardan bi
risi, Türkiye iş Bankası 'Genel Müdürü imiş. 
Türkiye 'iş Bankasında, (Cumhuriyet Halk 'Par-
tisilnim (ortaklığı var. (A. P. sıralarımdan gü
lüşmeler). 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ »Millet
vekili) — Başkalarını da sayın, başkalarımı 

ABDURRAHMAN IGÜLER (Devamla) — 
Herkesin War (efendim, ayıplamıyorum. (Keşke 
benim de (olsa.. Almak için uğraşıyorum, ama, 
yok. 

Böyle bir idare ımeclisinin başkamı, böyle 
bir bankanın başkamı.. 

NACİ YILDIRIM (Erzincan IMilletvekilil) 
— O da şirkete dâhil (olmuşsa mesele yok. 

ABDURRAHMAN IGÜLER (Devamla) — 
Hoppala... üyelerden (bâzıları; böyle bir ban
kanın başkanı, Osmanlı Bankasının Genel Mü
dürü... Bildiklerim bunlar. 

Bunların hepsi hususi banka, bütün bu zevat, 
devrin Başbakanı kadar kuvvetli, devrin Başba
kanı kadar güçlü kimseler. Bunların hiçbiri mu
halefet etmeden, devrin Başbakanının emriyle 
kredi tahsis edecek... Türkiye'de, bunu kabul 
edecek aklı başında, (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) tek bir adam gösterilemez; 
tek, tek bir adam gösterilemez. Bunu kabul ede
cek, aklı başında tek bir adam gösterilemez. 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul Milletvekili) 
— Aklı başında bir tek sen kaldın Türkiye'de. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
i Demek, devrin Başbakanının, beynelmilel bir 
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kuruluş olan Dünya Yatırım Bankasına da nü
fuzu olacak, Eğer öyle bir nüfuzu varsa, var 
idiyse, iftihar edelim, «Allah, sizden bin kere 
razı olsun» diyelim. 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul Milletvekili) 
— Çok aklı basındasın. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Arkadaşlarım, sözümün burasında yine bir odak 
noktasına daha geliyorum. Bu odak noktasını, 
bu krediye ödenen faiz, yani, bu kredinin alın
ma şartlan teşkil ediyor. 

Arkadaşlarım, Sayın ölçmen, kürsüye gelip, 
yazılı konuşmasında üzerine basa basa bu kre
dinin şartlarını, Yüce Meclise yanlış olarak tak
dim etmeseydi, ben bunu okumazdım. 

önergede deniyor ki; «Bu kredi, % 4,5 fa
izlidir, bu kredi 30 yıl vadelidir, 7 yıl ödemesiz
dir.» Tekrar edeyim, daha doğrusu oradan oku
yayım ; «Normal transferlerin bir yıl sıra bek
lediği bir memlekette...». Bu işin, transferlerle 
ne alâkası var? Kotadan mal ithal etmiyorki... 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Kredi ithal ediyor. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Herkes gibi kredi alıyor, kredi. Her vatandaş 
gibi kredi alıyor. Keşke ben de yapabilseydim, 
siz de yapabilseydiniz, herkes yapabilseydi. 

Şu Hür - İş, Demirel'in kardeşi mi? Hür - İş'-
in aldığı krediyi bir daha okuyayım mı? Hür -
İş, 2 420 000 dolar almış. Arkasında Demirel 
mi var di? 

Önergeyi okumaya devam ediyorum; önerge
de deniyor ki, «% 4,5 faizlidir, 30 yıl vadelidir, 
7 yıl da ödemesizdir». Tamamen yanlış. 

Şimdi, elimde Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kası ile ORMA arasında imzalanmış bir belge, 
yani, kredinin verilmesi şartlarını tesbit eden 
mukavele var. Şimdi, bu mukaveleye mi ina
nacağız, takrir sahiplerine mi inanacağız, takri
re mi inanacağız? Mukavele bu. Mukavelenin 
şartlarını okuyorum: Yalnız, elimdeki fotokopi
dir, silik çıkmıştır, okuyabildiğim kadarmı oku
yacağım, inanmıyan olursa, bu fotokopiyi eline 
vereceğim, mukaveleyi bulsun, aslını öğrensin. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Raporda var zaten. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Elimdeki fotokopidir, silik çıkmış. Şimdi, «Müs-
takriz, ikraz meblâğını 30 . 6 .1972 tarihinde 

başlamak ve 31 . 12 . 1979 tarihinde tamamlan
mak...» Demek ki, 30 yıl vâde değil, 79 dan 
72 çıkınca kaç kalır? Sekiz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Sekiz kalmaz, yedi kalır. (A. P. sıraların
dan gülüşmeler.) 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
İki sene ödemesiz... «Ve her sene, 30.6 ve 31.12 
vâdelerinde taksit tediyatı yapılmak...». Bu kre
di, öyle, «Bu parayı sana 10 sene için verdim, 
faizi şu» şeklinde bir kredi olmayıp, taksitli 
bir kredidir. Her sene taksitle ödenecek, ban
kaya geri dönecek. Bu kredi, 16 taksitte öde
necektir. işbu proje için, teslimatın yapılacağı 
para birimlerine göre hazırlanıp, müstakrize 
gönderilecek nihai itfa tablosu, bu sözleşmenin 
ayrılmaz bir cüzünü teşkil edecektir». Ve bu kre
di, 18 000 000 lira, yine o İdare Meclisi kararı 
aynen (C) fıkrasına alınmış, bu şartlarla veril
miş ve % 9 faize bağlanmıştır. Bu <% 4,5 nere
den geliyor? 30 yıl vâde nereden gelir? Avrupa 
Yatırım Bankası, bu krediyi Devlete devreder
ken, bu şartlarla devreder. Maliye Bakanlığı, 
bu kredi şartlarında değişiklik yapar, Türkiye 
Sınai Bankasına devreder. Türkiye Sınai 
Bankası da, kredi şartlarında değişiklik yapar 
ve bu değişikliğe göre, krediyi tahsis eder. 

Şimdi, hâl böyleyken, arkadaşlarımın, gerek 
önergede, gerekse şuradaki konuşmalarında 
üzerine basa basa, bu yanlış üzerinde ısrar et
meleri, kamu oyunu iğfalden, Yüce Meclisi iğ
fal etmekten başka bir maksat taşır mı? (A. P. 
sıralarından, «Bravo» sesleri.) 

Şimdi, yine bir odak noktasına geliyorum; 
«Bu şanslı, bu müstesna proje, görülmemiş bir 
çabuklukla kredilendirilmiştir» diyorlar. Bu da 
yanlış. Şimdi, o kadar yanlış ki; üstelik bu pro
je, emsallerine göre çok çeşitli engellere uğra
mış, ilk müracaatla, son kredilendirilmesi ara
sında takriben birbuçuk seneye yakm bir müd
det gibi bir zaman kaybolmuştur. 

Şimdi bunu izah ediyorum. Aranan şey, her 
halde, muamelelerin yavaş görülmesi değildir. 
Yani, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 
yapılacak, yapılma hakkı elde edilmiş, tamamen 
hukuka uygun bir proje teklifinin geciktirilme
si mi, yoksa çabuk yapılması mı tasvibedilir? 
Çabuk yapılması, övünülecek bir şeydir. Çabuk 
yapanların övülmesi lâzımdır. Ama, çabuk yap-
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mamışlar. Hükümet çabuk yapamamış, Hükü
met değil, daha doğrusu, araya giren aracı ku
ruluşlar yapamamış. Çünkü, bu işin Hükümetle 
hiç ilişkisi yok. 

Muamelenin süratli olduğu, emsalleri için ge
çen süre gösterilerek iddia edilebilir. Terakki 
Kolektif Şirketi, 14 Ocak 1968 tarihinde Tür
kiye Sınai Kalkınma Bankasına müracaat ede
rek, kredi talebetmiş. Banka, 8 Ağustos 1969 
tarihinde Avrupa Yatırımlar Bankasının kabul 
şartına bağlı olarak, kredi tahsisini olumlu kar
şılamış. Banka ile firma arasındaki ikraz anlaş
ması, ise, 16 Ocak 1970 tarihinde, yani müteşebbi
sin müracaatından bir sene sonra yapılmıştır. 

Daha bu, ilk müracaat değil. Bu, hani 39 nu
maralı belge, onun iptali, daha evvel belge usu
lü icadedilmeden, normal şekilde Devlet Plân
lama Teşkilâtına yapılan müracaat olmayıp, 120 
sayılı belgeye dayanılarak yapılan müracaattır. 

Bu hale göre, muamelenin süratli olduğu de
ğil, çok zaman aldığı iddiası, daha yerinde olur 
kanaatindeyiz. Ayrıca, bir muamelenin süratli 
yapılmış olması, şayet bu muamele sebebiyle, 
bir başka muamele ihmal edilmemişse, suç de
ğil, bir takdir konusu olabilir. 

Vaktinizi almıyacağım. (O. H<. P. sıraların
dan «oku oku» sesleri.) Peki, okuyacağım. Şim
di benim bu söylediklerim doğru mu yanlış mı? 
(C. H. P. sıralarından «yanlış» sesleri.) 

Arkadaşlarım, okuyorum: Terakki Kolektif 
Şirketi: Müracaat tarihi 17 . 2 . 1968. Teşvik 
belgesi tarihi 25 . 7 .1969. 

Bizon Ana Ağaç Sanayii: Müracaat tarihi 
28 . 7 . 1968. Teşvik belgesi tarihi 12 . 10 . 1968 
yani 3 ay. öbüründe 17 ay, bunda 3 ay. 

Kastamonu Ağaç Sanayii: Müracaat tarihi 
(C. H. P. sıralarından «öyle bir sanayi yok» 
sesleri.) 

Var mı yok mu diye Hasan Tosyalı Beyden 
sorabilirsiniz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Bizde öyle bir sanayi yok... 

HiLMt BİÇER (Sinop Milletvekili) — O 
bilmez. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Kastamonu Ağaç Sanayii müracaat tarihi 
2 . 1 . 1969. Teşvik belgesi tarihi 24 . 3 . 1969. 
Yani 1 ay. 

Yeni Kontraplâk Sanayii: Müracaat tarihi 
31 . 1 . 1969. Teşvik belgesi tarihi 1 . 4 . 1969. 

Kuriş Ağaç Sanayii: Müracaat tarihi 4.4.1969. 
Teşvik belgesi tarihi 16 . 4 .1969. 

iştaş Anonim Şirketi: Müracaat tarihi 
16 . 8 . 1969. Teşvik belgesi tarihi 14. 8 .1969. 
• Taver Ağaç İSanayii: Müracaat tarihi: 

21 . 7 . 1969. Teşvik belgesi tarihi 2 . 10.1969. 
Yontaş Yonga İSanayii: (Müracaat ta

rihi 29 . 8 . 1969. Teşvik belgesi tarihi 6.11.1989. 
Model Kontrplâk iSanayii: Müracaalt ta

rihi 26.8 .1969. 'Teşvik belgesi tarihi 6.11.1969. 
işte meşhur Hüriş Anaıniiım Şirketi: Müra

caat 'tarihi 4 . 9 . 1969. Teşvik belgesi tarihi 
13 . 11 . 1969. Aynı konuda iki tipik şirket . 
ikisine de kuruluşunu tamamlamadan kredi 
tahsisi 'olmuş. Birisi 17 . 2 . 1968 den, 10 ay, 
1969 dan 7 ay daha Ihesabı ile 17 ay yapar. 
17 aylık bir gecikme file teşvik belgesine nail 
olmuş, Başbakanın himaye ettiği şirket, 17 ay 
sonra teşvik belgesine ımaızhar olmuş, aynı ko
nudaki Hüriş, aynı şartlarla kredi almış, bu
gün ortaklarına ilâınat yapan «gelin buyurun 
2 420 000 dolar kredi aldım» diyen Hüriş, 
13 . 11 .1969 itibariyle 2,5 ay, 2 ay 10 gmı olur. 

Okumaya devam edeyim mi arkadaşlar 
(O. H. P. sıralarından «devam devam» sesleri) 

Sünker Anonim Şirketi: Müracaat tarihi 
6 . 6 . 1969. Teşvik belcesi tarihi 14.11.1969. 

Düzce Elyaflı Levha Sanayii: Müracaat ta
rihi 27 . 10 . 1969. Teşvik belgesi tarihi 
18 .3 .1970. 

Sunta Tahta Sanayii: Hani, «projesi ileri 
geri ditildi» deımen sanayii koluna müracaat ta
rihi, 5 . 2 . 1970. Teşvik belgesi tarihi 1.4.1970. 
Şu kredide 2 aylık bir müddet mevcut. Şu kre
dide, Türkiye ISmai Kalkınma Bankasındaki 
bir müdür muavinin şahit dinliyemez olduğu 
halde dinlediği beyanına göre, yani idare mec
lisinin kararına inanmıyoruz da bir şabidin ifa
desine ıgöre «projesi itildi, geri çekildi» deımen 
Suaıta Tahta Sanayii Şirketi: ö . 2 . 1970 te mü
racaat etmiş. 1 . 4 . 1970 te teşvik bel|gesini 
plânlamadan almış. 

Düzsan Anonim Şirketi: 21 . 4 . 1970 te mü
racaat etmiş, 15 . 5 . 1970 tarihinde teşvik 
belgesi verilmiş. 

Şark Yonga Levha: 10 . 2 . 1970 tarihinde 
müracaat etmiş, teşvik belgesi 18 . 6 . 1970 ta
rihinde verilmiştir. 

Kil - Toprak Orsan: 15 . '6 . 1970 te müracaat 
etmiş, teşvik belgesi 7 . 9 . 1970 te verilmiş
tir. 
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Bu listeden de görülüyor ki, projelerin ha
zırlanış ve olgunluğuma göre müracaat ve bel
ge tarihleri arasındaki ızaman farkı olmaktadır. 
ORMA projesimde bu zaman, ortalamanın en 
üstündedir. Nerede (çabukluk Yoksa siz zama
nı yanlış mı değerlendiriyorsunuz, sizdeki za
man ölçüsü başka mı, bizim bir yıl dediğimize 
siz üç gün mü diyorsunuz,, takvim mi yanlış? 
Hiçbiri yanlış değil, yanlış olan bir şey var 
onu da siz biliyorsunuz. 

Şimdi, hoşunuza gidecek bir odak nıoktasm-
na geliyorum. (Demokratik Parti sıralarından 
«daha kaç 'odak noktası var» sesi) 'Odağı siz ica-
dettimiz, ben de ınloktaladım buldum. Odak, be
nim icadım değil, siz ibadettiniz. 

BAŞKAN — 'Sayın Güler, lütfen efendim 
2 imci 3 ncü defa söylüyorsunuz siz konuşmanıza 
devam buyurun. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Demirel kardeşlerin ortaklığı meselesi, pilot 
şirketin halka 'açılma şansı, projenin tahakku
kumun kesinleşmesi ile başlar. Bu itibarla, pro
je hazırlığı ve tetkiki safhaları büyük birkaç 
müteşebbisin omuzlarındadır. Her teşebbüste 
bu böyledir. ORMA Şirketinin sermayesinin 20 
milyona çıkarılmasını mütaakıp bu 'şirkette Ali 
Demirel'iiîi -hissesi, % 1 yani 200 bin Türk lirası, 
Şevket IDemirel'in hissesi, % 0,75 yani 150 bin 
Türk lirası. Terakki Kollektif Şirketinin hisse
si % 0,75 yamli 150 bin Tl. Demirel kardeşler 
ve ortağı oldukları 'Terâkki Kollektif Şirketi
nin hisselerinin yekûnu % (2,5 ve değeri 500 foin 
TL 'dır. 

20 milyonluk şirkette 19,5 milyonu «Isparta-
lı» dediğiıniz vatandaşlar, Türkiye'nin başka 
yerlerinde yaşıyan vatandaşlarımıza aidolan 
paranm 500 bin liralık kısmı Terâkki Ko
lektif Şirketine ait. 

Şimdi, eğer sizin mantığınız gibi bir mantık 
oyununa girilirse ki bu doğru bir oyun ve doğ
ru bir netice olur. Bu krediyi, siz Terâkki Kolek
tif Şirketinin ortakları Demirellere Verdi der
seniz ki 'böyle »bir şey de yok, ya, ben de derim 
ki, bu adamların hissesi '500 bin lira, sermaye 20 
milyon lira, alııman (kredi şu kadardır. Burada 
bir oran kurarsanız Terakki Kolektif Şirketi
nin 'hissesine sadece 30 bin dolar düşmektedir. 
1,2 milyon dolar, 1,8 milyon dolar gibi ve bir de 
bâzılarının yaptığı şekilde lomu da Türk lirası 

ile içarparak 17 - 18 milyon lira tutarında bir 
rakam ortada yoktur. 30 bin dolar 450 bin li
ra eder. Demek ki 450 bin liralık kredi almış
lar. 

MUSTAFA BOYAR (Samsuna Milletvekili) 
— Eksikse üstünü de alsınlar canım. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Bunlar böyle söylenirse doğru olur, ama başka 
türlü söylenirse yalan olur. Başka türlü söyle
nirse hakikatlerin tefriki olur. (Bunlar îbenim 
kafamdan çıkmış şeyler değildir. 

Şirketin (hissedarları var, onu da okuyayım. 
(C. H. P. sıralarından «hepsini oku» sesleri) 

Şirketim ortak adetinin ne olduğu, gazete
lerde de neşredilmiştir. Bu bir iddiaya göre şir
ket durmuş 12 Mart olur olmaz depar yapmış. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) 12 Marttan 
korkmuş depar yapmış. 

KUBİLAY İMER (Konya Milletvekili) — 
Startı kim vermiş 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Şimdi, (tarih sırası lile ortaklarının adedini oku
yorum: 31 . 12 . 1970 de '250 kişi ortak. 15.1.1971 
de 256 kişi ortak (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim işte natip oku
yor. (C. H. P. sıralarından «devam devam» ses
leri) 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) ~ 
31 . 12 . '1970 de 250 ortak. 15 .1.1971 de 256 
kişi ortak. 30 .1 . 1971 de 266 kişi ortak. 
24 . 2 . 1971 de 281 kişi ortak. 5 . 3 . 1971 de 
yani Martın 5 inde 289 kişi ortak. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
Buraya bir nokta koy. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Demek ki 12 Marttan cimce bu şikette 289 kişi, 
289 Türk vatandaşı ortak bulunuyor. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
13 Numaralı Komisyondan sonra bu artmış olu
yor. Tarihi onu gösteriyor. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Doğru, onu ayrıca sizinle tartışırız. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
13 Numaralı Komisyon sonra atışlar oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner konuşmanız 
bitti mi, hatip devam edebilir mi? Müsaade ede
cek misiniz efendim? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
Lûtfeni! (başkalarına da müdahale buyurun. 
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BAŞKAN — Müsaade -edin de devam etsin, 
ondan çok konuştunuz; da onun için söyledim. 
Ben, Sayın Özgiüner isim isim müdahale edi
yorum. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
12 Mart 1971 tarihinden isonra 15 . 3 . 1971 de 
291 ortak, yani depar yok, aritma oranı miormal 
olarak gidiyor. !2 . 4 . 1971 da 298 ortak. 
22 . 5 . 1971 de 311 ortak, 27 . 10 . 1971 de de 
317 ortağı var. Halen ortağı bu kadar. Hisse 
almak istiyenlere ide ıhisse var, buyursunlar. 
(A. P. (sıralarından gülüşmeler) 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir Millet
vekili) — Biz alamadık, (bari sen de al. 

ABDURRAHMAN 'GÜLER (Devamla) — 
Arkadaşlarım, bu bir sermaye 'şirketidir. Ben 
alanları kınamam. Param varsa ben de alırım. 
Bundan ne (çıkarmak istiyorsunuz «sem de al» 
diye? Yani benim delil 've belgelere dayalı mü
dafaamı mı gölgelemek istiyorsunuz. Sizin fcıer 
işiniz böyle mi olacak (A. P. sıralarımdan «Bra
vo» sesleri) Yani, sizin bu ithamınızdan ne za
man kurtulacağız? 

MUSTAFA BOYAR (Samsun Milletvekili) 
— ölünce... (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) *— 
«Ölünce» diyorlar, doğru... Ölünce (kurtulaca
ğız. Doğru... Ne yapalım? Bizim Azrail ile mu
kavelemiz yok iki öleceğimiz giünü bilelim? 

KEMAL (DEMİR (Bolu Milletvekili) — 
Sayın Başkan, hatibin bu tarzdaki konuş

malarına devam etmesiyle bir diyalog kurulu
yor ; dikkatinizi çekerim efendim. 

BAŞKAN — Üçüncü defadır da orayı ikaz 
ettim Sayın Demir, »belki dördüncü defa... Sa
yın Güler, hakikaten rica ediyorum: Müdaha
lelere kulak vermeyin, ben (görüyorum. 

MUAMMER ERTElN (Manisa Milletvekili) 
— Meclis kürsüsünde âdeta orta oyunu oynu
yor, ayıptır. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Muammer Er
ten Bey. Bu kelimeyi size hiç yakıştıramam. 
Aynı müdahaleyi daha yakınınızdakilere de ya
pınız. Hiç lâf yok yanınızdakilere. 

ABDURRAHMAN GÜLER i(Devamla) — 
Sayın Demir'in ikazı yerindedir. Yalnız ıbu ika
zı, evvelâ arkadaşlarına yapsınlar. 

BAŞKAN — Efendim ırica ediyorum size. 
Sayın Demir'e de cevap vermeye hakkınız yok 
sayın hatip. Ben söyledim size. 
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ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Affedersiniz (Sayın Baişkanım. 

Demirel kardeşlerim olduğu iddia edilen ve 
lehlerine (Devlet mekanizmasımim özel (gayret 
göstererek faaliyette bulunduğu söylenilen 
ORMA Firmasının kısa (hikâyesi işte budur. 
Gerçek mânasiyle halka açık bir anonim şirket 
kurmak. Türk Ekonomisine yılda 2Î5 milyon 
lira (civarında katma değer ilâve etmek. Kurul
duğu bölgede asgari 266 kişi istihdam imkânı 
yaraitmak. Orman ürünleri ve artıklarını 
değerlendirmek maiksadiyle gerçekleştirilmiş 
olan bu prioje dolayısiyle, kimin mangi huku
kî imkânlarla, hangi yetkiyle ve hangi yakı
nı lehine nüfuz kullanması mümkün olabilir? 

Şimdi geliyorum önergenin ikinci kısmıma... 
(C. H. P. ve D. P. sıralarından «Oh, oh... Daha 
var mı?» sesleri; A. P. sıralarından «Devam 
et, devam» sesleri) Devam edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, (tekrar rica ediyorum. 
Ne haftlilbin devamı sizin (devam izninize bağlı
dır? Ne de hatibin devam etmemesine siz izin 
vermemek ile onum iznini kaldırmaya yetkili
siniz? «Devam», «Daha mıı var?» demekle ne 
oluyoruz efendim! Çok isltirham edityoruım. 

Sayın hatip, tekrar ediyoru/m, «Devam ede
ceğim» filân dedikçe söz davet ediyorsunuz, 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Benim konuşma stilim böyle efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ama ne yapayım? 
Söz davet ediyorsunuz; müdahaleler oluylor, 
ben müşkülât çekiyioruim. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Benim (konuşma tekniğim, konuşana stilim bu. 

BAŞKAN — Sizin stilinize göre de ben Mec
lisi idare etmekte güçlük çekiyorum. (C. H. P. 
ve D. P. sıralarından «Bravo Başkan» sesleri, 
alkışlar) 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Sayın Başkanım, stilimi de değiştireceğimi, 
stilimden de feragat ediyıor/umı. 

Simidi, bu konuyu bitirmeden önce -bitir
mek işitiyordum ama, ne yapayım? Belge çok. 
Elime beliğe geldi. Gözüıme belge ilişti- çok 
önemli bir belgeyi huzurumuzda okuyacağım. 
Bu, Avrupa Parlâmentosunun Türkiye ile Or
taklık KomÜtesinin 5 Ekim 1971 tarihinde ya-

' pılan toplantı tutanağının konu ile ilgili kıs
mımın özetidir. Hani şu Faller meselesi, Der 
ıSpieigle Derigisi meselesi... 
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Okumaya başlıyorum: 
«Mr.*-Faller'in Komisyona, Türkiye'de ger

çekleştirecek fbiir sınai projenin finanasmainıma 
kredi tahsisinde yolsuzluklar yapıldığı hakkın
da basında yayımlanan haberlerle ilgili sorusu...» 

Şimdi ide 'cevabını okuyorum: 
«Avrupa Toplulukları Ko&nisyonu Memuru 

Mr. Andresem, Komisyonca Avrupa Yatırım 
Bankası ve üye ülkeler hükümetleri nezdinde 
yürütülen Ibir soruşturmanın sonucunda, İs
parta'daki ORMA firmasına verilen 1,2 milyon 
dolarlık kredi hakkında Almam «Der Spiegel» 
dergisinde yayınlaman tenkidlerin asılsız olduk
larının anlaşıldığımı beyan etmiştir. Bu durum, 
finansman talebinin yapılmasiyle kredinin tah
sisi arasında geçmesi gereken süremin yetersiz 
bulunduğu ilddiası bakımından olduğu kadar, 
verilen kredinin miktarı bakımından da varit
tir. ORMA nm yatıomları genel toplamı 2,88 
milyon doları bulmaktadır. Teşebbüsün 180 
aksiyomeri mevcuttur. 

Görüşmelerde Mr. Faller ve Mr. Kuşta ve 
Baişkam söz almışlarıdır. "Görüşmelerde nisap 
itibariyle islter idareci, ister denetleyici sıf atiy
le olsun, ORMA yi fiilen hangi şahısların yö
nettiği hususu katiyen söz konusu edilmemiş
tir.» işte belge, (bu ızalbıit. 

«Aksiyomer» diyorlar... Doğrusu da budur. 
«Anonim şirketin hisseidarı, aksiyomeri» diyor
lar, «Anonim şirketin sahibi» demiyorlar. Ano
nim şirketin sahibi yoktur. Anonim şirket, 
sermaye şirketidir. «Ve böyle bir şirkette» di
yorlar -gülüyorlar-» böyle bir şirkette kati
yen kimsenin isimi zaten bahis mevzuu olamaz 
ve zaten olmamıştır» diyorlar, işte belge bu
radadır. 

Şimdi, Yükseliş Kolejime uygulanan yatıom 
indiriminin mahiyetine geçiyorum. 

Yatınım indirimi, Gelir ve Kurumlar Vergi
sinden (belli miktarlarda tanınmış bir muafi
yettir. Yatırımlara tahsis edilem kaynaklansa 
plân ve programlann öngördüğü istikametlere 
yönlendirilmesi inaksaldı ile uygulanan bir teş
vik tedbiridir. Yatırım ikmal edildikten sonra 
belli niisbetlerde matrahtan indirimi sağlar. Ya
tırım indirimi 28 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı 
Kamun ile tesis edilmiştir. Yani bunu, Sayın 
İBaşJbakan Demirel bu müesseseyi tesiis etme-
miişitir. ıSözü edilem kanunun 16 nci madde
siyle 6 . 1 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver

gisi Kanununun ek 2 nci maddesine göre ve 
Ura maddede gösterilen startlarla uygulanır. Bta 
şartlar nelerdir: 

1. tmdirimiın uygulanacağı ticari ve zirai 
kazanç, bilanço esasına Mbit edilmiş olmalıdır. 

2. Yapılan yatımm, Devlet Plânlama Teş
kilâtının hazırladığı Kalkınma plânlanna uy
gun bulunmalıdır. 

3. Yatıranlar, isltihsali genişletmeye, pro
düktiviteyi artırmaya, ihracatı geliştirmeye, 
mahsul ve mamullerin kalitesini ıslaha, kültür* 
seviyesini yükseltmeye -bunun altımı çiziyo
rum - ilmî ve teknik araştırmalara, çalışma gü
venliği sağlamaya, yabancı turist celbine matuf 
olmak üzere bina, personel lojmanları dışındaki 
meskenler hariç, makina, tesisat, teçjhizat, ta
şıma vasıtası ve benzeri yeni aktif değerlerin te
dariki ve kuruluşu ile ilgili olmalıdır. 

Yatırima ait plânlara, projelere ve finans
man hesaplanna ve projenin tahakkuku için 
derpiş olunan müddete ait hususlar, Devlet 
Plânlama Teşkilâtımın mütalâası esas ahnmak 
suretiyle Maliye Bakanlığımca tetkik ve yu
karda sözü edilen diğer şartların mevcudiyeti 
tasdik edilmiş olmalıldır. 

933 sayılı Karnım yürürlüğe girdikten sonra, 
yukardaki şartlar tamamen mıer'i olimaMa be
raber, yatırımı indirimi ile ilgili belgeyi verme 
görevi, Teşvik Bürosuna intikal etmiştir. Bu 
görev, yukarda beHrltJtiğimiz şartlanm 2 ve 5 
nci maddelerinde helürtilen Plânlama Teşkilâtı 
mlütalâasımın yeni bir veriliş şeklidir. İndirim 
uygulaması, yine Maliye Bakanlığı tarafımdan 
yapılır ve bunu Maliye Vekilinin kendisi yap
maz, (teknik dairesi yapar. 

202 sayılı Kanumun koymuş olduğu şartlar 
içinde iddia ile ilgili olan Kalkınma Plânına uy
gunluk meselesidir, özel öğretim kurumları 
hakkımda İkinci Beş Yıllık Kalkmıma Plânımda 
yer alan başlıca hükümler şunlardır: 

«özel öğretim kuramlarının, çeşitli öğretim 
kademelerinde kamu sektörüne ek olarak ka
pasiteler yaratmalan; belirli bir gelir grupum-
daki öğrencilere eğitim imkânı sağlayarak, ka
mu eğitim kurumlannın üzerindeki talebi azalt
ması ibakiimmdan faydalı olmakbaldır.» 

Bunlar, (benim fikirlerim değil, plânın fi
kirleridir. 

— 55 — 



T. B. M. M. B : 1 12 . 11 . 1971 O : 1 

«Ancak, bu özel öğretim Ikurumlannın dü
şük nitelikte hizmet sağlamaları» her şeyi ob
jektif olarak arz ediyorum, «kamu eğitim ku
rumlarının niteliğini düşürücü yönde gıelişmıele-
ri, özelikle yüksek öğretim kademesinde in-
sangücü politikasını bozucu ve sonumda istih
dam sorunları doğuracak kapasiteler yaratma
ları, tüm eğitim sistemini bozucu bir sorun
dur. Bu gibi gelişmelere meydan verilmiyecek 
ve devamlı bir işleme düzeni kurulacaktır.» 

(İkinci Beş Yıllık Plân, sayfa : 159) 

«Özel okulların denetimi ve belirli eğittim 
ve fizik standardını sağlamaları koullanacak. 
Yüksek öğretim kademesinde olanlar, devamlı 
olarak Millî Eğitim Bakanlığının yöneticiliğin
de bir üniversitelerarası kurumun denetimi al
tında çalışacaktır.» (İkinci Beş Yılık Plân, 
sayfa : 176) 

ikinci Beş Yıllaik Plân ve yılık programlar
da, özellikle teknik sabada büyük insan gücü 
açıJklan bulunduğu görülmektedir. Bu sebeple 
kamu sektörünün imkânlarının kıtlığı sebebiyle 
yeteri kadar teknik öğretim kurumu kapasitesi 
yaraitamıaması; teknik sabalarda insan gücü açı
ğının kısa zamanda kapatılması veya azaltıl
ması meselesinin plân hedeflerine varmada 
önemli bir rolü olduğu; eğitim sektörüne yapı
lan kamu harcamalarının yeterli seviyeye ula
şamadığı; ek gönüllü katkıların plânda tesbit 
edilen hedefler istikametinde ıolmak kaydiyle bu 
sektöre ilâvesinin faydalı olacağı; 202 sayılı 
Kanunun yatırım indirimi uygulaması için ara
dığı şartlar içinde, kültür seviyesini yükselt
meye matuf yatırımların desfteMenmesinin gere
keceği ifadesi; ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının 148 nci sayfasında, 1968 - 1972 dönemin
de teknik eleman sayılarımda iktisadi kalkınma 
hedeflerini gerçekleştirmek için büyük bir ar
tış gerekmektedir» ifadesinin bulunuşu muva
cehesinde, belli şartları haiz yüksek okul yatı
rımlarının plân hedeflerinin gerçekleşmesine 
yardımcı, dolayısiyle plân ve programlara 
aykırı olmadığı mütalâasına teşvik bürosu var-
anışitır, Sayım Başbakan değil. Teşvik bürosu 
bu yatırımların plâna uygunluğu ve desteklen-
miye müstahak olduğunu tesbit edebilmek için, 
ayrıca müessesenin insan gücü açığı olan bir 
sahada yapılan yatırım oluşu, optimıal büyük
lükte ciddî bir kuruluş oluşu, Milî Eğitim Ba

kanlığı tarafımdan muadeletinin onaylanmış 
oluşu şartlarını da aramıştır. Himaye için, 
himaye etmek istenen yerde bu kadar şarta ne 
lüzum vardı arkadaşlar?.. Mademki bunu koy
mak Sayın Başbakanın elindeydi, bu kadar 
şarta ne lüzum vardı?. 40 yerimden 40 düğüm 
atmaya ne lüzum vardı?., özellikle Millî Eğitim 
Bakanluğının muadeletini tasdik etmiş olması, 
resmî okullarla aynı seviyede bir eğitim yapıl
dığının delili olarak aranmıştır. Ayrıca tesis
lerin ve malzemelerin, öğretim kadrosunun, 
standartlarım bu mülâhazayı teyit için ilâve 
unsur olarak aranmıştır, insan gücü açığı ol-
mıyan sahalarda bu nevi yatırımların destek
lenmesi düşünülmemiştir. 

1968 programına ekli 3 sayılı liste yüksek 
nisbette yatırım indirimi uygulanacak yatı
rım konularını gösterir. Ayrıca aynı progra
mın 123 ncü sayfasında bulunan 57 sayılı tablo, 
teşvik tedbirlerinin uygulanmasında öncelik ta
nınan sektörlerin listesini verir. Yine progra
mın 113 ncü sayfasında belirtildiği gibi bu tab
lo sınırlayıcı olmayıp açıklayıcı niteliktedir. 
Programa ekli 3 sayılı listede bulunmayıp, sözü 
geçen 57 nolu tabloda yer alan veya plân ve 
programlara uygun olduğu tesbit edilerek bu 
tablonun açıklayıcı olması nedeniyle teşviki 
uygun görülen yatırımlar, yatırım indiriminin 
kanunda tâyin edilmiş olan asgari haddi % 30 
dan istifade ederler, özel yüksek okulların 
yatırım indirimi taleplerinin değerlendirilme-
simde yukardaki kıstaslara uyularak büro tara
fından gerekli işlem yapılmıştır. 

Uzmanlar arasında meselenin teknik görüş
leri bakımından fark bulunması tabiîdir. An
cak bu fark yapılan müzakereler sonunda iza
le edilerek uygulamanın tabi olacağı prensipler 
meydana çıkarılır. Bir müzakerede, bir konu
nun müzakeresi esnasında taraflardan birinin 
görüşünün uymaması, müzakere sonucunda or
taya çıkan kararı etkiler mi? Bu karan sa
vunmak varken, bu karan iddianıza esas al
mak varkem, neden bir şahsın beyanını iddianıza, 
raporunuzdaki iddianıza esas alıyorsunuz?., in
san gücü açığı bulunan sahalarda tedrisat yap
mak maksadiyle kurulan ve aranılan şartlan 
gerçekleştirmiş olan özel yüksek okulların 
desteklenmesi plâna uygundur. Yapılan yatı
rım indirimi tatbikatı sadece Yükseliş Koleji-
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ne has değildir. Bu tatbikatın listesi de aşa
ğıdadır. (A. P. sıralarından «oku, oku» ses
leri) 

Bir konuşmacı konuşmasının! heımen başın
da dedi ki, «böyle bir indirimden ilk istifade 
eden firma özel Yükseliş Kolejidir». Yine insaf
lı bir ifade ile «yanlış» diyorum. Bakın tarif
lerine göre okuyorum: 

istanbul Özel Yüksek öğretim Hizmetleri 
Anonim Şirketi, 31 . 10 . 1968. Demek ki ilk 
istifade eden Yükseliş Koleji değil, çünkü 
29 . 11 . 1968. Teknik öğretim Anonim Şirke
ti, 31 . 12 . 1968. özel Okullar Anonim Şir
keti, 31.12 .1968... Ar özel Okul işletmesi Ano
nim Şirketi, 27 . 1 . 1969. Bilâş Bilim öğretim 
Anonim Şirketi, 6 . 11 . 1969. Yükseliş Mü
hendislik ve Mimarlık, 18 . 11 . 1969. istanbul 
Özel Yüksek öğretim Hizmetleri Anonim Şir
keti, 17 . 6 . 1970. Orta - Doğu Kültürel Faali
yetler Sanayii Anonim Şirketi, 30 . 6 . 1970. 
Demek ki, bu teidbirler anonim olduğuna göre, 
herkes içim olduğuna göre, beli şartları bulun
duğuna göre, 9 öızel okul bu tedbirden istifade 
etmiştir. E, bu tedbir konusunu icat eden Sa
yım Başbakan Süleyman Demire! değil, ta 1963 
tarihinde böyle bir yatırım indirimi Gelir Ver
gisi tadilâtı münasebetiyle mevzuatumıza girmiş. 
E, «diğerleri ederken, özel Yükseliş Koleji et
mesin» demenin mantığı var mı?.. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
Miktarları.. 

ABDÜRRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Ha, o mıüktara da geleceğim. Her suali düşüm
düm, her sualin cevabını hazırladım. Aklını
za ne gelirse sorun, şu kâğıtta var. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat Milletvekili) — 
Biliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Güler... 
ABDÜRRAHMAN GÜLER (Devamla) — 

Efendim ne yapayım?.. 
BAŞKAN — Ben diyorum ki, siz cevap 

vermeyin efendim. Ben kestiriyorum. 
ABDÜRRAHMAN GÜLER (Devamlla) — 

Siz müdahale etmiyorsunuz. 
BAŞKAN — Ama şimdi de diyorsunuz ki, 

«ne sual aklınıza gelirse sorum.» Yok böyle 
bir şeye hakkımız Sayın Güler. Yapmayın bu
nu, rica ediyorum. Sayın özgüner siz de, kaç 
defa söylüyorum, sabırsızlanıyorsunuz her 
halde. 

ABDÜRRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Şimdi, yatırım indirimi muamelesinin... 

VEFA TANIR (Konya Milletvekili) — özet
leme imkânı yok mu efendim? 

ABDÜRRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır.. 
ABDÜRRAHMAN GÜLER (Devamla) — 

Yatırım indirimi muamelesinin Başbakanla il
gisi nedir, ona geçiyorum. Teşvik bürosu 202 
sayılı Kanunda gösterilen plâna uygunluk mü
talâasını bu belge içinde belirtmektedir. Teş
vik bürosu DPT tarafından yönetilir. Bu bü
ronun hiçbir muamelesi Başbakanın onayı ile 
tekemmül etmez. Yine büro işlemlerinde Baş
bakanın muvafakati veya mutabakatını almak 
zorunda değildir. Teknik seviyede hizmet gö
rür. Tatbikat 15 Eylül 1967 tarihinde bu bü
roya intikal etmiş ve bu tarihten 31 Mart 1971 
tarihine kadar 12 milyar 516 milyon Tl. sı ya
tırım tutarlı 598 yatırım indirimi belgesi büro 
tarafından verilmiştir. Bunların hiçbirinde Sa
yın Başvekilin, bugünün Başvekilinin de, dü
nün Başvekilinin de imzası olmaz. Bunların 
hepsi teknik işlerdir ve Plânlamanın bu işle 
ilgili bürosu tarafından yapılır. Büro kendisine 
tevdi edilen projeyi bünyesi içinde tetkik edip, 
değerlendirir. Ve bu değerlendirme neticesinde 
taleplerin kabulü veya reddi hakkında yine 
kendisi karar verir. 933 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi hükmü gereğince başka türlü olması da 
mümkün değildir. Bu itibarla büronun işlem
leriyle Başbakan arasında bir iştirak münase
beti yoktur. Büronun hiçbir işlemi için Başba
kan tarafından emir verilmiş değildir, verilemez. 
Şimdi... 

İSMET KAPISIZ (Yozgat Milletvekili) — 
Konuşma yazılı... 

ABDÜRRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Sabrınızı suiistimal ettiğimin farkındayım, biti
riyorum. Siz de biraz sabırlı olun, lütfen. 

Vergi kaybı meselesine geliyorum. Şimdi ar
kadaşlarım önerge diyor ki, «600 000 lira vergi», 
konuşmalarında bunu tasrih ettiler. «600 000 
lira vergi bağışlanmış, özel Yükseliş Koleji men
suplarına» diye, böyle bir şey yok. Bağışladık
ları, yaptıkları yatırım indiriminin vergiye ini
kasını okuyacağım şimdi. Yatırım indirimi uy
gulaması bir vergi kaybını doğurur. Ama, ko
nu Ali Demirel'e uygulanan yatırım indirimi se-
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bebiyle Devletin kaybettiği vergi değil, işin 
prensibi meselesidir. Devlet 1963 tarihinde ya
tırım indirimi müessesesini getirerek vergi kay
bını göze almıştır ve doğru yapmıştır. Siyasi 
tercih bu noktadadır. Bundan sonra hangi ya
tırımının plân ve programa uygun olduğunun 
takdiri teknik seviyede halledilen bir meseledir. 
Vergi kaybı için verilen hesaplarda isabetli de
ğildir. 600 000 Tl. sı olarak bildirilen vergi zi-
yaı hakikati halde 600 000 Tl. lık bir vergi mat
rahı indirimidir. «600 000 liralık vergi zayi ol
muş» deniyor. Bu o değil, çünkü kanunların 
emri bu. Bu ne?.. Bu, 600 000 Tl. lık bir vergi 
matrahı indirimidir. Uygulanacak vergi nisbeti 
% 30 olduğu takdirde nihai vergi kaybı nedir? 
Nihai vergi kaybı 180 000 Tl. sidir. En yüksek 
nisbet olan % 60 olduğu takdirde ise nihai 
vergi kaybı 600 000 lira değil, 360 000 Tl. sidir. 
Var mı yanlışı .. Bütün bu hâdiselerde Başba
kanlık nüfusunu ne şekilde, kimin nezdinde, 
nasıl kullandığı delillendirilememektedir. 
*-

Bir muamelede muameleye iştirak eden kişi
nin soyadının Başbakanın soyadı olması, Başba
kanlık nüfuzunun bu muamele lehine kullanma
sına karine olabilir mi? Ceza Hukukunda kari
nenin yeri varan dır? Başbakanın soyadını taşı
yan kişilerin kanun nazarında birtakım özel hak 
ve imtiyazları yoktur. O halde yine kanun na
zarında özel takyit ve mahrumiyetleri de olmı-
yacaktır, olmamalıdır, olmadığı Anayasanın 
emridir. 

Devlet dairelerinin yaptıkları muameleler 
içinde yanlışlarının hiç bulunmadığı iddia edile
mez. Fakat nasıl ki bu muameleler ile Başbakan 
arasında bir ilgi kurulamıyorsa, bir soyadı işti
raki sebebiyle bir ilginin bulunduğunu farz et
mekte mümkün değildir, üstelik bu muamele
ler doğru ve usulüne uygun ise ortada hangi 
iddia kalır?.. 

Şimdi ortada kalan iddiaya geliyorum: Or
tada kalan bir iddia var. Ortada bütün bunlara 
rağmen inanarak yazdığım, söylediğim, belge
lendirdiğim, zerre kadar vicdanımda leke bırak-
mıyan bütün bunlara rağmen T. B. M. M. nin 
bir üyesi olarak şu soruşturma önergesine kır
mızı rey vereceğim. İşte ortada kalan bu, bu 
çözülmeli. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat Milletvekili) — 
Niye?.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Niye .. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Niye çözülmeli?.. Çünkü, çünkü sayın arkadaş
larım, bu mesele dolayısiyle mensubu bulundu
ğum, bu mesele dolayısiyle hayatımın 10 güzel 
yılını verdiğim, Atatürk'ün en büyük eseri 
olan T. B. M. M. ve onun mânevi şahsiyeti bâzı 
çevreler, mihraklarca yıpratılmak istenmekte
dir. işte ben bir milletvekili olarak, sırf bu 
mülâhazayla, yüzde yüz bu mülâhazayla ve ne
ticesinden de yüz de yüz emin olacağım bir 
mülâhazayla Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun raporunu reddedeceğim, kırmızı oy vere
ceğim ve soruşturmanın açılmasını istiyeceğim. 
Gerekçesi «neye» si de bu. 

