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ğunluğun mevcudolduğu tesbit edilmiştir. Bu se
beple, Birleşik Toplantının 3 ncü Birleşim mü
zakeresine başlıyoruz. 

III - BAŞKANLIK DİVAN1MN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Zonguldak eski Milletvekili .Ekmel Çe-
tiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Baka
nı Refet Sezgin hakkındaki önergesini incele
mekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonun
daki açık üyeliğe seçim. (9/3) 

2. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıibva-
himoğlu'nım, Ticaret eski bakanları Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki acık üyeliklere secim (9/9) 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'mn, eski 
Başbakan Süleyman Demirci hakkındaki önerge
sini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık Ko
misyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/15) 

4. — Eski Başbakan Süleyman Demirci hak
kında Soruşturma yapmak üzere 257 sayılı Ka
rarla kurulan Soruşturma Komisyonuna üye se
çimi. (9/16) 

i 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu- | 

günkü gündem Yüce Meclisin saym üyelerine ; 
dağıtılmış bulunmaktadır. i 

Gündemdeki sırada, Başkanlık Divanının su- ! 

nuşları bölümünün i nci sırasında yer alan Kon- i 
ya Milletvekili Etem Kıîıçoğlu'nun, eski Başba- ; 
kan Süleyman Demirel hakkında, Başbakanlığı j 

ı 
zamanındaki kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, nü- i 
fuz ticareti, vazifeyi suiistimal gibi sebeplerle I 
soruşturma açılmasına dair önergesi vardır. i 

Ancak, iki önerge var; gündemde takdim te- \ 
hir talebediyor ve gündemin 2 nci kısmında mev- | 
cudolan, tekrarlanacak oylamalar bölümünün, j 

seçimler kısmının başa alinrnak suretiyle intacı
nı öngörüyor. 

Önergeleri okutuyorum. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Saym 
Başkanlığına 

8 . 12 . 1971 tarihli gündemin, tekrarlanacak 
oylamalar başlığını taşıyan seçimlerle ilgili bö
lümün gündemin birinci maddesi olarak kabu
lünü ve bu bölümdeki seçimlerin bir arada ya
pılmasını arz ve talebederiz. 

Saygılarımızla, 

A. P. Grup Başkanvekilleri 
Orhan Dengiz Ali Haili Erdem 

A. P. Senato Grupu Başkanı 
A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — Bir diğer önerge daha var, onu 
da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin tekrarlanacak oylamalar 

bölümündeki eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkındaki Soruşturma Komisyonu seçimi ile 
diğer komisyonlara seçilecek üyeler için yapıla
cak seçimin gündemdeki diğer işlere tercihan 
öncelikle yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Antalya 
ihsan Ataöv 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahiyet
tedir. Bu sebeple, gündemin ikinci kısmında 
mevcut, tekrarlanacak oylamalar başlığını taşı
yan seçimlerin, 1, 2, 3 ve 4 ncü maddelerinde ya
zılı seçimlerin bir arada diğer maddelere tak-
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dinıen yapılması hususunu Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... 
Kabul edilmiştir. Buna uyulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; seçimlerin tasnifini 
icra edecek komisyonları teşkil edeceğiz. Müsa
ade ederseniz bu seçimleri tekrar ifade etmek 
istiyorum; tekrarlanacak oylamalar, seçimler 
başlığını taşıyan seçimlerden 1 numara : 

«Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çetin-
er'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı 
Refet Sezgin hakkındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki 
açık üyeliğe seçim.» 

Demek ki, bir üyelik acıkmış, o doldurula
cak. 

«2. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık Te
kin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundaki açık üyeliklere seçim.» 

Bu da açık üyeliği doldurmak için yapılacak 
seçimdir. 

«3. — İçel Milletvekili Celâl Kargıîı'nın, es
ki Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundaki açık üyeliğe seçim.» 

Bu üçü, bir kâğıt üzerine yazılmış bulunmak
tadır, sayın üyelere dağıtılacaktır. Tek mühürlü 
zarfa bu seçimle ilgili oy pusulaları konacak
tır. 

Tekrar ediyorum; 1, 2 ve 3 ncü maddede 
mevcut seçimler bir arada yapılacak, tek mü
hürlü zarfa, dağıtılmış bulunan buna ait oy 
pusulaları konacaktır. Bununla ilgili oy sepeti 
ise baş tarafa konacaktır. 