Şimdi arkadaşlarım bu olmamalı, bu olma
malı. Bu nevi olaylar tarihimizde cereyan et
miştir, perde kapanmıştır ama, inanıyorum ki, 
Allah'a sığınarak inanıyorum ki ortaya konan 
bu oyunun perdesi kapanmıyacaktır, yüce Türk 
Milleti bu oyunun şahididir. 

Bu vesile ile hepinize saygılar sunarım sa
yın arkadaşlarım. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon adına Komisyon Söz
cüsü Sayın Ömer Ucuzal, buyurun efendim. 

16 NO. LU SORUŞTURMA HAZIRLIK KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Cum
huriyet Senatosu Eskişehir Üyesi) — Sayın Baş
kan, T. B. M. M. nin sayın üyeleri, 

Gecenin bu geç vaktinde Yüce Huzurunuzu 
fazla işgal etmiyeceğim. 

Benden evvel konuşan Sayın Abdurrahman 
Güler arkadaşım, T. C. nin arşivlerinde ne var
sa huzurunuzda hepsini gayet güzel açıkladılar. 
Bu sebeple Yüce Huzurunuzu fazla işgal etmi
yeceğim. Yalnız, birlikte komisyonda birlikte gö
rev yaptığımız arkadaşlarımın, huzurunuzda ile
ri sürdüğü bâzı hususları, kısaca cevaplandır
mak mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonumuz 12 
toplantı yapmıştır. Toplantıların başından so
nuna kadar, - raporumuza muhalif kalan arka
daşlarımın vicdanlarına hitabederek arz ediyo
rum, - bu 12 toplantıda, önergede ileri sürülen 
iki husus hakkında, Devletin arşivlerinden veya 
dışarıdan nenin getirilmesini istedilerse, mesele 
ile uzaktan ve yakından alâkası olup olmadığı 
yolunda en ufak bir müzakere açmadan, hepsini 
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Komisyon olarak celbettik ve bu Komisyonun 
12 toplantısında teker teker müzakereye tabi 
tuttuk. 

Biraz evvel Sayın Abdurrahman Gülerin işa
ret buyurduğu gibi ve raporumuzun 12 nci say-, 
masında da arz ettiğimiz bir usul meselesini 
Komisyonun çalışmasını akamete uğrattılar töh
meti altında kalmamak düşüncesi içerisinde 
emin olunuz ki gönlümüz sızlaya sızlaya huzu
runuza bu raporu getirmek mecburiyetinde kal
dık. 

Yalnız, Yüce Heyetinizden bir istirhamımız 
var; raporda arz edilmiştir, tekrar istirham edi
yoruz: Böyle meseleler ne teamül haline gelsin, 
ne de bundan sonra emsal olarak gösterilerek 
devam etsin arkadaşlarım. 

Sayın arkadaşım beyan buyurdu; 13 numa
ralı Komisyonda C. H. P. ni temsil eden arka
daşlar, 16 Numaralı Komisyona aynen gönderil
diği gibi, 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun kurulmasına sebebolan önergesinin 
sahibi arkadaşımız 16 numaralı Komisyona da 
üye olarak geldi. Bu hal, Birleşik Toplantı iç
tüzüğümüzün 18 nci maddesine aykırıdır; bunu 
arz etmekle, hukuka aykırı bir hareketin için
de olduğumuzu ifadeden hareket etmek mecbu
riyetindeyim. 

M. KUBİLAY İMER (Konya Milletvekili) 
— Zamanında niye itiraz etmediniz. 

16 NO. LU SORUŞTURMA HAZIRLIK KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Zamanında meselenin açıklandığını, 
raporumuzun 12 nci sayfasında arz ettik. De
ğerli arkadaşım zannediyorum burayı okuma
mışlar veya Komisyona Devletin arşivlerinden 
gelen bütün basılı resmî yazıları bir tarafa 
atarak, fikirlerini bina etmek. istiyen arkadaşla
rım gibi, zannediyorum, bir fikir mi bina etmek 
istiyorlar bu soruyla? 

Değerli arkadaşlarım, komisyonunuz kemali 
ciddiyetle çalışmıştır. Zannediyorum M, rapo
rumuza muhalif kalan arkadaşlar da komisyon 
çalışmasının bittiği gün; «Biz bu komisyonun 
ibu kadar rahat çalışacağını tahmin etmiyor
duk,» yolunda kendi aralarında da bir konuş
ma yaptılar. 

Huzurunuza getirdiğimiz bu rapor, kaynak
ları itibariyle hukuka dayalıdır, kaynakları iti
bariyle İkinci Beş Yıllık İPlâna dayalıdır, İkinci 

Beş Yıllık Plânın 1968, 1969 yıllarına ait prog
ramlarına dayalıdır. 

Huzurunuzda Yüce Heyetinizi teımsil eden 
komisyonun sözcüsü olarak, vicdan huzuru içe
risinde konuşuyorum ve raporun altına imzamı 
atarken de aynı vicdan huzuru içerisinde attım. 
Ama, kader, belki şimdi bazı arkadaşlarımızı, 
raporun taşıdığı hukukî muhtevanın (dışında 
başka bir istikamette oy kullandıracaktır. Bi
zim için mesele gün ışığına çıkmıştır ama, ko
misyonda beraber hizmet verdiğimiz sayın ar
kadaşlar, bu kürsüye gelip, Soruşturma Hazır
lık Komisyonunun çalışması kâfi değildir, bu
yurdular. Muhterem arkadaşlarım, (Soruşturana 
Hazırlık Komisyonunun çalışması kâfi değildi 
de bu tüzüğe ibu madde neye konuldu? Yarın 
burada; Soruşturma Komisyonunun çalışması 
da kâfi değil» iddiasiyle karşılaşacağız sevgili 
arkadaşlarım. Ne olacak? Bir fikir binasının is
tikametinde, Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
bir tarafa, Soruşlturma Komisyonu bir tarafa, 
doğrudan doğruya, canı istiyen arkadaş, canı 
istediği şahsı Yüce Divanın huzuruna gönderme 
yolunu arıyacak. Hukukta böyle şey yok. Mem
leketimizde ve demokratik memleketlerde bir 
dâvanın nasıl açıldığı, hukukun umumi prensip
leriyle tesbit edilmiştir. 

Evvelâ, iddia makamı kendisine gelen me
seleyi bir tahkikata tabi tutar; eğer iddiada 
müspet delil veya emare bulursa, dâvanın du
rumuna göre, ya sorgu hâkimliğine veya mah
kemeye dâva açar. O halde Yüce Parlâmento
nun Müşterek Toplantı içtüzüğünde ide bu yol 
seçilmiştir. ıSoruşturma Hazırlık Komisyonu
nun görevi, aynen bir savcının yaptığı görev
dir. Ondan ısonra soruşturma komisyonu, ilk 
tahkikat hâkiminin yaptığı görev ve sonra mah
kemenin göreviyle mevcut deliller varsa kar-
şıkarşıya gelinir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım buraya gelip, 
«içtüzüğün 14 ncü maddesi veya 17 nci madde
sinin 2 nci fıkrası kâfi değildir» diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, şunu açıkça ifade ede
yim ki, 16 numaralı Komisyonun çalışması, So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun çalışmasının 
yetkisinin öbür tarafına geçmiş, ^oruşlturlma 
Komisyonu kadar meseleyi aydınlatmak için ça
lışma gayreti içine girmiştir ve huzurunuza ge
len rapor, böyle bir çalışmanın mahsulü olmuş
tur. 
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Meseleye nereden bakarsak bakalım, şahsi 
kanatim; değerli arkadaşlarım, hukuku siyase
te kurban etmiyelm. 1 200 000 dolarlık Avru
pa Yatırım Bankasından tahsis 'edilen (kredi, 
Orman Mahsulleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. nin 
İsparta'da yaptığı yatırımlarım sermayesinle bir 
orantı kurmakla bir hesap sonuna vardığımız 
takdirde, göreceksiniz ki, bu şirkete yüzde 2,5 
hissesi olan şahısların yatırım eermayesine göre 
hisselerine düşen (kredi 14 bin dolardır. Bu 14 
bin dolar ne yenilmiştir, ne içilmiştir; vâdesi 
geldiğinde taksitleri ödenecektir. Ama, mesele 
14 bin dolar olarak ele alınmadı; mesele, 
1200 000 dolar olarak ele alımdı. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Bir dolar, nakit olarak bu şirkete ödenmiş 

değildir. Niçin? Şirketin Avrupa'dan getireceği 
makina ve tesisatın karşılığı olarak bu para, 
Avrupa Yatırım Bankasından o makinaları sa
tan şirkete ödenecektir. 

Şimdi nasıl oluyor da 9 lira değerinde olan 
bir doları 16, 17 lira değerinde göstererek böy
le verimli bir şirket diye, bu iyi niyetlerle ku
rulmuş müesseseyi gölge altımda bırakalım. 

Benden evvel konuşan değeri arkadaşım 
gayet açıkça ifade etti. Ben de mecburum bir 
mebze dokunmaya. Plânın, programın morma! 
mehazı bir tarafa atılarak, sayfa numarası, 
İste numarası veya madde numarası yanlış gös
terilmek suretiyle benimle beraber görev veren 
değerli arkadaşlarım raporlarına muhalefet 
şerhi yazdılar. Sayım Abdurrahman Güler bura
da teker teker dile getirdiği için, ben de değer
li zamanınızı israf etmemek için tekrardan ka
çınıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, 
A l Demirerin özel okuluna verilen yatırım 

indirimi imkânı onların iddia ettiği gibi, A l 
Demirel tarafından bu kapı ilk defa açılma
mıştır. işte Sayın Maliye Bıakanı Sait Naci Er
gin Beyim, imzası ile gelen yazı, tarihi 5 Hazi
ran 1971. Bu yazımın birinci sayfasımın ikinci 
fıkrasında 'aynen şöyle deniyor; «Bakanlığıımız-
ca 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 202 sayı
lı Kamumun 16 ncı maddesiyle ilâve olunan ya
tınım indirimine mıütaallik sekizinci bölümün 
ek ikinci maddesinin beşinci bendime göre, Dev
let Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığınım müspet 
mütalâasına dayanılarak, Rehber Kolektif Şir
ketime, özel Dişçilik ve Eczacılık Yüksek Oku-
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lu İstanbul 1964 -1965 yıllarımda yapmış oldu
ğu yatırımım 282 850 liralık kısmı için % 30 
oranında indirim müsaadesi verilmiştir.» 

Görüyor muşumuz değeri arkadaşlarım, 
daha 1968 olmamış. 933 sayılı Kamun çıkıp 
meriyete girmemişken 202 sayıl Kanuna daya
nılarak 1968 tem 4 yıl evvel başka bir müesse
seye yatınım indirimi yapılmış. 

Şimdi ibumu arz etmekten maksadım; bizi 
töhmet altında bırakan değeri arkadaşlarıma 
arz etmek içimdir. 

NEJAT SARL1CALI (O. Senatosu Balıkesir 
Üyesi) — Müracaat tarihini oku. Demirel'inki-
mi de oku. (A. P. sıralannldan gürültüler) 

16 NO. LU SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sevgil arkadaşım, siz ya elnize 
gelen yazılan okumaktan kaçımdınız, ya oku
dunuz. Beıymimizdeki binayı inşa etmemin çaba
sı içerisine girdiniz. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

NEJAT SARLICALI (O. Senatosu Balıkesir 
Üyesi) —< Tahrif etmie, müracaat tarihimi oku. 

BAŞKAN — Sayım Sarlcalı, siz lokuyorkem 
kimse karışmıyordu. 

16 NO. LU SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayım önerge sahibi ölçmen huzu
runuza geldiğinde, konuşmaya ilk başladığı 
anda komisyoma bir sitemde bulundular. Dedi
ler (ki; «Falanım, filânım gönderdiği yazılan 
rapora deroetmiış de komisyom, kendi gönder
diği evrakları deroetmıemiş.» Etmedik sevgil 
arkadaşlarım. Neden? Sayın ölçmem'in bize 
gönderdiği evraklar, Ticaret Bakanlığından 
gelen evraklarım fotokopisi, Devlet Plânlama 
Teşjkilâtımdam gelem evraklanm fotokopisi... 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya MilletveMl) 
-r- Günaydın Gazetesinin fotokopisi. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu, rica ediyo
rum. 

16 NO. LU SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Türkiye Sınayi Kalkınma Bankasın
dan gelem evraklarım fotokopisi 

Şimdi, asıl evraklara dayanılarak yazılan 
raporum içerisine, sayım arkadaşımızı tatmim et
sin. diye, f otokapiler içim yemi bir sütüm açmak 
doğru ibdr şey mi? 
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Bu ıbakımdan, zamediyıorum rapora muha
lif kalan arkadaşlarımız da gönderilen bu ev
rakların (rapora geçmesini zait bulmuşlarıdır. 
Aksi hailde onu da rahatlıkla rapora geçirebi
lirlerdi. 

Simidi, bir hususu belki Sayım Albdurrahman 
öüler'i dinlerken iyli tesbit edemedim, onu da 
arz etmek meoburiyötindeyim servili arkadaş
lar. 

Terakki Kolektif Şirketi me Devlet Plânla
ma Teşkilâtımıza ne de Türkiye Sınai Kal
kınma Bankasına kendi adına müracaatta bu
lunmamıştır. Nitekim, bu müracaatım böyle 
(olmadığımı raporun 45 mci sayfasına ek olarak 
•arz ettiğiımfiız Türkiye Sınai Kalkıınlma Bankası
nın idare Meclisince verilen kararda da açıkça 
ifade edilmektedir. Ne diyor? Aynen şöyle, 
arz edeyim; «İsparta'da Terakki Kolektif Şir
keti ve ortakları tarafındam kurulacak orman 
ürünleri Anonim Şirketine tahsis edilmek üze
re» eksik arz etmişi/m, aynen şöyle; «2880 
dosya numlarasımda İsparta'da Terakki Kolektif 
Şirketi ve diğer ortaklar tarafımdan. kurulacak 
(bir Anonim Şirkete». 

Görülüyor ki, kredi, kurulacak bir anemim 
şirkete tahsis edilmek üzere karara varılmış. 

MUSA DOĞAN (Kars) — idare Meclisi üye
leri 'kimler?. 

16 NO. LU SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Şimdi sayın önerge sahiplerinim iddia 
ettiği gilbi, 500 000 Tl. ısı «sermayeli ORMA Şir
ketime değil, meye? 20 milyon sermaye ile ku
rulacak bu anonim şirkete. 

İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) 
— islim arkadan ıgelsin. 

16 NO. LU SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (De
vamla) —. islim değil sevgili arkadaşlarım, 
prensip bu. Kredimin kaynağı olam Avrupa 
Ekonomik Topluluğunca kurulan, Avrupa Ya
tırım Bankaısmım prensibi bu. Orada diyor ki; 
«Ekonomide âtıl kapasite yaratılmaması içim, 
sermaye israfıma mâni olmak için, evvelâ kü
çük bir şirket adıma müracaatım yapılması, 
eğer projemin ileride ranltalbl olacağı teisbit edi
lirse kurulacak şirkete krediyi tahsis edebilir
siniz. Eğer proje tatminkâr görülmediği tak
dirde büyük sermaye ile kurulmuş şirketin is
tikbalini körletmeye hakkımız yok» diyor. 

Nitekim, bini ORMA, diğer 31 anonim şir
kete verilen krediler hep bu yolda verilmiştir. 
Nitekim, şu gördüğünüz dosyalar arasımda 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasından gelem 
evraklar tetkik edildiğinde ıgörülür ki; hepsi 
cmiüracaat tarihinde küçük sermayelidir fakat, 
Türkiye Sımai Kalkımma Bankası kredi kararı
nı verirken; «sen, sermayemi şirket olarak şu
raya kadar tezyid edeceksin» hükmünü vaz'et-
mıiştir. Ve sermaye tezyidini yapan kuruluş
lar, ancak bu krediden istifade eütirilmliştir. 
Onun için, rapora tekrar döneceğim, sözüme 
başlarken de size söz verldim değerli arkadaş
larımı; değerli vaktimizi, israf etmek istemiyo
rum. (C. H. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Sevgili arkadaşlarım, 
Yıllardan beri memlekette bu mesele dile 

getirilirken uslanmadınız da, şu sekiz saatlik bir 
müzakere müddeti içerisinde niçin usamıyorsu-
muz? (A. P. sıralarımdan «Bravo» sesleri) is-
nadedileoek, itham edilecek, üsmat itham müte
madiyen tekrarlamacak, sabrımız tükenmiye-
cek de müdafaa hakkına geldiği zaman sabır
sızlık gösterilecek. Bu nasıl mantık değerli' 
arkadaşlarım? (A. P. sıralarımdan «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) 

Şimdi mesele kulaktan kulağa, mesele şu 
gazeteden bu ıgazeteye, mesele şu şahıstan bu 
mercie gide gide (O. H. P. sısralarımdam gürül
tüler) 

NECATİ AKSOY (Urfa Miletvekili) — Ko-
misyom ıSözcüsü ımüsümüz? 

16 NO. LU SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Bana Komisyon Sözcüsü olduğumu 
hatırlatan (arkadaşıma kemâli ciddiyetle Komıis-
yom Sözcüsü olduğumu arz ederim. Yalnız, 
komisyonda üye olarak çalışıp, huzurunuza 
gelip konuşan arkadaşlarımım gittiği noktaya 
kadar ben gidemiyorum. Eğer, o noktaya 
kadar gidebilsem, bilmiyorum sabrınız daha 
çok taşacak her halde. 

Şimdi, mesele ne 12 Mart evveli ne 12 Mart 
ısomrasıldır ortakların sayısı meselesinde değer
li arkadaşlarım. Mesele ispartahlar şirketi 
meselesi ide değildir. Gayet açıkça ifade edi
yorum; bize 4 Nisanda Avrupa Yatırım Banka
sından gelen ortaklar listesinde -yedi sayfa
lık bir ilişte değerli arkadaşlarım - dökümünü 
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yaktım. (A. P. sıralarından «Oku, oku» sesle
ri) Ispartaliüar şirketi diye simidi isimlendiri
len Ibu ışirkeitin 253 ortağımın İsimi var bu Iste-
Ide. Bunun 99 tanesi İsparta ve İsparta'nın 
kasalarında oturan vatandaşlarımızın, 45 tane
si istanbul*da ikaimet eden vatandaşımız, 41 
tanesi Anfcaratâa ikamet elden vatandaşımız, 17 
tanesi izmir'de, kalanları Anadolu'nun bütün 
şehirlerinde ve kasabalarında hattâ halen Al
manya'da bulunan, halen Paris'te bulunan va-
tandajşlarımıiz da ortaktırlar. 

Şimdi Ibıunu arz etmlektlen maksadım şu: 
«Ortakların sayisı veya şirketin 19 500 000 M-» 
ralık hissesi 12 Marttan sonra satılmıştır» id
diasını ileri sürerek ibâzı makamlara haiber ve
renler, doğru kofliuşmamıışlardır o makamlar 
neızdinde. (A. P. sıralarımdan «Bravo» sıes-
leri) 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
«13 Numaralı Komisyon» dendi, ona cevap ala
madık. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, ben 16 Numaıları Komisyon Söz
cüsü lolarak konuşuyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
Yani buna cevap vermezsiniz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yalnız, 13 
Numaralı Komlisyionda vaızife gören değerli 
arkadaşlarımıız bu hususu talıefoıeittiler de o za
man gelmedi mi bu liste? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
— Bilmiyoruz açıklayın listeyi. 

BAŞKAN — Sayım, özgüner, devamlı soru
yorsunuz efemdim, ne zaman (bitireceksiniz? 
Ben soruyorum ona da sinMenliyorsunuz, böyle 
ibir usul var mı? Ef emdim, var ımı? 

16 NO. LU SORUŞTURMA HAZIRLIK 
KOMİSYONU ISÖZOÜSÜ ÖMER UCUZAL (De
vamla), — Şimdi, yüksek müsaadenizle bir hu
susu daha arz edeceğim. Bunun sebebi, bâzı 
hususlarda hükümetlerin murakabesine tabi 
olanı, tamamien özel bir kurulutş (mahiyetinde ye 
Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş bulu
nan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası bâzı nok
talarda göİgelemdirildiği ve buna gönlüm razı 
olmiadığı için ve o sefbieple kararı veren Türki
ye Sınai Kalkınma Bankası idare Meclisinin 
üyelerinin ismini açıklamak mecburiyetinde
yim : 

I Başkan, Ferit Basmacı, Türkiye iş Bankası 
Umum Müdürü. 

Başkanvekili, Reşat Aksan, Osmanlı Bankası 
Umum Müdürü. 

Murahhas Âza, Bülent Yazıcı, Türkiye İş 
Bankası eski Umum Müdürü. 

ihsan Soyak, E. K. i. eski Umum Müdürü, 
eski iSanayi Bakam. 

Sadi Belkter, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
I Bankası eski Umum Müdürü. 

Emin Sencer, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
I Bankası eski müdürlerinden, halen istanbul Ti

caret Odası Meclis Başkanı. 
Lütfullah Bütün, Türkiye İş Bankası Yeni 

Cami Şubesi Müdürü. 
I Emin Yümer, Yüksek Mühendis. 
I Fazıl Zobu, istanbul Sanayi Odası eski 

Başkanı. 
I Reşit Egeli, Umum Müdür, 1953 yılından 

beri Bankanın Umum Müdürlüğünü yapmakta
dır. 

Bu yazı 30 Mart 1971 tarihinde Türkiye Sı
nai Kalkınma Bankası A. Ş. tarafından Komis-

I yomunuza gönderilen yazıdır. Okumaktaki mak-
I şadım, raporun bir yerinde diyorlar ki, falan 
I ORMA Şirketinde şu kadar hisse almış, falan 
I filânın yakmıymış. 
I Sevgili arkadaşlarım, bu ithamınız tutarsa 
I emin olun ki, biz birbirimize merhaba demekten 
I çekinir hale geliriz. Yarın belki birbirimizle 
I müşterek işlerimiz olabilir. O zaman itham eden 
I insanlara, böyle bir töhmetin altında kalmanın 
I imkânını niye hazırlıyalım. «Gelin selâmı saba-
I hı ortadan kaldıralım, birbirimizin yüzüne bak-
I mıyalım» cemiyet hayatı bu mu sevgili arkadaş-
I larım, 
I Daha fazla değerli zamanınızı israftan kaçı-
I narak şunu arz etmek istiyorum sevgili arka-
I daşlarım; isnat, külliyen ciddiyetten mahrum-
I dur, isnat hayal mahsulüdür, Devletin arşivleri 
I ortadadır. Bu bakımdan Komisyon Sözcüsü ola-
I rak, üyesi olarak attığım imzada İsrar ediyo-
I rum. Raporumuz hukuk nizamı içerisinde, hu-
I kukun bütün şartlarına uygun olarak incelen-
I mis, Devletin arşivlerindeki bütün resmî evrak-
I lara dayanarak tanzim edilmiştir. Bendeniz, tak-
I dirini Yüce Heyetinize arz ederken, gecenin bu 
I geç vaktinde sizi fazla yorduğum için Komis-
I yon adına özür diler, hepinizi saygıyla selâmla-
I rım. (A. P, sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Enver Bahadırlı. Efen
dim kifayet önergesi de var, ama Komisyondan 
sonra bir sayın üyeye söz veriyorum. 

ENVER BAHADIRLI (C. Senatosu Hatay 
Üyesi) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Önerge sahiplerinin, önergelerinde esas iti
bariyle : 

1. Eski Başbakan Sayın Süleyman Demirel'-
in yakınlarına ait 500 000 lira sermayeli bir 
A. Ş. e Avrupa Yatırım Bankasından bu serma
yenin 32 misli nisbetinde 1 200 000 dolarlık kre
di sağlandığı. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyiniz. 

ENVER BAHADIRLI (Devamla) — İkin
cisi Sayın Süleyman Demirel'in kardeşi Ali De-
mirel'in Özel Yükseliş Kolejine 600 000 liralık 
yatırım indiriminin yapıldığı. Yani, Hazineye 
ait 600 000 liralık bir meblâğın Süleyman De
mirel'in kardeşine bırakıldığı. 

Üçüncüsü, bu muamelelerde çeşitli yönler
den usulsüzlük, kayırma ve yolsuzluk olduğu; 
muameleyi yürüten kurul, makam, merci ve ki
şilerle Süleyman Demirel arasında fiilî ve hu
kukî bağlantılar bulunduğu. 

Bu sebeple durumun cezai sorumluluğu ge
rektirdiği belge, tarih, isim ve rakam verilmek 
suretiyle ifade «dilmektedir. Bu iddiaya karşı
lık hakkında soruşturma açılması istenen Sayın 
Süleyman Demirel, maddî vakalardan hiçbiri
sini ret ve cerh etmek cihetine gitmeksizin, baş
ka vesilelerde olduğu gibi bu defa da önergenin 
siyasi istismar amacını güttüğünü ileri sürmek
tedir. Sayın Süleyman Demirel'in yakınlarına 
menfaat sağladığı iddiaları çeşitli yönlerden or
taya atıldıktan bu yana, aradan geçen uzun za
man içerisinde iddialara dayanak olan vakalar 
tekzibedilmemiş, aksine bu vakaların sıhhati ke
sinlikle otraya çıkmıştır. Bu vakaların mahiye
tinde ve cereyanında tabiîlik değil, gayritabiî-
lik olduğu kanaatindeyim. Bugüne kadar biz
zat Sayın Demirel'in takındığı tavır ve başvu
rulan hatalı usuller yüzünden, Anayasa gere
ğince yapılması mümkün ve gerekli olan Mec
lis soruşturması bir türlü yapılamamıştır. 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — Sı
kılma, kekeleme. 

ENVER BAHADIRLI (Devamla) — Bekle
yin. Başka bir deyimle, Parlâmento içinde ve dı-

I şmda ve hattâ Avrupa Konseyi Komisyon top
lantılarında alabildiğine tartışılan ve hayat 

I mahsulü olmayıp ciddiyeti meydanda olan va-
I kalar üzerine eğilerek kimlerin sorumlu olduk

ları soruşturulamamış ve hakikat ortaya çıka
rılamamıştır. 

Bir A. Ş. in hissedarları fert fert ne derece 
varlıklı olurlarsa olsunlar, A. Ş. bir sermaye 
şirketi olduğu için malî sorumluluğu (sermaye
siyle sınırlıdır. Anonim şirketler, limited şir
ketler, komandit şirke'tlerde, komanditer ortak-

I 1ar şirkete koydukları sermaye ile sorumlu ol
duklarından böyle bir sermaye şirketine serma
yesinin üstünde kredi açılması hiçbir vesileyle 
normal bir olay sayılamaz. Hâdisede olduğu 
gibi "bu kredi, 'sermayenin 32 misli gibi astrono
mik 'bir ölçüye çıkarsa, (bu durum dikkat çekici 
olur, normal bir muamele olarak telâkki edil
mesi mümkün değildir. Üstelik, bu kredinin 
açılmasında Devlet Plânlama Teşkilâtı <gibi 
Başjbakanlığa bağlı bir merciin takdir ve kararı 

I rol oynar yahut Maliye Bakanlığı gibi bir Dev
let organının muvafakati şart 'olur i's'e, kredi 
tahsisi Başbakan açısından elbette üzerinde du
rulacak ayrı (bir önem taşır. 

Muhterem arkadaşlar; çoğunluk oylariyle 
alman Soruşturma Hazırlık Komisyonu kararı
nın 21 nci sayfasında «sözleşme her ne kadar 
500 000 lira sermayeli bir şirketçe imzalanmış 
ise de,» denilmek suretiyle vaka te'sbit ve itiraf 
edilmektedir. Yalnız, neticeye müessirmiş gibi 
26 ncı »sayfada 5 numara altında kredi vâdesi
nin önergede iddia edildiği gibi 30 yıl değil, 10 
yıl ve faizin % 4,5 değil, % 8,5 olduğu itina ile 
belirtilmeye çalışılmaktadır. Diğer yandan, yol
suz ve usulsüz bir muamelede, bizzat ilgili ola
bilecek durumda bulunan kimselerin bir incele
me sırasında kendi suçluluklarını ortaya koya
cak tarzda ifade vermeleri esasen 'beklenemez. 
Bundan başka, bir yolsuz veya usulsüz muame
lenin Sayın Süleyman Demirel'in kardeşinden 
başkasına yapılmış olması da, olayda (bir yolsuz
luk var ise, yolsuzluğu veya yolsuzluk ihtima
lini bertaraf etmeye yeter sayılamaz. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — 
Önerge sahibi öyle diyor zaten. 

ENVER BAHADIRLI (Devamla) — Bu iti-
I 'barla, 600 000 liralık yatırım indirimi konusun-
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daJki çoğunluk görüşü isaJbetli değildir, özel 
Yükseliş Kolejinin müracaat tarihi diğer okul
lardan önceıdir, belgesi dosyadadır. 

Bir önemli noktayı daha belirtmek istiyo
rum; evvelce başka gerekçe ile, başka açıdan 
bir soruşturma önergesi verilmiş 'bulunması ve 
Taunun çoğunluk oylariyle soruşturma açılma
masına müncer olması, sonradan yapılabilecek 
soruşturma isteklerinin reddini gerektirmez, 

FUAT AVCI (Denizli Milletvekili) — Azın
lığın oyu ile alın bari. 

CENGÎZ EKÎNÜÎ (Ordu Milletvekili) —• 
Azınlık oyları mı geçiyor? 

BAŞKAN — Sayın Avcı, Sayın Ekinci lüt
fen efendim. 

ENVER BAHADIRLI (Devamla) — Mev
zuatımızın muhkem kaziyeden bahseden hü
kümlerinde bile, muhkem kaziye için tarafların 
müddeanın ve dayanılan sebeplerin aynı olması 
şartı aranmıştır. Eski Başbakanın yakınlariyle 
ilgili yolsuz, haksız ve kayırma mahiyetinde be
liren çeşitli muameleler dolayısiyle cezai sorum
luluğunun olduğuna da, olmadığına da ancak 
ciddî foir soruşturma sonunda karar verilebilir, 
Soruşturma, hakikati arama demektir. Bugüne 
kadar elde edilen bilgiler bir Meclis soruştur
masının kaçınılmaz hale geldiğini göstermekte
dir. Olayları inkâr ederek yahut siyasi komplo
dan veya tertipten bahsederek Meclis soruştur
masını önlemek mümkün değildir. Tam ve ciddî 
Ibir soruşturma bütün gerçeği aydın! atacaktır. 
Soruşturma varılmaması hic kimseye fayda sağ-
lıyamaz. Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 14 ncü 
maddesine göre kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonumuzun bu gerçeklerin ışığı altında* 
soruşturma anılmasının gerekli olduğuna karar 
vermesi, bir zaruret idi. 

özetliyorum; Sayın Süleyman Demirel ile 
ilgili iddialarda öne sürülen vakalar subuta 
ermiştir. (M. G-. P. sıralarından bravo sesleri) 
Mesele, kayırma, usulsüzlük ve yolsuzluk ma
hiyetinde tecelli eden bu muamelelerde kimle
rin ve ne ölçüde sorumlu olduğunun tesbitine 
taallûk «tmektedir. Sayın Demirel suçlu mu
dur, değil midir? Bu sorunun cevabını soruştur
ma aydınlatacaktır. Bu soru Parlâmentonun 
yapacağı ciddî ve etraflı bir soruşturmayı za-
ruri kılan bir konu olarak ortada durdukça ne 
iSayın Süleyman Demirel'in, ne de kamu oyu
nun tatmin edilmesi mümkün olamaz. Bu inanç- | 

la ve gerçeğin ortaya çıkması için, Komisyon 
çoğunluğunca alınan karara muhalif kaldım. 
Soruşturma açılmasını vicdanen zorunlu görü
yorum. Soruşturma yapılmamasının hiçbir fay
da sağlamıyacağmı ilgililer de anlamış görünü
yorlar. Oylarınızla soruşturmaya imkân verme
nizi, yani gerçeğin aydınlanmasını sağlamanızı 
rica ederim. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. (M. G. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum efendim. Aleyhinde Sayın Hasan Tosyalı. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Ko
misyondan sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon burada iken Borsay
dınız Sayın Ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Ko
misyon burada efendim.. 

BAŞKAN — Komisyon geldi, konuştu, bitti; 
son sözü de verdim efendim. 

Yeterlik önergesini okutuyorum efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Sa

yın Başkan, sadece Komisyon kürsüde iken mi 
soru sorulur. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon burada 
idi. 'Sorarsınız, belki yerindende de cevap verir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili — Ko
misyona, sadece kürsüde mi sual sorma hakkı
mız var? 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var efendim. 
Yeterlik, sorulara da şâmildir. Okutayım, kabul 
edilmezse size soru sorma hakkını veririm Sayın 
Ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili — Ko
misyon Başkanı burada, oturuyor. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleştik 

Toplantı Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, müzakerelerin yeterli

ğini saygılarımızla öneririz. 
Urfa Milletvekili Urfa Milletvekili 
Mehmet Aksoy Mehmet Ali Göklü 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde buyurun, 
Sayın Hasan Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Sayın Başkanım, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çok değerli senatör ve milletvekil
leri; 
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Tarihimizi tetkik ettiğimiz zaman, Osmanlı 
İmparatorluğunu inhitata ve çöküntüye gö
türen ve nihayet kanımızla, canımızla kurduğu
muz, Türkiye Cumhuriyetini içten yıkmak iste
yenler, her şeyden önce Devletin babında bu
lunanları, Hükümetin başında bulunanları itham 
ederler. («Bravo» sesleri) Onu çürütmek ister
ler. 

Bu öyle bir silâhtır ki, diğer hiçbir silâhla 
mukayese edilemez. 

Devletin ve Hükümetin banmda bulunanlar 
günün birinde ithama mâruz kalırlarsa, onların 
ilk yapacağı K bu itham yapıldığı zaman mil
letin yüce kürsüdür» e gelip yapılan ithmaları bir 
anda silmek için hakkında tahkikat istemek ol
malıdır; 

Ben Yüce Başkanlıktan söz istedim. Sebebi; 
sabık Başbakan Süleyman Dem'irel hakkında 
söylenmiş olan sözlerin, doğruya çıkması, açığa 
çıkmasını temin için, G yıl müddetle bu memle
kete hizmet; et̂ -'H o^an Savm Başbakanı kürsü
ye davet et-*:1 ek IÎ\İ:TS idi.. Kendisi bu tahkikatın 
yapılmasını istediğine göre, benim arzum yerine 
gelmiştir. 

•'BAŞKAN — Kifayet aleyhinde de biraz söz 
söyleseniz,,. 

HASAN TOSY/TÎ CBevpmbO Muhte
rem p/^i ' t^ în ı t ı . ST'T^Î kifaveti" a^yh"""de 
rev vcrii1 ki * T . hus'^a!"1 a"̂ ^ pd^'H^yim ; 
(«BÎ'^.VO^ .-"̂ c,i'»-'ı pj'""""''''y,'\ ,<vfî 1Î.İ"»̂ Q,1 e?*̂  T/ivkt-
to ve Hü'̂ ÜTOottr vp^î^ pja^lar, ha^'^rMa 7 i" 
itham olduğu ram p/ı, Savın Demirel'in varytı$! 
fribi 2 sc*0 n,,pp.'1_:'*To',">',','''Mîr. 

ya ^«^r*ı^l,p,ı ,;1" - '-"•''o—î̂  kakj,1"?!11'"""!-!?! Ve* fio 
deniyor /pii'/ü'-"''"'"*''*1'"'̂  t«»,"''ii7İ«'n'v>'r°y*sır,'"k ha^e 
.9'eldiktT'i "on^a. Mır? da gr^onn. , 'ry'iY'iiltüV'i^ 

BABKAN — 'Savın. Tosyab., bakın benim-mü-
sahama üyeler reaksiyon gösteriyor. 

HASAM TOSYALI CDevamla) — Gecenin 
bu ilerlemiş saatinde; «Tahkikata gidip d.o bu
nu tsmizliycc'sğinı» diyo çalınmak beyhudedir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, ben müsamaha 
etsem dahi, üyeler reaksiyon gösteriyor. Yeter
lik aleyhinde konulunuz, lütfen bağlayınız efen
dim, 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstüne. 
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Muhterem arkadaşlarım, bize müsaade edin 
ki; 2 seneden beri millete ve efkârı umumiyeye 
malolmuş bu dâvayı daha etraflıca izah edelim, 
bir daha gecikilmemesini, bu türlü ithamlara 
mâruz kalanların kulağına küpe yapalım. (Bü
tün sıralardan «Bravo» sesleri, gülüşmeler) 

Bu gecikmeden dolayı Devlet tahribedilmiş-
tir, Yüce Büyük Millet Meclisine gölge düşmüş
tür. Hükümet acz içinde kalmış, itibarını kay
betmiştir. Bu gecikmeyi yapanların buna hakkı 
yoktur. Bunu izah etmek için lütfen önergeyi 
ret buyurun. 

BAŞKAN — föayın Tosyalı, lütfen kifayet 
aleyhindeki cümlenizi de... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — 2 cüm
lem kaldı. 

BAŞKAN — Fazla müsamaha ettim ISayın 
Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarını, ISayın. Başkamın tozları 
üzerine sözlerime nihayet veriyorum. 

Yüce Meclisi saygılarımla selâmlarını. 
(«Bravo» ©esleri, alkışlar, gülüşmeler). 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — 
Komisyondan sualim vardı 'Sayın 'Başkan. 

BAŞKAN — Yeterlik 'önergesini kabul 
edenler... 

Oylama sırasında söz veremem, siz de ko
nuşamazsınız. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya 'Milletvekili) — 
Daha önce söz istemiştim 'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — 

ıSayın Başkan, daha önce istemiştim. 
BAŞKAN — ISayın özer ölçimen, arz ede

yim, oturunuz efendim.. Dalha önce istemiş ol
manız hak iktisabettirir mi size? Yeterlik 
önergesi gelmiş, yeterlik önergesinin geldiğini 
ifadet ettim, Yüce Meclise beyan ettim. O an
da Mecliste yoktunuz ISayın ölçmen. iSon söz 
için - mecburiyet de olup olmadığı tereddüdü 
üzerinde de ımünakaşa olmasın diye- !ki Ibir sa
yın üyeye söz Verdim; o zaman da beyan ettim. 
Yeterlik önergesi ihakkında işlem yapmaya 
mecburum. Neden haksız itiraz ediyorsunuz, 
usulsüz itiraz ediyorsunuz? Dip not var; ye
terlik, sorulara da şâmildir. Müzakere bitmiş
tir. 
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iSize söz sermiyorum. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — 

Deminki oevalbınızla, komisyon kürsüde iken 
sormam Scabettiğinıi slöyüediniz. 

BAŞKAN — 'Efendim o 'zaman söyledim, 
Komisyon faunada liken sormuş olsaydınız. Ye
terlik var, işlem yapacağım dedim, O beyanım 
da İhatalı değil. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — 
Komisyon yerinde oturuyor. 

BAŞKAN — O beyanım ıda İhatalı değdi 
Sayım ölçmen. Vofesa sorunuzu miçim sordur
mayayım ben? 

Efendim, Trabzon 'Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi lömer Hooaoğlu ille, Konya (Milletvekili 
özer lölçmen'itaı, yakınlarına ve karideslerine 
sağlamış olduğu kredilerin metıin edilişinde ve 
yatırım indirimlerinden istifade lettıMılmesdmde 
ö Yıllık 'Kalkınma Plânıma aykırı hareket etti
ği bu fiillerimin, 'Türk Ceza IKanumunun 240 ncı 
maddesi kapsamına girdiği iddiası lüle, eski 
IBaşJbakan hakkımda, ibir Meclis. soruşturması 
açılmasama dair önergesi ille 16 Numaralı So
ruşturma 'Hazırlık IKomisyonu raporu üzerin
deki görüşmeler kifayet kabul (edilmek sure
tiyle tamamlanmıştır. 

Şimdi Ibu rapor oylanmanızla sunulacaktır. 
Ancak, oylamanın, açık oylama suretiyle ya
pılmasına dair yeter sayıda imzayı taşıyan tiki 
ayrı önerge vardır, önemeleri okuyup takdim 
edeceğim. önergede imzaları olanları - esasen 
Iburadadırlar, ama Ibundan önceki tatbikata da 
uymak ive bundan sonraki tatbikata yanlış İbir 
emsal vermemek için - Umumi Heyette olup 
olmadıklarımı teslbit ettikten sonra açık oyla
ma (işlemini yapacağım ©fendimi. 

Önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Eski Başbakan 'Süleyman Demire! hakkında 
soruşturma açılması hakkındaki raporun oy
lanmasının, açık oy ile yapılmasıını saygı ile 
öneririz. 

Sakarya Mv. 
Vedat önsal 
Antalya Mv. 

iSüleyman Çiloğlu 
İçel Mv. 

Hilmi Türkmen 

Trabzon Mv. 
Ekrem Dikmen 

Denizli Mv. 
İSami Arslan 
Erzurum Mv. 
Cevat önder 

İstanbul Mv. 
ilhan Darendelioğlu 

Erzurum Mv. 
Rasim Cinisli 
istanlbul Mv. 

İbraJhim Abak 
İstanbul Mv. 
Nuri Eroğan 

Manisa Mv. 
Vehlbi Sınmaz 
Kocaeli Mv. 
Vehbi Eıngiz 
Konya Mv. 

Necati Kalaycıoğlu 
Sivas Mv. 

Kadri Eroğan 
istanbul Mv. 

Turgut Topaloğlu 

BAŞKAN — Sayın önsal? Burada. Sayın 
Dikmen? Burada, ISayın Çiloğlu? Burada. Sa
yın Arslan? Burada. ISayın Türkmen? Burada. 
'Sayın önder? Burada. Sayın Daremdelioğ-lu? 
Burada. ıSaym Sınmaz? Burada. Sayın Cinisli? 
Burada, 'Sayın Engiz? Burada. Sayın Abak? Bu
rada. ISayın Kalaycıoğlu? Burada. Sayın Nuri 
'Eroğan? Burada. Sayın Kadri Eroğan? Burada. 
Sayın Turgut Topaloğlu? Burada, 

Bir önerce daha var, onu da okutalım zap
ta geçmesi için. Esasen kâfi miktarda imza sa
hiplerinin hepsi de Umumi Heyette bulunuyor
lar. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı Yüksek Başkanlığına 

Trabzon Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Hocaoğlu ile Konya Milletvekili özer ölçmen'-
in, eski Başjbakan Süleyman Demirel hakkımda 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
dolayısiyle 16 numaralı ISoruşturma Hazırlık 
Komisyonu tarafından hazırlanan raporun açık 
oya konulmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Mv 
A. Şeref Lâç 
Yozgat Mv. 

Turgut Nizamoğlu 
C. Senatosu 

Edirne Üyesi 
Nafiz Engemeli 
Kütahya Mv. 

Fuat Azmioğlu 
Ankara Mv. 
ıSinan İBosna 
istanbul Mv. 

Naime ikbal Tokgöz 
Çanakkale Mv. 

Hulki önür 

istanlbul Mv. 
M. Fevzi Oüngör 

İzmir Mv. 
Orhan Demir Sorguç 

C. Senatosu 
İstanbul Üyesi 
Halûk Berkol 
Manisa Mv. 

Kâmil Şahinoğlu 
Çankırı Mv. 

Arif Tosyalıoğlu 
Çanakkale Mv. 

Kemal Bagcıoğlu 
Amasya Mv. 
Yavuz Acar 
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A. Karahisar Mv. 
Rıza Çerçel 
Uşak Mv. 

Fahri Uğrasızoğlu 
Çorum Mv. 

Kemal Bemirer 
istanbul Mv. 

Akgün Silivrili 

Amasya Mv. 
'Salih Aygün 
ISakarya Mv. 

Yaşar Bir 
Antalya Mv. 
Ömer Eken 

istanbul Mv. 
Osman özer 
O. Senatosu 

İstanbul Üyesi Kars Mv. 
Erdoğan Adalı Musa Doğan 

ıSamsun Mv. 
Bahattin Uzunoğlu 

BAŞKAN — iSayın Lâç?. Burada. Sayın 
Güngör? Burada. Sayın Nizamoğlu? Burada. 
Sayın Sorguç? Burada. İSayın Ergeneü? Bura
da. Sayın Berkol? Burada. Sayın Azmioğlu? 
Burada. Saym ŞaMnoğlu? Yok. iSayın Bosna? 
Burada. Sayın Tosyalıoğlu? Burada, Sayın 
Tokgöz? Burada. Sayın Bağcıoğlu? Burada. Sa
yın önür? Burada. Sayın Acar? Burada. Sayın 
Aygün? Burada. Sayın Çerçel? Burada. S&yın 
Bir? Burada. Sayın Uğrasızoğlu? Burada. Sa
yın Eken? Burada. Sayın Bemirer? Burada. Sa
yın özer? Burada. Sayın -Silivrili? Burada. Sa
yın Adalı? Burada. Sayın Boğan? Burada. Sa
yın Uzunoğlu? Burada. 

Şimdi efendim, biraz önce gündemin 6 ncı 
sırasındaki, Trabzon Cumhuriyet Senatosu Üye
si Ömer Hocaoğlu ile Konya 'Milletvekili özer 
Ölçmenin, yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış 
olduğu kredilerin temin edilişinde ve yatırım 
indiriminden istifade ettirilmesinde, Beş Yıllık 
Kalkınma Plânına aykırı hareket ettiği ve bu 
fiillerin, Türk Oeza Kanununun 240 ncı madde
si kapsamına girdiği iddiası ile eski Başbakan 
hakkında, bir Meclis Soruşturması anılmasına 
dair önergesi ile 16 Numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporunu açık oylarınıza arz 
edeceğim. 

'Soruşturma açılması isteminde bulunan öner
ge üzerine tanzim edilmiş bulunan 16 Numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu, bir 
soruşturma açılmasına ve ısoruşturma (komisyo
nu kurulmasına lüzum ve mahal olmadığına 
ekseriyetle karar vermiştir. 

Şimdi, bu açık oylamada rapor kabul edilir-
ıse soruşturma aç^hnıyacaktır. Binaenaleyb so
ruşturma açılmasını istemeyenler beyaz kabul 

oyu verecekler, raporu reddedenler, yani soruş
turma açılmasını ve bir soruşturma komisyonu 
kurulmasını istiyenler kırmızı ret oyu verecek
lerdir. Rapor reddedilirse soruşturma açılmış 
ve bir soruşturma komisyonu kurulmasına ka
rar verilmiş olacaktır. 

Kabul veya reddin dışında çekinser olanlar, 
yeşil çekinser oyu kullanacaklardır. Kupa kür
sünün üzerine konulacaktır. Kupa.. (A. P. sıra
larından «isim okunsun» sesleri) Esami okuna
rak mı efendim? («Evet, evet» sesleri) Kupa 
ile çabuk yapardık; peki, esami okunarak ya
pılması istenince mecburuz öyle yapmaya za
ten efendim. 

Hangi seçim çevresinden oylama işlemine 
başlıyacağımıza dair ad çekiyorum. - Bekir Sıt
kı Karaoaşehir. Eskişehir MilletveMlerinden 
başlıyacağız efendim. 

Tekrar ediyorum, raporun kabulü soruştur
ma açılmasının reddi demektir, yani komisyon 
kurulmıyacak demektir. Raporun reddi ise, so
ruşturma açılmasının kabulü, yani soruşturma 
komisyonu kurulacak demektir. Çektiğimiz 
kur'a gereğince, Eskişehir Milletvekillerinden 
oylamaya başlıyoruz efendim. 

(Eskişehir Milletvekillerinden başlanarak 
isim okunmak suretiyle oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış sayın üye? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir efendim. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Açık oylama sonucunu arz edi
yorum, efendim; 

Eski Başbakan iSüleyman Bemirelln, yakın
larına ait ORMA Anonim Şirketine ait kredi te
mininde ve Özel Yükseliş Kolejine yatırım in
dirimi uygulanmasında görevini suiistimal etti
ği iddiası üzerine; kurulan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunca 
hazırlanan ve soruşturma açılmasına lüzum ve 
mahal olmadığına dair, 28 . 7 . 1971 tarihli, 
9/16 esas ve 11 karar numaralı rapora verilen 
oyların sonucu : 
> Oylamaya 484 sayın üye katılmış, 108 kabul, 

370 ret, ve 6 çekinser oy kullanılmıştır. 
Bu suretle Soruşturma HazırUk Komisyonu

nun; soruşturma açılmasına lüzum ve mahal 
olmadığına ve bir soruşturma komisyonu kurul
masına lüzum olmadığına dair raporu reddedil
miş, yani soruşturma açılması ve bir soruştur-
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ma komisyonu teşkili hususu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısınca kararlaş
tırılmıştır. 

Sayın üyeler, 'bu suretle soruşturma komis
yonu kurulmasına karar verilmiş 'bulunmakta
dır. Şimdi Birleşik Toplantı İçtüzüğümüzün 
maddeleri gereğince, üye sayısı 6 ilâ 16 arasın
da ve Cumhuriyet Senatosu ile, Millet Meclisin
den eşit sayıda üyelerden müteşekkil bir soruş
turma komisyonunun kurulması gerekecektir. 

Bunun için, Başkanlık olarak hesap yaptık; 
Anayasanın 85 nci maddesi ve uygulanan usul
ler gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi ola
rak ve birleşik toplantıdaki Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin siyasi parti gruplarının kuv
vetlerini ve birbirlerine oranlarını hesapladık. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün em
ri olarak 6 ilâ 16 üyeden kurulması gereken ko
misyonda hem her siyasi parti grupunun tem
sili, hem 'de kuvvetleri oranında temsili için 14 
üyeden kurulması gerekmektedir. Yani, 7 si se
natör, 7 si milletvekili olacak. Yapılan hesaba 
göre; Adalet Partisi 8, Cumhuriyet Halk Par
tisi 4, Demokratik Parti 1 ve Millî Güven Par
tisi 1 üye verecektir. Şimdi bu yapılan hesaba 
gftre, soruşturma komisyonunun arz ettiğim sa
yılarda 14 kişiden kurulması... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletveki
li) — Sayın Başkan, nispetleri bir daha rica 
edebilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, niöbetleri hesabettik, 
tdkrar arz edeyim : 

Adalet Partisinin 88 senatör, 224 milletve
kili, yekûn 312 üyesi vardır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yüzde oranı 65,81, vereceği üye 
adedi 7,81 dir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 34 senatör, 140 
milletvekili, yekûn 174 üyesi vardır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki oranı % 31,12, vere
ceği üye adedi 4,35 tir. 

Demokratik Partinin 8 Senatör, 41 milletve
kili,' yekûn 49 üyesi vardır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki yüzde oranı 8,76, vereceği 
üye adedi 1,22 dir. 

Mîllî Güven Partisi Grupunun 10 senatör, 14 
milletvekili, yekûn 24 üyesi vardır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki yüzde oranı 4,29, ve
receği üye adedi 0,60 yani 1 dir. 

Tamsayılardan ve büyük kesirlerden başla
nınca 8 Adalet Partisi, 4 Cumhuriyet Halk Par
tisi, 1 Demokratik Parti, 1 Millî Güven Partisi 
oluyor. Esasen, diğer bütün komisyonlarda ve 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunda da aynı 
oran uygulanmıştır. Mevcut bu raporu tanzim 
eden komisyon da 14 kişiden kurulmuştur. Yap
tığımız hesap da bunu ortaya koymaktadır. 

YUSUF ZIYA YAĞCI (Ankara Milletve
kili) — Sayın Başkan, 16 kişilik komisyon ol
ması halinde grupların yekdiğerine karşı olan 
kuvvet oranları... 

SRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— Sayın Başkan bir hususu arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay önde bir arkadaş 
konuşuyor; müsaade (buyurun size daha sonra 
söz vereyim, efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletve
kili) — Türkiye Büyük Millet Meclisi mevcu
duna karşı oranlan itibariyle 16 rakamı tam 
olarak temsil imkânını vermektedir. 

• BAŞKAN — 16 ya göre yapmadık; faizim 
yaptığımız hesap 14 tür. O zaman bu rakamlar 
tutuyor. Bundan evvelki tatbikat da budur. 
Eğer, buna itirazınız olursa, o zaman şimdi he
men 16 ya göre... 

KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — 
Efendim, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Kemal Demir, Sa
yın Sırrı Atalay daha evvel söz istedi, müsaade 
Ttmyurun kendilerine önce söz vereyim. 

Sayın Atalay, buyurun yerinizden veya bi
raz ileriden duyacağım şekilde beyanınızı yapa
bilirsiniz. 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— Söz istiyorum. 

!BAŞKAN — Bu konuda söz istiyorsunuz?.. 
SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars üyesi)— 

Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (0. Senatosu Kars Üyesi)— 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın üyeleri, 
Sayın başkanın, soruşturma komisyonunu 

teşkil edecek üyeler için göstermiş oldukları 
hesapların tartışmasını, sanırım daha önceki, 
yani 16 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu sırasında da burada tartışmış idik, 
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Hesaplar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin tamsayısına göre sayın Başkanlıkça 
alınmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tamsayısı 633 tür. Sayın Başkanın hesapları 
grupları kapsamaktadır ve bu tartışma Ada
let Partisi oylarının çoğunluğu ile alınmış bir 
karar idi. Bir içtüzük... (A. P. sıralarından gü
rültüler ve anlaşılmayan müdahaleler.) 

Bitti mi?... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyiniz.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ne dediğimi 
bilmem anlayabildiniz mi? 

Daha önce tartışılmış... (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ataîay siz şu hesaplar 
üzerinde buyurun efendim. Efendim, lütfen 
efendim; bir dinleyelim bakalım. Başkanlık 
her halde cevabını verecektir. Sabırla, sükûnet
le bir dinleyelim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — O zaman 
iki görüş ortaya atılmıştı. Birisi, şimdi sayın 
Başkanın ifade ettiği; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tüm ısayısı karşısında (hesap değil de, 
yalnız siyasi parti gruplarını alıp, bağımsızları 
ve Cumhuriyet Senatosunda bulunan diğer 
grupları hesabetmemek üzere, soruşturma ha
zırlık komisyonunun kurulması idi. Bu karar 
alındığında, -dikkat buyurun- yalnız Adalet 
Partisinin oyları ile alınmış idi. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili)— 
Güven Partisi de iştirak etti, sadece biz de

ğil. 
SIRRI ATALAY (Devamla).. — Ve bir kı

sım Güven Partisi oyları ile. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir dakiki.. 
SABRİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili)— 

Güven Partisi de dâhil beyefendi, zabıtlar bu
rada. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin ben 
şunun bir sonunu tamamlayayım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu karar 
üzerine... 

FUAT AVCI (Denizli Milletvekili) — Bir 
karar almacaksa, yaz. 

BAŞKAN — ıSayın Avcı lütfen efendim, 
müdahale etmeyiniz. Efendim, hatibi konuştur
muyorsunuz. 
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FUAT AVCI (Denizli Milletvekili) — Yaz
sın sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Avcı, efendim yazmak 
usulü var mıdır? 

Usulüne uygun olarak söz aldı. Niçin sabır
sızlanırsınız yani?... AP sıralarından gürültü
ler.) 

FUAT AVCI (Denizli Milletvekili) — Sa
bahtan beri burada oturuyoruz. 

BAŞKAN — Ben de oturuyorum burada. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu karar 

üzerine Soruşturma Hazırlık Komisyonu teşkil 
edilmiş idi. Aslında bu karar, yeniden gözden 
geçirilmesi gereken bir karardır. Bu karar, her 
ne kadar yazılı olmıyan bir İçtüzük anlamında 
ise de, Genel Kurul bu kararından, talep üzerine 
daima geri denebilir ve hukuk açısından geçer
li olan asıl bir kararı tanzim edebilir. Bu karar 
da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm üyele
rinin bütün faaliyetlere iştirakidir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin grup teşkil 
edenlerinin bir kısmını Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yargı niteliğindeki faaliyetlerine iş
tirak ettirmemek doğru olmadığı gibi, bağım
sız üyeleri de saymamak ve hesabettiğimiz tak
tirde, bu sayılamama içerisinde münhasıran 
Adalet Partisi Grupuna fazla yer temin etmek
ten öteye hukukî bir anlam taşımaz. (AP sırala
rından gürültüler.) 

Şayet, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin tümü karşısında hesabedildiği taktirde 
14 olsa dahi, Adalet Partisine ancak 7 üye dü
şebilir. Geri kalan 7 üye, siyasi parti grupları 
ile, siyasi parti grupu olmıyan, ama içtüzükle
rine göre grup kurmuş olan, örgüt şeklindeki 
siyasi faaliyet yapabilen gruplara ve bağımsız
lara verilebilecektir, işte, bu yargı niteliğindeki 
kararda mevcut noksanlık yüzündendir ki, tar
tışmalar devam edip gitmektedir. Kaldı ki, 14 
karşısında Adalet Partisine 8, diğer gruplara 
6 üye verildiği zaman; Adalet Partisinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi önündeki oranı ve 
farkı bugünkü kadar fazla da değildir. Adalet 
Partisinin o zaman Cumhuriyet SenatosundaM 
üye sayısı 96 nın üstünde, Millet Meclisi üye 
sayısı da 230 un üzerinde idi. Bugün bu oran
ların düşmesine rağmen, Adalet Partisi, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin Cumhuriyet Senato-
sundaki iki grupun iştiraki olmaksızın ve ba
ğımsızlar da hesaba katılmaksızın sadece oy 
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çokluğu ile komisyonlarda daha çok üye temini 
yoluna gitmektedir. Muhterem arkadaşlarım, bu 
husus sakıncalıdır. Bu sebeple, bir önerge tak
dim edeceğiz, önergemizde, komisyon üye sayı
sının 16 olması ve Türkiye Büyük Millet Mecli
si tüm sayısı karşısında siyasi parti grupları 
ile bağımsızların oranlarına göre Soruşturma 
Komisyonunun teşkil edilmesi istenmektedir. 

Çünkü, bugün gerçek olan durum şudur ki, 
Adalet Partisi tüm sayı karşısında % 50 nin al
tındadır. Ancak, haksız demiyorum ama, hu
kuk kurallarının dışında görülmesi mümkün 
olan bir oy çokluğu kararı ile alınmış bir şekle 
göre, Adalet Partisi % 50 nin aşağısmdaki bir 
durum ile, komisyonda % 55 ile temsil edilmek 
isteniyor. Bu, hukuk kurallarına ve Anayasanın 
84 ncü maddesindeki kuvvetler oranına uygun 
düşecek midir? Kuvvetleri oranı demek, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin diğer üyelerinin, 
yargı niteliğindeki faaliyetlerden uzak düşmesi 
anlamına gelir mi ki, % 50 nin aşağısmdaki bir 
oranla Adalet Partisi, yargı niteliğindeki soruş
turma komisyonunda % 55 oranında temsil edil
mek isteniyor. Böyle bir temsilde, her şeyden 
önce Adalet Partisi Grupunun ve yetkililerinin 
bu haklarından feragat etmeleri gerekir idi. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) Çünkü, yargı 
niteliğindeki bir kararda karar, yargıç değil... 

SABRİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Dâva ne oldu, dâva?... Onu söyle sen. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sükû
netle dinleyin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — . . . Taraf
sızların ve karşıda olanların, ekseriyet teşkil 
edeceği veyahut eşit olacağı bir komisyonun 
gücü ile, Adalet Partisinin çoğunlukta olmadığı 
halde, tüm sayı karşısında çoğunluk olmadığı 
takdirde, sadece bağımsızları ve diğer grupları 
bir tarafa iterek verilmiş bir çoğunluk kararı 
ile, yargı niteliğindeki bir komisyonda % 55 ilâ 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, önerge vereceği
nizi beyan buyurdunuz, lütfen toparlayın efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sükûnet bu
lurlarsa konuşurum tabiî. Yoksa beklerim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) -
Aynı şeyleri 10 defa tekrar ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sakin olun. Eli
mizde karar var, biz de Başkanlık olarak ne
den bu hesabı yaptığımızı izah edeceğiz. Sabirla 
dinleyiniz lütfen, bu saate kadar geldik. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Cumhuriyet 
Senatosu Adıyaman Üyesi) — Hep aynı şeyler 

• Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bana cevap 
vermeyiniz Sayın Turanlı. Ben size sükûnet tav
siye ediyorum, dinleyiniz diyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın De
mirci, konuştukları zaman, «Her yerde, her za
man, herkese hesap vereceğim.» cümlesini tam 
altı defa tekrar etti, tam altı defa... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, ne alâkası var 
bunun?.. (A. P. sıralarından gürültüler ve an-
laşmııyan müdahaleler.) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kıymetli ar
kadaşlarım, bağırmakla, birbirimize... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, kurulacak soruş
turma komisyonunun üye sayısı 14 - 16 ve par
tilerin oranları meselesinin esası karara bağ
landı. Siz bunu çok iyi bilirsiniz... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, karar her zaman. dıeğiştMlebiMr. Şartlar 
değişince, kararlar değişebilir, şartlar değişmiş, 
Adalet Partisi... 

BAŞKAN — Beş dakika evvel aldığımız ka
rardan bahsediyorum Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet. 
Şimdi, kıymetli arkadaşlarım, şunu ifade et

mek istiyorum: Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu yargı niteliğinde değildir, Soruşturma ko
misyonları ise yargı niteliğindedir. Yargı nite
liğindeki komisyonun güçlü, itirazsız, (Dikkat 
buyurun - güçlü , itirazsız) olabilmesi için mü
nasip mutabakata hep beraber gidelim ve bunda 
Parlâmento güçlü çıkabilsin. Bunu istiyorum, 
fakat oy çokluğu ile verdik bir karar, değişmeye 
rağmen ısrar edeceğiz, derseniz... (A. P. sıra
larından gürültüler, anlaşılmıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, biz hep kararları 
öyle alıyoruz... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — E, bırakmı
yorlar Sayın Başkan. Bırakmıyorlar. Bıraksın
lar... 

BAŞKAN — Sis de mütemadiyen oy çokluğu 
ile alınan karardan bahsediyorsunuz. Ben de 
şaşırdım, kararı nasıl alacağım acaba diye. 
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(A. P. sıralarından gürültüler, «Aynı şeyleri 
tekrar ediyor.» sesleri) Efendim lütfen müda
hale etmeyin. 

Buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Fikirlerimi 
ifade ediyorum. Kargı fikri ifade ettiğiniz tak
dirde sabırla dinliyeceğim, ama ne olur?... Mü
nasip mutabakatlar Parlâmento kararlarından 
da üstündür ve Parlâmentoya güc verir. Bu se
bepte Adalet Partisi Grupumdam özellikle rica 
ediyorum; Soruşturma Komisyonunu eşit sayıda 
ve orana uygun kurma hususunda titizlik gös
tersin. Yıllardan beri devam ©den konuyu bu 
açı içerisinde sonuçlandıralım. Bunu istemenin 
sabırsızlıkla, tekrarla ilgisi yok muhterem ar
kadaşlarım. 

Parlâmentolarda bir anlayış noktasına gele
bilmede fedâkârlıkların ve beraber olmanın sa-
yılmıyacak kadar büyük faydası vardır. 

Saygılar. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Sırrı Ata-
lay Türkiye Büyük Millet Meclisince biraz önce 
kurulması kararlaştırılan Soruşturma Komisyo
nuna seçilecek üye sayısının tesbiti ve siyasi par
ti gruplarımnı kuvvetleri oranının hesaplanma
sında Türkiye Büyük Millet Meclisinin... (Millet
vekilleri ve senatörler arasında karşılıklı konuş
malar) Efendim, izahatı da dinlemek sabrını 
göstermiyorsunuz. Müsaade edin de arz edeyim. 

Sayın Atalay konuşmasında, biraz önce ku
rulması kararlaştırılan Soruşturana Komisyo
nuna Türkiye Büyük Millet Meclisinden seçile
cek üye sayısının ve bunların parti gruplarına 
ve onların kuvvet oranlarına göre adetlerinin 
tesbitinde yapılacak hesapta; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üye tamsayısının esas alınması 
gerektiği tezini müdafaa etti. 

Halbuki, 15 . 7 . 1970 tarihli 18 nci Birleşim
de bu mesele konuşulmuş, bu oranların tesbitin
de siyasi parti gruplarının birbirine karşı kuv
vet ölçüsü tâyin edilmek maksadı ile siyasi parti 
grupları üye sayılarının toplam rakamı mı, yoksa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısı mı 
esas tutulur, hususlarında yapılan görüşmeler
den sonra, bu oranların tesbitinde siyasi parti 
gruplarının biribirine karşı kuvvet ölçüsü tâyin 
edilmek maksadı ile siyasi parti grupları üye 
sayılarının toplam rakamı oran hesabına esas 
tutulur, hususu kabul edilmiştir. Ben Türkiye 
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Büyük Millet Meclisinin şu kararına istinaden 
hesap yaptım, bir. 

Bumdan iöncıe ide komisyonlar da aynı hesabı 
yaptık. Ayrı ayrı meclislerde karar aldık. Mec
lis Başkanlık Divanı üyelerinin siyasi parti 
gruplarına dağıtılmasında kuvvet oranını böy
le nesabettik; bu seme, bundan evvelki sene ve 
ondan evvelki sene. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, bun
dan evvelki sene, kuvvet oranının siyasi partal 
gruplarının kuvvetlerinin birbirlerine olan ora
nına değil, üye tamsayısının oranına göre ya
pılması lâzımıdır, (teziyle Anayasa Mahkemesin
de ıdava açtı. Anayasa Mahkemesi de bu dava
yı reddetti, ama şu şekilde reddetti, bir yanlış 
anlama olmasın. Bu karar esasen kalkmıştır* 
Ondan sonraki senelerde hâlen yürürlükte ol
mayan bir karara bakılmazdı, yani esasa girme
den usulden bozdu. Onu da reddetti, o karar 
da çıktı Resmî Gazetede. 

Onun için muhterem arkadaşlarım, ben Sa
yın Sırrı Atalay'ım söylediği gibi değil, Türki
ye Büyük Millet Meclisi birleşik .toplantımızın 
biraz önce okuduğum kararma uygun muame
le yapıyorum. Karar budur. 14 üyeden kurula
caktır; 7 senatör, 7 milletvekili. Eşit olacaktır 
efendimi. 

OOŞKÜN KARAGÖZOĞLÜ (izmir Millet
vekili) — Niye 14? 

BAŞKAN — 14 de oranlar tutuyor. «Niye 
14» diyor Sayım Goşkun Karagözoğlu. Bîr ke
re daha onu iarz ve izaha çalışayım, 

12 de oranlar tutmuyor. 6 dan Ibaşhyomz 
yukarıya doğru gidiyoruz. Matematiükte asgari 
müşterekler var ya, isjtle oraya geliyoruz, 14 he
sabında siyasi parti gruplarımın birbirine kuv
vet oranı, parti gruplarının yekûn teşkil eden 
o kuvvetim içindeki yerini 14 sayısı tam karşı
lıyor. Okudum biraz evvel: Birimim 7, 81. Biri
mim 4, 35. Birlimin 1, 22.. Birimim 0, 60. 1-1-4-8 
üye ile temsil olunuyor. Hem Anayasa Mahke
mesinin kararına ve onun gerekçesine uygun 
olarak her siyasi parti grupu giriyor, hem de 
kuvvetleri oranımda temsil olunuyor. İBu hesa
bın yanlış olduğuna dair bir iddia varsa, onu 
da dimüyelm... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Amkara Milletveki
li) — Var Sayım Başkam. 

BAŞKAN — Buyurum Sayım Yağcı. 
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YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletveki
li) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Evvelâ bir hususu açıklamak isterim. Sayın 
Başkanın okuduğu karar geçen sene Meclis 
Başkanlık Divanının terekküp tarzı müzakere
leri sonucunda aknmıştır ve bu Meclis Başkan
lık Divanının terekküp tarzı ve bu divandaki 
görevlerin etki nisbetleri nazara alınırken... 

BAŞKAN — iSayın Yağcı, müsaade ©demli
siniz? Benim okuduğum karar Başkanlık Diva
nı ile ilgili değil, komisyonların teşkiliyle ilgi
lidir. Yanlış olmasın diye hemen müdahale et
tim. 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Devamla) — O za
man da bu konu konuşulmuştu, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, değil. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısı kararı 
efendim. 

YUSUF ZtYA YAĞCI (Devamla) — Şimdi, 
o zaman da Güven Partisinin iştirakiyle böyle 
bir karar, Adalet Partisinin oy çoğunluğuna 
istinaden alınmıştı, bizim itirazlarımıza rağ
men... (AP sıralarından şiddetli gürültüler, an
laşılmayan müdahaleler.) 

(Değerli arkadaşlarım, hiç olmazsa birer birer 
söyleyin M, ne söylediğinizi anlayıp cevap ver
me imkânına sahip olayım. Anlıyamıyorum. 

Şimdi sayın Başkanlığın yaptırdığı hesap
lara göre... 

•GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — 
Ayıp ayıp... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Ayıp 
olan bir şey varsa, burada kelimelerin üzerine 
tekrar tekrar basa basa söylüyorum, hakkım
da tahkikat açın dedikten sonra, komisyondaki 
üye nisbetlerine ve sayılara sığınmaktır. Ayıp 
olan budur. (AP sıralarından gürültüler) 

Değeri arkadaşlarım, 
Ben sayıların 16 rakamında... (AP sıraların

dan anlaşılmayan müdahaleler) Müsaade bu
yurun eefendim. 

Sayın Başkanlık bir hususu sordu. 14 raka
mında grupların yek diğerine karşı oranlarının 
ıen güzel şekilde temsil edildiğini ileri sürerek, 
bundan başka bir rakamda daha âdil bir tem-
isil mümkün oluyorsa, buna bir itiraz varsa, bu 
itirazınızı söyleyin dedi. Bu itirazımı söylemek 
üzere söz aldım. Müsaade ederseniz bu itirazımı 
anlatacağım. Yaptığınız sataşmalarla sadet dı-

I şma çıkmama sebep oluyorsunuz. (AP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin 
lütfen. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, sayın Başkanlık, yaptırdığı 
hesaplara göre, Adalet Partisi nisbetinin 
% '55,81 olduğunu 'bildirmiştir. Müflıeıt Meclisin
deki 222 sayısına karşı 224 olarak bildirilmesi 
Başkanlık Divanına Adalet Partisi Grupu tara
fından, vâki olan iki ayrılmanın bildirilmeme-
smden ileri geldiğini geçmiş celselerde öğren
dik, fakat neticeye pek müessir olmadığı için 
burma üzerinde durmuyorum. 

633 tam sayısı vardır, Türkiye Büyük Mil-
j let Meclisinin. Şayet bağımsız senatör ve mil

letvekillerini hesaba katmıyacak olursak, Ada
let Partisinin nisbeti % 55 küsur, Cumhuriyet 
Halk Partininki % 31 küsur, Demokratik Par-
tininki % 8,76, aşağı yukarı % 9 a yakın bir 
nisbet ve Bîillî Güven Partisinin nisbeti de ar
tan kısım oluyor, tanı sayıyı bulmuyor, fakat 
dikkat edilecek bir nokta var. Bu hesaplar ya
pılırken, daima ve daima nisbetler, Millî Gfü-
vsn Partisinin Anayasa gereğince her komis
yonda temsil edilmesi mecburiyetinden do-

ı ğan ve sayısı itibariyle tam sayıya iblağ edil-
miyen nisbetler, daima çoğunluk partisine kar
gı daha as sayıda olan diğer grupn bulunan par
tilerden çıkarılma gayretine düşülüyor. Bu 
nisbetler dikkate alınırsa açıkça görülmekte
dir ki, komisyon sayısı 16 olarak tesbit edil
diği takdirde,, ister bu nisbeti alalım, ister tam 
sayı nisbetini alalım, çok daha âdil ölçüler içe
risinde temsil imkânı vardır, arkadaşlar. 

Şimdi, muhterem Başkanlığın yaptırdığı 
yüzde nisbetlerini okuduk. Bir de tam sayıya 
göre yapılan nisbetleri okuyalım. Buna göre, 
Adalet Partisinin senatör ve milletvekili yekû
nunun tam sayıya oram % 49 a yakın bir nis-
bettir. Ben bunu % 49 olarak kabul ediyorum, 
hattâ % 50 diyorum. Adalet Partisinin % 50 
oranına kargılık Cumhuriyet Halk Partisinin 
oram % 27,60 civarındadır. Demokratik Par
tininki % 8 civarındadır. Bu nisbetler Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin mevcut sayısı itiba
riyle böyledir. 

. Hasıl ki oylama sırasında ret veya kabul di
ye müstakil milletvekillerinin mevcudiyeti ka-

| bul edilmektedir, Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisi üyeleri olduğu kabul edilmektedir, siyasal j 
çalışmalara i-ştirak etmeleri kabul edilmekte- ı 
dir. O takdirde bu müstakil senatör ve mil- j 
letvekili arkadaşlarımızın da varlıkları Türki- j 
ye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek ken
dileri daima hesaba alınacaktır, alınmak mec
buriyeti vardır. Buna göre hesabederssk, % 49 
u % 50 olarak kabul ettiğimizde, 18 sayısına 
göre, 8 üye ile Adalet Partisi Komisyonda tem
sil edilecektir, ki tam sayısını almaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin nisbeti % 27,50. 
Elinize kağıdı kalemi alın, % 27,50 nisbeti he-
sabedin. 1/3 ten biraz aşağı düşmektedir. 16 
rakamının 1/8 ten aşağı olan sayısı 5 tir, ar
kadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisinin 1/3 in 
altındaki 5 rakamını, üye sayısı olarak, iste
mesi en tabiî hakkıdır. 

ABDüLKADtR ÖEMEN (Mardin Milletve
kili) — Anayasanın 85 nci maddesini okuyun
ca anlarsın. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Anayasadaki nisbetler ko
nusunun münakaşasını çok yaptık. O zaman gö
rüşlerimizi söyledik. Anayasadaki, siyasi parti
lerin kuvvet oranlarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin mevcuduna oranla mı hesabedilece-
ği, yoksa birbirlerine oranı mı dikkate alına
cağı hususunu çok münakaşa ettik, burada. 
Biraz evvel konuşan değerli arkadaşım Sırrı 
Atalay'da bu ciheti size izah etmeye çalıştı, 
ama ben Sırrı Atalay Arkadaşımın bu konu
ya, ışık tutmuş olduğu mülâhazasiyie, tekrar 
gelmek istemiyorum. Aslında Anayasanın âmir 
hükmü, partilerin Türkiye Büyük Millet Mecli
sindeki kuvvet oranlarıdır. Yoksa müstakil 
milletvekillerini ve müstakil senatörleri hiç he
saba katmadan, grupu olan partilerin birbirle
rine oranları meselesi değildir. 

SSYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — 
Anayasa öyle diyor. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Anaya
sayı o şekilde anlıyorsunuz, bir zaman gelir 
başka türlü anlarsınız inşallah. 

Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz 
konuşmamı bitireceğim. 

Şimdi, her iki halde de sizin kabul ettiğiniz 
nisbetleri de ele alsak, benim arz ettiğim nisbet-
leri de ele alsak, komisyon üye sayısının 16 ya
pılması halinde bütün gruplar tam olarak ada
let ölçülerine ve nisbetlere daha yakın olmak 
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üzere temsil edilme imkânına kavuşacaklardır. 
14 rakamı, hiç bir zaman nisbeti tutmamaktadır. 
Demokratik Parti grupunun sayısını dikkate 
alın, Adalet Partisi grupunun sayısını dikkate 
alın, sekize bir olarak ifade ediyorsunuz. Sekize 
dört hesap ediyorsunuz. Adalet Partisi grupu, 
Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Millet Meclisi 
grupunun tam iki misli değildir arkadaşlar. 174 
milletvekili ve senatörü vardır, Cumhuriyet Halk 
Partisinin, Adalet Partisinin milletvekili ve se
natör sayısı 310 dur. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (C. Senatosu istan
bul üyesi) — 312 beyefendi. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Başkan
lığa bildirirseniz 310 olduğunu anlamış oluruz, 
hep birlikte. 310 rakamı hiçbir zaman 174 raka
mının iki katı değildir. Eğer riyazi bir hesap 
yapıyorsak, hiçbir zaman iki katı olamaz. 174 
rakamının, 310 rakamının yarısı olduğunu do
laylı yollardan ispat etmeye kalkmak, komisyon 
sayısı ile meseleyi halletmeye kalkmak demek
tir. Bu da burada kürsüye vura vura meydan 
okumayı neticesiz kılmakta, sebepsiz kılmakta, 
mânâsız kılmaktadır arkadaşlarım. 

Saygılar sunarım. 
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 

Acı gelmiş sana. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletve

kili) — Sen neye inanacaksın parlâmentoya 
inanmıyorsun da? Sahtekâr be. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu... Sayın Yağ
cı... 

KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Sa
yın Başkan, sayın Yağcı ne yapıyor? 

BAŞKAN — Efendim, oraya da müdahale 
ettim. Sayın Demir, ben size bir şey sorayım. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletveki
li) — Sayın Başkan, bana sahtekâr dedi. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale ettim. Siz 
duymuyorsunuz, dinlemiyorsunuz. Sayın Kırat
lıoğlu dedim, Zabıtlara bakın. Siz de cevap ve
rince döndüm size söyledim. Kemal Demir beye 
ne oldu, bana hitabetti, onu da anlamadım. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletveki
li) — Sayın Başkan, ben, hesap vermek duru
munda olan bir insan değilim. 

BAŞKAN — Kim söyledi? Usul için kürsü
ye çıkıp esas hakkında konuşmayın. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletveki
li) — Sayın Kıratlıoğlu o mevkidedir. 
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ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletveki
li) — Sen kim oluyorsun? Senin sülâlende acaba 
benim kadar namuslu insan var mı? 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu... Sayın Kı
ratlıoğlu... Sayın arkadaşlar... Sayın Kıratlıoğ-
lu... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletveki
li) — Senin ne olduğunu umum müdürlüğünden 
biliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kubilây İmer buyurun 
efendim. Sizden bilhassa rica edeyim. Şu sayı 
üzerinde ve usul hakkındaki mütalâalarınızı bu
yurun efendim. 

M. KUBÎLAY İMER (Konya Milletvekili) 
— Hayhay efendim. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri ve 
senatörler; gecenin bu saatinde usul mevzuun
da bir yanlışlık yapmıyalım gerekçesi içerisinde 
düşüncelerimi kısaca arz etmek istiyorum. Bu 
yolda Başkanlığa vermiş bulunduğum bir de 
takrir mevcuttur. Burada mevzu şuradan doğu
yor. Soruşturma komisyonunun üye sayısının 6 
ilâ 16 arasında olacağı Birleşik toplantı İçtüzü
ğünün 16 nci maddesi hükmüdür. 

Diğer taraftan, Anayasanın 85 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası aynen şöyle söylüyor: «İçtü
zük hükümleri, siyasi parti gruplarının, meclis
lerin bütün faaliyetlerine {kuvvetleri1 oranında 
katılmalarını sağlıyacak yolda düzenlenir.» Şim
di, Anayasanın bu açık hükmünü de gözden ge
çirdikten sonra, Birleşik Toplantı İçtüzüğün 3 
ncü maddesinin 2 nci fıkrasına göz atmak gere
kir kanaatindeyim. Diyorki, «Hiç bir siyasi par
tiye mensup olmıyan üyeler de, Anayasanın 
münhasıran siyasi parti gruplarına tanıdığı 
haklara sahipolmamak şartiyle, kendi araların
da gruplar kurabilirler; bu grupların üye sayısı 
da ondan az olamaz. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı- grupların üyele
ri, Genel Kurul salonunda, Cumhuriyet Senatosu 
üyesi ve milletvekili farkı gözetilmeksizin, ken
dilerine ayrılan yerlerde bir arada otururlar. 
Gruplara dâhil okuyanlar için de ayrı bir yer 
ayrılır. «Böylece grupların, siyasi partilere ve
ya siyasi parti olmamakla beraber grup teşkil 
edenlere ait olduğu ciheti belirtilmiş ve son fık
rada» gruplara dâhil olmıyanlar içinde ayrı 
bir yer ayrılır, «denilmek suretiyle gruplara dâ
hil olanların da kendi gruplarını temsil edecek 

şekilde ayrı ayrı oturaduğunu kabul etmek su
retiyle, birleşik toplantıda Millet Meclisinde 
ele alınan hususların aynen ortaya konulanııya-
cağı açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer taraftan, Mec
lisimizin İçtüzüğü bu mevzuda sarahate sahip 
değil ama, Senato İçtüzüğüne göre müstakil, ya
ni siyasi partiler dışında grup teşkil edenlerin 
başkanlık divanına katılma hakları vardır ve 
halen başkanlık divanında üyelik de yapmakta
dırlar. Öbür taraftan, burada birleşik toplantı 
olarak vazife gördüğümüz sırada, gerek sıkıyö
netim gibi mevzuların, gerek soruşturma mev
zularının görüşülmesinde bu gruplara söz hakkı 
da tanınmaktadır, grup olarak. O halde, bunla
rın grup olarak hesaba katılmamasına Birleşik 
Toplantı İçtüzüğüne, diğer taraftan İçtüzüğüne 
göre imkân yoktur. Öbür tarafta belirttim o ci
heti. Meclis İçtüzüğü bu bakımdan sakıttır. Bu 
hususta hüküm yoktur ama, biz halen burada 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak yani Se
nato ile Millet Meclisinin müşterek toplantısı 
durumunda bulunduğumuza göre, bu toplantıyı 
idare edecek olan İçtüzük hükümlerine uygun 
hareket etmek mecburiyeti içerisindeyiz, kanaa
ti içerisindeyim. Ama, bu kanaatim dışında bir 
görüş de müdafaa edilebilir. Buna bir diyeceği
miz yok. Yalnız daha evvel alınan birtakım ka
rarların sonunda olduğu gibi iptali cihetine gi
dilmemesi.. için arzediyorum. Bilhassa şu soruş
turma komisyonunun teşkili mevzuunda burada 
Abdurrahman Güler ve Sinop Milletvekili Hil
mi Biçer arkadaşlarımızın komisyon teşkil tarz
larına, seçim tarzlarına ait hususlarda, bunların 
aynı şekilde iptali gibi bâzı cihetlerin olacağını 
serdetmiş olmalarına da bağlı kalarak, burada 
yapacağımız bir usulî hatanın, biraz evvel veril
miş olan kararın salim bir şekilde neticeye var
masını temin edemiyeceği gibi bir sıkıntı içeri
sinde olmamamız da lâzımdır. 

Bu ölçüler içerisinde, ,burada verilecek ka
rarımızda dikkatle meseleleri incelememiz gere
kir. Şunu söyliyeyim parti olarak, bizim oran
lar mevzuunda, şu kadar oran vardır, bu kadar 
oran vardır diye benden evvel konuşan arka
daşlarımızın ortaya sürdükleri hususlarla alâ
kamız yok. Bunu serdedecek durumda değiliz, 
miktar bellidir parti olarak. Ama, komisyonun 
teşekkül şeklinde daha evvel geçen hususları da 
nazarı itibara almak suretiyle, ki sayın Başkan 
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burada daha evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplantısında alınmış olan kararları mevzuu ba
his etmiştir, bu şekilde bir karara varmak lâ
zımdır. Bunu başka bir şekilde, bir ima kastı ile 
söylemediğimi kabul etmenizi bilhassa rica ede
rek söyliyeceğim. Bâzı kararlarımızın sonunda 
bozmaya kadar gittiğini ve hatâ şu soruşturma 
hazırlık komisyonundan sonra soruşturma ko
misyonunun teşkili meselesinin daha evvelce 
burada müzakere konusu olup_ olmıyacağma 
dair, hatırlatayım, Anayasamla 132 nci madde-
desi mevzuunda verilen bir kararın, Anayasa 
Mahkemesince bozulduğunu bilmekteyiz. Bura
da, dediğim gibi, bir şeyi ima etmek için değil 
ama, yapılacak çalışmaları neticesiz hale sokma
mak için, bu mevzua dikkat etmenizi ve verdi
ğim önerge istikametinde, eğer bu hususu ka
bul eden arkadaşlarım olursa, reylerini o isti
kamette kullanmalarını hassaten istirham eder, 
hepinize hürmetlerimi sunarım efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim evvelâ Sayın Kubi-

lây îmer'in mütalâalarına karşı mütalâalarımı 
arz edeceğim, sonra da hemen kürsüye geldiği 
için iSaym Yusuf Ziya Yağcı'nın burada ifade 
ettikleri bur cümleye cevabı maruzatta buluna
cağım. 

Sayın Kubilây îmer, siyasî parti grupları 
ile birlikte diğer grupların da katılmasını isti-
yen bir önerge vermiştir. Aynı mealde Sayın 
Sırrı Atalay da hem hesabın tüm sayıya göre 
yapılması, hem bütün grupların komisyonlara 
katılmasını sağlamak için hesabın ona göre ya
pılması hususunun karara bağlanmasını iste
mektedir. 

Bir defa Anayasamızın 85 nci maddesi siya
si parti gruplarından bahseder. İçtüzükler öy
lesine tanzim edilecekler M} bütün Meclisin faa
liyetlerine siyasi parti grupları kuvvetleri ora
nında katılma imkânı bulsunlar. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi veya Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğü ile kurulmuş olan gruplar ise siyasi 
gruplardır. Parti grupu değildir. Anayasanın 
emri, hukuk hiyerarşisinde en üstte olduğuna 
göre Anayasanın 85 nci maddesi sarihtir. Siyasi 
parti grupları ancak kuvvetleri oranında bu fa
aliyetlere katılırlar. O sebeple önerge hakkında 
bir işlem yapamıyacağım. 

Aynı şekilde Sayın Sırrı Atalay'm önergesi, 
daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisince 
alınmış karar vardır. Bu karar İçtüzük niteli
ğinde sayılıp, her hangi bir iptal dâvası açıl
mamıştır. Buna paralel Millet Meclisinin Baş
kanlık Divanı ile ilgili aynı paralelde aldığı 
bir karar için Anayasa Mahkemesine iptal dâ
vası açılmış, - elimdeki Resmî Gazetede gerek
çesiyle yazılı Anayasa Mahkemesinin kararı -
bu dâva reddedilmiştir. Binaenaleyh, iki öner
ge hakkında da işlem yapamıyacağım. 

Sayın Yusuf Ziya Yağcı'nın bir beyanına 
arzı cevabetmek isterim. Her nedense Millî Gü
ven Partisinin birden az olan küsurunun Ada
let Partisine doğru temin edilmesi, kazanılması 
yolunda gayret sarf ediliyor ,diyor. Sayın üye
ler, ben şu elimdeki hesap cetvelini burada eli
me aldım. Bu hesabın bir saniyesi ile hiçbir saf
hasında meşgul olmadım. Sadece kontrol ettim. 
Ben bu hesabı, bundan evvel okuduğum karar 
gereğince yardımcı görevlilerime yaptırdım. 
Hesaba itiraz varsa, şu rakam yanlıştır diyebi
lirsiniz. Ama, hesapta gayret aramanıza sadece 
üzüntümü ifde ederim. Hiçbir gayret yoktur. 
Bu hesap çünkü.... y 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara Milletveki
li) — Sayı 16 olursa o hesaba göre de tutuyor. 

BAŞKAN — 16 olursa tutmuyor, diyorlar. 
Binaenaleyh, kurulması kararlaştırılan so

ruşturma komisyonunun 14 kişiden kurulması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
İre... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bu esaslar dâhilinde kurulacak olan 
soruşturma komisyonunun seçimi için Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 12, 14, 18 ve 
22 nci maddelerinden de bahisle siyasi parti 
gruplarından resmî, yazı ile - kimlerin seçilemi-
yeceği bugün de çokça bahis konusu oldu, 
onun için grup idarecisi arkadaşlarımın dikkat 
nazarına arz ediyorum, seçilmesi lâzımgelen ki
şilerden - aday istiyeceğiz. Adaylar gelirgelmez 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısında soruşturma komisyonu üyelerini seçece
ğiz. 

Şimdi, bir hususu daha karara bağlamamız 
gerekiyor. 
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Muhterem arkadaşlarım. Soruşturma hazır
lık komisyonunun kurulması kararı ile birlikte 
bu komisyonun görev süresinin de karara bağ
lanması gerekir. Soruşturma hazırlık komisyon
larının faaliyetlerinden şimdiye kadar edindi-
ğiıriiz tecrübe odur ki, bir ayda bu iş sonuçlan
mıyor. İçtüzüğümüze göre soruşturma komisyo
nu temdit istiyebilir. Şu ana kadar yazılı bir 
teklif de gelmedi. Ben iki aylık bir teklifi uy
gun görüyorum. İki aylık teklife itiraz yok ise, 

soruşturma komisyonu seçimi tarihinden başla
mak üzere, görev süresinin iki ay olması husu
sunu da oylarınıza arz edeceğim. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Görev süresi de iki ay 
olarak kabul edilmiştir. 

Vakit geçmiştir ve evvelce almış olduğunuz 
karar gereğince gündemin bu maddesinin mü
zakeresi tamamlanmıştır. Bu sebeple T. B. M. M. 
Birleşilk Toplantısını kapıyorum. 