Diğer bir oy sepeti ise, kürsünün bana göre 
sağ tarafına konacaktır. 4 numarayı teşkil 
eden: «Eski Başbakan Süleyman Demirel hak
kında Soruşturma yapmak üzere 257 sayılı Ka
rarla kurulan Soruşturma Komisyonuna üye 
seçimi», yapılacaktır. 

Bu da çift mühürlü zarflara konulacaktır. 
Tekrar faydalı olur ümidi ile arz etmek is

tiyorum. iki oy pusulası dağıtılacak, oy pusula
sının birisi göründüğü gibi, arkadaşlarımın tet
kikine arz edilmiştir. Bir mühürlü oy, zarfına 
konacak ve 1 numaralı oy sepetine atılacak. 

Eski Başbakan Süleyman Demirel hakkın
da Soruşturma Komisyonu Kurulmasına müte

dair iki mühürlü oy pusulası ise zarfı içine ko
nularak iki numaralı oy sepetine atılacak. 

'Birisinde, Soruşturma Hazırlık Komisyonla
rındaki açık üyeliklerin ikmali bahis konusu. 
Diğerinde Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
bitmiş, soruşturma açılmasına karar verilmiş. 
işte o Soruşturma Komisyonuna seçilecek üye
ler yazılı. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar ediyorum. 
Soruşturma Hazırlık komisyonlanndaiki1 açık 
üyeliklere gösterilen adaylar başlığını taşıyan 
SaJbahatiin Araş, Hahit Altan, Adnan Karakü-
çük, Mehmet Ali Pestile!, Abdurrahman 'Güler 
islimlerini ihtiva eden oy pusulası, bir mühürlü 
zarfa konacak ve baştaki, gelişteki birinci se
pete atılacak. 

Eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
soruşturma yapmak üzere 257 sayılı Kararla 
kurulan Soruşturma Komisyonu için gösterilen 
adaylar başlığını taşıyan ve Mithat Şükrü 
Ça/vdaroğlu, Fuat Avcı, Kemal Şensoy, İsmet 
Anığı, İsa Bingöl, Naihit Altan, Sabahattin Or-
hon, Orhan Küriimoğlıı yazılı oy pusulası ise, 
iki mühürlü zarfa konacak ve buradan geçer
ken ikinci oy sepetine atılacak. 

Şimdi müsaade ederseniz, önce bir numaralı 
oy sepetine atılacak, oyların tasnifini yapacak 
heyeti seçeceğim: 

Ali Allkan (Cumhuriyet Senatosu Kırklareli 
Üyesi) ? Yok. 

Şemsettin Sönmez (Eskişehir Milletvekili) ? 
Burada. Tasnif Heyetine isminiz çıktı. 1 numa
ralı oy sepetinin tasnifini icra edeceksiniz. 

Hüseyin Avni Göktürk (Cumhuriyet Se
natosu Niğde Üyesi) ? Yok. 

Abfeas Ollara (Cumhuriyet Senatosu Gümü-
şane üyesi)? Burada. 1 numaralı oy sepetin
den çıkan neticeyi tasnif edeceksiniz. 

Hasan Tosyalı (Kastamonu Milletvekili) ? 
Burada. 1 numaralı oy sepetinden çıkan neti
ceyi tasnif edeceksiniz. 

Üç. kişi bu şekilde tespit edilmiş vaziyette. 
İki numaralı sepet için tasnif heyetini seçi

yorum. 
Mustafa Topçular (Kastamonu Milletveki

li)? Yok. 
Muzaffer Akdoğanîı (Kastamonu Millet

vekili)? Burada, 2 numaralı oy sepetinden çı
kan neticeyi tasnif edeceksiniz. 
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Veyis Koç ulu (Kars Milletvekili)? Yok. 
Kadro Eroğan (Sivas Milletvekili)? Yok. 
Fuat Ak (Zonguldak Milletvekili)? Bura

da. iki numaralı oy sepetinden çıkacak netice
yi tasnif edeceksiniz. 

Ali Rıza Uzuner (Trabzon Milletvekili) ? Bu
rada. iki numaralı oy sepetinden çıkacak ne
ticeyi tasnif edeceksiniz. 