Kapanma saati : 03,47 

ı^a^ı 
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Trabzon Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer Hocaoğlu ile Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in 
yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış olduğu kredilerin temin edilişinde ve yatırım indiriminden 
istifade ettirilmelerinde 5 yıllık Kalkınma Plânına aykırı hareket ettiği ve bu fiillerin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesi kapsamına girdiği iddiası ile eski Başbakan hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi ile 16 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu rapo

runun oylama sonucu 
(Reddedilmiştir.) 

üye sayısı : 633 
Oy verenler : 484 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : 370 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 139 

Açık üyelikler : 10 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BlTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

Cumhuriyet Senatosu 
[Kabul edenler] 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

Rifat Öztürkçine 
İZMİR 

Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KONYA 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
î. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Vahap Güvenç 

Millet Meclisi 

ADANA 
Hüsamettin Usilu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Arni Turanlı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Mustafa Maden 

[Kabul 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

AYDIN 
Nahit Meuteşe 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Osıman Tan 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

edenler] 
BURDUR 

A. Mukadder Çiloğlu 
BURSA 

Kasım Önadım 
ÇANKIRI 

Arif Tosyalıoğlu 
ÇORUM 

Yaıkup Çağlayan 
DİYARBAKIR 

Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 

Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsmuet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 
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HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osman özer 
Akgün Silivrili 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Nihad Kürşad 
Şinasd Osma 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 

"Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş ' 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

Akın Ö ad emir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Musa Doğan 

KAYSERİ 
Hayrettin Naldlboğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KOCAELİ 
Cevaıt Âdemoğlu 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 

MALATYA 
ismail Hakkı Şengüler 

MARDİN 
Abdif .kadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır, 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

Cumhuriyet Senatosu 
[Reddedenler] 

ANKARA 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı, 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziva Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca ( 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

SİVAS 
Enver Akova 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Bahri Karakeçili 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu. 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
S. Tekin Müftüoğlu 

İSTANBUL 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akynrt 
Hamdi özer 
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MANİSA 
Doğan Barutçuioğhı 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

Şevket Koksal 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betili 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadfo 
Salâhattin Babüroğlu 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat E ram 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 

Millet Meclisi 
[Reddedenler] 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rızıa Gülüoğlu 
M. Salâhattim Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
HaımJdi Hamamcıoğlu 
Ali ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Aibdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı ı 

İbrahim Cüceoğlu 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpmar 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydm Yalçın 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Kemali Ziya öztürk 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zelki Altunbaş 
Oîhat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet thsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-

dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BOLU 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet Özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Ali NaM Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkahn 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim öinisli 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 
Mehmet Lütfi Söylemez 
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GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen. 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
î. Kayhan! Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Hüsnü Özkan 

ISPAETA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
İsmail Hakkı Tekinel 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Ulikeı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Burhanettin Asutay 
ıM. Hulusi Çakır 

Münir Daldal 
Ali NaıilA Erdem 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözöğlu 
Keım'al Önder 
Ali Naikıi Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
'Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Fcyzioğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
FeyzuTlah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal' Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi En giz 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

I Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

I Mustafa Kaftan 
Ahmet Kara aslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Vehbi Sınmaz 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Önol. Sakar 

MARAŞ 
M. Zokeriya Kürşad 
Veysi Kadı oğlu 
Mehmet özdal 
İbrahim. Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdurrahim Türk 

MUŞ 
Nimet Agaoğlu 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocajkçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RÎZE 
i Hasan Basri Albayrak 

Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
I B. Turgut Boztepe 
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M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 

SÎÎRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
M. Kemal Palaoğhı 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhaın Öztrafc 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Birinctoğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Arail 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Vehbi Melik 
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UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 

İsmet Kapısız 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

Bülent Ecevi-t 
öahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 

Millet Meclisi 
[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Orhan Cemal Fersoy 

MANİSA 
Hilmi Okçu 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 

BURSA 
Saffet Ural 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Cavit Oral 
Şevket Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Kasım Kw>f revi 

ANKARA 
Hüseyin Balan 

Cumhuriyet Senatosu 
[Oya katihmyanlar] 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli (î.) 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arı burun 
(Başkan) 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 

KARS 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Ş°vki A+asagun 

NİĞDE 
Kudret Bajdıan 

RİZE 
O. Meedi Agun 

Millet Meclisi 

Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 

[Oya katılmıyanlar] 
BİNGÖL 

Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

TUNCELİ 
Arslaıı Bora 

URFA 
1. Ete m Karakapıeı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Uçtok 
Ragıp Üner 
Quad Hayri Ürgüplü 

BURSA 
İbrahim Okteım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
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DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ELÂZIĞ 
Ali Kıza Septioğlu 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
FethııUa'h Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
•Şevket Asbuzoğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
T. Hüseyin İncioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 

İÇEL 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
İlhami Sancar 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Şeref Bakşık 
Talât Orhon 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
M. ŞeVket Doğan 
Vedat Âli Özkan 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
•Necmettin Erlbakan 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Mustafa Ok 
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MARAŞ 
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MUĞLA 
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Ali Döğerli 
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TOKAT 
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URFA 
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VAN 
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Fevzi Fırat 
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Yekûn 

Millet Meclisi 
[Açık üyelikler] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

1 
1 

1 
1 
1 

L 

-» 
1 

Yekûn 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

1 NCİ BİRLEŞİM 

12 .11 .1971 Cuma 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DÎVANININ SUNUŞLA
RI 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 
1. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-

tiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Baka
nı Refet Sezgin halandaki önergesini incele
mekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundaki açık üyeliğe seçim. (9/3) 

2. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki anık üyeliklere seçim 
(9/9) 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/15) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GERE
ĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ 
SORULAR 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KA
NUN TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜ
ZÜK TEKLİFLERİ 

6. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİY
LE İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
T. B. M. M. İçtüzüğünün Meclis Soruşturma 
Hazırlık komisyonlariyle ilgili 14 ncü madde
sinin 5 ve 7 nci fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Karma İçtüzük Geçici Ko
misyonu raporu (2/332) (S. Sayısı : 79) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 7 1971) 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
1. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 

bakanlar hakmda evvelce yapılan soruşturma
nın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan iade 
olunan dosyalardan sonuclandırılamıyan (5) 
dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık Komis

yonu raporu (9/2) (Eski Ticaret Bakam Sıtkı 
Yırcalı hakkında) (S. Sayısı : 75) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 5.1971) 

2. — Aydın eski Milletvekili Reşat Özarda'-
nm, Anayasaya aykırı olarak. Devlet kamu 
hizmetlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Ka
nununun 146 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle, 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B . M, M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 5 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/5) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 .1971) 

3. — Kocaeli Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Fatma Hikmet İsmen'in, MİT i kanunsuz ey
lemlere sevk etmek suretiyle görevini kötüye 
kullandığı ve bu fiilin T. C. Kanununun 228 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle, Anaya
sanın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi uyarınca eski Başbakan hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 19 numaralı Sorutturma Hazırlık Komisyo
nu raporu (9/19) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma ta
rihi : 5 .7 .1971) 

4. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, İstanbul Belediye Meclisinin, İstanbul yolu 
güzergâhı ve Boğaziçi köprüsü tasdikli plânı ile 
bu plânı tadilen onaylıyan İmar ve İskân Ba
kanlığının plânını değiştirecek tatbik etmesiyle, 
6735 sayılı İmar Kanununa aykırı hareket etti
ği ve istimlâkler ile açılacak tazminat dâvaları 
dolayısiyle Devleti zarara uğratacağı, bu fiilin 
be Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasiyle, eski Başbakan ve eski Ba
yındırlık Bakanı hakkında Meclis sorutturması 
açılmasına dair önergesi ve 17 numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/17) (S. 
sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 16 . 7 . 1971) 



5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 14 arkadaşının, İslâm dininin 
çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsama
ha ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, hu 
fiilin ise Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiası ile, Başbakan ve es
ki Devlet Bakanı Refet Sezgin ile Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli haklarında Anayasa
nın 90 ncı ve T. B. M. M. içtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesi ve 18 No. !u Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/18) (S.ıSayısı : 80) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 8 .1971) 

6. — Trabzon Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Ömer Hocaoğlu ile Konya Milletvekili Özer Ölç
men'in yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış ol
duğu kredilerin temin edilişinde ve yatırım in
diriminden istifade ettirilmelerinde 5 yıllık Kal
kınma Plânına aykırı hareket ettiği ve bu fiil
lerin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi 
kapsamına girdiği iddiası ile eski Başbakan 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi ile 16 No. lu Soruşturma Hazır
lık Komisyonu raporu (9/16) (S. Sayısı : 81) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 8 .1971) 



Toplantı : 10 
Türkiye Büyük Millet* Meclisi S. Sayısı : 

Trabzon Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer Hocaoğlu ile Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış olduğu 
kredilerin temin edilişinde ve yatırım indiriminden istifade ettirilme
lerinde 5 Yıllık Kalkınma Plânına aykırı hareket ettiği ve bu fiillerin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi kapsamına girdiği iddiası ile 
eski Başbakan hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi i l e l 6no lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9 /16) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Sayın Başkanlığına 

3 . 8 . 1970 

A) AET. - Türkiye Ortaklık Konseyimin Nisan 1970 tarihinde T. B. M. M. Başkanıma sun
duğu Beş yıllık faaliyet 'raporuma ve AET. nezdindeiki Türkiye Daimi Delegeliğinin iki yıllık bül
tenlerime 'göre: 

Ankara Anlaşmasına ek ımalî protokol •hükümleri çerçevesinde, Türk ekonomisinin verimliliği-
ırd artırmak ve kalkınma plânını gerçekleştirmek üzere 32 özdl selktör projesine, 5 yıllık «Hazırlık 
dönemi» süresince 29,9 milyon dolar tutarındaki kredi mukaveleye bağlanmış bulunmaktadır. 

1969 yılımda finanse edilen projelerden 3 ünün isimleri ile 'aldıkları kredi .miktarları 'raporda 
belirtiHnıekteldfllr. 

Bu projeler, 
1. Philips grupunuın yüzde 50 iştirak etiği Birleşik Aydınlatlma T.A.'Ş. Ampul fabrikaları. 
.Sermayesil : 12 milyon !T1. 
Kredi : 844 bin dölâr 
Kredinin sermayeye oramı : yüzde 92 
2 - 3 Enternasyonal firmanın 'Ortak olduğu SİFAŞBuııisa Nylon ipliği tesisleri, 
Sermayesi : 52 milyon Tl. 
Kredi : 450 bin dolar, 
Kredinin sermayeye 'oranı : yüızide 11 

3. İsparta Terakki Koli. Şk. ti, ortaklarınca kurulmuş ORMA T.A.Ş. Kontrplâk Fabrikası, 
Sermayesi : 500 bin Tl. 
Kredi : 1,2 milyon dMâr 
Kredinin sermayeye oranı : yüzde 3 200 dür. 
Dahıa önceki yıllarda kredi tahsisi almış olaın projelerin senmayeleri tetkik edildiğinde, kre

dinin senmayeye onanının, 
Çelik Halâ't ve Tel Sanayiinde : yüzlde 70> 
Nuh Çimentoda : yüzde '60 
Mensucat Satrall'da : yüzde 25 
Aksu İplik Dokuımaida : yüzde 20 
Mannesmem - Süimerb'anık Boruda : yüzde 16 olduğu ve 32 projeden bir tanesi (hariç, diğer

lerinin aldığı kreldi miktarının sermayelerini aşmadığı görülmektedir. Sermayesinin 32 misli kredi 
alam bu1 müstesna projenliın sahibi bulunan ORMA T.A.Ş. nin hisselerinin yüzde 30 u Başbakanın 
kardeşi Şevket Demirel'e, yüzde 30 u Terakki Kolektif Şk. ne, yüzlde 40 ı İspartalı tüccarlara ait 
bulunmakta ve Terakki Kolektif Şk. nin hissele ri ide yüzde 24 ü Şeviket Demirel'e, yüzde 16 sı 
Ali Demirel'e, yüzde 36 sı Başbakanım kayınbiraderi Yıkmaz Şener'e, yüzlde 24 ü Barbakanım köy
lüsü ve eski iş ortağı Mehmet Özdemir'e isabet edecek şekilde dağıtılmaktadır. 

81 
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Aldığı krediyle, ortağı dllduğu şirketin sermayesi arasındaki nisbetsizliğe ilişkin bir soruya, 
Şubat ayında tertiplediği basın toplantısında ce vap veren Şevket Demirel; 

«Şirket henüz 500 Ibim liralıktır, ama hisıse senedi satışa çıfcaran'ak suretiyle sermayesi artırı
lacaktır. Kredi ordadır. Alınmamıştır» ifadesini kullanmıştır. 

Doların serbest piyasalda 15-16 Tıl. smdan muamele gördüğü, normal tırtaınsferlerin bir yıl sıra 
beklediği bık memlekette 30 yıl vadeli, 7 yıl öde mesiz, yüzde 4,5 faizli, İ milyon 200 (bin dolar dış 
finansmanımı sağü'amıış bir şirkete ortak bulmakta zorluk çekilmiyeceği efeonloımik bir realite
dir. Kaildi ki, AET. daimi temsilciliğimizin Aralık 1969 Ocak 197(0 bülteninin 64 ncü sayfasında 
Terakki Koli. Şlk. ne bu kredinin 356 bin dolarlık (5 milyon Tl. ilik)' .kıısimmın, yani 1 '0OQ '•% niın 
evvelden ödenicliği zikredilmekte ve Şevket Dem irerin beyanı nakzedilmekitedir. 

AST. ile aramızdaki Ankara Anlaşmasının malî protokolünün 4 niciü maddesinin 3 ncü fıkra
sında : 

«(Bir ödünç Türk Devleti'nden gayri bir teşebbüs veya topluluğa (Yani özel sektör) verildiği 
zaman, Türk Devleti'nin garantisine bağlanır» denilmektedir. 

Bu fıkraya göre, ortalklarının çoğunluğunu Başbakanın yakın akrabalarının teşkil ettiği bir 
şirkete, Avrupa Yatırımlar Bankasının Türk ekonomisini kalkındırmak için açtığı bir krediden, 
görülmemiş bir çabuklukta ve anormal oranda yapılan kredi tahsisinin teminatçusı, T. C. Hükü
metinin başkanı olarak bizzat Süleyman Demirel olmaJktadır. 

Kredinin onayından mesul olan, DPT Başbakanlığa doğrudan doğruya bağlı, Maliye Bakan
lığı Hükümetin bir organı ve Sınai Kalkınma Bankası ile çeşitli yollarla Hükümet denetimine tabi 
olan kuruluşlardır. 

Bu bakımdan, bahsolunan kredi tahsisini mümkün kılan adı geçen kuruluşlarla Hükümet Baş
kanı arasında fiilî ve hukukî bir illiyet rabıtası olmak iktiza eder. 

B) [Doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlı ve Başbaikan Süleyman Demirel tarafından bizzat 
yönetilen Devlet Plânlama Teşkilâtının kayıtlarına ve basma intikal eden haberlere göre, Başba
kanın küçük kardeşi Ali Demirel'e kanunsuz ve usulsüz olarak 600 bin liralık «Yatırım, indirimi» 
sağlanarak, bu miktar her türlü vergiden muaf tutulmuştur. Şöyle ki : 

1. — Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 1968 yılında yayınlanan «Yatırımların ve ihracatın 
teşviki ve uygulama esasları» adındaki kitabın 14 ncü sayfasında, «Birinci kısım» başlığı altın
da, 193 sayılı «Gelir Vergisi Kanununa» ve 933 sayılı «Kalkınma Plânının uygulanması esasları
na dair kanuna» dayanılarak, «Yatırım indirimi» şöyle tarif edilmektedir : 

a) «Yatırım indirimi, kısa bir tanımlama ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine tanın
mış bir vergi istisnasıdır. Kanunda belirtilen şartlara uygun olmak kaydı ile yapılan yatırımların 
bir kısmı yatırımcının beyan edeceği kazançtan düşülür. Daha açık bir anlatımla, özel sektör 
yatırımlarının belirli bir kısmına devlet, yatırım indirimi yoluyla yardım eder. 

b) Yatırım indiriminde bir değer azalışının itfa edilmesi sıöz konusu değildir. Yatırım tuta
rının belirli bir kısım kazançlardan düşürülerek yatırımcının ödiyeceği vergi miktarında indirim 
sağlanır. 

c) Yatırım indiriminde amaç özel sektör yatırımlarının, Kalkınma Plânında öngörülen saha
lara kaldırılmaJsıdr.»» 

Ayrica aynı kitabın 17 nci sayfasında ise yatırım indiriminin uygulama şartları bildirilmekte 
ve şöyle denilmektedir : 

d) «Yatırım indiriminin uygulama şartları Gelir Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinde 
açıklanmış olup, aşağıya alınmıştır. 

e) Yapılan yatırım, Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırladığı kalkınma plânlarına uygun bu
lunmalıdır. 

f> Yatırımlar, istihsali genişletmeye, prodüktiviteyi artırmaya, ihracatı geliştirmeye, mahsul 
ve mamullerin kalitesini ıslaha, kültür seviyesini yükseltmeye, ilmî ve teknik araştırmalara, çalış
ma güvenliğini sağlamaya, yabancı turist celbini temine matuf olmak üzere, bina (Personel loj-

T. B. M. Meclisi ('S. Sayısı : 81) 



_ 3 ~ 
manian dışındaki meskenler hariç), makina, tesisat, teçhizat, taşıma vasıtası ve benzeri yeni aktif 
değerlerin tedariki ve kuruluşu ile ilgili olmalıdır. Arazi tedariki ve yedek parça temini ile ilgi
li yatınmlar indirimden faydalanamıaz. Ziraatta kullanılacak kimyevi gübre ve ilâç tedariki ya
tının olarak kabul edilir.» 

2. — Yatınm indiriminin kanuni ve resmî tarif ve şartlan böyle olduğu halde Devlet Plânlama 
Teşkilâtı, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının temel ilkelerine tamamen aykırı olarak Başbaka
nın küçük kardeşi Aid Demirel'in «'özel Yükseliş Koleji» ne yatırım indirimi sağlamıştır. 

îkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının «Eğitim sektörü» ile ilgili 159 ncu sayfasında aynen şöy
le denilmektedir : 

a) Özel öğretim kurumlannın düşük nitelikte hizmet sağlamalan, kamu eğitim kurumlannın 
niteliğini düşürücü yönde gelişmeleri özellikle yüksek öğretim kademesinde insangücü politika
sını bozucu ve sonucundan istihdam sorunları doğuracak kapasiteler yaratmalan, tüm eğitim sis
temini bozucu bir sorundur. Bu gibi gelişmelere imkân verilmiyecek ve devamlı bir izleme düze
ni kurulacaktır.» 

b) «Bütün eğitim, kurumlannın Millî Eğitim Bakanlığı içinde toplanması esasıdır. Eğitimle 
hizmetin birbirinden aynlmryacağı Millî Savunma, sağlık tarım ve emniyetle ilgili eğitim kurum
lan dışındaki bütün eğitim kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması tamamlana
caktır.» 

c) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının yukarıya alman temel ilkesine göre : «Bütün eğitim 
kurumlannın Millî Eğitim, Bakanlığı içinde toplanması esastır.» 

Görülüyor ki, Kalkınma Plânı, özel öğretim ve eğitim kurumlarını teşvik etmemektedir. Ayn-
ea Kalkınma Plânında ve yıllık programlarda, özel eğitim ve öğretim kurumlann a «Yatınm in
dirimi» tanıyabileceği hiçbir şekil ve surette öngörülmüş değildir. Bu itibarla, özel eğitim ve öğre
tim kurumlan, Kalkınma Plânının 933 sayılı Uygulama Kanununun derpiş ettiği teşvik tedbirle
rinden istifade edemezler. 

d) Halbuki, Devlet Plânlama Teşkilâtı, plânın temel ilkelerini mezkûr kanunun hükümlerini, 
resmî ve kanuni kavramları hiçe sayarak, çiğniyerek, Başbakanın kardeşi Ali Demirel'in özel 
Yükseliş Kolejine, 23 numaralı dosya ve 148 sayılı belge ile yüzde 30 oranında yatınım indirimi 
uygulanmıştır. Ve bu suretle Ali Demirel'in 2 milyon liralık yatınmuım 600 bin liralık kısmını her 
türlü vergiden muaf tutmuşlardır. Yani Devlet Plânlama Teşkilâtının tabiriyle Devlet, Ali Demi
re!'e yatınm indirimi yoluyla yardımıda bulunmuştur. 

e) Devlet Plânlama Teşkilâtı, yukarda da belirtildiği gibi Başbakanlığa bağlıdır ve bizzat 
Başbakan Süleyman Demirel tarafından yönetilmektedir. Bu sebeple, Başbakanın Ali Demirel'in 
Özel Yükseliş Kolejine, haksız ve kanunsuz olarak yatınm indirimi tatbik olunmak suretiyle men
faat sağlanmasında, Başbakanın hukukî ve fiilî illiyet rabıtası aşikârdır. 

NETÎOE 

a) Gerek ORMA (Orman Mahsulleri İntegre Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi) ne, 1 milyon 
200 bin dolarlık, AET. (Ortak Pazar) kredisinin, hususi bir muameleye tabi tutularak haksız, gö
rülmemiş bir çabukluk ve görülmemiş bir şekilde sağlanmasında, 

b) Ve gerekse Özel Yükseliş Kolejine 600 bin liralık yatınm, indirimi uygulanmasında, 
Başbakan Süleyman Demirel'in vazifesini suiistimal ettiği, kardeşlerine menfaat sağladığı, 

devleti zarara soktuğu, kredinin almışında yatırım indiriminin uygulanmasında Başbakanlık sı
fat ve yetkilerinin rol oynadığı, bu sebeple Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine göre suç 
işlediği anlaşılmaktadır. 

Bu sebeple, Başbakanın sorumluluğunun tesbiti ve diğer sorumluların bulunması için Anaya
sanın 90 ncı maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve mü-

T. B. M. Mealisi (S. Sayısı : 81) 
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taakıp maddeleri gereğince, Başbakan Süleyman Demirel hakkında «Meclis Soruşturması» açılma
sına mütedair önergemizin işleme konulmasını saygılarımızla arz ©deriz. 

3 . 8 . 1970 

Trabzon Senatörü Konya Milletvekili 
Ömer Hocaoğlu özer ölçmen 

24 . 3 . 1971 

T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ömer Hocaoğlu ile Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, Beş 
Yıllık Kalkınma Plânına aykırı hareket ettiği ve bu fiilimin T. Ceza Kanununun 240 ncı maddesi 
kapsamına girdiği iddiası ile (hakkımda soruşturma açılmasına dair önergesini1 ve yazılı görüşü
mün Soruşturma Hazırlık Komisyonuna Ibildiril meşine dair T,B.M.M. min* 1235 sayılı Kararını 
okudum. 

'Evvelâ şunu kaydedeyim ki, Başbakan bulunduğum sürece sıfat ve yetkilerimi kötüye kulla
narak başkalarına menfaat sağladığım iddiaları bu zamana kadar hiç kimse tarafından delillen-
dirilememiştir. Bu çeşit iddilarm maksadının siyasi istismar olduğu ve ciddiyetten uzak bulundu
ğu herkesçe anlaşılmıştır. 

Onüç numaralı soruşturma Komisyonu benzeri iddiaları tetkik etmiş ve bir usulsüzlük veya 
bana atfedilebilecek bir kusur bulmamıştır. Ve bu husus Türkiye Büyük Millet Meclisinin ka
rarına iktiran etmiştir. 

Türkiye'de Avrupa Yatırımlar Bankasından kredilerin nasıl alınacağı ve yatırım indirimleri-
nin nasıl yürütüleceği kanunlar ve usullerle tesbit edilmiştir. 

Bunların hiçbirisi Başbakanın emrini veya kararımı icıabettitfmez. 
Bütün bu muameleler Türk vatandaşlarına kanunlarda yazıldığı şekilde veya usullere bağ

landığı şekilde tatbik olunur. 
Nitekim : 
1. — 19 Şubat 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin 5 nci bendimde yatırıma 

ait plânlara, projelere ve finansman hesaplarına ve projenin tahakkuku için derpiş olunan müd
dete ait hususların Devlet Plânlama Teşkilâtının mütalâası esas alınmak suretiyle Maliye Bakan
lığınca tetkik ve diğer şartların mevcudiyeti tasdik edilmiş bulunacağı yazılıdır. 

2. — 28 Temmuz 1967 tarihli Ve 933 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde, yukarda sözü edilen 
madde ile diğer kanunlarda öngörülen teşvik tedbirlerini uygulamak ve bu amaçla gerekli belge
leri müteşebbislere vermekle görevli olmak üzere kurulanı «Yatırımları ve İhracatı' Geliştirme ve 
Teşvik Bürosu» mun Başbakanlığa bağlı olduğu yazılı ise de bu büronun Devlet Plânlama Teşki
lâtı Müsteşarlığı tarafından yürütülmesi, 15 Eylül 1967 tarihli ve 12700 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Başbakanlık genelgesi ile bildirilmiştir. 

3. — Devlet Plânlama Teşkilâtının resmî görüşü olan teşvik belgesini alam müteşebbis, bu bel
geyi doğrudan doğruya Türkiye Sınai Kalfkmma Bankasına tevdi eder. Dış kaynaklardan elde 
edilen kredilerin özel teşebbüse intikalinde ise, sağlanan kredi Hükümete belli şartlarla devredil
mekte ve Maliye Bakanlığı kredi şartlarını değiştirerek, kaynağı aracı bankaya devrettirmekte 
ve bankalar da bir değişiklik yapıp krediyi özel teşebbüse intikal ettirmektedir. 

Siyasi maksatla hazırlanmış bulunan soruşturma önergesindeki itham ve isnatların bunu yapan
lar tarafından belgelendirilmesi ve delillendirilmesi gerekir. Bunların suç olduğunun ve bu suç
la benim ne ilişkim bulunduğunun da delillendirilmesi gerekir. 

T. B. M. Meclisi (S. Sayısı : 81) 
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Bu önerge ile ilgili olarak görüşümü şöylece özetliyorum : 
Bu, önergede yer alan itham ve isnatlarla hiçbir ilişkim yoktur. Başbakanlık sıfat ve yetkileri

nin kötüye kullanılması ve vazifenin suiistimal edildiği gibi iddialar yalandan ibarettir. 
önerge ciddiyetten mahrumdur ve siyasi istismar gayesine matuftur. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

9/16 nolu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
9/16 nolu Soruşturma Hazırlık Komisyonu 28 . 7 . 1971 

Esas No. : 9/16 
Karar No. : 11 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ömer Lûtfi Hocaoğlu ılıle Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
yakınlarına ve kardeşlerllme sağlamış olduğu kredilerin temin edilişinde ve yatırım indiriminden isti
fade ettirilmelerinde 5 Yıllık Kalkınma Plânına aykırı hareket edildiği ve bu fiilin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı ımaddesi kapsamına girdiği iddi asiyle, eski Başba'kan Süleyman Demirel hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşlik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca Meclis 
soruşturması açılmasına daüir vermiş oldukları önergeyi (incelemek üzere kurulmuş bulunan So
ruşturma Hazırlık Komisyonumuz, çalışmalarını tamamlamıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesıi Ömer Lûtfi Hooaoğlu lile Konya Milletvekili Özer Ölç
men'in T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına müştereken vermiş oldukları önergede aynen 
şöyle denilmektedir. 

A) AET. - Türkiye Ortaklık Konseyinin Nisan 1970 tartiıhiinde T. B. M. M. Başkanına sun
duğu 5 yıllık faalüyet raporuna ve AET. nezdindeki Türkiye daimî delegeliğinin iki yıllık bülten
lerine göre : 

Ankara anlaşmasına ek malî protokol hükümleri çerçeveslinde Türk ekonomisinin verimliilliğini 
artırmak ve kalkınma plânını gerçekleştirmek üzere 32 özel sektör projesine, 5 yıllık «Hazırlık Dö
nemi» süresince 29,9 mlilyon dolar tutarındaki kredi mukaveleye bağlanmış bulunmaktadır. 

1969 yılında finanse edilen projelerden 3 ünün isimleri ile aldıkları kredi miktarları raporda 
belirtilmektedir. 

Bu projeler, 
1. — Phlilips grupunun yüzde 50 iştirak ettiğ1! Birleşik Aydınlatma T. A. Ş. ampul fabrikaları, 
Sermayesi 
Kredi 
Kredinin tsertmayejye oranı 

12 milyon TL 
844 bin dolar 
Yıüzde 92i 

2. — 3 Erternasyonel firmanın ortak olduğu S1FAŞ Bursa tNyıliom İpliği Tesisleri, 
iSeraıayesi 
Kredi 
Kredinin sermayeye oram 

52 (milyon Tl. 
452 bin dbl'âr 
Yüzde 11 

3. İsparta Teralkki Koli. IŞk. iti, ortaklarınca kurulmuş lORMA 'T. A. §. KJonltroplâk Fabri
kası, 

ıSermaiyesi : 500 bin Tl. 
Kredi : 1,2 milyon diolâr 

T. B. M,. Meclisi ('S. Sayısı : 8ü) 
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Kredinin (sermayeye (oranı :- Yüzde 3 200 
Daha önceki yıllarda (kredi (tahsisi almış olan projelerin ısermaiyeleri tetkik edildiğinde kredi

nin sermayeye oranının, 
Çelik Halat ve Tel İSanayiinde : Yüzde 70 
Nuh Çimentoda : Yüzde 60' 
Mensucat SantraMa : Yüzde 26 
Aksu İplik Dokumada : Yüzde 20 
Menesmıen - Süımeribank Boruda : Yüzde 16 olduğu ve 82 projeden bÜr tanesi hariç, 

diğerlerinin ıaldığı ikreıdi (miktarınım sermayelerini aşmadığı görülmıektedir.. Sermayesinin 32 (misli 
kredi alan ıbu müstesna (projenin (sahibi bulunan Orma T. A. ;Ş. nin hisselerinin yüzde ,30 u Baş
bakanın (kardeşi (Şevket Demirel'e, yüzıde 30 u Terakki Kolleiktif ıŞk. ne yüzde 40 ı Ispartalı tüc
carlara :ait bulunlmakta 've Terakki Kollektif Şk. nin hisseleri de jyüzdje !24 ü Şeviket Demirel'e', 
yüzde l16 ısı Ali Demirel'e, yüzde (36 sı Başbakanın kayınbiraderi Yılmıaız Şener'e yüzde 24 ü (Başlba-
kanın köylüsü :ve eski iş (ortağı Mehmet Özdemir'e isabet 'edecek şekilde dağılmalktadır. 

Aldığı kredi ile, ortağı (olduğu şirketin sermayesi 'arasındaki nisibetsizliği ilişkin bir (soruya, 
Şubat ayında tertipleldiğii (basın• toplantısında cevap veren Şevket Demirel; 

«Şirket (henüz ''500 Ibin liralıktır, ama hisse senedi satışa çıkarmak sureJtiyle sermayesi «artı-
rılacaktır. Kredi oradadır. Alınmamıştır.» ifadesini kullanmıştır. 

(Dolarını serbest 'piyasada 15 - 3.6 Tl. sından muamele (gördüğü, normal transferlerin bir yıl 
sıra beklediği bir nıiemlekette (30 yıl rvâdeli, *7 yıl ödemesiz, yüzde 4,5 faizli ,1 milyon 200 (bin do
lar dış finansmanını ısağlamış Ibir şirkete ortak ıbulmaikta zorluk çekilimiyeceği ekonomik bir 
realiteidir. Kaldı ki, AET daimi (temsilcimizin Aralık 1969 Ocak 1970 bülteninin 164 ncü ısayfasın-
da Teralkki Koli. Şk. ne ibu (kredinin 366 bin dolarlık '(6 'milyon Tl. lık) kısmının yani 1 000 % 
nin Ödendiği zikredilmekte ye Şevket Demire!'in (beyanı nakzedilmekltedir. 

AET ile aramızdaki Ankara Anlaşmasının malî protokolünün 4 ncü maddesinin 3 ınıcü fıkra
sında : 

«Bir ödünç Türk Devletinden gayri bir teşebbüs veya topluluğa (Yani özel sektör) verildiği 
zaman, Türk Devletinin (garantisine bağlanır.» fendim ektedir. 

Bu fıkraya göre, ortaklarının çoğunluğunu Başbakanın yakın akrabalarının teşkil ettiği bir 
şirkete, Avrupa Yatırımlar Bankasının 'Türk ekonomisini kalkındırmak için açtığı bir .krediden, 
görülmemiş ıbir 'çabuklukta ve 'anormal oranda yapılan kredi ıtaihsisinin iteminatçısı T. O [Hükü
metinin Başkanı olaraik bizzat Süleyman Delmirel olmaktadır. 

Kredinin onayından mesul olan, DPT Başkanlığına doğrudan doğruya 'bağlı, 'Maliye Bakanlığı 
Hükümetin bir organı ve Sınai Kalkınıma Bankası ise 'çeşitli yollarla Hükümet denetimine Itahi 
olan kuruluşlardır. 

Bu bakımdan, bahsolunan kredi tahsisini mümkün kılan adı geçen kuruluşlarla Hükümet Başka
nı arasında fiilî ve hukukî bir illiyet rabıtası olmak iktiza eder. 

B) Doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlı ve Başbakan Süleyman Demire! tarafından bizzat 
yönetilen Devlet Plânlama Teşkilâtının kayıtlarına ve hasma intikal eden haberlere göre, Başba
kanın küçük kardeşi Ali Demirel'e kanunsuz ve usulsüz olarak 600 bin liralık «yatırım indirimi» 
sağlanarak, bu miktar her türlü vergiden muaf tutulmuştur. Şöyleki : 

1. — Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 1968 yılında yayınlanan «Yatırımların ve ihracatın 
teşviki ve uygulama esasları» adındaki kitabın 14 ncü sayfasında, «Birinci kısım» başlığı altında, 
193 sayılı «Gfelir Vergisi Kanununa» ve 933 sayılı «Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına 
dair Kanuna» dayanılarak yatırım indirimi şöyle tarif edilmektedir. 

«a) Yatırım indirimi, kısa bir tanımlama ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine tanın
mış bir vergi istisnasıdır. Kanunda belirtilen şartlara uygun olmak kaydiyle yapılan yatırımla
rın bir kısmı yatırımcının beyan edeceği kazançtan düşülür. Daha açık bir anlatımla özel sektör 
yatırımlarının belirli bir kısmına Devlet, yatırım indirimi yoliyle yardım, eder. 

T. B. M. Meclisi (S. Sayısı : 81) 
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b) Yatırım indiriminde bir diğer azalışının itfa edilmesi söz konusu değildir. Yatırım tutarı

nın belirli bir kısım kazançlardan düşülerek yatırımcının ödiyeceği vergi miktarında indirim 
sağlanır. 

c) Yatırım indiriminde amaç sektÖT yatırımlarının, Kalkınma Plânında öngörülen sahalara 
kaydırılması dır». 

Ayrıca aynı kitabın 17 nci sayfasında ise yatırım indiriminin uygulama şartları bildirilmekte ve 
şöyle denilmektedir : 

«d) Yatırım indiriminin uygulama şartları Gelir Vergisi Kanununa ek 2 ncıi maddesinde açık
lanmış olup aşağıya alınmıştır. 

e) Yapılan yatırım, Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırladığı kalkınma plânlarına uygun bu
lunmalıdır. 

f) Yatırım, istihsali, genişletmeye, prodüktiviteyi artırmaya, ihracatı geliştirmeye, mahsul ve 
mamullerin kalitesini ıslaha, kültür seviyesini yükseltmeye, ilmî ve teknik araştırmalara, çalışma 
güvenliğini sağlamaya, yabancı turist celbini temine matuf olmak üzere, bina (personel lojmanları 
dışındaki meskenler hariç), makina, tesisat, teçhizat, taşıma vasıtası ve benzeri yeni aktif değerle
rin tedariki ve kuruluşu ile ilgili olmalıdır. Arazi tedariki ve yedek parça temini ile ilgili yatırım
lar indiriminden faydalanamaz. Ziraatte kullanılacak kimyevi gübre ve ilâç tedariki yatırım ola
rak kabul edilir.» 

2. — Yatırım indiriminin kanuni ve resmî tarif ve şartları böyle olduğu halde Devlet Plânlama 
Teşkilâtı, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının temel ilkelerine tamamen aykırı olarak Başbakanın 
küçük kardeşi Ali Demirel'in «Özel Yükseliş Kollcjine» yatırım indirimi sağlamıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının «Eğıitim sektörü» ile ilgili 159 ncu sayfasında aynen şöyle 
denilmektedir : 

«a) Özel öğretim kurumlarının düşük nitelikte hizmet sağlamaları, kamu eğitim kurumlarının 
niteliğini düşürücü yönde gelişmeleri özellikle yüksek öğretim kademesinde insan gücü politikasını 
bozucu ve sonucundan istihdam sorunları doğuracak kapasiteler yaratmaları, tüm eğitim sistemini 
bozucu bir sorundur. Bu gibi gelişmelere imkân verilmiyecek ve devamlı bir izlem düzeni kurula
caktır. 

b) Bütün eğitim kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığı içinde toplanması esastır. Eğitimle hiz
metin birbirinden ayrılmıyacağı Millî Savunma sağlık, tarım ve emniyetle ilgili kurumları dı
şındaki bütün eğitim kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması tamamlanacaktır. 

c) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının yukarıya alınan temel ilkesine göre •: Bütün eğitim ku
rumlarının Millî Eğitim Bakanlığı içinde toplanmasıdır.» 

Görülüyor ki, Kalkınma Plânı, özel öğretim ve eğitim kurumlarını teşvik etmektedir. Ayrıca 
Kalkınma Plânında ve yıllık programlarda, özel eğitim ve öğrenim kurumlarına «Yatırım indiri
mi» tanıyabileceği hiçbir şekil ve surette öngörülmüş değildir. Bu itibarla, özel eğitim ve öğretim 
kurumları, Kalkınma Plânının 933 sayılı uygulama Kanununun derpiş ettiği teşvik tedbirlerinden 
istifade edemezler. 

d)1 Halbuki, Devlet Plânlama Teşkilâtı, plânın temel ilkelenini mezkûr kanunun hükümleri
ni, resmî ve kanuni kavramları hiçe sayarak, çiğniyerek Başhakanm kardeşi Ali Demirel'in Özel 
Yükseliş Kolejine, 23 numaralı dosya ve 148 sayılı belge ile yüzde 30 oranında yatırım indirimi 
uygulanmıştır. Ve bu suretle Ali Demirel'in 2 milyon liralık yatırımının 600 bin liralık kısmını 
her türlü vergiden muaf tutmuşlardır. Yeni Devlet Plânlama Teşkilâtının tabiriyle Devlet, Ali 
Demirel'e yatırım indirimi yoliyle yardımda bulunmuştur. 

e) Devlet Plânlama Teşkilâtı, yukarda da belirtildiği gibi Başbakanlığa bağlıdır ve bizzat 
Başbakan Süleyman Demirel tarafından yönetilmektedir. Bu sebeple, Başbakanın Ali Demirel'in 
Özel Yükseliş Kollejiııe, haksız ve kanunsuz olarak yatırım indirimi tatbik olunmak suretiyle men
faat sağlanmasında, Başbakanın hukukî ve fiilî illiyet rabıtası aşikârdır. 

T. !B. M, Meclisi (S. Sayısı : 81) 
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NETİCE : 

a) Gerek Orma/ (Orman Mahsulleri İntegre Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi) ne, 1 milyon 
200 bin dolarlık, AET. (Ortak Pazar) kredisinin, hususi bir muameleye taJbi tutularak haksız; gö
rülmemiş bir çabukluk ve görülmemiş bir şekilde sağlanmasında, 

b) Ve gerekse Özel Yükseliş Kollejine 600 bin liralık yatırım indirimi uygulanmasında, 
Başbakan Süleyman Demirel'in vazifesini suiistimal ettiği, kardeşlerine menfaat sağladığı, 

Devleti zarara soktuğu, kredinin almışında, yatırım indiriminin uygulanmasında Başbakanlık sı
fat ve yetkilerinin rol oynadığı bu sebeple Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine göre suç iş
lediği anlaşılmaktadır. 

Bu sebeple, Başbakanın sorumluluğunun tesbiti ve diğer sorumluların bulunması için Anayasa
nın 90 ncı maddesi ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve mütaakıp maddeleri ge
reğince, Başbakan Süleyman Demirel hakkında «Meclis soruşturması» açılmasına mütedair öner
gemizin işleme konulmasını saygılarımızla arz ederiz.) 

Eski Başbakan Süleyman Demirel'in önerge hakkındaki yazılı cevabi görüşü : 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ömer Hocaoğlu ile Konya Milletvekili özer ölçmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânına aykırı hareket ettiği ve bu fiilimin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesi kapsamına girdiği iddiası ile hakkımda soruşturma açılmasına dair önergesini ve yazılı 
görüşümün Soruşturma Hazırlık Komisyonuna bildirilmesine dair T. B. M. M. nin 235 sayılı ka
rarını okudum. 

Evvelâ şunu kaydedeyim ki, Başbakan bulunduğum sürece sıfat ve yetkilerimi kötüye kulla
narak başkalarına menfaat sağladığım iddiaları bu zamana kadar hiç kimse tarafından delillendiri»-
lememiştir .Bu çeşit iddiaların maksadının siyasi istismar olduğu ve ciddiyetten uzak bulunduğu 
herkesçe anlaşılmıştır. 

Onüç numaralı Komisyonun benzeri iddiaları tetkik ve bir usulsüzlük veya bana atfedilebile
cek bir kusur bulamamıştır. Ve bu husus T. B. M. M. nin kararma iktiran etmiştir. 

Türkiye'de Avrupa Yatırım Bankasından kredilerin nasıl alınacağı ve yatırım indiriminin na
sıl yürütüleceği kanunlar ve usullerle tesbit edilmiştir. 

Bunların hiçbirisi Başbakanın emrini veya kararını icabettirmez. 
Bütün bu muameleler Türk vatandaşlarına kanunlarda yazıldığı şekilde veya usullerle bağlan

dığı şekilde tatbik olunur. 
Nitekim : 
1. 19 Şubat 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 5 nci bendinde yatırıma 

ait plânlara, projelere ve finansman hesaplarına ve projenin tahakkuku için derpiş olunan müd
dete ait hususların Devlet Plânlama Teşkilâtının mütalâası esas alınmak suretiyle Maliye Bakan
lığınca tetkik ve diğer şartların mevcudiyeti tasdik edilmiş bulunacağı yazılıdır. 

2. 28 Temmuz 1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde, yukarda sözü edilen 
madde ile diğer kanunlarda öngörülen teşvik tedbirlerini uygulamak ve bu amaçla gerekli belge
leri müteşebbislere vermekle görevli olmak üzere kurulan «Yatırım ve ihracat geliştirme ve teşvik 
bürosu» nun Başbakanlığa bağlı olduğu yazılı ise de bu büronun Devlet Plânlama Teşkilâtı Müs
teşarlığı tarafından yürütülmesi, 15 Eylül 1967 tarihli ve 12700 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
Başbakanlık genelgesi ile bildirilmiştir. 

3. Devlet Plânlama Teşkilâtının resmî görüşü olan teşvik belgesini alan müteşebbise, bu belgeyi 
doğrudan doğruya Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına tevdi eder. Dış kaynaklardan elde edilen kre
dilerin özel teşebbüse intikalinde ise, sağlanan kredi Hükümete belli şartlarla devredilmekte ve Ma
liye Bakanlığı kredi şartlarını değiştirerek, kaynağı aracı bankaya devrettirmekte ve bankalar da 
bir değişiklik yapıp krediyi özel teşebbüse intikal ettirmektedir. 

Siyasi maksatla hazırlanmış bulunan soruşturma önergesindeki itham ve isnatların bunu yapan
lar tarafından belgelendirilmesi ve delillendirilmesi gerekir. Bunların suç olduğunun ve bu suçla 
benim ne ilişkim bulunduğunun da delillendirilmesi gerekir. 

T. tB. U. Meclisi I(S. Sayısı : 81) 
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Bu önergede yer alan itham ve isnatlarla hiçbir ilişkim yoktur. Başbakanlık sıfat ve yetkile
rinin kötüye kullanılması ve vazifenin suiistimal edildiği gibi iddialar yalandan ibarettir. 