Gerek Soruşturma Hazırlık Komisyonu ve 
gerekse Soruşturma Komisyonu üyeliğine, hepi
nizce malûm olması gereken, T. B. M. M. ie/üü-
züğünün 18 nci maddesi uyarınca daha önce bu 
komisyonlarda görev almamış, Meclis içi ve 
Meclis dışı beyanla bu konularda bilgi sunma
mış, beyanda bulunmamış olanlar ancak seçile
bilecektir. Bu noktayı dikkatinize arz ederim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, dikkatli oy 
kullanmak üzere isimlerini okuduğum arkadaş
lar, kürsüye gelecek ve oylarını kullanacak. 
Hassasiyet gösterelim, sırası gelmiyen arkada
şın lütfen oyunu kullanmak için kürsüye teş
rif etmemelerini rica ederim. Bizzat kontrol 
edeceğim, zarf içinde oy atılacak ve her arka
daşımız sırası geldiğinde oy kullanacak. Kürsü 
önünde rica ediyorum, lütfedeceksiniz bir küme 
teşkil edilmesin, bunu bilhassa rica ediyorum. 
Hepinizi de tanıyorum, birisinin sırasında di
ğeri oy kullanırsa, bu takdirde bütün Meclis 
kuyruğa giriyor. Lütfedeceksiniz, ismi okunan 
arkadaşlar oylarını kullansınlar. 

Hangi ilden oylamaya başlanacağına dair 
ad çekiyorum: Sami Küçük (Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi). 

Oylamaya başlıyoruz efendim. 
(Cumhuriyet Senatosu Taibiî üyesi Sami 

Küçük'ten başlanmak suretiyle oylar toplandı). 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ismi 

okunup da oyunu kullanmıyan arkadaşlarım 
lütfen-oylarını kullansınlar. 

Başka, oyunu kullanmıyan arkadaşımız var 
mı efendim? Oy verme işlemi sona ermiştir, 
oy sepetlerini kaldırınız. 

1 numaralı oy sepetindeki seçim sonucunu 
tasnif edecek heyette bulunan Sayın Şemsettin 
Sönmez, Sayın Abbas Cilâra, Sayın Hasan Tos
yalı lütfen yerlerini alsınlar. 

2 numaralı oy sepetinde cereyan eden se
çim sonuçlarını tasnif etmek üzere görevlendi
rilmiş olan Sayın Muzaffer Akdoğanlı, Sayın 
Fuat Ak ve Sayın Ali Rıza Uzunler lütfen yer

lerini alsınlar. 
(Oyların ayırımı yapıldı). 
BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlarım, gün

demin 2 nci kısmında yer alan seçimler başlıklı 
ve 1, 2, 3 numarada mevcut Soruşturma Ha
zırlık komisyonlarında açık bulunan üyelikleri 
doldurmak amaciyle yapılan seçimlerin sonuç
larını muhtevi tutanak Başkanlığa gönderilmiş
tir. Okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
T. B. M. Meclisi Soruşturma Hazırlık Ko

misyonlarındaki açık üyelikler için yapılan 
seçime (452) üye katılmış ve neticede ilişik 
listede esas No. lan yazılı komisyonlara aday 
gösterilen üyeler hizalarında gösterilen oylan 
almışlardır. 

Arz olunur. 
üye üye 

Eskişehir Gümüşane 
Mehmet Şemsettin Sönmez Abbas Cilâra 

Üye 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 
447 Sabahattin Araş : Erzurum Milletvekili 

(A. P.) 
446 NaMt Altan : Çanakkale C. S. Ü. (A. P.) 
447 Adnan Karaküçük : Maras C. S. Ü. 

(A, P.). 
451 M. Ali Pestilci : Zonlguldak C. S. Ü. 

(C. H. P.) 
438 Abdurrahman Güler : Çorum Milletve

kili (A. P.) 
1 ilhan Ersoy 
1 Osman Salihoğlu 
1 Süleyman Demire! 
1 Aydın Yalçın 

Eskişehir Gümüşane 
Şemsettin Sönmez Abbas Cilâra 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Neticeyi Yüce Heyetin bilgile
rine sunarım. 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) 
— Beyanınız birkaç üyeye ait, diğer açık oy
lama neticelerini ifade etmediniz? 

BAŞKAN — Beyanımda şunu söyledim; 
tekrarlanacak oylamalar kısmında mevcut se-, 
çimlerde kullanılan oylara göre tasnif heyeti 
sonucu intikal ettirmiş. Buna göre, Zonguldak 
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eski Milletvekili Ekine! Çetiner'in, Enerji ve 
TaJbiî Kaynaklar eski Bakanı Refet Sezdin hak
kındaki önergesini incelemekle görevli Soruş
turma Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliğe 
Iseçim vardır, esas numarası (9/3) Bu komis
yonda iki üyelik açık bulunmaktadır. Bu açık 
üyeliklerden birisine Sabahattin Araş, diğerine 
Nahit Altan almış oldukları oylar çoğunluğu 
doldurduğu için seçilmişlerdir. Bu tamamlandı. 