Önerge ciddiyetten mahrumdur ve siyasi istismar gayesine matuftur. 
Bilgilerinize arz olunur.) 
Görüldüğü üzere : 
1. Gerek ORMA (Orman mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A. Ş. ne, 1.200.000 dolarlık AET 

(Ortak Pazar) kredisinin, hususi bir muameleye tabi tutularak haksız, görülmemiş bir çabukluk 
ve görülmemiş bir şekilde «ağlanmasında; 

2. Ve gerekse Özel Yükseliş Kolejine 600 000 T.L. yatırım indirimi uygulanmasında, 
iEski Başbakan Süleyman Demirel'in vazifesini suiistimal ettiği, kardeşlerine ve yakınlarına 

menfaat sağladığı, Devleti zarara soktuğu, kredinin almışında, yatırım indiriminin uygulanmasın
da ıBaşjbakan sıfat ve yetkilerinin rol oynadığı, bu sebeple Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine göre suç işlediği anlaşılmaktadır, denilmek suretiyle Meclis soruşturması açılmasına müte
dair önergelerini işleme konulması talebedilmektedir. 

>Bu önerge üzerine kurulan komisyonumuz konuyu, T. B. 'M. M. İçtüzüğünün 17 nei madde
sinin 2 nei fıkrasında kayıtlı yetkileri ölçü ve çerçevesinde de ve Komisyonumuz üyelerinin ta
leplerine uyularak ilgili Devlet Plânlama Teşkilâtı, Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankası ve T. B. M. M. Başkanlığından ve önerge sahiplerinden gereken bütün 
Ibilgi, evrak ve dokümanları -getirmek suretiyle T.B.M.M. (binasında yapmış olduğu toplantı
larda detayı ile tetkik inceleme ve müzakereye tabi tutmuştur. 

I- Devlet Plânlama Teşkilâtınca bir özel sektör projesine teşvik tedbirlerinin uygulanmasında 
bu teşkilâtça takip ve tatbik edilen işlemle ilgili prosedür : 

1968 yılı ikinci yarısından itibaren, belli büyüklükteki projeler için yatırıma başlamadan 
önce hangi teşvik tedbirlerinden yararlanabileceğini önceden belli etmek üzere«, Teşvik Belgesi» 
uygulamasına başlanmıştır. Bu belgelerden bir taraftan yatırımların «Yatırım indirimi», «Güm
rük muaflığı», «Gümrük taksitlendirilmesi», «İhracatta vergi iadesi» ve geliştirme ve teşvik fon
larından ne ölçüde faydalanabileceği gösteriliyor, diğer taraftan da döviz ihtiyacı 200.000 doları 
aşan projelerin özel sektör yatırım kotasından veya döviz kredilerinden yararlanıp yararlanmı-
yaeağı hususunda 'Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşü almıyordu. 

iSabit yatırım toplamı 6 milyon liranın veya dış finansman ihtiyacı 200 bin doların üzerinde
ki projeler için yatırımcılar tarafından yatırıma başlamadan önce, Devlet Plânlama Teşkilâtına, 
müracaat edilerek bu projeler teşvik uygulama dairesinde değerlendirilip, teşvik belgesine konu 
olmaktadır. 

Teşvik belgesi talebiyle gelen projeler bir değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra bunların 
teşvik tedbirlerinden faydalanmaya değer olup olmadığı hususları da göz önünde tutularak, de
ğerlendirme sonuçları bir rapor halinde düzenlenir. (Bu rapora istinaden teşvik belgesi hazırlanır
ken uygulanacak teşvik tedbirlerini yürüten seksiyonların görüşü alınmak suretiyle yetkili or
ganca karara bağlanır. 

I I - İsparta Terakki Kollektif Şirketi ortaklarınca 'kurulan OKMA T. A. Ş. ne sermaye tezyi
di hususunun tahakkukundan sonra, Avrupa Yatırım Bankası kanalından ve Ankara Anlaşmasına 
ek malî protokolün çerçevesinde 1,2 milyon dolarlık kredinin mevcut mevzuat ve usule göre ve
rilip verilmediğinin anlaşılabilmesi yönünden bu hususla ilgili (kredi prosedürüne göre gereken 
tetkikat yapılmıştır. T. O. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtınca Mayıs 1971 tarihinde Teş
vik Uygulama Dairesi proje değerlendirme grupu tarafından neşredilen «Avrupa Yatırım, Bankası 
ve Türkiye» başlıklı broşürde Avrupa Yatırım Bankası ile Türkiye ilişkileri AET Andlaşmasımn 
ve :buna ek malî protokolün esasları ve stratejisi teferruatı ile izah edilmiş bulunmaktadır. 

Buna göre Avrupa Yatırım Bankası tarafından her hangi bir özel teşebbüse açılacak kredilerde 
mevcut mevzuat, Anlaşma ve usûl yönünden takibedilmesi gereiken prosedür aşağıda açıklandığı 
şekilde yürütülmektedir. 
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Ankara Anlaşmasına ekli malî protokol hükümleri uyarınca Avrupa Yatırım Bankasının ma
lî yardımının •% 30 unun özel sektöre verilmesi gerekmektedir. T. O. Hükümeti ile Avrupa Yatınım 
Bankası arasında yapılan kadro anlaşmaları muvacehesinde 2 Şubat 1967 tarihinde 15 milyon do
larlık, 15 ©kim, 19-68 tarihinde de 7,5 milyon dolarlık kredi anlaşmaları ihzar ve imza altına alın
mıştır. 

Bu husustaki krediler, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası aracılığı ile işleme konulmaktadır. 
Türkiye Sînai Kalkınma Bankası ilgili projeleri onar aştırma yapılabilmesi için Avrupa Yatı

rım Bankasına göndermektedir. Avrupa Yatırım Bankası ve üye memleketler, ekonomik ve malî 
yönleri.ile tetkike tabi tutup müspet gördükleri projeler hakkında ilgili Hükümetten mutabaka-
ti sormaktadır. • • 

İlgili Hükümet mutabakatini Avrupa Yatırım Bankasına bildirir. Avrupa Yatırım Bankası 
re'sen finansman müsaadesini Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına intikal ettirir. Bu işlem finans
manının tamamen ilgili firmaya ödenmesi anlamını da taşımamaktadır. Proje muhtelif tranşlar 
halinde realize edilecek ise; finansman meblâğları için Türkiye Sınai Kalkınma Bankasından iki, 
firmadan da bir imza ile tediyede bulunur. İlgili firma bu arada Türkiye (Sınai Kalkınma Banka
sında kesin teminat göstermek durumundadır. 

Bu duruma göre T. C Hükümetinin proje seçiminde etkisi yoktur. Zira teklifler Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası tarafından direfcman Avrupa Yatırım Bankasına yapılır. Yetkililerce ancak Av
rupa Yatırım Bankasının OKBY dediği projeler için mutabakat bildirilir. 

Avrupa Yatırım Bankası ve onun vasıtasiyle AET Ekonomik ve malî yönlerden projenin in
celenmesini tamamen müstakil olarak yapar. Bu inceleme sonucu menfi tecelli ederise Türkiye Sı
nai Kalkınma Bankasına 'bu durumu bildirir. Bu işlem de Türk yetkili mercilerinin tasvip veya 
ret hakkını kullanmasından evvel cereyan eden bir iştir. 

Ödemelerde sürat ve ağırlık bahis konusu olamaz. Bu, yukarda belirtildiği gibi, projenin ma
hiyetine göre tek bir defada veya birkaç bölümde kullanılacak olmasına bağlı bir keyfiyettir. 

III - Türkiye Sınai Kalkınma Bankasınca bir projeye kredi verilmesindeki prosüdür : 
Sermayesinin tamamı özel sektör tarafından konmuş bulunan Türkiye iSınai Kalkınma Banka

sı A. ı§., özel sektör ve yeni sınai kuruluşlara ait sanayinin tevsi ve modernizasyonu için uzun 
vadeli kredi vermek ve sermaye piyasasının gelişimini çabuklaştırmak için Tür'k Ticaret Kanunu 
ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kurulmuş bir bankadır. 

Bankadan kredi talebinde bulunan kimseler, kurmak istedikleri tesise ait detaylı bir proje ha
zırlamak zorundadırlar. İlk defa 1968 yılı icra programının uygulanmasına dair 27 Kasım 1967 ta
rihli Balkanlar Kurulu kararında yer alan, mütaakiben yıllık programlara konan bir maddeye gö
re 200 bin doların üstündeki talepleri için Devlet Plânlama Teşkilâtının kredi kullanılması husu
sunda müsaadesi de şart olarak aranmaktadır. Banka finansman taleplerinin tetkikinde : 

a) Ekonomide âtıl kapasite yaratılarak sermaye israfına yol açılmaması için, kapasite kul
lanma oranı yüksek olan projelere öncelik verilmesi, 

b) Kaynaklarının anahatları itibariyle sanayi kolları arasında, değerlendirilmesine Kalkınma 
Plânının, yıllık programları ile ahenk temini hususuna gayret gösterilmesi, 

c) Projelerin tetkikinde Devlet Plânlama Teşkilâtının proje değerlenmesinde tatbik ettiği 
hususa göre hesaplanan mamul maliyeti, dünya fiyatları ile mukayese edilerek, sırasiyle ihraç po
tansiyeli olan, himayesiz yaşıyabilen ve en az himaye ile rekabet imkânına sahibolan projelere ön
celik verilmesi ölçülerine riayet edilmektedir. 

Bu iktisadi kriterlere uyan sınai projeler, teknik ve malî bakımdan rantabl, sevk ve idare ba
kımından uygun görüldükleri takdirde finanse edilmektedir. 

Barika prensiplerine göre bir proje için verilebilecek âzami kredi miktarı projenin umumi ya
tırımının ı% 50, sa'bit kıymetlerinin % 60 nı geçemez. 

Yatırım bakiyesinin proje sahiplerinin öz kaynakları ile karşılanması lâzımdır. Yeni kurulacak 
müesseselerde proje incelenmesi yapılmadan büyük yekûnlara baliğ olan sermaye şirketi kurul-
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ması aranılmamakta, müteşebbislerin sermaye temin edecek güçte olup olmadıklarına bakılmak
tadır. 

Projenin müspet mütalâası halinde kredi şartlı olarak tahsis edilmektedir. 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında bir ortaklık vücuda 

getiren mukaveleye ek malî protokol gereğince, rantaibiliteyi haiz projelerin finansmanı için 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 8 Aralık 1964 tarihinde bir 
genel anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmaya müsteniden özel sektörle yapılacak yatırımlarda Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankasının aracılık yapması kabul edilmiştir. 

Krediler, proje esasına göre verilmektedir. 11 . 4 . 1966 tarihinden 13 . 4 . 1967 tarihine ka
dar mukavele dle 9 firmaya 7 381 010,20 hesap birlimi (bu hesap birimi bir dolara muadildir) dö
viz kredisi verilmiştir (Ek - 1). 

Burada her sözleşme için Avrupa Yatırım Bankası, T. C. Maliye Barikanlığı, Türkiye Sınai Kal
kınma Bankası ve lehdar arasında ayrı ayrı sözleşmeler yapılmıştır. 

Bilâhara 1967 senesinde Avrupa Yatırım Bankası, T. C. Maliye Bakanlığı, Türkiye Sınai Kal
kınma Bankası arasında 15 milyon hesap birimli mukavele imzalanmıştır. 1967 ve 1968 yıllarında 
bu meblâğ kullanılmış, 1969 senesinde Avrupa Yatırım Bankasından yeniden bir kredi alınmıştır. 
15 milyon ve 7,5 milyon hesap birimli Avrupa Yatırım Bankası kredileri de proje esasına göre 
verilmektedir. Ancak burada her proje için ayrı ayrı üçlü anlaşma yapılmış, Avrupa Yatırım 
Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Hükümetçe uygun karşılanan projeleri tasvip et
tikten sonra nihai lehdar ile mukavele yapılması gibi -bir formalite kısaltmasına gidilmiştir. 

Kredi limitlerinin kullanılmasında sene tefriki yoktur. Bu kaynaktan verilen krediler listesi 
(Ek - 2 dedir.) 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının idare meclisinin bir firmaya kredi verebilir kararının meri
yete girmesi yukarda da işaret edildiği gibi Maliye Bakanlığının ve Avrupa Yatırım Bankasının 
muvafakatma bağlıdır. 

IV - Bir özel sektör projesine 'kredi tahsisi konusunda Maliye Bakanlığının fonksiyonuna ge
lince : 

Avrupa Yatırım Bankalsmm Türk özel teşebbüslerine yapacağı kredi yardımları için «Türkiye 
ile AET arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya Ek 2 nolu finansman protokolünün 4.3 madde
sinde» bir ödünç Türk Devletinden gayri bir teşebbüs veya topluluğa verildiği zaman Türk Dev
letinin garantisine bağlanır» ifadesi kullanılmaktadır. Kredinin geri ödenmesini teminat altına 
almak için kaleme alman bu madde, anlaşmalarda, anlaşma metninin dışında bir de garanti belgesi 
verilmesi şeklinde değil; ımetinde geri ödemelerin Türkiye Hükümetince yapılacağı ibaresini ihtiva 
eden bir maddeye yer veriilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Söz konusu borçlanmalarda geri1 öde
melerin Devlet tarafından yapılacağı Ek 1 in 4 ncü Ek 2 nin ise 5.01 nci maddelerinde belirtilmiş 
bulunmaktadır. 

önergede bahis konusu iddiaların mevcut mevzuat ve prosedür yönünden tetkik ve tahlili : 
I - Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan işlemler : 
Terakki Kolektif Şirketi teşvik tedbirlerinden yararlanmak isteği ile 17 . 2 . 1968 tarihinde 

Devlet Plânlama Te;şkilâtnıa mevcut yatırım projesini ibraz ederek müracaatta bulunmuştur. Yu
karda da belirttiğimiz üzere, teşvik belgesi uygulamasına 933 sayılı Kanun gereğince 1968 in 2 nci 
yarısında başlandığından, firmanın projesi, proje değerlendirme şubesinde genel olarak değerlen
dirmeye tabi tutulmuştur. Adı geçen şubece tanzim edilen 19 sayfalık raporun sonucunda, bâzı 
tedbir alınması şartına talikan projenin rekabet yeteneğine sahibolabileceği görüşüne varılmış; 
Gümrük indirimi seksiyonunea yapılan incelemede «Kombine bir yatımım öngören projede yapıla
cak maliyet hesapları belki ihracat imkânını doğurabilir. Bunun için firmanın 2 nci etabı da kap-
sıyan bir proje ile gelmesi ve bu hali ile gümrüklerden umumi muafiyet verilmemesi» şeklinde bir 
mütalâa serd edilmiştir. 

Proje, yatırım indirimi seksüyonmıda da incelenmiş 9 . 4 . 1968 ve 8 . 5 . 1968 tarihlli yazılarla 
yatırım indirimli formlarının doldurularak gönderilmesi istenmiştir. 
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Ancak firma istenen bilgi ve belgeleri zamanında gönderemediğinden, dosya yatırım indirimi 
bakımından bir süre muameleden kaldırılmış ve yatırım limdiriiimi işlemi ancak 1971 yılı başında 
sonuçlandırılmıştır. 

Proje değerlendirme şulb esiyle, gümrük indirimi seksiyonu arasında farklı görümler 'olması se
bebiyle komut teşkilât Sorumlularının da katıldığı toplantıda müzakere eldilerek teşkilât ıgörüşü 
30 . 5 .19168 tarih ve 3, 4,3.4.3'849 sıayılı yazı ile: 

1. Gümrüklerde % T0 nisıbetinde .muafiyet uygulaması, 
2. Yatırım indirimi konusunun tetkik edilm ekte olduğu, 
3. Yatırım (kotalarıma nasıl müracaat etmesinin gerektiği, 
4. İç finansman ihtiyacı için Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına müracaatın gerektiği ve 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ille mezkûr banka münasebetimin «yatırımın laJsigari % 40 ını öz kay
nağınızdan karşılıyacak şekilde tanızim edilen proje ile aracı kurulmuş1 'Olan Türkiye Sınai Kal
kınma Bankasına foaşvurtmamız icabetmektedir.» Türkiye Sınai Kalkılma Bankası projeyi 1968 
yılı program kararnamesi ve programın esasları dahilinde değerlendireicek ve Ibizzat 'karar vere
cektir» denilrnek suretiyle teslbit edilmiştir. 

'Bilâhara -teşvik belgesi sisterhinin kurulması üzerine firmaya 18 . 11 . 1968 tarih ve 39 sayılı 
teşvik belgesi verilmiş ve bu belgede, projeye % 60 nishetinde yatırım indirimi (1968 program 
kaıiarnaiinesi III sayılı liste gereğince); % 70 gümrük muafiyeti (1968 kararnamesi IV sayılı lis
te gergince); 5 yıl günırük taksitlenJdiirm'eısi (1968 programı sayfa 243 gereğince) uygulanacağı, 
yatırım kotası ve döviz kredilerinden istifade edebileceği hakkımda Devlet Plânlama Teşkilâ
tı görüşü telsibit 'edilmiştir. Gümrük muafiyeti ile iilgili farklı görüşün dışında, "teşvik belgesi ve 
rilimemesi, yatırım indirimi uygulanmaması konusunda her hangi bir farklı görüş yoktur. 

Firma, 28 . 5 . 1969 tarihli müraea tında 39 oottuı teşvik belgesine esas1 olan projenin hazırlan
dığı tarihteın sonra bir yııla yakın ziaman zarfında Türkiye içinde iktisadi ve ticari gelişimeler 
olduğu, diş ülkeleride yapılan incelemeler ide najzara allımarak projelerimde değişiklik yapılması
nı ve kapasite olarak günde 50 metreküpten 100 metrekübe -çıkmak istediklerini, henüz yatırıma 
başlanmış eski projesi yerime yeni projenin tetkikini ve buna göre teşvik belgesi verilmesimi tale-
betmişitdf. 

Eski belge iptal edilmiş, yeni) projenin 1969 yılı programına uygunluğu tesbit .edilerek o yıl
daki teşvik tedbirlerimden istitfade letımek üzere 120 moluı belge verilmiştir. 

Teşivik belgesi yatırımının ilk tetkiklerime gö re verildiği için, yatırıma başlamanın gecik
mesi halinde, projemin de yeniden; gözden geçi riılıımesi gerekmekte, son duruma göre yeni teş
vik belgesi, evvelki iptal eldilerek verilmektedir. OBunun gibi 31 . 3 . T971 tarihi itlübariyCe proje 
tadilleri sebebiyle 18 adeld belge yeınilenımek üze,re iptal edilmiştir. 

II - Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının ORMA (Terakki Kolektif Şirketi) ne 1,2 milyon 
dolarlık kredi tahsisi konusundaki işlemleri ve bu arada adi geçen 'bankanın 27 . 7 . 1970 tarih
li yazısı aynı mahiyeteki bir iddianın 13 nolu,Soruşturana Haızırlık Komisyonunca tetkik ve Yü
ce T. B. M. M. mim müzakere ve kararıma ilktir aın 'etlmiş hulunmasına rağmen, keyfiyetin bu de
fa da Devlet Plânlama Teşkilâtı işlemleri yönüriden ineellenmesiniln taleb edilmesi üzerine, konu
da ayniyet olduğu ve t'ekraren tetkik mevzuu yapılması icabetiği hususundaki hir k ısım komis
yon üyelerimizin (görüş ve kanaatleri tebellür etmekle iberaiber; Önerge muhtevasının tetkikimden 
ıçtinabedildiği şeklinde bir tarize mâruz kalınması bakımımdan iddia tekrar ariz amik incelen
meye tabi tutulmuş iselde; Anayasa ve içtüzük, muvacehesinde bu gilbi durumlarda ittihaz edil
mesi gereken .muamelenin esas ve şekil yönlerin den birleşik toplantılardan birisinde teslbit ve tâ
yin edilmesinin yerinde olacağı kanaat ve sonucunda emsal teşikil etmemek kaydiyle varılmış^ 
tır. 

Bu işlemde Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının aracı durumda bıılumduğunun hukukî mesne
dini yukarda arz ve izalh etmiş idik. 
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Özel teşebbüs projeleri için verilebilecek âzami kredi kıstaslarıma ve mevcut mevzuatta göre 
ididia konusu olan proje gerekli kademelerden (geçerek: krediye emsalleri gibi müstehak olmuştur. 

14 . 1 . 1969 tarihinde, Terakki Kolektif Şirketi İsparta'da yılda 30 0O0 ımetrekülb yomıga lev
ha, 3 800 000 metrekare kaplama, 156 O'OO 'ad'ed kaplı plâk imal edecek kapasitede bir oırtman 
ürünleri tesiısli kurmak üzere 1 180 000 dolarlık kredi talebini muhtevi projesini aidi geçen ban
kaya tevdii etmiştir. Vâki müracaat kurulacak bir A.Ş. adına yapılmı§tur. Proje bankanın teknik, 
iktisat ve malî servislerince incelenmiş ve 8 . 8 . 1969 tarih ve 990 sayılı idare Meclisi kararı ile 
1 180 000 dolar tutarındalki kredinin İsparta'da Terakki Kolektif Şirketi ve diğer ortakları ta
rafından 18 milyon Tl. sermaye ile kurulacak bir A.Ş. e (Projesinin gerçekleşmesi içim hariçten 
satınalıınaeıak tesisat ve mıakinaların bedeli olarak) gerelkli teminatının alınması şartiyte ikrazı 
öngörmüştür . , 

Mezkûr kredi meblâğımın kaynak tahsis mahallî Avrupa Yatırım Bankası olduğundan, ban
kanın proje ıraporu 4 . 2 . 1964 güin ve 397 sayılı Türkiye ile AET araısında ortaklık yaratan an
laşma ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuma dair 2 rnolu protokolün 3 ncü maddesi 'ge
reğince Maliye Bakanlığına sunulmuştur. Maliye Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Bankası ara
sımda akteldiilen umumi anlaşmaya göre Maliye Bakanlığı projenin Devlet Plânlam'a Teşkilâtın
ca' incelenip müspet karara bağlanması şartı ite olumlu 'karşılanmakta ve mezkûr Avrupa Yatırımı 
Bankasından kredi talebinde bulunmaktadır. 

Terakki Kolekfif Şirketi projesi de aynı dosyadaki emsalleri gibi prosedürü takibederek Av
rupa Yatırım Bankasına gönderilmişltıir. 

Proje Avrupa Yatırım Bankasınca tetkik edilmiş ve kredinin bu ımaksalda tahsisi uygun görül
müştür. Bu arada müteşebbisler tarafından bil âhara sermayesi 20 milyon1 liraya iblâğ edilmek 
üzere 500 bim lira sermayeli OBMA (Orman Mahsulleri îmteğre Sanayi A.Ş.)' kurulmuştur. Şirket 
sermayesinin her biri! 10 bin lira kıymetinde 50' hisseye bölünmüş olup 15 hissesi Şevket Dettıi-
rel, 15 hissesi Terakki Kolektif Şirketinle, 5 hissesi Sedat Yıldız, 14 hissesi Hakkı Boşgelmeız ve 
1 hissesi Ahmet Gediz tarafımdan taahhüdedilmiştir. 

1,2 milyonluk ikraız sözleşimesi 16 . 1 . 19701 gününde aımzalammıştır. İmzalanan sö'zıleşımemin 
özel şartları proje ve krediyi emniyet altina alacak nitelikteldir. Bu nitelikler şunlardır. 

•a)' İkraz hâsılası munihasıran projenin gerçekleşmesinde kulflamlacaktır. 
b)ı Proje 30 . 6 . 1OT1 tarihinde (gerçekleşti rileeektir. 
e)' Müstaıkrizinı esas sermayesinin 18 000 000 liraya çıkarılması ve tesis işletmeye açıldığım

da bumun taımamıen ödemmıiş olması ve ikraz sözleşmesi süresince öz sermayenin 18 000 000 lira
dan aşağı dü'şürülmeımesi, projenin ve dolayısiyle işbu sözlleşmıen&n esaslı şartlandın*. 

Bunlarldan biri tahakkuk etmediği veya haleldar olduğu takdirde bamka alacaklarımı muac
cel kılabilir. 
. d) Projenin derpiş edilen (maliyeti yükselirse, ımunzam masrafların karşıflammasma ait 

plânı mâistakriz em kısa zamanda bankamın tasvibine sunacaktır. 
e)1 Müstakriz bankanın önceden muvafakatim almadan, tesislerinin istihsal "kapasitesini ge

nişletmeye tevessül ettaiyeceletir. 

f) 31 . 12 . 1971 tarihindem itibaren ve işbu ikraz sözleşmenin devamı müddetinee amortis
man ayrıldıktan sonra kalan sabit kıymetler her zaman uzun vadeli kaynaklar (Öz sermaye ve 5 
f*eneyi aişkıın krediler tarafından asgari % de yüz nisbetinde ve öz sermaye tarafından asgari 
% 66 nislbetinde karşılanacaktır. İşbu bendin tatbikatı bakımından öz sermaye aşağıdaki anlam
dadır. 

Ödenmiş sermaye, özel bir tahsis gayesine bağlı olmıyam ihtiyatlar, dağıtıimıyan kâr bakiyele
ri, ikraz süresince iade edilmemek şartiyle pay sahiplerinin muhtemel avansları, 

g) Şirketin cari (âzami bir senelik) . borçlan, asgari % de yüz nisbetinde cari aktifler tara
fından karşıla/nmış olacaktır. 
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h) Müstakriz 5 seneden fazla vadeli olarak mukaveleye bağlanmış diğer kredileri vâdelerin

den evvel ödediği tatodirde, bankanın talebi) üzerine bankaca ikraz olummuş' meblâğları da buna 
mümasil olarak vâdelerinden öınce ödiyecektir. 

i) Bankaya ve Avrupa Yatırımı Bankasına projenin finansmanının gerçekleştiirillmeısimi ve iş
letilin esimi 'tahkike nıedaî* olarak bilûmum vesikalar ile bilgiler, keza müstakriziın umumi malî 
durumu ile ilgili olarak bankanın ve Avrupa Yatınım Bankasının makûl bir surette talebedilece-
ği bilgiler verilerek ve 'banka ile Avrupa Yatırım Bankası tarafından tâyin olunacak şahıslarım 
proje (mahallini ziyaret etmelerine ve faydalı olduğuna hükmettikleri incelemeleri yapabiimele-
rine müsaade olunacaktır. 

j) Kısım 1,04 hükmünün tadil en işbu ikrazı senevi (% 9) faize tıalbii tutulmuştur. 
k)1 Herhalde müıstakrizin tesislerim yenilenmesine tahsis edeceği yatırımların hacımi müs tak

rizin istihsal kapasitesini idameye yeterli olmalıdır. 
1. Müstakrizin hariçten mubayaa edeceği proje dâ'hiil, bilûmum makina ve teçhizat kısım 

4.12 hükümleri dairesinde bankaya ;m>erhun olup, ımeıihumun tevdi edeceği yeid-i emim müistakri-
zin irae edeceği muteber şahıslar arasında banik.-ı ca bilâhara kendi takdirine göre tâyin edecektir. 
Merinin malzememin fabrikada 'montajına kadar yeıd-i emin 'tarafından fabrika gayriimemkulünde 
müstakili bir depoda muhafazasını sağılıyacak te dbirler müstakriz tarafından alınacaktır. 

Sözleşme her ne kadar 500 ÛOO Tl. serırmayeli bir şirketçe imzalanmış isede, yukarda (c) fık
rasında belirtildiği gibi kredi aslında sermayeyi en az 18 milyon Türk Lirası olacak bir şirkete 
verilmiştir. Sermaye şartının yerine getirilmemesi halimde kredi muaceliyet kespelderek, banka 
alacağını defaten tahsil edecektir. Banka bu hu susu temin edecek tedbirleri de! almaktadır. Ge
rekli iplotek tesis edilinceye kadar akreditif mevzuu 356 bin dolarlık imalılar, bankaya merhun 
olduğu gibi ayrıca 4 milyon Türk liralık bir banka mektubu da alınmıştır. 

İktisadi kriterlere ve İkinci Beş Yılık Kalkınma Plânının anahcldef ve ilkeleriyle, bunlara pa
ralel ilgili yıllık icra programlarımın esaslarına. uygum olup 200 000 doların üzerinde olan Sınai 
Yatırım projelerinin kabulünde Devlet Plânlama Teşkilâtının müspet mütalâasının alınmasının 
esais olduğu ani aşılımış'tır. 

Avrupa Yatırım Bankası kaynaklarımdan özel sektör projeleri için yatırım (tesis maliyetime 
göre) daha yüksek veya o seviyede, kredi açılan firmaların aidi ve kredi nisbetlerini gösteren 
cetvel vâki işlem/de istisnai bir durumun mevcut 'Olmadığının reklâmlarla da mukayeseli ifadesi 
yönünden rapora eklenmiştir. (Ek. 3) ORMAVa verilen kredinin yatırıma nisibeti % 36 dır. Di
ğer şirketllerde bu nisbet sırasüyle % 32,8, % 45.8, % 42,8, !% 31, % 49, % 30, ve. % 43,7 da.tr. 

Yukarda teshil olunan Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının şartlarına göre firma için tahsis 
edilen krediyle ilgili, idare meclis kararının bir öırneği ele ayrıca rapora eiklenmişitir. (Ek 4) 

NEİTİJOE : -

A) Onma A. Ş. ne Avrupa Yatırım Bankasınca tahsis ledilen 1,2 milyon dolarlık ABT kredisi 
ve Ibu krediden 356 hin dolarlık 'makina alımına 'mütedair yukarda izah ettiğimiz işlemlerde 
hususi Ibir muamele fyaıpıldığı, haıkisız görülmemiş bir çalbuklu'k ve görülmemiş şekilde şiriket lehine 
tasarrufta bulunuIlımasHida elski Başbakan 'Süleyman Demirel'in kardeşlerine ve yakınlarına men
faat sağlıyaraık iDevleti ızarara soktuğu ve bu sebeple Başbakan sıfalt ve yetkileri icabı Türk 
öeıza Kanununun 240 ncı madeısime gföre, görevini köıtüye kullanarak suç işlediği iddiası ileri 
sürülmekte ise de ; keyfiyet T. C. Anayasasının 90 ve 'T. B. M. M. Birleşik toplantısı İçtüzüğü
nün 17/2 maddesi muvacehesinde ıSo-ruşturma Hazırlık 'Komisyonlarının haiz olduğu yetlki ve 
görevler çerçevesinde teferruatiyle tetkik ve incelemeye taibi tutulmuş; fiilin isnalt kalbiliyeti yö
nünden ve ayrıca aşağıda izah edileceği veçhile T. C. Kanununun 240 ncı maddesindeki suç un-
suriariyle (Maddi mânevi) irttibatı bakımından >&sM Başibakan 'Süleyman Demirel'in bahis konu
su işlemde her hangi baskı, nüfus ve telkininin ^gösterebilecek nitelikte her hangi delil ve ema
reye raslanamamıştır. 
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ŞöyMa : 
1. Terakki Kollektif Şirketine, birisi pilot şirket halinde kurulduğu sırada sermayesi '500 000 

Tl. iken verilmiş 39 sayılı teşvik (belgesi; diğeride sermayenin 18 milyon Türk Lirasına çıkarılma
sına taliken ve projıenin kapasitesinin genişletilmesi gereğinin belirtilmesinden sonra vâki müra
caat üzerine verilmiş 120 sayılı teşvik belgesi mevcuttur. 

Bu gibi konularda teşvik belgesi lüzumu, 933 sayıılı Kanunun meriyete girdiği ve 1968 yılı 
program ilkelerinin kapsamına alındığı tarihten sonra vaz'edilmiş bir prosedür olarak ortaya çık
mış dosyanın tetlkikindlen ve mevcut mukayeseli cetvellerdeki husus atın muhtevasından da anla
şılacağı veçhile bizatihi ve yalnız Terakki Koli. Şir. (Onma) için değil, diğer talep sahibi şirketler 
için de uygulanmıştır. Kaldı ki, 18 . 11 . 1968 tarihli ve 39 sayılı teşvik belgesinin üzerinden 8 
küsur ay geçtikten sonra, vâki müracaatın tabiî ve kanuni kalbi olarak 25 . 7 . 1969 taırilh ve 120 
sayılı Teşvik Belgesinin ıtaıdilen verilmesi, işlemde ö:zel 'bir itina ve süratin de balhis konusu ol
madığını gösterir niteliktedir. Saniyen, Teşvik belgesi ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının 
yaptığı kredi işlemi arasında hukukî .bir irtibat tesisine de imkân yoktur. Teşvik belgesi sistemi 
mevcut mevzuata göre; AET kredilerinden faydalanacak olan özel teşebbüslerin vergi indirimi, 
gümrük muafiyeti, 'gümrük talksitlendirilmesi gibi imkânlardan faydalanırken ilgili mercilere ışık 
tutmaktan ileri bir anlaim taşımamaktadır. Zira Türkiye Sınai Kalkınma Bankası özel bir banka
dır, Devletin umumi hükümlere göre mevcut genel denetim fonksiyonu dışında 'hiçbir surette te
sir altında tutulacak her hangi statüye de sahip değildir. Başka deyimle, teşvik belgesi verilmiş 
olsa dahi; AET Avrupa Yatırım Bankası ve ilgili anlaşma, protokol ve mevzuat ilkelerine uyma
yan projelere kredi tahsisi kararının verilmesinde; adı geçen bankayı bağlıyacak nitelikte hiçbir 
idari, imali vie hiyerarşik tasarrufun mevcudiyeti daihi düşünülemez. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş Kanunu icabı, doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlı 
oluşundan, yapılan bütün işlemlerin Başbakanın emir ve direktifi ile yapıldığı sonucu çıkarılır 
ise; ne idare hukukunun hiyerarşik sistemdeki icaplarına, ne de Kanunlara aykırı fiililerin te-
kevvüründeki cefaların şaihsiiiği prensiJbine göre salim, adil ve hukukî sonuçlan çıkarılmasına 
imkân bırakılmamış olur. Böyle telâkki edilse idi, Hükümetin başı ve mercii durumunda olan 
Başbakanın; - ki her Bakanlık kendisine bağlı olduğuna göre Devlet teşkilâtı içerisindeki her 
türlü Kanunsuz ve usulsüz işlemlerden hilafı sabit olmadıkça şahsan siorumlu olması gibi siyasi, 
malî ve cezai sorumluluk taşıyan Bakanların dahi kemdi izlemlerinden tamamen sorumsuz telâkki 
edilmeleri şeklinde Anayasa ve hukuk dışı bir durumun fiilen kabulü yolunda fahiş bir hata
ya düşülür idi. Kaldı ki, iddianın eski Başbakan Süleyman DemirePe isnat kabiliyetini gösterecek 
nitelikte her hangi bir emareye dahi rastlanılamaımıştır. 

2. Avrupa Yatırım Bankasına Türkiye Sınai Kalkınma Bankasınca Terakki Kollektif Şir
ketine (Onma) ait proje gönderildikten sonra,Avrupa Yatınım Bankası projeyi ön araştırmaya 
tabi tutup musibet karşılayınca durumu anlaşma gereğince T. C. Maliye Bakanlığına bildirmiş, 
Maliye Bakanlığı, Dışişleri kanalı ile AET nezdindeki Türkiye Daimi temsilciliği vasıtasiyle Av
rupa Yatırım Bankası nezdinde gereken işlerin tamamlanmasını istemiş ve bu arada da Alman 
Markının revalüasyonu nazara alınarak 1 180 000 dolar kredinin 1 200 000 dolar olarak teminim
de sağlamasını, bu işlemlerin ifası sırasında istemiştir. Muamelede iddia yönünden bir sakınca 
tesbiti mümkün görülmemiştir. 

Saniyen küçük projelerin finansmanı için öngörülen 3 milyon hesap birimlik limitin 3 766 3*39 
hesap birimine çıkarılmak suretiyle geriye kalan Altaş, Elektro Porselen, Demirci Konserve, 
Haymak ve Yeni Kontroplâk projeleri ile Aksan ve Aksa Akrilik tevsi projelerinin de bu limit 
içinde 30 Haziran 1970 tarihine kadar finanse edilerek kabul edilmesinin bizatihi ve 'münhasıran 
ORlMA'nm kredi limitinin 20 bin dolar ilâvesi ile 1 200 000 dolara iblâğı maksadına matuf oldu
ğu iddiasını tevsik etmek mümkün olmadığı gibi, AET kredilerini tanzim ve uygulıyan Avrupa 
Yatırım Bankası üzerinde Türk Hükümetinin her hangi bir tesirde bulunmuş olabileceği ihtima
lini ve bu melhuz tesirin beynelmilel niteliği haiz ve tamamen kendi müstakil kıstasları içinde 
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çalışan Aıvruıpa Yatırım Bankası gibi bir müesseseye ne dereceye kaklar müessir olabileceğini dü
şünmek dahi zordur. Kaldı 'ki bu husustaki yazışmalar 5 Eylül 1969 tarihimde başlamış ve 12 Ka
sım 1969 tarihinde nihayete ererek bundan sonraki Türkiye Sınai Kalkınma Bankası işlemlerine 
imelbde ve konu olmuştur. Türkiyenin iktisadi kalkınması için özel sektöre % 30 nisbetinde tahsis 
edilen glolbal kredinin kullanılması kadar tabiî bir şey olamıyacağı gibi bu kredilerden şartları 
haiz olan özel teşebbüs ve şirkelt projelerinin faydalandırılmalarını önüyeeek malhiyeteki her han
gi tuitutm ve davranışın mâkul karşılanJmıyacağı ıgeriçeğini göz önüne alırsak, bu konuda ilgili 
millî ve milletlerarası teşekküller arasındaki vâ'kı haberleşme ve yazışimalarm süratle icra edilme
mesinin, olsa olsa bir ihmal ve muaheze konusu olması telâkki edilmesi görüşünü, her aklı selim 
sahihi kişinin paylaşmamasına imkân göremiyoruz. Aksi takdirde memleketimize sağlanan bey
nelmilel çıkarlarımızdan feragat eltmek gibi bir durumla karşı karşıya kalırız. 

3. Talhsis edilen 'kredi konusu 2 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânı hedef ve ilkelerine uygun oldu
ğundan Devlet Plânlama Teşkilâtının teşvik belgesi işlemini istisnai nitelikte görmeye de imkân 
yoıktur. Zira OBMAtya olduğu gibi orman ürünleri konusu ile iştigal eden SUNTA Tahta Sana
yii A. Ş. ve Yeni Kontroplâk A. Ş. projelerine de Yatırım Bankasınca kredi temin edilmiş olimaısı 
muvacehesinde ORMA'ya istisnai bir işlem, yapılmadığı neticesine varılamaz. 

4. [Maliye Bakanlığının durumuna gelince mezkûr AET Ankara anlaşması ve buna bağlı pro
tokolün 4,3 maddesine göre «bir ödünç Türk Devletinden gayri bir teşeblbüs veya topluluğa veril
diği zaman Türk Devletinin garantisine bağlanır», ifadesi kullanılmaktadır, Kredinin geri ödenme
sini teminat altına almak için kaleme alınan bu madde, anlaşmalarda, anlaşma mıetainin dışında 
bir de garanti belgesi verilmesi şeklinde değil, metinde geri ödemelerin Türkiye Hükümetince 
yapılacağı ibaresini ihtiva eden bir maddeye yer verilmesi şeklinde uygulanmiaktadır. 'Söız konusu 
(borçlanmalar da geri ödemelerin Devlet tarafından yapılacağı yine adı geçen protokol maddelerin
de tebarüz ettirilmiştir. 

Buna lgöre ^garanti bellgeısi verilmesi diye bir işlem yoktur. Kredinin beynelmilel mahiyet ih
raz etmesi, Devletlerarası {Hususi ve umumi Hukuk prensipleri ımuvaeehesinde vataındaş/larm 'bu 
nitelikteki İşlemlerinden (genellikle ilgili Devletin malî yönden taaıhhüdeder durumda 'bulunması, 
iddia (konusu kredi işlemlerinin Maliye Bakanlığındaki safahatı sırasında istisnai biır mahiyette 
•telâkki lediilmeyip, emsali '32 firmanın da aynı şekilde muameleye ıtaıbi (tutulması karşısında keyfi
yetin1 eski Başbakan Süleyman Demire! ile görev ve sorumluluk yönünden her (hangi ilişkisini tev
sik ve teyidedebilecek fbir hususa uzaktan 've yafandan rastlanaımamıştır. 

Kjaldı (ki, Maliye Bakanlığının bu konudaki. sorumluluğu kredilerin muacceliyet kesbedip geri 
ödenmesi safhasına intikalinden ve özellikle ilgili firmaların 'bahis konulstu kredi borçlarını sözleş
meler hükmünce ödemekten âciz oldukları veya içtinabettikleri ahvalde başlar. Aslında hulkukan 
bu safhayla dahi gelmiyen bir işlem için peşin hükümlerle sorumluluk izafesine ümkân olmadığı 
açık ve hukukî (bir gerçektir. ıBundan sonra ıbahis konusu ihtimaller tahakkuk ettiği takdirde genel 
ve ilgili mevzuat muvacehesinde aımme hukukunun korunacağı ıbedihidir. 

5. Talhsis edilen 1,2 milyon dolarlık kredinin vâde, ödemesiz müddeti ve faiz nilslbetine gelince; 
iddia edildiği gibi kredi 30 yıl vâde, 7 yıl ödemesiz ve 4,5 cfaiz şartına bağlı değildir. Bu şart Av
rupa Yatırım Bankası ile 'Türk Hükümeti arasında yapılan resmî sektöre ödenen 'krediler için tes-
bit edilen hüküm olup, özel sektöre tahsis edilen kredilerde özel sektör 10 sene vâde ve % 8,5 fa
ize tabi tutulmakta <olup, Maliye Bakanlığı ile Türkiye (Sınai Kalkınma Bankası arasında yapı
lan anlaşma hükmü de buldur. Bu duruma göre esasen anlaşmalar ve mevzuata göre istisnai mua
mele yapmaya imkân, olmıadığı gibi, kredi veren merci ve müesseselerin alacaklarını garantiye 
bağlamadan kredi tahsis etmelerine imkân yoktur. Bibiyi öce Süleylman Demirel'in bu yolda göre
vini kötüye kullanmak suretiyle kardeşlerine ve yakınlarına menfaat sağladığı mealindeki iddia
nın eilddiyetten uzak ve isnat kabiliyetinden mahrum olduğu kanaati tebellür etmiştir. 

B) özel Yükseliş Kollejine 600 000 Tl. lık yatırım indirimi uygulamasınla gelince : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının eğitim ile ilgili ilkeler kısmında (H) (maddesini teşkil eden 

pragrafın ıbirinci kışımı özel eğitim kurumlarının ek kapasiteler yaratmaları öğrencilere eğitim 
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sağlıyarafk ikamu eğitim kurumları üzerimdeki talebi azaltmalarının faydalı bulunduğu sarih ola
rak ifade edilmiştir. 

Bunu takibeden ikinci cümlede bu kurumların düşük nitelikte olmalarının mahzurları belirtil
miş ve <bunıa mâni olunimaısı gereği öne ıkojuulmuştur. 

özel seflsfbörü memlekette, ihtiyacı duyulan özel eğitim kurumlarına sevk ederken ikinci cümlede 
izahı yapıda/n, düşük nitelikteki hizmetin ımükem mellestirilmesini sağlamak Devlet için tek meka-
nizjma ile mümkündür. Oda teşvik tedbirlerinin kalitesi yüksek .olan yatırımlara uygulanması 
mekanizmasıdır. Plân özel teknik okulların kuruluşunu ıgerekli gördüğü halde, düşük kaliteli eğitim 
yapanları oırtadan. kaldırmak ve ımjümkünse hepsini yüksek nitelikte kurumlar haline geltirmek 
için teşvik tedbirlerinden başka bir yol 'düşünülmemelidir. [Başbakana direk olarak bağlı dahi ol
sa Devlet Plânlama Teşkilâtı temel ilkelerini 1965 yılında ortaya attığı -özel öğretim kurumlarının 
niteliklerinin memlekete en faydalı 'hale getirilmesi için elindeki teşvik mekanizmasını uygula
mak çaresini 1&G8 yılında yaptığı plân uygulaması esnasında bunların teşvik tedbirlerinden isti
fade etmelerine karar vermiştir. Bu karar plân ilkelerine yukarda da arz edildiği veçhile aykırı 
olmadığı 'gibi bizzat önerge saihiplerdnin 'atfını yaptıkları (H) maddesinin lâfzına ve ruhuna ta
mamen uygun düşmektedir. 

Ancak, uzun vâdede bu eğitim kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması düşünülmüş 
ve bu husus (J) maddesinde zikredilmiştir. (J) maddesinde bahsi edilen bu hususun (H) madde
sindeki durumla bir çelişmezliği mevcut değildir. Şöyle ki üstün nitelikteki . kurumların meydana 
gelmesini sağlamak için verilen teşvik tedbirleri bu konuda yatırım yapacak müteşebbislerin risk
lerini azaltmak ve onları bu mecburiyete sürüklemek amacını gütmekte olduğundan, sonradan bu 
kurumların Devlete bağlanması halinde, yatırımcının zarar ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Nite
kim bu teşvik tedbiri ile daha süratle geri kazanıldığı gibi, bugün (J) maddesi uyarınca üstün kali
teli olan kurumların Millî Eğitim Bakanlığının uhdesinde toplanmasiyle ilgili kanun Meclis gün
demindedir. 

Eğer bu teşvik tedbirleri uygulanmamış olsaydı yani, özel yüksek öğretim kurumlarına yatırım 
indirimi verilmemiş olsaydı, bugün bunların büyük bir ekseriyeti daha düşük kalitede olacaklardı. 
örnek olarak müracaat etmiş olan 15 okuldan ancak 9 una kalitesi uygun görüldüğü için teşvik 
belgesi yani yatırım indirimi ve daha açık bir deyimle vergi muafiyeti sağlanmıştır. Bu durum 
yüksek öğretim kurumu kurmuş olan ve kurmayı tasarlıyan her müteşebbisin kaliteye daha büyük 
önem vermesini sağlamak için mükemmel bir tedbir olup kalkınma plânımıza ve dolayısiyle Türk 
Milletine ve hattâ Türk Hazinesine daha faydalı olmuştur. 

Şu halde Devlet Plânlama Teşkilâtının kalitesi üstün olan özel eğitim kurumlarına teşvik ted
birlerini uygulamış olmasından dolayı plân ilkelerine aykırı hareket etmiş olması iddiası yanlıştır. 
Meseleye Türk ekonomisinin büyük bir ihtiyaç duyduğu insan gücü arz - talep dengesi yönünden ba
kıldığı vakit durumun yine memleket menfaatine olduğu ortaya çıkacaktır. 

1967 yılında 25 500 olan mühendis talebi 1972 yılında 40 200, 1977 yılında 63 200 ve 1982 yılın
da da 94 800 kişi olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır. (İkinci Beş Yıllık Plân tablo 74) 15 yıllık 
süre içerisinde yalnız mühendis ihtiyacı takriben 4 misline çıkmaktadır. Ekonomide bu artış çok 
yüksek bir yıllık gelişme hızı göstermektedir. Bu hıza tekabül eden arzı temin etmek Devletin im
kânlarının üstünde kaldığı için fertlerin teşebbüs gücünü sermayesinin bu yatırımlara kaydırmak 
mecburiyeti ortadadır. Örnek olarak 1971 yılı programında (Tablo 430) mühendisler ve mimarlar 
için toplam arzın 22 300 kişi olduğu halde toplam talebin 36 500 olduğunu görmek ve açığın 14 200 
kişiden ibaret olduğunu müşahede etmek meseleye büyük bir açıklık getirmektedir, içinde bulundu
ğumuz bu yılda dahi toplam arzın '% 60 ı kadar bir açığın bulunması bu alana neden teşvik ted
birlerinin uygulanması gerektiğini açık bir şekilde göstermektedir. Ümit ve temenni ederiz ki, bun
dan sonraki hükümetler dahi bu sahayı özel sektör yatırımlarına açık bulundurabilirlerse daha 
fazla teşvik tedbirleri uygulamak suretiyle memleket kalkınmasının temel unsurunu teşkil eden in
san gücünden önemli bir kalem olan mühendisler ve mimarlar bölümüne daha büyük teşvik unsur
ları getirerek bu sahadaki tıkanıklığı ortadan kaldırmanın yollarını bulmuş olacaklardır. 
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Anayasa Mahkemesinin son aldığı karar muvacehesinde bu yol kapandığı için Devletin bilumum 
sosyal ve iktisadi alanlarda yapması gerekli olan yatırımlardan vazgeçerek, malî kaynakların bun
dan böyle bu sahaya da teveccüh etmesi lüzumu ortaya çıkmaktadır. Hazineye yüklenecek olan bu 
külfet, özel müteşebbislere, kaliteli özel eğitim kurumları kurmak şartiyle sağlanmış bulunan men
faatlerin mutlak değerinden çok daha fazladır. Yani 4 milyon lira harcamak suretiyle kurulmuş 
bir okulun, sermayesi 2 milyon lira ise, buna tanınan yatırım indirimi % 30 oranında olup 600 000 
TL civarındadır. Oysa Devlet 4 milyon liralık bir yatırımdan kurtarılmış olmaktadır. Bu parayı 
bilfarz borçlanmak suretiyle temini halinde bugünkü rayiçle her yıl 600 000 Tl. faiz ödemek duru
munda kalacaktı. Bu sistemle Devlet özel müteşebbise bir defaya mahsus olmak üzere 600 000 Tl. 
ödemekle (Muafiyet tanımakla) mütaakıp yıllarda vergi almak suretiyle yine daha kârlı hale gelmiş 
olacağı gibi, sosyal dâvaların halli için gerekli olan tedbirleri de- yerine getirmiş olmaktadır. Bütün 
bu izahattan anlaşılacağı üzere Devlet Plânlama Teşkilâtının özel öğretim kurumlarına belli şartlar 
altında uygulamış bulunduğu yatırım indirimi tedbirleri plân ve programlara tamamen uygun oldu
ğu gibi memleket çıkarlarına da uygun düşmektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı memleketin sosyal ve ekonomik hayatında çok önemli bir rol oynıya-
cak olan bu yatırım sahasına, yatırım indirimi haddinin asgarisini yani % 30 unu uygulamış bulun
maktadır. 

Meselâ, Devlet 4 000 000 liralık bu okulu kurmak için gerekli parayı; 1% 9 faizli ve 5 sene va
deli tahvil çıkararak sağlamış bulunsaydı; 5 sene süre ile her sene 360 000 lira faiz ödiyeceği gibi, 
5 nci sene sonunda da anapara ile birlikte 1.8 milyon ilira da faiz ödiyecekti. Oysa teşvik belgesi 
vermek suretiyle müteşebbisin yapmış bulunduğu yatırıma, yalnız birinci seneye mahsus olmak üze
re 600 000 lira vergi muafiyeti tanımıştır. Onu takibeden yıllarda müteşebbisin kazancından vergi 
alınacaktır. Bununla Hazinenin vergi ziyama uğramış olduğunu iddia etmek hatalı bir anlayıştır. 
Müşavir araştırıcı Nejat Uğur'un raporunda . 1968 yılı program döneminde özel sektörün teşvikine 
öncelik tanıyan tablo 57 deki özel öğretim kurumları yer almamaktadır. Özel okullar imtihansız ta
lebe almakta ve talebe, kolayca sınıf geçmekte olduğundan özel okulların teşvik göremiyeceği id
diası serdedilmektedir. 

Müşavir araştırmacı Nejat Uğur'un bu iddiası şahsi ve indî bir görüşten ileri bir değer taşıma
maktadır. 

Bu görüş, Devlet Plânlama Teşkilâtının ilgili seksiyonunu hukukan ve plâna istinaden bağlayıcı 
değildir. 

Nitekim araştırmacı müşavir Nejat Uğur dahi, raporun sonuç kısmında aynen şöyle demektedir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Başkanlığınca özel okulların teşviki kalbul 'edildiği takdirde, incelenen 
kurumların ^dosyası üızerinlde ve (mahallinde yapılan iincele'meye göre indirim müsaadesi verilmesi 
gerektiği sonucuna 'bağlamıştır. 

Aynı Id'osyada haşka (bir araştırıcı Süveyda Güleryüz: 
Raporunda : 1. Yatırım kültür seviyesini yükseltmeye ve 'dar 'boğazları asgariye indirtmeye 

matuftur. 
2. İnsan gücü açığını kapatmaya matuf bir sahada yapılmaktadır. 
3. Optimal büyüklükte ciddî bir kuruluştur. 
4. Milî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesince, Ders ımüfreliatı ve 'dağıtım plânları tet

kik edilip öğretim izni verilmiştir. 
Bu sebeplerle Özel Yükseliş 'Kolejinin yatırım indiriminden istifade (edebileceği belirtilmektedir. 

G-örülü'yor ki plân hedeflerine göre başka bir araştırmacı yatırımı indirimini uygun -görmektedir. 
Kaldı ki, Kalkınma Plânı ikinci 5 yılık kitabının; İkinci Beş Yılık Plân uygulama düzenli (Bu
lum : 11) başlığının, yıllık uygulama programları hakkındaki 'bölümünde ki • fıkraya göre: 
(Sayfa 618 4 ncü fıkra) 

Yatırımların plânda öngörülen kamu ve ö̂ zel sektörler arasındaki 'dağılımı sınırlayıcı olarak 
kalbul e'dilıniye'cektir. Değişen şartlara göre her iki yönde, karma ekonıoımi politikası bölü
münde ^belirtilen esaslar çerçevesinde •değişiklik yapılabilecektir. 
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Aynı bölümlün tedbirler başlığında, tatbikat tecrübelerinden yararlanarak ayarlama yapıla
bileceği ifade edilmektedir. 

Görülüyor ki iktisadi 'gelişme, '2 nei 5 Yıllık Kalkınma Plânının temel felsefesi, belli sayıda 
ve nitelikte insan 'gücü talelbetmekte olan toplu mumuzun bu talebinin karşılanmasını öngörün ek
tedir. Bu fhizımeti de eğitim ve öğretim kurumlan yapacaktır. Ancak kamu kesimindeki yük
sek öğretim kuramlarının nitelik ve nicelik yönünden yetersizliği de ortadadır. Tek çıkar yol 
dengeyi ımuhafaza şartiyle ve üstün kaliteli olmak kaydiyle, özel eğitim 'kuramlarının desteklen-
raıesi ve teşviki, iktisadi gelişme ve plân yönünden prensilbolarak kalbul edilmektedir. Bu yön
den, özel okullara yapılan yatıran indirimli plâna, kanunu, mevzuata ve plân ilkelere uygundun 

Önerge sahipleri, önergelerinde 2 nei 5 Yıllık Kalkınma Plânının 'özel eğitim ve öğretim ku
rumlarının teşvik edileceğini kabul etmektedirler. Ancak, plânda yatırım indiriminin özel eği
tim ve 'öğretim kurumlarına tanınacağına dair bir hüküm bulunmadığını, bu sebepten yapılan 
indirimin plâna aykırı okluğunu iddia etmektedirler. Bu teşviki kabul ve yatıranı indirimini ret 
keyfiyeti çelişmektedir. Zira plânda teşjvikten maksat sarahatla izah edilmiştir. 

ıSöyleM: 
1. Plânın ilkelerinde, teşvikte yatırım indirimi mündemiçtir. 
2. 2 nei 5 Yıllık Kalkınma Plânı kitabının 1T6 ncı sayfasında teşvik tedbirleri şöyle sıra

lanmaktadır. 
a) tikeler : 
1. Özel sektörün yatırımları Kalkınma Plânının ekonomik ve sosyal ilkeleri çerçevesinde 

teşvik edilecektir. 
2. Özel sektörün teşviki ve yönlendirilmesi almaciyle geliştirilmiş 'bulunan tedbirler dağınık

lıktan 'kurtarılacak, ' formaliteler basitleştirilecek ve uygulamada hızlı iişliyen bir mafcanizıma ku-
ralacaktır. 

3. Teşvik tedbirleri meyanında, yatıranı indirimi, vergi iadesi, hızlandırılmış amortisman sis
temleri, ıgümrük tarifelerini (ayarlamak ve bâzı vergi ve resimleri takside bağlamak usulü vergi 
hukukumuza ithal edilerek, özel kesimin plân hedeflerine uygun faaliyetleri teşvik edilecektir. 
sayfa 118 

6. Sanayiin gelişmesinde eksikliği kuvvetli bir şekilde hissedilen teknik elemanın yetiştirilme
sinde kamu sektörü yanında özel sektörün sorumluluk yüklenmesi öngörülmüştür. 

2 nei 5 Yıllık Kalkınma Plânı kitabının 99 ncu sayfasında temel politika başlığı ilkeler kısmın
da : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı kamu sektörü için emredici özel sektör için gösterici ve 
destekleyici olacaktır denilmektedir. 

Nitekim, yukarda arz edilen prensipler ışığı altında Devlet Plânlama Teşkilâtınca ek (5) te 
gösterilen, Özel Yükseliş Koleji de dâhil olmak üzere cetvelde yazılı 8 özel okul müessesesine ya
tırım indirimi uygulanmıştır. İddia edildiği gibi bu yola tevessül edilmesi münhasıran Özel Yük
seliş Kolejine uygulanan istisnai bir işlem niteliğinde değildir. Saniyen uygulanan işlemde eski 
Başbakan Süleyman Demirel'in her hangi bir başka nüfuz ve tesirinin mevcudolmjadığı dosyalar 
ve vâki tötkikat neticesinde anlaşılmıştır. 

KANAAT : 
Komisyonumuzca T.B.M.M. Başkanlığı, Başbakanlık, Devlet Plânlama Müsteşarlığı, Maliye Ba

kanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gıenel Müdürlüğünden Ormaya (Te
rakki Kol. Şti) ne tahsis edilen 1,2 milyonluk kredi ve Özel Yükseliş Kolejine yapılan 600 000 li
ralık yatırım indirimine ait işlemleri evrak ve kararlar, bunlara ait statüler, keza Avrupa Yatırım 
Bankası ile ilgili statü ve bültenler teker teker yukarda arz ve izah edildiği gibi incelemeye tabi 
tutulmuş böylece eski Başbakan Süleyman Demirel'in Başbakanlığı sırasında önergede iddia edil
diği gibi, vazifesini suiistimal ettiği, kardeşlerine ve yakınlarına menfaat sağladığı, Devleti zarara 
soktuğu, kredi anlaşmasında, yatırım indiriminin uygulanmasında Başbakanlık sıfat ve yetkilerinin 
rol 'Oynadığına dair en ufak bir delil ve emareye raslanmadığı, Süleyman Demire! hakkında Türk 
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Ceza Kanununun 240 ncı maddesi veya görevle ilgili her hangi bir madde şümulüne giren fiil ve 
davranışta bulunduğu daıhi te&bit edilememiş, aksine Süleyman Demirel Başbakan olmasa dahi 
kardeşlerinin italepleri hakkında yukarda adları geçen ^dairenin yapacağı muamele yine aynı ola
cağı kanaatine varılmıştır. 

Bu sdbeple eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Meclis soruşturması açılmasına lüzum ve 
mahal olmadığına, keyfiyetin T.B.M.M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına arzına 23.6.1971 tarihin
de oy çokluğu ile karar verilmiştir. 
9/16 No.lu Soruşturma Hazırlık l 

'Komisyonu Başkanı 
Yozgat Milletvekili 
î. Hakkı Akdoğan 

Sözcü 
Eskişehir C. S. Üyesi 

Ömer Ucuzal 

Aydın C. S. Üyesi 
Celâlettin Coşkun 

G-aziantep C. S. Üyesi 
Muhalifim şerh 

eklidir, söz hakkım mahfuzdur 
Salih Tanyeri 

Manisa C S. Üyesi 
Oral Karaosmanoğlu 

Balıkesir C. .S. Üyesi 
Muhalifim 

muhalefet şerhim eklidir 
Nejat Sarlıcalı 

Hatay C. S. Üyesi 
Muhalifim 

muhalefet şerhim eklidir 
M. Enver Bahadırlı 
Manisa Milletvekili 

Okul ile ilgili yatırım indirimi 
konusunda çekinserim. 

Hilmi Okçu 
Sinop Milletvekili Sinop C. S. Üyesi 

Hilmi Biçer Nâzım înebeyli 

Kâtip 
Konya Milletvekili 

Muhalefet şerhim ekli söz 
haJkkım mahfuzdur. 

Orhan O kay 
Çorum Milletvekili 

Mju'halifim 
muhalefet şerhim eklidir 

Cahit Angın 
Konya Milletvekili 

Muhalifim 
muhalefet şerhim eklidir 

Kubilây îmer 
Mardin Milletvekili 

Abdülkadir Kermooğlu 

Muhalefet raporu 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ömer Lütfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili Özer Ölç
men, yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış olduğu kredilerin* temin edilişinde ve yatırım indirimlin
den (istifade ettiirilmelerinde 5 Yıllık Kalkınma Plânına aykırı hareket edildiği ve bu fiilin T. C. 
Kanununun 240 ncı maddesi} kapsamına girdiği iddiasiyle eski Başbakan Süleyman Demirel hak
kında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ncii maddesi uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasını istemişlerdir. 

A) önergenin 1 nci maddesi : 
I - iddianın özeti : 
Ankara Anlaşmasına ek malî protokol hükümlen'i çerçevesinde Türk ekonomisinin verimliliğini 

artırmak ve kalkınma plânını gerçekteştlirmek üzere 32 özel sektör projesine 5 yıllık hazırlık döne
mi süresince 29,9 milyon dolar tutarındaki kredi mukaveleye bağlanmış bulunmaktadır. Bu pro
jelerden 500 000 liira sermayeli Terakki Kolektif Şirketine aidolanına 1 200 000 dolar kredi tahsis 
edilmiştir. Kredii'niin sermayeye oranı % 3 200 dür. Sermayesinin 32 misli kredi alan bu müstesna 
projenin sahiibi bulunan Orma T. A. Ş. nin hasselerinin % 30 u eski Başbakanın kardeşi Şevket 
Demiiirel'e, % 30 u Terakki Kolektif Şirketine, % 40 ı da Ispartalı tüccarlarla alirt bulunmakta ve 
Terakki Kolektif Şirketinim hisseleri de % 24 ü Şevket DemirePe, % 16 sı Hacı Ali Demiiirel'e, 
% 36 sı Başbakanın Kayınbiraderi Yılmaz Şener'e, % 24 ü Başbakanın köylüsü ve eski iş ortağı 
Mehmet* Özdemir'e isabet edecek şekilde dağıtılmaktadır. 
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Aldığı kredi ile, ortağı olduğu şirketin sermayesi arasındaki nisbetsizlüğe 'ilişkin bir soruya, 
Şu'bat ayında tertiplediği basın toplantısında; cevap veren Şevket Demirel «Sırken henüz 500 000 
liralıktır. Ama hisse senedi satışa çıkarmak suretiyle sermayesi artırılacaktır, kredi oradadır, alın
mamıştır» ifadesini! kullanmıştır. 

Halbuki AET daimî temsilciliğimizin Aralık 1969 Ocak 1970 bülteninin 64 ncü sayfasında 
Terakki Kolektif Şirketine bu kredinin 356 000 dolarlık kısmının evvelden ödendiği zikredilmekte 
ve böylece Şevket Demirel'in beyanı nakzedilmektedir. 

Malî protokolün 4 ncü ımaddesindn 3 ncü fıkracına göre ortaklarının çoğunluğunu eski Başbaka
nın yakın akrabalarının teşkil ettiiği bir şirkete, Avrupa Yatırımlar Bankasının Türk ekonomisini 
kalkındırmak için. açtığı bu krediden görülmemiış bir çabuklukta ve anormal oranda yapılan kredi 
tahsislinin teminatçısı T. C. Hükümetlinin Başkanı olarak bizzat Süleyman Demirel olmaktadır. 

Kredinin onayından mesul olan DPT Başbakanlığa doğrudan doğruya bağlı, Maliye Bakanlığı 
Hükümetlin bir organı ve Sanayi Kalkınma Bankası ise, çeşitli yollarla Hükümet denetimime bağlı 
kuruluşlardır. 

Bu bakımdan bahsolunan kredi tahsisini mümkün kılan adı geçen kuruluşlarla Hükümet Baş
kanı arasında fiilî ve hukukî bir illiyet rabıtası olmak iktiza eder. 

II - Eski B&şjbaJkan Komisyona gönderdiği mütalâada : 
1. — Başbakan bulunduğu sürece sıfat ve yetkilerini kötüye kullanarak başkalarına menfaat sağ

ladığı iddiaları bu zamana kadar hiç kimse tarafından delillendirlilememiştir. 
2. — Türkiye'de Avrupa Yatırımlar Bankasından kredilerin nasıl alınacağı ve yatırım ündiirim-

lerinin nasıl yürütüleceği kanunlar ve usullerle tesbit edilmiştir. 
3. — Bunların hiçbirisli Başbakanın emrini veya kararını icabettirmez. 

4. — 202 sayüı Kanunun ek 2 ncü maddesikıün 5 nci bendinde yatırıma ait plânlar, projeler ve 
finansman hesaplarına ve projenin tahakkuku için derpiş olunan müddete ait hususların Devlet 
Plânlama Teşkilâtının mütalâası esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca tetkik ve diğer şart
ların mevcudiyeti tasdik edülmlilş bulunacağı yazılıdır. 

5. — Yatırımları ve ihracatı geliştirme ve teşvik bürosu DPT tarafından yürütülmektedir. 

6. — DPT nin resmî görüşü olan teşvik belgesini alan müteşebbis bu belgeyi doğrudan doğruya 
TSKB ye tevdi eder. Dış kaynaklardan elde edilen kredilerim özel teşebbüse 'intikalinde ise, 

sağlanan kredi Hükümete belli şartlarla devredilmekte ve Maliye Bakanlığı kredii şartlarını değiş
tirerek kaynağını anacı bankaya devrettirmektc ve bankalar da bir değişiklik yapıp krediyi özel 
teşebbüse İntikal ettirmektedir. 

7. — Siyasi maksatlarla hazırlanmış bulunan soruşturma önergesindeki itham ve isnatların bu
nu yapanlar tarafından belgelendirilmesi ve delillendirilmesi gerekir. 

8. — Bunların suç olduğunun ve bu suçla benim ne ilişkim bulunduğunun deliiilendirilmesi lâ
zımdır. 

9'. — Önerge ciddiyetten mahrumdur ve siyasi istismar gayesine matuftur, demektedir. 
III - Muamele : 
A) Terakki Kolektif Şirketi yönünden : 
Terakki Kolektif Şirketi 17 . 2 . 196S tarihli dilekçe ile DPT ye müracaat ederek yeni bir sa

nayi kurmak niyetinde olduklarını belirtmiş ve 1968 yılı programının uygulanmasına dair 6/9138 
sayılı Kararname gereğince projelerinin : 

a) Gümrük muafiyeti uygulanması, 
b) Yatırım 'indirimi tatbiki, 
e) Dış finansman ihtiyacının karşılanması, 
d) »% 30 özkaynak temin edileceğine göre iç finansman ihtiyacının karşılamması suretiyle teş

vikini taleibetmiştir. 
B) DPT yönünden : 
DCPT de yapılan inceleme sonucunda projenin : 
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İ. Kuruluş yeri uygun, 
2. Kapasitesi tatminkâr, 
3. Konu itibariyle plân ve programlara uygun, 
4. Mamullerinin iç piyasa 'satış şansı mevcut, 
5. Millî ekonomiye yılda 4 752 762 liralık katma değer sağlıyaeağı, 
6. Mevcut şartlarla dış pazarlarda rekabet yeteneğine sahibolmadığına, ancak ihraç malların

da takriben % 20 vergi iadesi uygulandığı ve firmanın dışarıya satışlarında kârından biraz feda
kârlık ettiği takdirde bu yeteneğin kazanılabileîeği, tesbit edilmiş ve uygulama grupuna intikal 
ettirilmiştir. DPT nin gümrük indirimi şubesi an:;ak 2 nci etap yatırım ve üretim gerçekleştirildi
ği takdirde ekonomik ve modern bir tesis hüviyeti alacağı, bu bakımdan 2 etabı kapşıyan tam 
bir proje ile yeniden müracaat edilmesinin uygun olacağı, bu haliyle projeye gümrüklerde .umumi 
muafiyet verilmemesi gerektiğini belirtmiştir. 

Konu bir toplantı yeniden müzakere edilmiş, projenin 2 nci etapta gerçekleştirileceğinin ön
görülmüş olması teşvik edilmesine engel teşkil etmiyeceği görüşüne varılmıştır. (Burada himaye 
açıkça görülmektedir.) 

I - Tesisler için ithal edilecek yatırım malı makina ve teçhizata tereddübeden ithal vergi ve 
resimlerin toplamına % 70 muafiyet uygulanmasının olumlu karşılandığı, 

I I - Yatırım indirimi müracaatlarının inceleme safhasında bulunduğu, 
III - Yatırım kotalarından döviz tahsisi için projeleriyle birlikte mahallî ticaret odasına mü

racaat etmeleri gerektiği, 
IV - İç finansman ihtiyacı için yatırımın asga.'i % 40 mm özkaynakla karşılıyacak şekilde tan

zim edilen proje ile TSKB ye başvurmaları gerektiği bildirilmiştir. 
Bilâhara teşvik belgesi usulü kararlaştırılmca Terakki Kollektif Şirketinin projesine de teşvik 

belgesi verilmesi kararlaştırılmış ve bunun üzerine verilen 18 . 11 . 1968 tarih ve 39 numaralı bel
ge ile: 

1. % 60 yatırım indirimi, 
2. ı% 70 gümrük muafiyeti, 
3. Âzami 5 sene gümrük taksitlendirilmesi, 
4. Katî iade nisbeti tesbit olununcaya kadar ihracatta % 5 geçici vergi iadesi, 
5. Yatırım kotası dövizlerinden istifade, 
6. Döviz kredilerinden istifade şeklindeki teşvik tedbirlerinin tatbiki, 
7. İhracatın, garanti edilmediği tevsik edilmiştir. 

(Halbuki, Terâkki Kollektif Şirketinin DPT ye müracaatında dayandığı 6/9138 sayılı Karar
name: «Plânlama Merkez Teşkilâtınca hazırlanıp Yüksek Plânlama Kurulu tarafından incelendik
ten sonra 15 . 11 . 1967 tarih ve 49 sayılı raporu ile Bakanlar Kuruluna sunulan ilişik İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı 1968 yılı programının 30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Kanununun 15 nci mad
desine göre kabulü ve sözü geçen yıllık programın uygulama esaslarına ait ilişik kararla birlikte 
yürürlüğe konulması» na dairdir. 

Buna göre projeye dış fonlardan ve yatırım indiriminden faydalanma için teşvik belgesi ve
rilmesine imkân yoktur. Zira, 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasının atıf yaptığı 1 sayılı cetvelin ta
rımsal gelişme fonlarına ait III / l kısmında orman ürünleri alt sektörü yoktur. (1968 yılı programı 
sayfa 16.) 

1968 yılı program döneminde iktisadi faaliyet sektörlerine göre uygulanacak yatırım indirim 
nisbetlerini gösteren 3 sayılı listede yatırımın, «kereste kurutma fırın ve ağaç empreneye tesis
leri, ihracata yönelmek şartiyle sert ve yumuşak ağaç işliyen büyük kapasiteli kereste fabrikala
rı» İçin !% 60 olarak uygulanacağı öngörülmüştür. (1968 yılı programı sayfa 17.) 

Şu halde verilen teşvik belgesi 1968 programına aykırıdır 
Terakki Kollektif Şirketi 14 . 1 . 1969 tarihinde TSKB ye müracaatla: «Firmaları Terakki Kol

lektif Şirketinin, İsparta'da halen meşgul olduğu kereste sanayii yan artışlarının ve diğer kıy-
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metlerinin değerlendirilmesi ile ilgili yeni bir proje düşünmektedir. Bu proje yonga levhası ve 
kaplama fabrikası tesisidir. Bu hususta ilişik DPT nin 18 . 11 . 1968 tarihli ve 39 numaralı teşvik 
belgesini almış olup, bu belgeye göre % 70 gümrük muafiyeti, % 60 yatırım indirimi istihsal et
miş 'bulunmaktayız. 17 milyon Türk Lirası olan umumi yatırımda (işletme sermayesi dâhil) pro
jenin tahakkuku için gerekli döviz tutarı 3 149 449 DM. dir. İlişik dosyada tetkik edileceği üze
re bu projenin yıllık giderleri 11 900 000 Tl. gelirleri 16 800 000 Tl. ve yıllık bürüt kâr da 
500 000 'Tl. olarak hesaplanmış bulunmaktadır. İstihsal ettiğimiz lüzumlu belgenin ve rantabl 
olan projemizin tetkikini mütaakıp yeterli görülecek sermayede kurulacak Anonim, -Şirketimize 
projenin gerçekleştirilmesi için gerekli dövizin tahsis edilmesini rica ederiz. Demiştir. 

(Dikkat buyurulduğu takdirde dilekçede projelerinin ihracata dönük olduğu ve yılda yurda 
şu kadar döviz temin edeceği şeklinde bir ibare yoktur.) 

C) TSKB yönünden : 
(Proje bankanın iktisadi araştırmalar, teknik işler ve malî tahliller müdürlüklerince, bankla:-

nın usul ve prensiplerine göre incelenmiş, Türk ekonomisi için yararlı bulunmuş, fakat projenin 
öngördüğü kurulacak tesisin yıllık kapasitesinin iktisadi verimlilik bakımından küçük olduğu 
•tealbdıt edildiğimden projenin Ibüyüılltünülüp DPT, den yeni bir belge alınması talebedilmiştir. 

Firma DPT ye 28 . 5 . 1969 tarihinde tekrar müracaat edip «1 yıl içinde Türkiye'deki geliş
meler ve Avrupa'da yapılan, bir tetkik seyahati neticesinde yılda 14 000 M3 veya günde 50 M3 

kapasiteli suni tahta tesisinin dünyadaki emsallerine nisbetle çok küçük, dolayısiyle dünya pazar
larında rekabet edebilecek güçte olmadığı nazarı itibara alınarak tesisin ilk anda 100 M3/gün 
kapasiteyle kurulmasında fayda mülâhaza edildiğini belirtmiş ve 39 sayılı teşvik belgesi iade edi
lerek takdim edilen yeni projenin tetkiki ile yeni bir teşvik belgesinin tanzimini istemiştir. 

((Halbuki : 1. — Projenin genişletilmesi tetkik seyahati neticesi anlaşılmamış TSKB tarafın
dan ileri sürülmüştür. Fakat 1968 ve 1969 yılları uygulama programlarının tetkikinden bunun 
gerçek sebebinin şirketin 39 sayılı teşvik belgesiyle nail olamıyacağı geliştirme ve teşvik fon
larından istifadesini sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü, 1969 programına fonlardan fayda
lanacak alt sektör arasına şirketin iştigal mevzuu da ithal edilmiştir. Bu suretle artık yatırım 
indiriminden; hem AYB fonundan ve hem teşvik fonundan faydalanması mümkün kılınmıştır. Di
ğer taraftan 120 sayılı teşvik belgesinde 39 sayılısından farklı olarak imalâta geçiş etaplar halin
den çıkarılmış, global bir hale getirilmiş ve bu suretle gümrük indirimi için vâki itiraz da ber
taraf edilmiştir.) 

2. — DPT ilk tetkikinde kapasiteyi rantabl bulmuştur. Rantabilite hesabı objektif kriterlere 
bağlı olduğuna göre, bunları kullandığı takdirde kendisinin de bidayette projeyi teşvik etmiyerek 
reddi gerekirdi.) 

Plânlamanın ifadesine göre bu kerre bilhassa geliştirme ve teşvik fonlarından faydalanana üze
rinde duran firma yine 28 . 5 . 1969 tarihli bir yazı ile bu talebini hususi olarak tekrarlamış 
ve revizyon projesinin iç ve dış finansman ihtiyacının karşılanması için 10 milyon liralık bir 
kredinin teşvik fonlarından tahsisine müsaade talebetmiştir. 

Firmaya, evvelce verilmiş olan 39 sayılı teşvik belgesi geri alınarak istediği şekilde tanzim 
edilen 25 . 7 . 1969 tarihli ve 120 sayılı teşvik belgesi verilmiş ve 1969 kararnamesinin 33 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrası gereğince gerekli dokümanlarla birlikte aracı kuruluş olam Ziraat Ban
kasına müracaat etmeleri gerektiği, aracı kuruluşun sözü edilen kararnamenin aynı maddesinin 
3 ncü fıkrası gereğince kendi değerlendirmesini yaparak teşkilâtın görüşünü alacağı bildirilmiş
tir. Bu tarihten sonra yazılı olarak yatırımın seyrini belirten her hangi bir malûmat teşkilâta in
tikal etmemiştir. DPT nin özel olarak tesbit ettiğine göre sınai kalkınma bankasının firmanın 
projesini uygun bulması üzerine Avrupa Yatırım Bankasından gerekli dış kredi temin edilmiş ve 
yatırımda dışardan ithal edilecek olan makina ve teçhizat siparişe bağlanmıştır. 

(Burada şayanı dikkat olan nokta. 1969 programında 1 sayılı cetvele 1968 programında olmı-
yan Orman Ürünleri Sanayii alt sektörünün ve 3 sayılı listeye kontrplâk, lif, yonga levha ve 
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koaıtrplâk tesislerinin ithal edilmiş olmasıdır. Demek oluyor ki, plânlama merkez ve teşkilâtı 39 
sayılı teşvik belgesiyle keyfî olarak verdiği fonlardan ve yatırım indiriminden faydalandırma 
olanağını hukukîleştirmek lüzumunu hissetmiş ve bu maksatla 1969 programını, Terakki Kollektif 
Şirketinin projesine uygun biçimde sevk ve Yüksek Plânlama ile Hükümet de bunu tasdik et
miştir.) 

Banka finansman taleplerinin tetkikinde : 
a) Kapasite kullanma oranı yüksek olan projelere öncelik verilmesi, 
b) Kaynaklarının anahatlar itibariyle sanayi kolları arasında dağılımında kalkınma plânının 

yülük prograımlariyle ahenk temini hususumda gayret gösterilmesi, 
c) Projelerin tetkikinde Devlet Plânlama Teşkilâtının proje değerlenmesinde tatbik ettiği usu

le göre hesaplanan mamul maliyeti dünya fiyatları ile mukayese edilerek sırasiyle ihraç potan
siyeli olan, himayesiz yaşıyabilen ve en az himaye ile rekabet imkânına sahibolan projelere ön
celik verilmesi esasını kabul etmiştir. Bu tetkikat neticesinde (proje yukardaki öncelik esasla
rının hiçbirini ihtiva etmemiş ve özellikle ihraç potansiyeli bulunmamış, himayesiz yaşamasına 
imkân olmadığı belirtilmiş olmasına rağmen) 8 . 8 . 1969 tarihli ve 3 sayılı kararla : 

«<2830 dosya numarasında İsparta'da Terakki Kollektif Şirketi ve diğer ortaklar tarafından 
kurulacak bir A. Ş. e İsparta'da 30 000 M3/yıl yonga levha, kaplama ve aded/yıl kaplı 
plâk imal edecek bir tesis kurulması miaksadiyle hariçten satınalımacak makina ve tesisat bedeli 
olarak 1 180 000 doların iki sene mehil dâhil 10 sene vâde, % 1 taahhüt komisyonu, işbu kredi
ye ait mukavelenin müstalkrizle imzalanması sırasında bankamızca uygulanacak faiz haddi, kuru
lacak fabrikanın arsa, bina, makina, tesisat ve müştemilâtının bankamıza 1 nci derece ve sıra
da ipoteki, kurulacak A. §. nin sermayesinin 18 milyon lira olması ve tesis işletmeye açıldığında 
sermayenin tamamının ödenmesi ve ikraz mukavelesi süresince öz varlığın 18 milyon liradan aşa
ğı düşürülmemesi şartiyle ikrazına ittifakla karar verildi» şeklinde tahsis kararı verilmiştir. 
Fakat bilâhara, her hangi bir karar olmadan, kredi miktarı Mıaliye Bakanlığının revalüasyon ih
timalini ileri süren talebiyle AYB tarafından 1 200 000 dolara çıkarılmıştır. 

Bankanın ifadesine göre kredi limitlerinin kullanılmasında sene tefriki yoktur. Sınai Kalkınma 
Bankasının İdare Meclisinin bir firmaya kredi verilebilir kararının meriyete girebilmesi Maliye 
Bakanlığımın ve Avrupa Yatırım Bankasının muvafakatma bağlıdır. Kurulacak bir şirket adına 
Terakki'Kollektif Şirketine TSKB idare meclisince kredi tahsis edilmişse de bahis konusu işlem 
dolayısiyle sözleşme 16 . 1 . 1970 tarihinde imzalanmıştır. 

D) Prosedür : 
(Hariciyenin verdiği bilgiye göre) : 
Hükümetle AYB arasında biri 15 milyonluk diğeri 7,5 milyonluk iki kadro anlaşması imzalan

mıştır. Birincisi 2 . 2 . 1967, diğeri 15 . 10 . 1968 tarihlidir. AYB den alman yardım malî proto
kol gereğince mevcudiyeti şart olan ve bu işle görevli bulunan TSKB ye devredilir. Banka 
elinde mevcut projeleri kadro anlaşması çerçevesinde ön araştırana için Avrupa Yatırım Banka
sına sunar. Avrupa Yatırım Bankası projelerin inceleoKmesinde müspet alınmış projeler için Türk 
Hükümetinin mutabakatını ister. Türk Hükümeti bu safhada proje hakkındaki mutabakatını bil
dirir. Bunun üzerine AYB finansman müsaadesini Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına ulaştırır. 

Teklifler TISKB tarafından doğrudan doğruya AYB ye yapılması, muvacehesinde Türk Hükü
metinin projenin seçiminde bir etkisi olmaz. Yetkili makamlar ancalk AYB nin müspet karşıladığı 
projeler üzerinde bir mutabakat bildirme durumundadır. 

E) Maliye Bakanlığı yönünden : 
ıa) Malî; protokolün 4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasına göre, «Finansman işlemleri Türk te

şebbüslerinden geldiği zaman ancak Türk Hükümetinin oluru ile sonuca bağlanır». 7 500 000 he
sap birimlik anlaşmanın 5 nci maddesinin 2 nci fıkrası ise şöyledir: «TSKB finanse edeceği her 
projeyi Avrupa Yatırım, Bankasına sunmak mecburiyetindedir. AYB de keyfiyetten Devleti ha
berdar edecektir.» 
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b) Maliye Bakanlığı 5 . 9 . 1969 tarih ve 43863 sayılı yazı ile Dışişleri Bakanlığına «Terak
ki Kollektif Şirketinin 1 180 000 dolarlık dış finansman ihtiyacının AYB ce TSKB ye tahsis edi
len fonlardan karşılanması uygun görülmüştür. Bankadan resmen talepte bulunulmasa için AET 
nezdinde daimî delegelimize talimat verilmesini ve ilişikte sunulan tetkik raporunun delegeliğe 
ulaştırılmasını» bildirmiştir. Dışişleri Bakanlığı keyfiyeti 8 . 9 , 1969 da delegeliğe tellemiş, 
9 . 9 . 1969 da tetkik raporunu postaya vermiş, delege 23 . 9 . 1969 tarihinde AYB ye müraca
atını bildirmiştir, 

Maliye Bakanlığı 23 . 10 . 1969 da 52762 sayılı yazı ile Dışişleri Baikanlığına «Alman markının 
muhtemeli revelıüasyonu nazarı itibara alınarak: Terakki Kollektif Şirketi için evvelce talebet-
miş olduğumuz 1 180 000 hesap birimlik kredinin 1 200 000 hesap birimine çıkarılması Bakanlık
larınca uygun görüldüğünü» yazmış Dışişleri 7 . 11 . 1969 da bu talebi yaptığı cevabını vermiştir. 

Ortak Pazar Assamblesi nezdindeki daimî delegemiz .«Opandat» 9 . 11 . 1969 tarihli ve 326 sayılı 
kriptosunda : 

— 450 000 dolarlık sifaş III ve 1 200 000 dolarlık Terakki Kollektif projelerinin tasvibedil-
diğini, küçük projelerin finansmanı için öngörülen 3 milyon hesap birimlik limiti 3 766 339 do
lara çıkarmak suretiyle geriye kalan Altaş, Elektro porselen, demirci konserve, Haymak ve yeni 
kontrplâk projeleriyle Aksan ve Aksa akrilik tevsi projelerinin de bu, limit içinde kaibuj. edildi
ğini» bildirmiştir. 

İnceleme ve tahlil : 
TiSKB Terakki Kollektif Şirketine yapılan tahsisin normal prosedüre göre yapıldığını, bunun 

projesi sebebiyle kendilerine tahsis yapılabilmesiiçin bertaraf edilmiş firma projesinin mevcudol-
madığmı bildirmektedir. Halbuki, geçen yıl 28 . 7 . 1970 tarihinde TıSKB müdür muavinlerinden 
Özhan Eroğuz, 1 200 000 doların son anda plâfonda artış gösteren 2,5 milyon dolardan kullanıldı
ğını söylemiş, vâki «Terakki Kollektif Şirketine bu krediyi verebilmek için bâzı projeler bir ta
rafa itilmiş midir?» şekiindeiki soruya evet demiştir. 

AYB ortaklık anlaşmasına ek malî protokol gereğince Türkiye'ye 5 yıl içinde 175 milyon do
lar borç vermeyi kabul etmiştir. 1969 yılı bu anlaşmanın son yılıdır. Bu global tahsisin % 30 u 
özel Teşebbüs finansmanına-ayrılmıştır. 

Uygulamanın son yılı olan 1969 programı, bültenlere göre şu projeleri kapsamaktadır : 
1. — Karton sanayii 1 350 000 dolar. 
2. — Birleşik aydınlatma 
3. — Türkay endüstri 
4. — Ansıa ilâç 
5. — Aksan metal 
6. — Plâstifay kimya 
7. —• Sifaş sentetik iplik 
8. — Altaş 
9. — Aksan 

10. — Demirci konserve 
11. — Kale porselen 
G-örülüyor ki, bu projeler içinde Terakki Kollektif Şirketinin 

yoktuı1. 
Opandat 1 Ocak 1969 - 31 Aralık 1969 devresini kapsıyan 5 nci yıllik faaliyet raporuna ait hiz

mete mahsus kaydiyle Dışişlerine gönderdiği bültenin 18 nci sayfasının 2 nci bendinde «nihayet 
banka küçük ve orta özel sanayi teşebbüslerinin finansmanı içlin de 3 milyon hesap birimlik global 
bir ödünç vermiştir. Bu global ödüncün miktarı yıl sonunda 3 766 000 hesap birimine çıkarılmış 
olup tahsisler yapılmaktadır. Bu ödünç çerçevesinde bankanın yardımından faydalanmış olan te
şebbüsler çeşitli sektörlere girmektedir. (Kibrit, kimyevi maddeler, antibiyotikler, konserveler, kü
çük mekanik sanayii aliminyum, elektronik maddeler.)» «36 numaralı Ortak Pazar bülteni sayfa 
60 - 61», 
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(Görülüyor ki, bu çerçeve içinde de orman mahsulleri sanayii yoktur. Zira bu son tahsis 15 ve 
7,5 milyon hesap binimlik kadro anlaşması kredilerinden faydalanamıyan eksik kalmış projeler 
için yapılmıştır. (İktisadi Kalkınma Vakfı Bülteni sayı 169). 

Fakat Terakki Kollektif Şirketi 14 . 1 . 1969 da TSKB'ye müracaat etmiş ve muamelesini 5.9.1969 
tarihinde ikmal ettirerek, Hükümeti Dışişlerinin bildirdiği normal prosedürün dışında ve adeta 
proje seçiminde etkisini kullandırır biçimde ve görülmemiş bir süratil'e delegelik araıeıılığiyile banka
ya müracaat ettirmiştir. Bu yazışmalar hep acele, çok acele, yıldırım, ivedi kayıtlı telgraflarla 
yapılmıştır. 

Dışişleri şeyle demektedir: «Terakki Kollektif Şirketinin 1 800 000 dolarlık kredisi için Banka
dan resmen talepte bulununuz.» 

Halbuki yine Dışişlerinin bildirdiğine göre normal prosedür yukarıda belirtildiği gibi AYB'-
nıin projelerin incelenmesinde müspet sonuç alınmış projeler için Türk Hükümetinin mutabakati-
nıi isteyeceği şeklindedir. Oysa ki, olayda Türk Hükümeti Terakki Kollektif Şirketinin projesinin 
finanse edilmesi için resmen talepte bulunmuştur. Bu AYB ce kabul edilen bir projeye Hüküme
tin muvafakatini bildirmekten tamamen ayrı bar biçimdir. Maliye Bakanlığı bununla da yetinme
miş, henüz markın reevalüasyonu bahis konusu olmadığı halde, «Alman markının muhtemel ree-
valüasyonu nazarı itibara alınarak Terakki Kollektif Şirketi için evvelce talebolunan, (dikkat bu-
yurulsun ifade muta!bakatimizi bildirmiş olduğumuz şeklinde değildir.) 1 180 000 hesap birimlik 
kredinin 1 200 000 hesap birimine çıkarılmasını istemiştir. 

Delegemizin verdiği cevap dikkate şayandır. «450 000 dolarlık Sifaş III ve 1 200 000 dolar
lık Terakki projeleri tasvibedilmiş, küçük projelerin finansmanı için öngörülen 3 milyon hesap 
birimlik 3 766 339 dolara çıkarılmak suretiyle geriye kalan Altaş, elektro porselen, Demirci Kon
serve, Haymak ve yeni kontraplâk projeleriyle Aksan ve Aksa akrilik tevsi projelerinin de bu li
mit (içinde 30 Haziran 1970 tarihine kadar f inan^ odilrapleri kabul edilmiştir. 

Şimdi bu cevaptan çıkan sonuç şudur : 

Kadro anlaşması çerçevesinde kabul edilen projeler vardır. Fakat Terakki Kollektif bunlar 
içinde değildir. Son anda Hükümetçe bunun finansmanı ve muhtemel reevalüasyon sebebiyle 
kredinin 20 000 dölâr artırılması talebi karşısında bunun, küçük ve orta projeler için ek olarak 
verilmiş 3 milyon dolardan karşılanması ve, bu çerçevede mütalâa edilmesi gereken diğer birkaç 
tevsi projesinin de ele alınması için kredinin bir miktar artırılması zarureti hâsıl olmuştur. 

Bunu matematik olarak 
Sifaş III 
Terakki Kollektif 
Altaş 
"Elektro Porselen 
Demirci Konserve 
Haymak 
Yeni Kontraplâk 
Aksam Metal 
Aksa Akrilik 

şöyle 

Yekûn 

ifade 

1 

3 

mümkündür. 
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415 000 » 
295 000 » 
438 500 » 
251 000 » 
358 000 * 

68 500 » 
171 000 » 

647 000 Dol 

Şu halde Terakki Kollektif 15 ve 7,5 milyon hesap birimlik kadro anlaşmaları içinde 'olmadığı 
halde, bankanın küçük ve orta özel sanayi teşebbüslerinin finansmanı için global olarak ödünç 
vermeyi kabul ettiği 3 milyon hesap birimlik hesaba Hükümetin talebi ile ithal edilmiştir. Halbu
ki bu hesaba «kibrit, kimyevi maddeler, antibiyotikler, konserveler, küçük mekanik sanayii, ali-
minyum, elektronik maddeler» sanayii girmekte, orman ürünleri sanayii öngörülmemektedir. 
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Hükümetin talebiyle dedik. Çünkü yukarıda belirtilen prosedüre göre Terakki Kollektifin pro

jesi TSKB'den AYB'ye gönderilecek ve AYB Türk Hükümetinin mutabakatını istiyecektir. Duranı 
bunun aksi olduğuna göre Türk Hükümeti projenin seçiminde, belkide diğer bâzı projelerin ber
taraf edilmesi pahasına, etkili olmuş ve hiç değilse projenin şartları müsait olmıyan bir fona itha
line ve bunun miktarının •artırılmasına tesir etmiştir. Halbuki 7,5 milyon hesap birimlik anlaşma
nın 5 nci maddesinin 2 ııci fıkrası şöyledir: «TSKB finanse edeceği her projeyi bankaya sunmak 
mecburiyetindedir. Banka da keyfiyetten Devleti haberdar edecektir.» 

Yukarda da görüldüğü gilbi muamele böyle olmamıştır. Neden, anlaşıldığına :göre TSKB 
normal prosüdüre göre daha önce elinde mevcut projeleri harikaya göndermiştir. 1969 yılı so
nunda kredi verilmesi tensibedilen Terakki Kollektiif limit dolduğundan TSKB tarafından AYB 
gönderilmek istenmemiş, Hükümetin ısrarı olunca siyasi tercihini yapması için dosyayı AYB 
yerine Hükümete tevdi etmiş, Hükümet ben bunu seçtim diyerek AYB üzerinde 'bir etkide bu
lunmuştur. TSKB tle ibu maksatla bir tarafa itilmiş proje olmadığı 'bildirilmekte ised e kana
atimizce )bu maksatla bertaraf edilmiş proje vardır. Meselâ bunlardan 'birisi olarak 4 . 4 . 1969 
tarih ve 8 sayılı sunta projesi tahsis kararı zikre dil elbilir. Bu proje 'Terakki Kollektiif kikinden 
daha önce karara 'bağlandığı hakle kadro anlaşmasına ithal edilmemiştir. Bu teslbit ede'bildiği-
mizdir. Banka yazışında o yıl realizesi mümkün olmıyan proje 'demektedir. Halbuki realizesi 
mümkün o kadar çok proje vardır ki, sırf bunların da finansmanı için AYB giolbal tahsisi artır
mak zorunda kalmıştır. O halde hu durum kadra »anlaşmasına da aykırıdır. Nitekim 'Ortaklık 
komisyonunda konuşan Herr Faller şöyle demektedir: «Bir Alman haber dergisinin Antalya ya
kınlarındaki İsparta ilinde bir kereste ve kontraplâk fabrikası inşası için AYB aracılığı ile ve
rilen foir kredi yolsuzluğu halberini zikret mekt evi ir.» 

Yukardan Iberi inceliyegeldiğiimiz muamelelerin seyrinden olayda, ciddî bir himayenin mevcu
diyeti görülmektedir. Bu durum tahkikat açılıp 'TSKB OPANDAT ve AYB dosyaları incelen
diğinde daha da kesinlikle mıeydana çıkacaktır. 

Muamelede başka himayeler de vardır. 
a) DPT teşvik belgesinde, mevcut şartlarla dış pazarlarda rekabet yet emiğine sahip, yani 

ihracaata dönük olmadığı, 'ancak ihraç mallarında takriben % 20 vergi iadesi uygulandığı ve 
firmanın dışarıya satışlarında kârından biraz fedakârlık ettiği takdirde 'bu yeteneği 'kazanabile
ceğini tesbit etmiş fakat ibelgede ihracatın garanti edilmediğini belirtmiştir.. 

, 'b) Grümrük indirimi şubesi ancak 2 nci etap yatınım ve üretim gerçekleştirildiği takdirde 
ekonomik ve modern bir tesis- hüviyeti alacağı bu 'bakımdan iki etabı kapsıyan tam bir proje ile 
yeniden müracaat edilmesinin uygun olacağı, bu haliyle projeye gümrüklerde umumi muafiyet ve-
rilmeımesi gerektiğini bildirmiştir. Fakat konu biir toplantıda yeniden müzakere edilmiş, proje
nin iki etapta gerçekleştirileceğinin öngörülmüş olması teşvik edilmesine engel teşkil etmiyece-
ği görüşüne varılmış ve ihtisas şubesinin muhalefetine rağmen 'gümrük muafiyeti verilmiştir. 

e)' Yatırım indirimi tatbik 'edilmiştir. 
ç) Dış ve iç finansman olanaklarından ve kotalı dövizlerden faydalanacağı (belirtilmiştir. 
(Simidi (bunlarım İkinci Beş Yıllık Plânla 1968 ve 1969 yılları programlarındaki durumlarını 

inceleyelim. 
2 nci Baş Yıllık Plânda iorman ürünleri Sanayii için; «ihracata yönelmek ve özellikle ihraca

tımı desteklemek amaç olacaktır.» İlkesi konulmuştur. (Sayfa 398); 

1968 programında iktisadi faaliyet sektörlerine göre uygulanacak yatırım indirimlerini gös
teren 8 sayılı listenin 3.3 orman ürünleri sanayii alt sektöründe (kereste kurutma, fırın ve ağaç 
empırenye tesisleri, ihracaata .yönelmek şartiyle sert ve yumuşak ağaç işliyem büyük kapasiteli 
kereste fabrikaları) gösterilmiştir. (1968 programı sayfa 17) 

Oysa ki, Terakki Kolektifim kuracağı sanayi bu türden değildir. Nitekim 1968 program Ka
rarnamesine bağlı 1 sayılı cetvelde iç ve dış kredi fonlariyle teşvik edilecek sanayi arasında or
man ürünleri alt sektörü de yoktur. 
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(Bununla beraber İS . 11 . 1968 tarihli teşvik belgeslinde, projeye ihracaata dönük «olmadığı hal
ele % 60 yatırım indirimi verilmiş ve dış finansman kredisinden faydalanması için de TSKB ye 
sevk edilmiştir. Fakat «bu talep için gerek kredi fonu, 'gerekse yatırım indirimi imkânı yaratmak 
maksadiyle olacak ki, 29 . 11 . 1968 ide kaibul edilen 6/10999 sayılı 1909 programında 3.3, 
feontraplâk, lif, yonga levha tesıisleıni ithal ve (ihracaata ıdönük olmak) şartı 'çıkarılmış, 1 sayı
lı 1969 yılı geliştirme ve teşvik Romları kısımına orman ürünleri sanayii alt sektörü ithal edilmiş 
tir. 

Halbuki memleketimizde 'bu tarihten eıvvel de kotntraplâk, lif, yonga levha tesisleri vardır. 
öeırekiyarısa bunların da himayesi için bu değişikliklerin daha 'evvelki programlarda da yapıl
ması lâzımdı. Fakat, ıgürülüyor ki, bu lüzum ancak Terakki Kolektifin Ibu işle iştigale karar ver
mesinden atonra .duyularak plân uygulama programında değişiklik yapılmış ve 'Terakki Kolektif 
şirketinin Plânlamadan aldığı Ibelgede ilhrateaatm garanti edilmediği meşruhatı olduğu için de, 
sırf hu seibepten teşvik esaslarından ımatorum edilmemesii için 3.'3 den, 1968 de mevcudiolan ühra-
caata 'dönük olması şartı çıkarılmış 1 siayılı cetvele orman ürünleri sanayii alt sektörü ithal edil
miştir. Bu suretle ide 2 nci Beş. Yılık Plân ilkesi iilhlâl «olunmuştur, ©ütün İra kararnamelerin 
altında Sayın Demireî'in imzası yaridir. 

Eğer ibu iki değişiklik lolmjasa idi Terakki Kolektif, 
1. Yatırım indiriminden faydalanamaiz ildi. 
2. AYB fonlariyle '933 sayılı Kanunun öngördüğü teşvik fonlarından yararlanamazdı. 

TSKB projelerin tetkikinde DPT nin proje değerlendirımesinde tatbik ettiği usule >g*öre hesap
lanan mamul maliyeti Dünya fiyatları dle mukayese edilerek ısırasiyle ihraç potansiyeli olan 
himayesiz yaşayabilen ve (en az himaye ile rekabet imkânına sahibolan projelere öncelik verildiği
nin öngördüğünü bildirmektedir. Şu halde: 

1, 2 nci Beş Yılllık Plânda orman ürünleri sanayii için, «İhracata yönelmek ve özellikle ihra^ 
caatı desteklemek amaç olacaktır.» ilkesinin mevcudiyetine* 

2. (1969 programımda fonlardan faydalanmak, «ihracata dönük onman ürünleri işleme ve de
ğerlendirme sanayii tesislerine» hasredil'mesine, 

8. TıSKB nin projelerde önceliğin hesaplanan mıaımûl maliyeti dünya fiiyaltlariyle mukayese 
edilerek sırasiyle: 

a) İhraç potansiyeli olan, 
lb) Himayesiz yaşıyalbilen, 
c) Eaı az himaye ile rekabet imkânına sahiîbolam projelere verilmesinin kadro anlaşmaisının 

şartlarından olmasına rağmen, 
Terakki projesinin, 
A) 'İhracat garanti edilmemesine, 
,(I. '2 nci Beş Yıllık Plân ilkesine, 
2. 19ıG9 programı I sayılı cetvelin 3.i3. bölümüne 
(3. Kadro anlaşması şartlarına aykırı) 
B) Himaye görmesine, 
a) Yatırım inidirimi, 
b) CKimrük muafiyeti, 
ıc) ıGüimrük taksitlendirilmeısi, 
C) Himaye hadlerinin âzami tultulmasıına, 
a) Yatırım indirimi % 60, 
lb) Oiümrük muafiyeti % 70, 
c) 'GKknrük taiksitlendirme âzami 5 yıl, 
Rağmen kadro anlaşmasına dâhil edilmesi himaye (teşkil eder. 
I) Sonuç : 
•Dosyadaki bilgilere göre kronolojik durum şöyledir : 
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17 . 2 . 19(68 Kollektifin DPT ye müracaatı, 
18 . 1 1 . 19 68 DPT .nin 1 nci teşvik bölgesi, 
14 . 1 . 1969 Kollektifin TSKB ye müracaatı, 
05 . 7 . 1969 DPT nin 1 nci teşrik belgesi, 
8 . 8 . 1969 TSKB tarafından 1 180 000 doların tahsisi, 
5 . 9 . 1969 Maliyenin Dışişlerine yazısı, 
8 . 9 . 1969 Dışişlerinin Delegeliğe müracaatı, 

23 . 1 0 . 19169 Maliyenin 1 200 000 dolarlık müracaatı, 
7 . 1 1 . 1969 Dışişlerinin talimatı, 
9 . 1 1 . 1969 Delegenin cevabı, 
ı2 . 1 . 1970 ı500 000 lira sermayeli ORMA mn kurulması, 

0.7 . 1 . 1970 TiSKB nin ORlMA ile mukavelesi, 
Ocak 1970 AYB ce 360 000 dolarlık kredi bölümünün 500 000 lira sermayeli ORMA şirketine 

kullandırılması. 
13 . 2 . 1970 Önergenin T. B. M. M. ne verilmıeBİ, 
27 . '6 . 1970 ORMA mn sermlayesıini 20 milyon liraya çıkması, 
Bu koroanoloji'nin tetkikinden de kolaylıkla anlaşılacağı üzere; 
1. Kredi 8 . 8 . 1969 da muhayyel bir Anonim Şirkete tahısiıs edilmiştir. 
2. TSKB nin 8 . 8 . 1969 tarihli tahsis kararında kurulacak A. Ş. in serimay esimin 18 müyıon 

lirla olması şart kılındığı halde şirlket 500 000 liralık senmaye ile kurulmuş vıe TSKB şartın yeri
ne getirilmediğini ileri sürmeden 17 . 1 . 1970 tarihinde mukaveleyi imzalamıştır. Ocak 1970 dev
resinde de yani en geç mukavelenin 500 000 liralık şirketle imzasını mütaakıp kredinin 36(6 000 
dolarlık kısmının kullandırılmasını başlanmıştır. Bu taJhisdıs kararına aykırıdır. 

3. Şirket sermayesini ancalk merlhum Esatoğlu ve Cahit Angın taraflarından öneınge verilıme-
sinden 5 ay ve kredinin kullanılmaya b aşlanmasından 6 ay slonra 20 milyon liraya çıkartlmışjtır. 
Bu itibarda iddianın mulhayyel bir A. Ş. adıma Terakki Kollektif Şirlketine tahsis yapıldığı ve tah
sisin bilâhara kurulan A. Ş. in sermayesinin 32 misli olduğu şeklindeki kişimi ve Şevket Demirer-
in, «Kredi oradadır, alınmamıştır.» tarzındaki ifadesiyle gerçek arasında bir tenakuz olduğu doğ
rudur. 

4. AET nin AYB den kadro anlaşmialsiyle .astığı kredi, «Türk ekonomisinin verimliliğini artır
mak vle kalkınma pllânmı gerçekleştirimek» gayesinle matuftur. Şu halde, bu kredilerin Hükümet 
tarafımdan bu gaye istikametinde kullanılması gerekmektedir. Bu da plân ve programı hedefleri
ne uygun kullatnıma ile mümkündür. Çünkü, bu kredi Hükümet tarafından bankaya dolar olaralk 
•ödenecektir. Bu itibarla Kalkınma Plânı hedeflerine aykırı bir tasarruf memlekettin bu maksat 
için çok mujhtacolduğu ve ancak mal ve hizmet ihracı suretiyle sağlıyabildiği mahdut dövizi israf 
mahiyeitindedir. Hükümetin buna hakkı yoktur. O halde görev suiistimalidir. 

15. Komisyonda iididia edildiği gibi bu kredinin! tahsisinde odak TıSKB olmayıp DPT ve BJükü-
raelttir. Filhakika malî protokolün 2 nci maddesi, «Finansman istemleri Türk teşebbüslerimden gel
diği zaman ancak Türlk Hükümetinin oluru ile sonuca bağlanabilir.» biçimiınıdedâr. Şu halde odak 
TSKB olmayıp Hükümettir. Diğer taraftan maddede de Maliye Bakanlığı denımeyip Hükümet de
nilmektedir. Şu halde odak Hükümetin başı olanBaşbakandır. 

6. ö t e yandan 1969 program kararnamesinin 23 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında, «Yatınım tu
tarı 2 milyon Türk lirasının veya kredi talebi 1 milyon Türlk lirasının üzerimde olan projelerin 
fonlardan desteklenmesinde DPT nin mütalâası alınır» denilmektedir. 

. Şu halde DPT müspet mütalâa vermediği takdirde TSKB bu projeyi kredilendiremiyecek, far
zımuhal, kredilendirmek istese bile Hükümet onaylamayacaktı. 

Bu durumda Başbakanlığa bağlı DPT nin Maliye ve Hariciye Bakanlıklarının ve Ortak Pazar 
asamblesi nezdinde daimî delegeliğimizin ayrı ayrı, birbirinden haberi olmadan ve fakat her biri
nin eski Başbakanın kardeşleri lehinde görevlerini kötüye kullanacaklarını düşünmek çok fazla iyim
serlik olur. 
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Bu iyimserliği benimsemek dahi 1968 prgoram kararnamesinin I sayılı cetvelinde ve 3 sayılı lis
tesinde mevcudolmryan şartları Demire! kardeşlerin projesine uygun olarak 1969 program karar
namesine ithalde Yüksek Plânlama -Kurulunun ve Hükümetin Başkanı olan zatın haberdar olma
masını düşünmek iyimserlikten de ileri bir durum teşkil eder. Zira, bu kararnamelerin altında Sa
yın Demire!'in imzası vardır. 

Sayın Demirel Komisyona gönderdiği mütalâasının 2 numaralı fıkrasında, «Türkiye'de Avrupa 
Yatırımlar Bankasından kredilerin nasıl alınacağı ve yatırını indirimlerinin nasıl görüşüleceği ka
nunlar ve usullerle tesbit edilmiştir bunların hiçbirisi Başbakanın emrini veya kararını icabettir-
mez» demektedir. 

AET kredilerinin nasıl kullanılacağı plân uygulama programında ve bu teşekkül ile Türkiye Hü
kümeti arasında yapılan anlaşma metninde gösterilmiştir. Muamele Türk Hükümetinin talebi ile 
bu usule aykırı olarak yapıldığına ve program kararnamesi Başbakanın imzası ile tanzim ve tadil 
edildiğine göre yatırım indiriminden faydalandırma Sayın Demirci'm kararına iktiran eden deği
şiklikle mümkün olur. 

DPT ye müracaat tarihinde yürürlükte olan 1968 programına göre projenin dış kredilerden fay
dalanmasına imkân yoktur. Onu faydalandırmak için I sayılı listenin 3 numaralı sektörüne orman 
ürünlerini değerlendirme sanayii konulmuştur. Bu da Sayın Demirel'in imzasını taşımaktadır. 

Filhakika Sayın Demirel'in mütalâalarında belirttikleri gibi kredilerin nasıl alınacağı ve yatı
rım indirimlerinin nasıl yürütüleceği kanunlar ve usullerle tesbit edilmiştir bunların hiçbirisi nor
mal prosedürde Başbakanın emrini veya kararını icabettirmezse de normal prosedürün dışına çık
mak ve bir projeyi himaye edip yatırım indirimi ve teşvik fonlarından faydalandırmak için mevzu
atta ve usullerde değişiklik ancak Başbakanın imzasiyle mümkündür. 

Burada sayın Başbakan ya imzaladığı metnin mahiyetini tetkik etmeden imzasını atmış bu
lunmaktadır. Bu kendilerinin aynı zamanda Yüksek Plânlama Kurulu Başkanı olmaları sıfatiyle 
düşünülemiyeceği için Demirel kardeşlere kredi1 ve yatırım indirimi sağlamak maksadiyle kararna
melere imzasını bilerek atmıştır. Bu takdirde muameleden sorumludur. 

Bu sorumluluğun Tahkikat Komisyonunun şahit dinlemek, dışarda kayıtları tetkik etmek, eksper-
tis yaptırmak çalışmalariyle daha kesin olarak meydana çıkacağı kanaati ile Süleyman Demirel hak
kında soruşturma açılması lüzumu mütalâasında olduğumuzu arz ederiz. 

B) Başbakan Demirel'in küçük kardeşi Ali Demirel'e kanunsuz ve usulsüz olarak 600 bin lira
lık yatırım indirimi sağladığı yolundaki yolsuzluk iddiası. 

Bu konuda, sınırlı yetkiye sahip Soruşturma Hazırlık Komisyonumuza celbedilen belgeler, yol
suzlukları, açık kayırmayı net bir ölçüde ortaya, koymaktadır. 

Denebilir ki, mevcut belgeler karşısında eski Başbakan Demirel hakkında soruşturma açılmazsa, 
başka hiçbir siyasi1 sorumlu hakkında soruşturma açılacağı düşünülemez. 

Ali Demirel, 933 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28 . 7 . 1967 tarihinden 12 gün sonra 
9 . 8 . 1967 tarihli1 dilekçe ile sahibi bulunduğu «özel Yüksek Okulu» için «Yatırım indirimi uygu
lamasından» istifade ettirilmesini DPT den istemiştir. Bu konuda ilk istekte bulunan kimsedir. 
Hal böyle iken, «Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu» tarafından daha sonra mü
racaatta bulunan «Özel okulları A. Ş. ve Teknik öğretim A. Ş. nin yatırım indirimi talebini» Yatı
rım indirimi Şubesi Müdürü Uzman Necati Uğur'a 
inceleme konusu yaptırmıştır. 

Necati Uğur'un bu konuda genel nitelikteki inceleme raporuna göre, özel okulların Gelir Vergisi 
Kanununa 202 sayılı Kanunla eklenen yatırım indirimi koşulları, 2 nci Beş Yıllık Plân ve yıllık 
programlar açısından özel yüksek okulların yatırım indiriminden yararlanmalarını imkânsız gör
müştür. 29 . 4 . 1968 tarihini taşıyan bu rapor karşısında özel okul sahiplerinin, yatırım indiri
minden istifade taleplerinin reddedilerek konunun kapanması gerekirken böyle olmamış, büro baş
kanlığı, kanunu 2 nci Beş Yıllık Plânı ve yıllık programları elinin tersiyle itercesine 31 . 5 . 1968 
tarihli yazılariyle «Özel okulların yatırım indirimi taleplerinin aşağıdaki yönlerden incelenmesi ve 
bu şartları haiz olanların indirimden faydalandırılmalarını» istemiştir. 
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Büro Başkanlığının tamamiyle keyfî ve indî kriteri şunlardır : 
1. Müessese insan gücü açığı olan bir sahada mı tedrisat yapmaktadır?. 
2. Optimal büyüklükte ciddî bir kuruluş mudur? 
3. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından muadeletleri onaylanmış mıdır? 

Özel Yükseliş Koleji sahibi Ali Demirei'in yatırım indirimiyle ilgili. isıteği Süveyde Güleryüz 
ismindeki uzmana verilmiş ve İsparta!ı olduğunu haricen öğrendiğimiz bu uzman da gerek yutar
daki kriterleri lehte yorumladığı gibi plân ve programda derpiş olunan tedbirlere aykırı bir de
ğerlendirmeye talbi tutmuş ve de «özel okulların yatırım indiriminden yararlandırılanııyacağı» gö
rüşünü saptayan Necati Uğur'a ait raporun, belli paragraf ve cümlesini noksan olarak raporu, özel1 

okulların yatınım indiriminden yararlanabileceği gibi göstermiş ve açık tahrifata dayalı olarak, 
Ali Demirei'in yatırım indiriminden yararlanması gerektiği sonucuna varan 17.10.1968 ve 9 10.1969 
tarihlerinde verdiği iki inceleme raporu sonucu 600 bin küsur, 800 bin küsur olmak üzere 1 4.00 000 
liranın üstünde az vergi ödemesi sağlanmıştır. 

Plân, program ve kanun açısından uygulamadaki aykırılıklar : 
a) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1968 yılı programının kabulü ve uygulama esaslarına 

ilişkin 27.11.1967 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının IV - Yatırımları teşvik esasları bölümünün 
( l )No . lu kesimi yatırım indirimine ayrılmıştır. Kararın 39 neu maddesi, iktisadi faaliyet sektörle
rine göre karara tekli (3) sayılı listede gösterilen yatırım indirimi oranlarını kararlaştırmıştır. 
Anılan (3) sayılı listede, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ilkelerine ve teşvik etmeyi amaç edindiği 
hedeflere göre, 1968 program döneminde yatırım indiriminden yararlandırılması öngörülen iktisadi 
faaliyet sektörleri 1) Tarım, sektörü, 2) Madencilik sektörü, 3) imalât sanayii sektörü, 
4) Ulaştırma sektörü, 5) Turizm sektörü olarak sınırlandırılmıştır. 1968 - 1969 programlarında 
(1968 programı S. 109) teşvik tedbirlerinin uygulanmasında lbu beş sektör üretim kollarını tesbit 
etmiştir. 

Görüleceği gibi Özel Yüksek okullarının teşviki ne plânda ne de yıllık programlarda öngörül
mem/işitir. 

Hal böyle ilken, Büro Başkanlığının tesbit et çiği (1) sayılı kritere dayanan uzman Süveyde 
Güleryüz Ali 'Demirel'e ait okulun mühendisli ve mimarlık, eczacılık gibi insan gücü açığı olan sa
hada tedrisat yaptığını kabul ile plâna atıfta bulunmaktadır. 

Keza soruşturma açılmasına mahal olmadığı yolunda Komisyonumuz çoğunluğunun aldığı kara
rın gerekçesi de bu uzmanın görüşüne dayalı bulunmaktadır.. 

Filhakika İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımız «1968 - 1972 döneminde teknik eleman sayıların
da iktisadi kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için büyük bir artış gerekmektedir» (sayfa 148) 
demektedir. 

Gerek Büro Başkanlığının gerekse Uzman Süvoyde Güleryüz'e ait raporun ve de bunlara da
yalı Komisyonumuz çokluğunun aldığı karârın ne ölçüde tutarsız ve ne ölçüde keyfî olduğunu 
yine aynı plân göstermektedir. 

2 nci Bıeş Yıllık Plânlımızın 1970 nci sayfasında ,tıeknik elemanı sayısındaki azlığı gidermtek için 
tedibirler göstermiştir. Bu tedbirler arasında özel okullardan bir tek kelime bahsedilmemeiktedir. 
Devleti göreve çağırmakta, yapılacak işleri saptamaktadır.» 1968 - 1972 döneminde bu kademede 
gereken kapasite artışı bugünkü üniversitelerin genişletilmesi ve özellikle yüksek okullarda ya
ratılacak ek kapasite ile sağlanacaktır. Yüksek okulların niteliğinin artırılması için üniversitelere 
bağlı yüksek okullar kurulması tercih edilecektir. Yüksek öğrenim imkânlarının yurt üzerinde da
ğıtımımda yüksek okullardan yararlanılacaktır.» 

•b) İkinci Bıeş Yıllılk Kallkınma Plânımızın eğitim bölümünde özel oıkallardan.baJhsieitmeıktıedir. 
«Özel Eğitim Kurumlarının çeşitli öğrenim, kademelerinde kamu sektörüne ek olarak kapasite 

yaratmaları, belirli bir gelir grupundaki öğrencilere eğitim imkânı sağlıyarak kamu kuramlarının 
üzerindeki talelbd azaltması bakımından faydalı olmaktadır. Ancak bu özel öğrettim kurumlarının 
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düşük nitelikte hizmet sağlamaları, kamu eğitim kurumlarımın niteliğini düşürücü yönde gelişme-
ICTİ, özellikle yüksek öğrenim kademesinde insangücü politikasını bozucu ve sonunda istihdam 
(Sorunları doğuracak kapasiteler yaraıtımaları, tüm eğitim sistemini bozucu bir sorundur. Bu gibi ge 
üşmelere meydan verilmiyecek ve devamlı bir izleme düzeni kurulacaktır.» (Sayfa 159 - 1 - h) 

Görüldüğü gibi, kalkınma plânı, ö'zel okulları teşvik etmek bir yana «Bu gibi gelişmelere mey
dan verilmiyecek ve devamlı bir izleme düzeni» kurulmasını istemektedir. 

(«tikelerde açıklanan anlayış içinde özel okulların denetimi ve belirli eğitim ve fizik standardı
nı sağlamaları kollanacak, yüksek öğrenim kademesinde olanlar devamlı olarak Millî Eğitim Ba
kanlığınım yöneticiliğinde bir üniversitelerarası kurulun denetimi altında çalışacaktır.» (ıSa. 176) 

T. B. M. M. Semalto araştırması sonuçları özel (okulların 625 sayılı Kanunun gereklerine bile 
uymadan öğretim yaptıklarını, düşük nitelikte hizmet sağladıklarını ortaya koymuştur. 

1970 te bile öızel okulların durumlarının ne halde olduğunu Sosyal Plânlama Dairesinin rapo
rumdan alacağumız şu özet ortaya koymaktadır. «Önümüzdeki yıllarda mezun sayılarında büyük 
patlamalar beklendiğinden, özellikle Mimarlık ve mühendislik dallarından mezun olacak öğrenci
lerin ciddî problemlerle karşılaşması beklenebilir. İnsamgücü politikası ve kalite bakımından sıkı 
bir demetim getirme durumunda olan Millî Eğitim Bakanlığı, bu okulların kanunlara riayetini 
dahi sağlıyamamıştır. Konu en kısa zamanda ele alınmadığı takdirde gelişme, tüm yüksek öğretim 
gelişmesini etkiMlyecektir. 

Aynı raporda «Özel okullar gerek öğretim teçhizatı, gerek eğitim alanları bakımından kamu 
standartlarının çok altındadır. Bu nedenle özel okullar düşük nitelikte hizmet sağlamaktadır. 

Şu hale göre «insangücü açığı olan bir sahada öğretim yapıyor diye yatırım indirimi iteni ve
rilmesi, her şeyden önce kalkınma plâniyle tutarlı bir görüş olmadığı gibi, diğer taraftan, kalkın
ma plânına uygunluğu araştırılmadan, «belirli eğitim ve fizik standardını» sağlayıp sağlamadık
larına bakılmadan, dişletmelerin aktiflerine yazılan arsa, bina ve demirbaşların tutarının büyüklüğü
ne göre «optimal büyüklükte ciddî bir kuruluştur» demek ve yatırım indirimi iznü vermek olana
ğı da bulunmamaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığınca özel okulların muadeletleri, bu okul 'yatırımlarının kalkınma plânına 
uygunluğu yönünden onaylanmadığına göre Büro Başkanlığının, uzman Süveyde Güleryüzün 
raporuna esas olan kriterleri yatırım indiriminden yararlanabilmek kriteri olamaz. 

c) DPT ca yayınlanan (773-TUD-4) (Sa. 3 te) (Yatırımların ve ihracaatm teşviki ve uygulama
da esasları) adlı kitapta : 

«Yatırım indiriminde amaç özel sektör yatırımlarının kalkınma plânında öngörülen alanlara 
kaydırılmasıdır.» «Yatırım indirimi!, kalkınma plânlarının istendiği şekilde gerçekleştirilebilmesi 
içlin önemli ve etken bir araçtır;» denilmektedir. Yatırım indirimi bu nitelikleriyle ve de üretim kol
larının yapacakları yatırımların, yatırım indiriminden yararlanabilmeleri Gelir Vergisi Kanununun 
ek 2 nci maddesinin 2 nci bendi gereğince, Kalkınma plânlarına uygun olması gereği karşısında, 
kalkınma plânlarına uygun olmıyan yatırım, diğer koşullara sahibolsalar bile yatırım indirimlin
den yararlanma olanakları bulunmamaktadır. 

Kaldı ki Ali Demirel'in hesaplarını tetkik eden Hesap Uzmanı Vergi Usul Kanununun 202 sayılı 
Kanunun 1,6 nci maddesiyle eklenen bölüm hükümlerine göre incelemiş ve «Yapılan yatırımlar için 
ödevli Ali Demiirel özsermayesinden karşılıyama dığı için, yatırım indirimi istisnasından yararlana-
mıyacağı sonucuna da varmıştır. 

d)' Yatırım indiriminden yararlanma, yukardan beri arz ve izah eylediğimiz plân, program 
ve kanunlar açısından şartlara bağlanmıştır, yasaklar konmuştur. Bütün bu yasak ve şartların 
olmadığını kabul eylesek bile, yatırım indiriminden yararlanması gereken bir üretim koluna ait 
kuruluş ve kurumun yatırımını gerçekleştirmiş olması gerekir. Bu yöndende Hacı Ali Demirel 
açıktan kayrılmıştır. Hesap uzmanı bu konuda gerekli tetkikatı yapmış yatırım indiriminden ya-
rarlanımak üzere müracaat ettiği, Özel Yükseliş Kolejinin Kapalı Spor Salonu ve müştemilâtı in-
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saatinin Ankara îmar Müdürlüğünden durumunu sormuştur. Yapı Kontrol Müdürlüğü 27 . 7 . 1970 
tarih 10640/70 sayılı yazılarında «Yurt binası ile kapalı sopr salonuna ait dosyaya müdürlüğümüz
de raslanılmamııştır. Kullanıma izin belgesi ve inşaat ruhsatına raslanmamıştır» denilmekte olup 
(kaçak inşaat şeklinde yapılan bu bina gerçekleşip gerçekleşmediğini tesbit etmıeden yatırım indi
riminden yararlanması için belge verilmiştir. 

•e) 9933 sayılı Kanunun meriyetinden 12 gün sonra ilik yatırım indiriminden yararlanma iste
ğinde bulunan Ali Demireldir demiştik. Özel okulların yatırım indiriminden yararlanami'yacaklarını 
Yatırım İndirimi Şubesi Müdürü Uzman Necati Uğur Özok okulları A. Ş. ve Teknik öğretim A. Ş. 
nin istekleri üzerine genel nitelikteki raporuyla saptadığını yukarda belirtmiştik. Buna rağmen 
özel okulların yatırım indiriminden yararlanabilecekleri yolunda ilk belgeyi açık hiım'aye ve ilti
masla alan H. Ali Demirel olmuştur. H. Ali Demirel'in aradığı bu kapudan 1967 - 1970 döneminde 
18 e yakın özel okul sahibide girmiş ve yatırım indiriminden yararlanarak, yatırımlarının % 30 u 
tutarındaki kazançlar üzerinden vergi alınmama olanağını hazırlamış durumdadır. Özel yüksek 
okul sahiplerinin özsermayeleriyle ortalama onar milyon liralık yatırım harcaması yaptığı kabul 
edilirse (iki 11 okul ortalam'ası üzerinde yaptığımız hesap 10 milyonun üstünde bir rakama baliğ 
olmuıştur.) Yatırım indirimi olarak vergisi ödenmemiş kazançların toplamı (180 x % 30) 54 milyon 
lira olacaktır. Okul sahiplerinin yıllık kazançları milyonun üısünde olduğu düşünülürse, Devlet Ha
zinesine ödenmiyerelk Devlet Plânlama Teşkilâtının, ilgili bürosunun H. Ali Demirel için yaptığı 
imtiyazlı uygulama sonucunda, Devlet tarafından yüksek okul sahiplerine haksız yere bağışladığı 
veîıgiler toplamı (54 x % 60) 32 400 000 milyon lira olarak hesaplanabilir. 

SONUÇ : 

Soruşturma Hazırhk Komisyonu görüşmelerine ait tutanak ile, bu Hazırlıık Komisyonu rapor
larının Genel Kurulda görüşülmesine ait tutanaklarının tetkikinde, soruşturma Hazırlık komis-
yonlariyle, soruşturma komisyonlarının görev ve yetkilerinin birbirine iyice karıştırıldığı görül
mektedir. 

Soruşturmanın açılmasına lüzum ve mahal olmadığı yolundaiki, Soruşturma Hazırlık Komis
yonumuzun çoğunluk görüşü, bu konuda düşülen hatanın mahsulüdür. 

Keza 9/13 sayılı Soruşturma Hazırlık Komisyonunun raporu üzerinde Genel Kuralda yapılan 
görüşmede, öyle bir noktaya gelinmiştir ki, hukukçu olduklarını söyiüyen bâzı sayın üyeler 
T. C. Kanununun 240 ncı maddesinin unsurlarını arar olmuşlardır. C. M. U. Kanunumuzda tavsif 
delillerin toplanmasından sonraki işlerdir. İçtüzüğümüze göre, delillerin toplanması, suçun ve suç
lunun tesbiti görevi soruşturma komisyonlarına verilmiştir. Esasen Soruşturma Hazırlık komisyon
larına, delilleri toplamak, suçu ve suçluyu nihai ölçüler içinde tesbit görevi verilmediği için, böyle 
bir görevi yerine getirecek ölçüde yetki de verilmemiştir. 

Bu nedenlerle, T. B. M. M. Birleşik Toplantı İçtüzüğü açısından, Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun görev ve yetkilerini bir kere daha hatırlatmakta fayda görmekteyiz. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görevi İçtüzüğün 14 ncü maddesinde saptanmıştır. «Bu 
hususta soruşturma açılmasının gerekli olup olmadığına dair inceleme yapmaktır.» Bu incelemenin 
mahiyet ve şümulünü, Soruştrma Hazırlık Komisyonu ile soruşturma komisyonlarının yetkilerinin 
mukayesesi açıkça ortaya koymaktadır. 

Soruşturma Komisyonunun yetkileri İçtüzüğün 17 nci maddesinde sıralanmıştır. 

1. Komisyon, Hükümetten gerekli bilgileri istiyebilir; Hükümetin bütün vasıtalarından fayda
lanabilir, istediği evraka ve vesikalara el koyabilir ve ilgili Başbakan veya Bakanlar Kurulu üyesini 
dinliyebilir. 

2. Komisyon, gerekli görürse, kendisinin veya alt komisyonlarının başkentten başka yerlere git
mesine karar verebilir. 

3. Komisyon, her hangi bir şahsı tanık veya bilirkişi sıfatiyle dinlemek yetkisine sahiptir. 
4. Komisyon Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun tanıklarla, bilirkişilerle ve zabıt ve arama 

T. B. M. Mecilisi (S. Sayısı : 81) 



— 34 — 

ile ilgili olarak adlî mercilere verdiği hürriyetleri1 kısıtlayıcı yetkilerin kullanılmasını, gerekçesini 
bildirmek suretiyle görevli adlî merciden yazıyla istiyebilir. 

Bu dört yetkiden sadece 1 nci sıradaki «Komisyon Hükümetten gerekli bilgileri istiyebilir; Hü
kümetin bütün vasıtalarından faydalanabilir; istediği evraka ve vesikalara el koyabilir ve ilgili Baş
bakanı dinliyebilir» yetkileri, Soruşturma Hazırlık Komisyonuna verilmiştir. 

Demek ki, Soruşturma Hazırlık Komisyonu sınırlı bir yetkiyle teçhiz edilmiştir. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu belgeler üzerinde inceleme yaparak, soruşturma önergesinde bahse konu edilen iş
lem ve olaylar, Hükümetten aldığı bilgi, istediği evraka göre işlem ve olay olarak mevcut mu? Bu 
işlem ve olaylar, itham altında bulunan siyasi sorumlu kişinin, görev, yetki ve sorumluluk alanı 
içinde midir? Kısaca hazırlık komisyonları bu açıdan önergeyi değerlendirmek göreviyle yükümlü
dür. 

Tesbit edilen işlem ve olaylar suç mudur? Suç ise suçlusuyla illiyet rabıtası, cezai sorumluluk it
ham altında bulunan kişiye sirayet eder mi? Bütün bu noktaları tesbit Soruşturma Komisyonunun 
görevidir. Çünkü tanık dinlemek, bilirkişi görüşü almak, zabıt, arama gibi yetkilerle deliller topla
nır. Delillerin toplanmasından sonra tavsif keza aynı komisyonun görevidir. Bu görevini eksiksiz 
yerine getirebilmesi için de, «Gerekçe göstermek şartiyle tevkif talebinde» dahi bulunabilmektedir, 
Meclis adına soruşturmayı yürütmekle görevli bu komisyon, bir savcı bir sorgu hâkimi gibi' C. M. Tî, 
TC. daki yetkilerle teçhiz edilmesindeki maksat, içtüzüğün verdiği görevinin hususiyetinden ileri 
gelmektedir. 

Komisyonumuzun topladığı belgeler, öylesine açık yolsuzlukları ve kayırmaları ortaya koymak-
atdır ki, sınırlı olan yetki ve görev çerçevesinde bir değerlendirmeye tabi tutulunca, soruşturma 
açılmasından gayrı bir sonuca varmak imkânsızdır. 

örneğin, 500 bin liralık sermayesi olan Orma'nm üretim alanının ihracata dönük olmadığı için, 
teşvik tedbirlerinden yararlanamıyaeağı mütalâasına rağmen en büyük kredi 1,2 milyon dolar tahsis 
edilmiştir. Bunu sağlamak için kredi programı bile değiştirilmiştir. 350 bin dolar kredinin kullandı
rılması için bir kuruşunu rizk etmiyen Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, konumuzun dışında kalan 
ayrı bir yolsuzluk örneği teşkil edecek mahiyette Ziraat Bankasından 4 milyon liralık teminat mek
tubu almıştır. Üç Ziraat Bankası müfettişi bu kredinin tahsisinden üç ay sonra Orma'nm banka 
nezdindeki hesabında ancak 37 bin lirası bulunduğunu tesbit etmişlerdir. 

Gerek Orma gerekse H. Ali Demirci'm okulunun, yatırım indiriminden istifade ettirilmesi iş
lemleri başından sonuna kadar yolsuz ve açık kayırmaları ortaya koyacak nitelikte olduklarını yu
karda arz ve izah eylemiştik. 

Çoğunluk kararı tesbit edilen belgeler karşısında yanlış değerlendirmenin mahsulü olduğu gibi, 
Soruşturma Hazırlık komisyonlarının görev ve yetkileri açısından düştükleri zühulün bir sonucudur, 

Orma'ya 1,2 milyon dolarlık kredinin tahsisi için verilen teşvik belgesini, Hacı Ali Demire! lıi 
okulunun yatırım indiriminden yararlanacağına mütedair belgeyi, (Yatırımları ve ihracatı geliştir
me ve teşvik Bürosu) vermiştir. Bu büro 933 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle kurulmuştur. Ayneıi 
şöyledir. «Teşvik tedbirlerini uygulamak ve bu amaçla gerekli belgeleri müteşebbislere vermekle 
görevli olmak üzere, Başbakanlığa bağlı bir» «Yatırımları ve ihracatı geliştirme ve teşvik bürosu» ku
rulmuştur. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonu gibi sınırlı yetkiye sahip bir komisyonun, Başbakanla irtibat 
kurma bakımından, yukardaki sarahat fazladır bile. Bu nedenle Komisyonumuzun çoğunluk kara
rının irtibatla ilgili gerekçesa böylece havada kal makta'Jn\ 

Şayet ibu yolsuzlukların 'büro çerçevesinde kalacağı, 'Başbakan Demirel'e sirayet etmiyeceği 
mülâıhaiza (olunmuş ise, 'bu görüşte de zerre imik t ar iisalbet bulun!m,amaktıadır. Zira 93'3 sayılı Ka
nunun 4 ncü 'maddesi saraihatiyle büyük ibir çelişkildiı\ Kaldı ki 'bu konu'da dedinliğine soruştur
ana yapmak yetkisi komisyonumuza verilimeımist ir. Tanık ve bilirkişi Idlımlemek %1'âlhil O. 'M. U. TC. 
nunda tadadedilen diğer yetkiler Soruşturma Komisyonuna 'verilmiştir. 

Objektif mantık kaideleri, bu konudaki her türlü tereddüt ve imyphemiyetin ancak soruş
turma açılmasiyle gidemlcjbileceğinii göstermekte dit*. Soruşturma açılmadan, bıir siyasi sorumlu-
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yu dbediyen bu müphemiyet ve şaibe altında tutmak «kişileri yıpraitmak için siyasi istismar yap
maktan» başka bir şey olmasa gerektir. Hele bu siyasi sorumlu kişi «Alnım açık yüzüm aktır, 
veremiyeceğim hesap yoktur» diye meydan okumuşsa, o siyasi sorumluya en 'büyük fenalık 'bu 
konuda sıofruşturıma açılmamasına karar vermektir. 

Zina teşvik tedjbirleriyle ilgili (bürfonun Başkanının soyadı Dolmacıdır. .Süleyman Demirel'in 
şaıııtıiye mühenSdisli'ğin<den 'buraya gelmiştir. Dem'ekki 'her türlü şüpheyi davet edici 'bir ilişki de 
var 'demektir. Ormanın ortakları arasında da Dolımacı soyadını taşıyan bir 'başka kimse de var
dır. Yine Güleryüz soyadında 'bir ortak vardır, Ispartalıdır. H. Ali Demiııel'in okulunun yatı
lım indiriminden istifadesini sağlayan raporu kaleme alan uzmanın da soyadı Güleryüz'dür. D. 
P. Teşkilâtının teşvik ve üylgulama 'dairesinde çalışan Yahya Dağ adında ibir kaımaı görevlisi Hacı 
Ali Demirel'in okulunda ders vermiştir. Görüldüğü gülbi teşvik ve yaitırum indirimini belgesini 
alan Orma ile Ali DemirePıin 'okulunun, (belgeyi veren büronun Ibaşı dâhıil sair görevlilerle el 
ele, iç üçe 'çalışmışlar, 'plân, program ve kanunu bir tarafa iterek İbir yığın 'yolsuzluklar yapmış
lardır. Özel okul sahiplerinin Hazlineye 'ödemeleri gereken 32,5 imilylon lirayı ''özel yüksek okul 
sdhiplerine bağışlarcasiMa, ilk yolsuz uygulamayı H. Ali Deımirel lile (başlatmışlardır. Böylesine 
şüphe ve terddldütleri artıracak ilişMler olacak, büro doğrudan Başbakana bağlı olacak, büroda 
yapılan bütün bu yolsuzluklar, 1,5 yıldan heri gazetelerde yazılacak, halk arasında söylene
cek, kamu oyunu deriniden rahatsız eden hu yolsuzlukla üzerine illgiili siyasi sorumlu kişi konu
ya eğilmiyecektir. Demek kİ, yolsufzluklarla eski Başbakan Demirel'in ilgili dolmadığı, büro çer
çevesinde kalabileceği görüşünü evvelâ Başbakan vDemirel'm tutumu tetozilbetmektedir. Ve de 
etrafında toplanan şaibeyi daha koyu ve 'daha mathale getirmektedir. 

öünkü 'bu 'yolsuzlukların üstüne gitmek, teftiş ve denetime tabi tutmak Başbakan olarak 
görevidir Ibunu yaptığına dair hiçbir belgeye rastlanmamıştır. 

Saniyen iddialar kişi olarak, itibarına gölge düşürecek mahiyettedir. Öncelik ve hassasiyetle 
konuyla iügilenımesi gerekir. Demire]'in bu ölçüde hassasiyetini ortaya koyacak bir belgeyede ras-
lanmamıştır. 

Bu nedenlerle Demirci'm görevlini ihmal ettiği de her türlü tereddüdün üstünde, açık ve seçik 
olarak ortadadır. 

Eski Başbakan Demirel tarafından toplanan yolsuzluk iddiaları gide gide şaibe haline gelmiş 
ve günün koşulları içinde mîllet parası ve millet malı üzerinde denetimle görevli Parlâmento
nun itibarı noktasına gelmiştir. 

Yukardan beri arz ve izahına çalıştığımız sebeplerle, Soruşturma Hazırlık Komisyonumuzun, 
«soruşturmanın açılmasına lüzum ve zaruret görülmediği» yolundaki çoğunluk kararında isabet 
yoktur. 

Eski Başbakan Demirel hakkında soruşturma açılması yolunda kullandığımız oylarımızın ge
rekçesini saygiyle sunarız. 

9/16 sayılı Komisyon üyeleri 

(C. H. P.) Gaziantep Senatörü (C. H. P.) Balıkesir Senatörü (C. H. P.) Konya Milletvekili 
Salih Tanyeri Nejat Sarlıcalı Orhan OJcay 

(C. H. P.) Çorum Milletvekili 
Cahit Angın 

«Ormaya açılan ve kullandırılan 1,2 milyon 
dolar kredinin, açılmasında ve kullandırılmasında 
yolsuzluk vardır, Demirel hakkında soruşturma 
açılmalıdır. Ancak bu görüşümü Meclis içinde 
ve dışında daha önce açıkladığını için, Kondisyon 
üyesi sıfatiyle çekimserim. 

Yatırım indirimiyle ilgili konuda soruşturma 
açılması gerektiği görüş ve kanaatindeyim.» 
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Muhalefet Şerhidir 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ömer Lütfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili Özer Ölç
menin Anayasanın 90 ncı maddesine dayanarak verdikleri soruşturanla önergesi üzerine, Birleşik 
Toplantı İçtüzüğü hükümlerine göre kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu, soruşturaıa 
açılmasını önleyici bir karara Sayın A. P. li üyelerin çoğunluk oylariyle bağlanmıştır. 

Önerge sahipleri önergelerinde esas itibariyle: 
1. Eski Başbakan Sayın Süleyman Demirci'm yakınlarına ait 500 000 lira sermayeli bir Ano

nim Şirketine Avrupa YatırıSmlar Bankasından bu sermayenin 32 misli nisbetinde bir milyon 200 
bin dolarlık kredi sağlandığı, 

2. — Sayın Süleyman Demirel'in kardeşi Ali Demirel'in Özel Yükseliş Kolejine 600 bin liralık 
yatırım indiriminin yapıldığı yani, Hazineye ait 600 bin liralık bir meblâğın Süleyman Demirel'
in kardeşine bırakıldığı, 

Bu muamelelerde çeşitli yönlerden usulsüzlük, kayırma ve yolsuzluk olduğu, muameleyi yürü
ten kurul, makam,, merci ve kişilerle Süleyman Demire! arasında fiilî ve hukukî bağlantılar ol
duğundan durumun cezai sorumluluğu gerektirdiği belge, tarih, isim, ve rakam verilmek suretiy
le ifade edilmektedir, 

Bu iddiaya karşılık hakkında soruşturma açılması istenen Sayın Süleyman Demirel, maddi va
kıalardan hiç birisini ret ve cerhetmek cihetine gitmeksizin, başka vesilelerde olduğu gibi bu 
defa da önergenin siyasi bir istismar amacı güttüğünü ileri sürmekte ve «Başbakan bulundu
ğum sürece sıfat ve yetkilerimi kötüye kullanarak başkalarına menfaat sağladığım iddiaları bu 
zamana kadar hiç kimse tarafından delillendirilememiştir. Bu çeşit iddiaların maksadının siyasi 
istismar olduğu ve ciddiyetten uzak bulunduğu herkesçe anlaşılmıştır.» de-mektedir. 

Halbuki Sayın Süleyman Demirel'in yakınlarına menfaat sağladığı iddiaları, çeşitli yönler
den ortaya atıldıktan bu yana geçen uzun zaman içerisinde iddialara dayanak olan vakıalar tek-
zibedilememiş, aksine bu vakıaların sıhhati kesinlikle ortaya çıkmıştır. 

Bu vakıaların mahiyetinde ve cereyanında tabiîlik değil gayritabiîlik olduğu anlaşılmıştır. Fa
kat, bugüne kadar bizzat Sayın Süleyman Demirel'in takındığı tavır ve yaptığı savunma yönün
de Adalet Partisi grupları mensuplarının oy kullanmaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Ana
yasa gereğince yapılması mümkün ve gerekli bir soruşturmıayı bir türlü yapamamıştır. 

Başka bir deyimle, Parlâmento içinde ve dışında ve hattâ Avrupa Konseyi Komisyon toplantı
larında alabildiğine tartışılan ve hayal mahsulü olmayıp ciddiyeti meydanda olan vakıalar üze
rine eğilerek kimlerin neden dolayı sorumlu oldukları soruşturulamamış ve hakikat ortaya çıka
rılamamıştır. 

Bir anonim şirketin hissedarları, fert fert ne derece varlıklı olurlarsa olsunlar, Anonim Şir
ket bir sermaye şirketi olduğu için malî sorumluluğu, sermayesiyle sınırlıdır. Anonim Şirketler, 
Limited Şirketler, Komandit Şirketlerde komanditer ortaklar şirkete koydukları sermaye ile so
rumlu olduklarından bir sermaye şirketine sermayesinin üstünde kredi açılması hiçbir veçhile nor
mal bir olay sayılamaz. 

Hâdisede olduğu gibi bu kredi, bir dış yardım kredisi olur ise ve kredi tutarı sermayenin 
32 misli gibi astronomik bir ölçüye çıkar ise bu durum dikkat çekici olup, normal bir muamele 
olarak telâkki edilmesi mümkün değildir. 

Üstelik bu kredinin açılmasında plânlama dairesi gibi Başbakanlığa bağlı bir merciin takdir 
ve kararı rol oynar, yahut Maliye Bakanlığı gibi bir devlet organının muvafakati şart olur ise 
kredi tahsisi Başbakan açısından elbette üzerinde durulacak ayrı bir önem, taşır. 

Çoğunluk oylariyle alınan Soruşturma Hazırlık Komisyonu kararının 21 nci sayfasında «Söz
leşme her ne kadar 500 000 lira sermayeli bir şirketçe imzalanmış ise de» denilmek suretiyle vakıa 
tesbit edilmekte yalnız neticeye müessir imiş gibi 26 ncı sayfada 5 numara altında «kredi vâdesi
nin önergede iddia edildiği gibi 30 yıl değil, 10 yıl ve faizin % 4,5 değil, % 8,5 olduğu» itina 
ile belirtilmeye çalışılmaktadır. 
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Diğer yandan yolsuz veya usulsüz bir muamelede bizzat ilgili olabilecek durumda bulunan 
kimselerin bir inceleme sırasında kendi suçluluklarını ortaya koyacak tarzda ifade vermeleri esa
sen beklenemez. 

Bundan başka bir yolsuz veya usulsüz muamelenin Sayın Süleyman Demirel'in kardeşinden 
başkasına yapılmış olması da olayda bir yolsuzluk var ise, yolsuzluğu veya yolsuzluk ihtimalini 
bertarafa yeter sayılamaz. 

Bu itibarla, 600 000 liralık yatırım indirimi konusundaki çoğunluk görüşü de isabetli de
ğildir. 

Bir önemli noktayı daha belirtmek gereklidir. Evvelce başka gerekçe ile başka açıdan bir so
ruşturma önergesi verilmiş ve bunun çoğunluk oylariyle soruşturana açıkn,aımasına müncer ol
ması, sonradan yapılabilecek soruşturma isteklerinin reddini gerektirmez. 

Mevzuatımızın muhkem kaziyeden bahseden hükümlerinde bile, muhkem kaziye için taraflar
da, müddeada ve dayanılan sebeplerde ayniyet şartı aranmıştır. 

Sayın Süleyman Demirel'in yazılı görüşü dolayısiyle bir çelişmeye işaret etmek lâzımdır. 

Gerçekten Sayın Süleyman Demirel 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporunun 
müzakereleri sonunda, Komisyon Başkanı Naci Çerezci'nin yaptığı ek açıklamalardan sonra, kür
süye gelmek zorunluluğunu bizzat duymuş hakkında soruşturma açılmasını ister görünmüş idi. 
Bu defa: kendisinin o söz ve davranışını unutarak .Soruşturma Hazırlık Komisyonuna verdiği ya
zılı görüşte: «13 numaralı komisyon benzeri iddiaları tetkik ve bir usulsüzlük veya bana atfedi
lebilecek bir kusur bulamamıştır, Ve bu husus Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararma iktiran 
etmiştir» diyebilmektedir. 

Özetle : Sayın Süleymian Demirel ile ilgili iddialar vakıa olarak sübuta ermiştir. Mesele ka
yırma, usulsüzlük ve yolsuzluk mahiyetinde tecelli eden bu muamelelerde kimlerin ve ne ölçüde 
sorumlu olduğunun tesbitine taallûk etmektedir. 

ISayın Süleyman Demirel suçlu mudur, değil midir? 

Bu soru Parlâmentonun yapacağı ciddî ve etraflı bir soruşturmayı zaruri kılar, bir konu ola
rak ortada durdukça, ne Sayın Süleyman Demirel ve ne de soruşturmayı engelliyenlerin huzura 
kavuşması ve Kamuoyunun tatmin edilmesi mümkün olamaz. 

Birleşik Toplantı İçtüzüğü hükümleri gereğince kurulmuş soruşturma Hazırlık Komisyonu so
ruşturma açılmasını istemek mevkiindedir. 

Bu inançla ve gerçeğin ortaya çıkması için çoğunlukla alman karara muhalifim. 
Cumhuriyet Senatosu Hatay Senatörü 

Enver Bahadırlı 

Muhalefet Şerhi 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesine göre ve Anayasanın 90 ncı mad
desine istinaden Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ömer Lûtfi Hocaoğlu ve Millet Meclisi Kon
ya Üyesi Özer Ölçmen tarafından, Sabık Başbakan Süleyman Demirel hakkında Meclis Soruştur
ması açılması istenilmesi üzerine, verilen karar sonunda Soruşturma Hazırlık Komisyonu seçilerek 
teşkil edilmiştir. Soruşturma istemi, kredi temini ve yatırım indirimi yollariyle kardeşlerine ve 
yakınlarına menfaat sağladığı iddia olunan sabık Başbakan hakkında Türk Ceza Kanununun 240 
ncı madde hükmünün - fiili dolayısiyle - tatbikini istemekten ibarettir. 

Komisyonun 14 üyesinden ekseriyeti teşkil eyliyen 8 A. P. li üye, Komisyonun faaliyeti so
nundaki kararda, soruşturma açılmasına lüzum olmadığına dair oy kullanmak suretiyle, hakkın
da soruşturma açılmak istenen lehine hüküm çıkmasını temin eylemişlerdir. Dâhil bulunduğum 
diğer partiler mensubu üyeler ise, G reyle soruşturma açılması yolunda oy kullanmışlardır. Bu su
retle muhalif kalmış olmak itibariyle karara muhalefet şerhi yazmak lüzumu hâsıl olmuştur. 

T. B. M. Meclisi (S. Sayısı : 81) 
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Önerge sahiplerinin iddiaları iki kısma ayrılmıştır : 
1. — Sabık Başbakan Süleyman Demirel nüfuzunu kullanmak suretiyle kardeş ve yakınlarının 

kurdukları Terakki Eollektif ve Orma Anonim Şirketine Avrupa Yatırımlar Bankasından 1.200.000 
dolar yani bugünkü parayla 18 000 000 Tl. tutarında kredi verilmesini temin yoliyle menfaat sağ
lamıştır. 

2. — Yine Sabık Başbakan Süleyman Demirel, kardeşi Hacı Ali DemirePin sahibi bulunduğu 
Özel Yükseliş Kollejine 600 000 Tl. tutarında yatırım indirimi sağlatmak ve nüfuzunu kullanmak 
suretiyle menfaat sağlama yoluna gitmiştir. 

İddia sahipleri gerek önergeleri ve gerekse Komisyon tarafından yazılı talep üzerine verdikle
ri yine yazılı cevaplarında, haksız menfaat sağlamak ve Başbakanlık nüfuzunu kötüye kullanmak 
suretiyle Süleyman DemircFin, bu mevzuda illiyet rabıtasını belirtmişlerdir. Yapılan muameleleri 
yürüten şahıs ve müesseselerin, kurul, merci ve makamların muamel eleriyle Baş'bakan arasındaki 
fiilî ve hukukî bağlantılar da tarih ve sayı göstermek, vesikalar ve şahıs isimleri zikredilmek su
retiyle deliUendirilmek ve belgelendirilmek yoluna yine iddia sahiplerince gidilmiştir. 

Öte yandan, Sabık Başbakan Süleyman Demirel de, Komisyona verdiği yazılı cevabında, iddia 
ve isnat edilen suçları kabul etmemiş, kardeşlerine ve yakınlarına temin edilen kredi ve yatırım 
indirimi işlemlerinin hiçbirisinin «Başbakanın emrini ve kararını icabettirmiyeceğira» ithamların bu 
suçla kendisinin ne nisbette ilişkisi bulunduğunu ispat yolunda belgelendirilmesi ve delillendiril-
mesini cevaben ileri sürmüştür. ± 

Tarafların iddia ve taleplerini nazara alan Komisyon, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 14 ncü maddesinin 6 ncı fıkrası delaletiyle 17 ncıi maddenin 2 nci fıkrasındaki çok mah
dut salâhiyetleri çevresinde gereken bilgiyi temin için, evrak ve vesikaları cel'bederek tetkik etmiş-
tiv. • 

Kredi yolsuzluğu konusu : 
Gelen evraklar üzerinde yapılan tahkikata göre : 
a)' Terakki Kollektif Şirketinin ortaklar* ve hisse nisb etleri : Şevket Demirel % 24, Hacı Ali 

Domirel % 16, Yılmaz Şener (Süleyman Demirel 1in kayın biraderi) % 36, Mesut Şenel ve Mehmet 
Özdemir (Süleyman DemirePin eski iş ortağı) % 24 tür. 

b) ORMA Anonim Şirketinin ilk ortakları ve hisse senetleri : Şevket Demirel % 30, Terakki 
Kollektif Şirketi % 30, lspartalılar % 40. (Bu sırada ORMA T. A. O. mn sermayesi 500 000 Tl. 
dır.) 

c)' ORMA, bilâhara sermaye tezyidine gidilerek 20 000 000 sermayeli Anonim Şirket haline 
gelmiştir. Bu durumda bâzı ortaklar ve hisse senetleri : 27 nci sıra numarasında Mustafa Gül-
cügil 200 000 Tl. (İsparta Senatörü, A. P. Genel İdare Kurulu Üyesi ve Genel Başkanvekili), 26. 
sıra numarasında Dr. Ali İhsan Balım (A. P. İsparta Milletvekili) 100 000 Tl., 39. sıra numara
sında Kemal Kurdaş (Ortadoğu Üniversitesi Sabık Rektörü) 50 000 TL, 155 sıra numarasında İs
mail Şener 100 000 Tl., Ramazan Şener 30 000 Tl. Burada da Hacı Ali ve Şevket Demirel birader
lerin ortaklıkları hisse ndsıbetleri yükselerek devam etmektedir. 

Terakki Kollektif Şirketi, orman ürün ve artıklarından: Yonga, levha, kaplama ve kaplı levha 
gibi imalât yapmak üzere, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Sınai Kalkınma Bankasına müracaatla al
dığı teşvik belgesi ile Avrupa Yatırımlar Bankasından sağlanacak kredi tahsisini elde etmiştir. 
Burada % 70 gümrük muafiyeti, % 60 yatırım indirimi, 5 yıl gümrük taksitlendirilmesi, % 5 ge
çici vergi iadesi gibi imkânlar da ayrıca sağlanmaktadır. % 4,5 faizle 30 yılda ödenecek 1.200.000 
dolar (bugünkü rayiç üzerinden bir dolar 15 Tl. üzerinden 18 milyon Tl. tutmaktadır.) kredinin 
verilmesi böylece prensip olarak sağlanmıştır. 

Ancak, kredinin kooperatif veyahut anonim şirketlere verilebileceği öne sürüldüğü için, Terak
ki Kollektif Şirketi ortakları, derhal 500 000 Tl. sermayeli bir ORMA A. O. lığını kurmuşlardır. 
ORMA yeni bir proje yapmaya lüzum görmeden, halefiylet tarikıyla Terakki Kollektif Şirketinin 
projesine sahiplenerek, muameleyi kaldığı yerden yürütmüş ve böylece 500 bin Tl. sermaye ile 
36 mıisli tutarında 18 milyon Tl. lık kredi temin edilmiştir. 
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Sonra, bu mevzuda da pürüz çıkmış, sermaye ile iş ve kredi arasındaki bu büyük nisbetsizlik, 
kredi temininden ve teşebbüse başladıktan bir süre geçmesini mütaakıp giderilme yoluna gidilmiş, 
ORMA'nm sermayesi tezyid yoliyle yeni ortaklar temin edilerek 20 milyon Tl. na çıkartılmıştır. 

Yatırım Kotası dövizlerinden ve döviz kredilerinden istifade şeklindeki teşvik tedbirlerinin 
tatbikinden de istifade sağlayan bu teşebbüs, Devlet Plânlama Teşkilâtı (Baş'bakanlığa bağlıdır), 
Sınai Kalkınma Bankası, Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı aracılıklariyle Avrupa Yatırım
lar Bankasından bu suretlerle, dış kredi, dış yardım almıştır. Bunun sağlanışmdaki çabukluk 
dikkat çekici bir özellik taşımaktadır. 

'Terakki Kolekitif Şirketinin ORMA T.A.O. ta rafından halef iye t tarikiyle iktisabomnan projesi 
ve-buna verilen teşvik (belgesi, veriliş tarihine göre, 1968 senesi Kalkınma 'Plânı Yatırım Prog
ramına, burada zikredilmiyen 'bir teşebbüse verildiği cihetle tamamen aykırıdır. 

Alman kredimin % 4,5 faiz ve 30 yıl ödeme süreli olduğu goz önüne alınırsa, (burada teşeb
büsün ne derecede sahiplerine ilerisi iiçn kolaylıklar sağladığı da meydana çıkmaktadır. 

Diğer tanaftan, ibu kredinin alınabilmesi için: 
•a) Teşebbüsün iç pliyasa dışında, ihracat yapabilecek (ihracata dönük) bir 'karakter ve ka

pasite taşıması, 
rb) Teşvik, kredi ve himayeye değer ve !hak kazanmış 'bir teşebbüsün mevcut bulunması ve 

bunun her yönüyle belgelerle tevsik edilmesi, 

e) Kalkınmamızda bir katkıya sahibolması yanında, üç piyasada 'benzerleri bulunması ve 
bunlarla rekabet .edebilir güç ve kapasite arz etmesi gerekmektedir. 

Bu durumları doğrulayan hiçbir belge, getirilen evraiklar ve 'deliller arasında mevcut 'değil
dir. Bilâkis durum aksini ortaya •koymaktadır. Bu cihet ide calibi dikkat bir husustur. 

Aynı mevzunla 'müracaat sahlübi Sunta adını taşıyan teşebüs, şartları haiz olmadığı gerekçe
siyle, ORMA ile aynı zamanlara rastlayan müracaatına rağmen, netice elde edememiş olduğu 
'halde Süleyman Demire! hakkımda iddia ve ithamlar ortaya çıktıktan sonra, isteğini elde etmiştir. 
Ancak, sağlanan kredi Dünya Bankasından sağlanmıştır. Bu arada, bu teşdblbüsün müracaat 
projesi ve imkânlar 'bakımımdan gelen belgelere göre, ORMA'dan dana çok ihak sahibi olduğu an
laşılmaktadır. İlk müracaatı 'reddedildiği yolundaki bir iddianın tevsiki için, .Sunta dosyası 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasından dosyası getirtilmek istenilmiş ise de, gelen evraklar neti
ceye salih olmamıştır. Fakat, ilk müracaatın reddine 'dair belgenin yokluğuna rağmen, işin 
uzun süre sürünoeımede bırakılarak, aradan yıllar geçtikten sonra Dünya 'Bankasından kredi te
min edilmesinin ve müracaatım .müspet esasa bağlanmasının aklî ve muk'nî delillerine yazılı olarak 
rastlanamamıştır. T. OB. .M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ve 17 nci ımaddeleriniin ver
diği kısır tahkik imkânlarına güre, bu mesele aydınlanmış değildir. Soruşturma Komisyonu teş
kil edildiği takdide, yerlinde tetkik ve tahkik ile şahit de dinlenirse, İbu husus dahi, diğer karan
lık kalan noktalar gibi aydınlığa kavuşabilir. 

Yukarda bahsi geçen 1968 programına dâhil olmıyan orman ürünleri, 1969 yılı proıgramına 
alt sektörüyle ilâve olunarak listeye kontrplâk, kontrplâk tesisleri, levha, yonga ve lif tesisleri 
konulması ile Terakki Kolektif Şirketinin projesinin uygunluğunun izahımı yapmak ve hele her 
ikisinin de 1969 yılma rastlamasına makul bir sebep bulmak gerçekten çok ıgüç bir iştir. 

Kredinin sağlanması sırasında Devlet Plânlama, iSmai Kalkınma Bankası, Maliye Bakanlığı 
ve Dışişleri Baikanlığı tarafından yapılan muamelelerin icra şekli ile müsaadenin veriliş, inceleniş 
ve çıkış tarzlarını ortaya koyan belgeler, bu türlü müracaatın aynı şekilde yapıldığını ortaya ko
yan bir normal prosedürü ispaltlıyaea'k nitelikte değildir. Takibolunan usuller, üzerinde gerekli 
uzunluk ve genişliği fcapsıyacak nitelikte olduğu takdirde, bu cihet de aydınlığa kavuşacaktır. 
Bunun ise, Soruşturma Komisyonu marifetiyle temin edileceği aşikârdır. 

Filhakika Avrupa Yatırımlar Bankasının tetkik ettiği projede Türk Hükümetinin mutabaka
tını istiyeceği bir durumda, Türk Hükümetinin Maliye Bakanlığı ve Hariciye Bakanlığı marife-
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tiyle Terakki Kollelktdf iŞirketinin projesinin finanse edilmesini resmen talebetmesi hayli entere
san, tetkike değer ve muhtaç bir konudur. 

Bu arada Maliye Bakanlığının Komisyonumuza 28 . 4 . 1971 tarihli yazısının 3 ncü bendinde 
belirtildiğine göre: «İBir ödünç, Türk Devletinden gayrî bir teşebbüs veya topluluğa verildiği 
zaman, Türk Devletinin garantisine bağlanır.» Malî protokol hükmü olan bu madde, geri ödemeler 
Türk Hükümetince yapılacağından, kredinin geri ödemesini sağlamak için konulmuştur. Bu bir 
garanti belgesi sayılamaz. 'Türk Hükümetini bu kadar açık sorumluluğa sokan bir durumda, bir 
şirkete ait projenin finanse edilmesini resmen talebctmenin, sebebini izah etmenin güçlüğü burada 
bir kere daha belirtmektedir. 

Filhakika Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının finanse edeceği projeyi Avrupa Yatırımlar Ban
kasına sunması ve onun durumunda Devleti haberdar etmesi gerekirken, Sınai Kalkınma Ban
kası tercih hususunda projeyti Avrupa Yatırımlar Bankası yerine Hükümete vermiş ve Hükümet 
de tercihini yaparken, Avrupa Yatırımlar Bankasına projenin finanse edilmesini resmen talebet-
miştir. 

•Sunta ile Terakki ÜKoHetotif Şirketi projeleri arasında bu noktada büyük farklılık var
dır. Zira birincisinde normal prosedür işler iken, ikincisinde, yukarda zikredilen anormal durum 
cari olmuştu,r. Bu, açık yolsuzluk örneğidir. 

İkinci Beş Yıllılk Plân ilkesi ihlâl edilerek 1969 programına ilâve edilen orman ürünleri sana
yi alt sektörü, 'Terekki Kollektif Şirketinin Yatırım indiriminden ve teşvik fonlarından faydalan
masına sebebolmuştur. Böylece yukarda yapıldığı belirtilen talep yolsuzluğuna, yüksek plânlama 
kanaliyle bir yenisi daha ilâve edilmiş olmaktadır. Ve ne kadar gariptir ki, bütün bunlar bir baş
ka teşekkül ve şirkete değil, Başbakan olan zatın kardeşleri ve yakınlarının bulundukları bir te
şebbüs dolayısiyle onların şirketlerine olağanüstü bir âdeta cemile gibi yapılmaktadır. Şayet, yol
suzluk cemile sayılabilirse tabi... 

Protokol hükümlerinde adı geçen sorumlu Hükümet (Maliye Bakanlığı değil), Plânlamanın 
bağlı bulunduğu merci yine Hükümet, Hükümetin başı ise Başbakan olduğuna göre, Süleyman 
Demirci ile meselenin irtibatı ve illiyet bağlantısı, hiçbir şek ve şüpheye mahal bırakmıyacak de
recede açıktır. 

Diğer taraftan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırımlar Bankasına göndereceği 
projeyi, Başbakanlığa bağlı Devlet Plânlama Teşkilâtına sunacak, Maliye ve Dışişleri bakanlıkları 
da Hükümeti temsilen ancak Avrupa Yatırımlar Bankasından gelecek uygun görülmüş projelere 
garanti verecekken, tam tersine Sınai Kalkınma Bankasınca Avrupa Yatırımlar Bankasına gönde
rilecek bir projeyi peşinen plânlamada kabul ederek bu hususta projenin finanse edilmesıini resmen 
talebctmek yollamak, usulünü takibettiklerine göre: Bütün bunların baş sorumlusu Hükümetin 
başı Başbakan, yani Süleyımaın Demirel'dir. Hele, 1968 programından olmıyan bir hususu, orman 
ürünleri alt sınai tesislerini Terakki Kolektifi projesinin kabulü tarihi 1969 u, Plânlamanın 1969 
tarihiyle birleştirmek suretiyle programa sokma durumu olursa, Plânlamanın başı bulunan Sü
leyman Demirel için sorumluluk daha da artar. Zira değişiklikler, Plânlamada Başbakanın limza-
siyle auümkün olur. 

Yukarda izah edilen husus ve yolsuzlukların tahkiki ve o zamanların Başbakanı Süleyman 
Demirel ile illiyet rabıtasını tesbit, ancak bir Soruşturma Komisyonu teşkil etmekle mümkün 
olur. 

Sabık Başbakan Süleyman Demirel'in Komisyona verdiği yazılı cevapta, yetkilerini kötüye kul
lanmak ve vazifesini suiistimal etmek yolundaki iddiaları reddettiği, bunları iddia ve isnadederek 
ithamda bulunanların belgelendirmeleri ve delillendirmeleriı yolundaki beyanları muvacehesinde, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ve 17 ncâ maddeleri gereğince durumu, çok mahdut 
imkânlarla tetkik zorunda olan ve kalan Hazırlık Komisyonu değil, Soruşturma Komisyonunun 
incelemesi gerekir. Böylece hem müddeilerin, hem savunma yapanın ileri sürdüğü hususlar geır'ş-
liiğine ve derinliğine tahkik ve tetkik konusu olur. Gerçekler tam bir vuzuh ve sarahatle doğruluğa 
kavuşur. 
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Ali Bemirel'e sağlaüaa 600 bin Tl̂  lık yatırım indirimi IÇOIITISU : 
Bu mesele ile yine sabık Barbakan Süleyman Demirelftn kardeşlerinden, küçüğü Hacı' Ali De-

mirel'e yolsuz yatırım indirimi yapıldığı, önerge sahiiıple% tarafından Mdia ve isnat ile beyan edil
mektedir. ^-#fw^ 

Gelen evrakların tetkikinden anlaşıldığına göre, Hacı Ali Demirerin Özel Yüksek Okulu için, 
933 sayılı Kanuna istinaden ve onun neşrinden 12 .gün.sonra/, fcalebedilen ve elde olunan yatırım 
indirimi, daha sonra yapılan müracaatlarda tetkik konusu yapılmıştır.-; Sonunda, Özel Yüksek okul
ların yatırım indiriminden faydalanamayacakları yazılı bir raporla Yatırım İndirimi! Şubesi Müdü
rü tarafından beyan edilmesine rağmen, Süveyda Güleryüz adındaki bir ilgili Ispartah, bunu mız
rağı çuvala sığdırırcasma yaktığı Ibir tahlil sonucu verdiği raporla mümkün duruma sokmuştur. 

Diğer taraftan İkinci 5 Yıllık Kalkınma Programı, Özel Yüksek okullara gelişme imkânı sağla
yıcı bir nitelikte değil, aksine hükümler getirmektedir. Anayasa Mahkemesinin son kararı bu hu
susu teyid etmektedir. Gerçi bu karar sonradan alınmıştır.. Ama, Plânlama prensibine göre, ya
tırım indiriminden, özel yüksek okulların faydalanması,,her hal ve kâ,rda,. kabtıl edilen prensiplere 
göre imkânsızdır. Bu durum orta yerde iken, Hacı Ali, Demire! biraderin özel Yükseliş Yüksek Oku
luna 600 bin liralık yatırım indiriminin sağlanması hayli enteresandır. Hele bunu sonradan vazife
lendirilen bir İspartaiı uzmanın mümkün kılması daha enteresan bir- durum ve tutumu açıklamak
tadır. 

Yatırım indiriminin plân ve programın öngördüğü, teşvik ettiği alanlarda yapılacağı bir gerçek 
iken, plânlamanın kabul etmediği bir durumda bundan istifadenin nasıl sağlandığını, mâkul ve 
mantıki yollardan tevsik çok zordur. 

Diğer taraftan Hacı Ali Demirel'in bu tesis dölayısiyle borçluluk' derecesi olmasa bile, serma
yesinin bunu karşılıyamıyacağı vergi hesap uzmanı tetkikati sonunda anlaşılmıştır. 

özel Yükseliş Okulu Mühendislik Bölümü öğrencilerinin, staj konusunda, diğer muadillerine ter-
eihan ve büyük bir ekseriyetle PETKİM tesislerinde yer aldığı v. s. gibi birçok yerli - yersiz olduğu 
bilinmiyen iddiaların, yukardaki hususlar gibi yerinde tetkik ve, tahki'kine lüzum vardır. Terakki 
Kolektif Şirketi f bahsinde -beyan ve belirttiğimiz üzere, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 14 ve 17 nci maddelerinin verdiği kısır imkânlarla çalışan bir Hazırlık Komisyonu değil, Soruş
turma Komisyonu marifetiyle durum tetkik edilirse, bu konuda dahi suiistimalin var olup olmadığı 
vesikalar ve şahitler yoluyla., temin edilecek katî delillerle belgelendirilebi'lir. 

Kanaatim şudur : 
Sabık Başbakan Süleyman Demirel, gerek hakkında verilen önerge ile yapılan iddia ve isnatla

rın şekillendirdiği ithamlar, gerekse kendisinin cevabi .yazısında .savunma olarak ileri sürdüğü bel
gelendirme ve delillendirme talepleri muvacehesinde durumun açıklığa.kavuşması gereken bir sorum
lu kişidir. 

Gerek daha önceki 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu ve gerekse Komisyonumuz, yu
karda defaatle ifade edildiği üzere, T. B. M. M. İçtüzüğünün 14 ncü maddesi delaletiyle 17 nci 
maddenin 2 nci fıkrasının bahşettiği kısır tahkik ve tetkik imkânlariyle vazifesini dâyıkiyle görmeye 
çalışmakla beraber, durumu gerektiği ölçüde inceliyecek imkânlardan mahrumdur. 

İddia sahipleri önşrgeleriaıde Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine göre Başbakanlık sıfat 
ve yetkilerinin kötüye kullanılması ve vazifenin suiistimal edilmesi sebebiyle, sabık Başbakan Süley
man Demirel hakkında, soruşturma açılmasını talep ve beyan etmişlerdir. Yapılan ise : Sadece so
ruşturma hazırlığıdır. 

Sabık Başbakan Süleyman Demirel, «önerge ciddiyetten mahrumdur ve siyasi istismar gayesi
ne matuftur» beyanını, cevabi yazısına dercetmiştir. Şayet, iddia sahiplerinin ithamları gibi bunu 
da kendisinin kıymet hükmüne bağlıyacak olanlar çıkarsa, durumu hiçbir zaman açıklığa kavuşa
maz. 
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Bir şahsm itibarının kurtarılması, Başbakanlık makamının onu bir zamanlar işgal eden zata şaibe 
isnadı suretiyle yapılan dedikodulardan uzak tutulması, siyasi hayatımızda bugün için gölgeli bir 
durumun tarih önünide açıklığa kavuşturulması için, önergede ileri sürülen ve savunmada öngö
rülen hususlarım. Soruşturana Komisyonu teşkili ile tetkik ve tahkik konusu yapılması zarureti 
vaırldır. 

ıMeıvzu ve (mesele şahıs ve makamı da aşarak, ibütıün bir Türk Parlâmentosunun haysiyeti mer
tebesine, mesabesine gelmiştir. 

Olağan veya olağanüstü hallere taitfbik edilen deza ve e eza usulünü iğine alan sivil ve askerî 
kanunlarla bültıün vatandaşların, en ufak bir konuda durıumilıannm savcılıklar eliyle nasıl tahkik ve 
tetkik konusu yapıldığı malûmldur. Devlet memuriyetinde bulunan memurların durumları da bun
dan farklı değildir. 

'Siyasi tarihimizde Anayasanın 90 ncı maddesinde gösterilen hükümlere istinaden hakkında 
soruşturma açılan Hükümet soruımlusuna rastlanmamış değildir. Bu itibarla, hakkında soruşturma 
açılan ilk Hükümat mensubu, sabık Başbakan Süleyman Damirel olmadığı gibi, bundan böyle de 
durumun aynı şekilde devam edeceğinin bilinmesi gerekir. 

Yapılan iddia ve isnatlar, bir şahsı ve makamı göligeMyıeb ilecek nitelik taşınmaktadır. Sabık 
Başbakan Süleyman DemirePin cevaplariyle teimin edilebilen,belgeler, kendisini ithamlardan va
reste kılan bir şekil ve durum taşımamaktadır. 

Tüyü bitmedik yetim ve öksüzlerin, emekli ve şehit dul ailelerinin hakkı bulunan Devlet pa
rası, milletin nafakasından keserek kesesinden ödediği paralarla temin edilmekitedir. Bunun mil
let adına murakabesi ise, Parlâmentonun ve her parlamenterin başgörevidir. İdareyi ve idarede 
yolsuzluğu, Hükümet murakabesi ile sağlıyan Anayasanın hükümlerine göre yine Parlâmenltio ve 
onun mensuplarDdur. 

Parlâmento itibarının ve parlömanterlferin haysiyetinin değil zedelenmesi, aksine korunmasını 
sağlatmak, bir şahsın haysiyet ve şahtedyîetmi vikaye etmek, bir makamı siyasi tarihin gölgeli say
faları arasına bir süre için de olsa bırakknıamak, hukuk ve usul kaidelerine uygun bir sokuştur
mayı gereken vuzuha kavuşturmak ve Anayasanın 90 ncı maddesiyle T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün tahkikatla ilgili hükümlerinin gerektirdiği hususları yerine getirlmek için, sa
bık Başbakan Süleyman Demire! hakkında Meclis soruşturması açılması, Sorutturma Komisyonu 
teşkili ile durumun Parlâmento yönünden halledilerek kafi, mukni ve doğruluğu şüpheye mahal 
bırakmııyaıcalk bir neticeye ulaşılması zorunluğu mevcuttur. 

Bu yönden, A. P. mensubu üyelerin reyieriyle hakkımda soruşturma açılmasına lüzum ve mahal 
olmadığına ekseriyetle verilen karar yerinde değildir. 

Yukarıda a,rz edilen sebeplerden sabık Başbakan Süleyman Demine! hakkında soruşturma açıl
ması yolunda müspet, Komisyonun ekseriyet kararı aleyhinde menfi yâni muhalif oy kullandığı
mı, muhalefet şjerlhi olarak saygıyla arz ederim. 

9/16 sayılı Komisyon 'Üyesi 
(Demokratik Parti) 
Konya Milletvekili 

Mustafa Kubilây< İmer 
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Proje No. 

A) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Firmanın ismi 

Proje esasına göre : 
Çelik Halat 
Taç Sanayii 
Mannesman 
Arçelik 
Pîrelli 
Sifaş 
T. Şıişe ve Cam 
Güney Sanayii 
Mensucat Santral 

Dolar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

- 4 â 

( E K : D 

BEI 
Kredi Miktarı 

1 493 946,0.9 
189 508,50 
424 761,67 
244 693,12 
495 677,27 

1 296 917,83 
2 121 272,86 

395 585— 
718 644,26 

AYB. 
AYB. 
AYB. 
AYB. 
AYB. 
AYB. 
AYB. 
AYB. 
AYB. 

19.4. mı 

Mukavele tarihi 

11 . 4 . 1966 
14 . 4 . 1966 
4 . 5 . 1966 

13 . 5 . 1966 
10 . 9 . 1966 
13 . 8 . 1966 
9 . 9 . 1966 

22 . 9 . 1967 
13 . 4 . 1967 

(Ek : 2) 

Proje No. 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

A 
B 
C 
D 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
e) 
h) 
i) 

j) 
fe) 

Firmanın ismi 
BE] 

15 000 000 Ikredi limitli mukaveleden: 
Çelik Endüstri 
Anadolu Çimento 
Mukavva Sanayii 
Nuh Çimento 
Aksu 
Sifaş 
Ak Çimento 
Adel 
Aksa, Akrilik 
Karton Sanayii 

Dolar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

7 500 000 Kredi limitli mukaveleden: 
Karton iSanayii 
Birleşik Aydınlatma 
Sifaş 
Orma 
Türkay 
Ansa 
Aksan 
Plâstiifay 
Altaş 
Aksan 
Demirci Konserve 
Kale Porselen 

Yeni Kontrplâk 
Aksa 
Haymaık 

Dolar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

[; 
Kredi Miktarı 

700 000 
2 247 405,40 

740 000 
2 496 «01,65 

449 522 
2 000 000 

699 618,16 
549 188,92 

5 000 000 
110 339 

1 239 304,22 
844 000 
450 000 

1 200 000 
345 621,45 
467 000 
420000 
525 000 
415 500 

67 460,73 
438 500 
301 '500 
358 000 
171 339 
251 000 

AYlB, 
AYB. 
AYB. 
AYB. 
AYB. 
AYB. 
AYB. 
AYB. 
AYB. 
AYB. 

AYB. 19 
AYB. 20 
AYB. 25 
AYB. 31 
AYB. 21 
AYB. 22 
AYB. 23 
AY1B. 24 
AYB. 26 
AYB. 27 
AYB. 28 
AYB. 29 
AYB. 30 
AYB. 32 
AYB. 33 

19 . 4 . 1971 

Mukavele tarihi 

30 
15 
29 
18 
28 
8 

31 
11 
3 . 

6 

6 
28 
12 
16 
8 

14 
22 
22 
18 
19 . 
19 . 
29 . 
14 . 
29 . 
22 . 

. 5 . 1967 

. 6 . 1967 

. 12 .1967 

. 1 . 1968 

. 12.1967 

. 4 , 1968 

. 5 . 1968 
6 . 1968 

10 . 1968 
2 . 1969 

2 . 1969 
3 . 1969 
11.1969 
1 . 1970 
4 , 1969 
5 . 1969 
5 , 1969 
7 . 1969 
11.1969 
11.1969 
12.1969 
12.1969 
1 . 1970 
4 . 1970 
5 . 1970 
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(Ek : 4) 

idare Meclisi Kararı 

İdare Meclisi toplantı No. sı : 990 
Tarihi : 8 . 8 . 1969 
Firma ismi : Terakki Kolektif Şirketi, İsparta 
Karar No. : 3 
2830 dosya No. smda İsparta'da Terakki Kolektif Şirketi ve diğer ortaklar tarafından kuru

lacak bir anonim şirkete İsparta'da 30 000 m3/yıl yonga levha, 3 800 000 mj2/yıl kaplama ve 
156 000 adeid/yıl kaplı plâk imâl edecek bir tesis kurulması maıksadiyle hariçten saitmalmaeak ma-
kina ve tesisat badeli olarak 1 180 000 dolânn, iki sene mehil dâhil 10 sene vâde, % 1 taahhüt 
komüsyonu, işıbu krediye ait mukavelenin müştakrizle imzalanması sırasında bankamızca uygulana
cak faiz haddi, kurulacak fabrikanın arsa bina, makina, tesisat ve müştemilâtının bankamıza bi
rinci derece ve sırada ipoteği, kurulacak anonim şirketin sermayesinin 18 000 000 lira olması ve 
tesis işletmeye açıldığında sermayenin tamamının ödenmesi ve ikraz mukavelesi süresince öz 
yarlığın 18 000 000 liradan aşağı düşürülmemesi şartiyle ikrazına ittifakla karar verildi, 
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(Ek : 5) 

Müessesenin unvanı 

1. Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık 
Özel Yüksek Okulu 

2. Ankana Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık 
Özel Yüksek Okulu ve Özel Yükseliş Koleji 
okul işletmeciliği 

3. Teknik Öğretim A.Ş. ve Özek, Özel Okullar 
A.Ş. İstanbul 

4. Ar Özel Okul İşletmeciliği A.Ş. İstanbul 
5. Istaribul özel Yüksek Öğretim Hizmetleri 

A.Ş. 
6. (Bilâş Bilim Öğretim A.Ş. 
7. Vatan Mühendislik ve Mimarlık Özel Yük

sek Okulu, İstanbul 
8. Orta - Doğu Kültürel Faaliyetler Sanayii ve 

Ticaret A.Ş. Ankara 

yıl 
1 

1968 — 

1967 — 

1967 — 
1968 — 

1968 
1968 

1969 

1967 — 

Yatırımın 
ı 

1969 

1968 

1971 
1969 

1970 

tutan 
Tl. 

3 991 641 

12 703 465 

12 125 000 
20 400 000 

5 000 497 
2 334 416 

2 516 524 

9 169 000 

İndirimden 
faydalandı
rılan kısım 

Tl. 

2 676 848 

2 031 653 

3 450 000 
10 200 000 

3 234 000 
2 334 416 

947 000 

7 663 000 

İndirim 
nisbet 
'% 

30 

30 

30 
30 

30 
30 

30 

30 