2 numarada kayıtlı; Adana eski Milletvekilli 
Kemal Sanibrahimoğiu'nun, Ticaret eski bakan
ları Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel 
'haklarındaki önergesini incelemeMe görevli So
ruşturma Hazırlık komisyonlarındaki açık üye
liklere seçim yapılmış (9/9) esas numarasında 
(kayıtlıdır. Bu seçim neticesinde Cumhuriyet 
sSenatosu Maraş Üyesi Adnan Karaküçük ve 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Mehmet 
Ali Pestilci gerekli oy çoğunluğunu sağlamak 
suretiyle seçilmiş bulunmaktadırlar. 

Tekrarlanacak oylamalarla ilgili 3 numara
da kayıtlı; içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
eslki Baş'bakan Süleyman Demire! hakkındaki 
'önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunda, (9/15) esas numarada 
kayıtlıdır, açık bulunan bir üyeliğe Çorum Mil
letvekili ÂibdurraJhman Güler, gerekli oy ço
ğunluğunu sağlamak suretiyle seçilmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 2 numaralı oy se
petinde kullanılmış bulunan oyların tasnif so
nuçları Başkanlığa bildirilmiştir. Hazırlanmış 
bulunan tasnif zaptını okutuyorum. 

Yüksek: Başkanlığa 
Eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında 

Soruşturma yapmak üzere 257 sayılı Kararla 
kurulan Soruşturma Komisyonu üyelikleri için 
yapılan seçime (449) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede isimleri bulunan üyeler hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kastamonu Zonguldak 
Muzaffer Akdoğan Fuat Ak 

üye 
Trabzon 

Ali Rıza Uzuner 

1. Fehmi Alpaslan 443 
2. Melih Kemal Küçüktepepmar 430 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Selçuk Elverdi 
Hasan Basri Allbayrak 
Mithat Şükrü Çavdaroğftu 
Orhan Kürümoğlu 
Nahit Altan 
isa Bingöl 
Fuat Avcı 
ismet Angı 
ıSalim Hiazerdağlı 
Kemal Şensoy 
iSalbahattin Orhon 
Sırrı Atalay 
Hazım Dağlı 
'Safa Yalçuk 
Ahmet Topaîoğlu 
Melhrnet Haz*er 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Önol Sakar 
Aydın Yalçın, ihsan Ataöv, 

426 
423 
416 
414 
412 
408 
406 
397 
396 
372 
354 
351 

89 
87 
11 
6 
3 
3 

Ahmet 
Buldaîîlı, Cühat Bilgfehan, Refet Sezigiin'e (2 şey 
oy). 

22. 'Salih Türkmen, İhsan Topailoğlu, Ya
şar Bir, İhsan Sabri Gağlayanıgil, Nahit Men
teşe, Süleyman Demirel, Mümin Kırlı, Cemal 
Külâhlı, Abdurrahman Güler, Mustafa Aksoy, 
ismet inönü, Ali Naili Erdem ve Nizamettin 
Erkmen'e (1 er oy) çıkmıştır. 

Ayrıca 2 zarf da boş çıkmıştır. 

ıBAŞKAN — Buna göre muhterem, arkadag-
run, eski Başbakan Süleyman Demirel hakkın
da soruşturma yapmak üzere 257 sayılı Kararla 
kurulan Soruşturma Komisyonu üyelikleri için 
gösterilen adaylardan Mithat Şükrü Çavdar oğ
lu, Fuat Avcı, Kemal Şensoy, ismet Angı, isa 
Bingöl, Nahit Altan, Sabahattin Orhon, Orhan 
Kürümoğlu, M. Kemal Küçüktepepmar, Selçuk 
Elverdi, Sırrı Ataîay, Salim Hazerdağlı, Hasan 
Basri Aibayrak ve Fehmi Alpaslan gerekli oy 
çoğunluğunu sağlamak suretiyle seçilmiş bulun
maktadırlar. 

Daha önce verilmiş bir kararla bunlar. 2 ay 
içerisinde görevlerini ikmal edeceklerdir. Bunu 
temin sadedinde bugünden itibaren müddet baş
lıyor. Başkanlık, en kısa zamanda kendi brine, 
toplanma yerlerini ve saatlerini beyan edecek
tir; ona göre toplanıp Başkanlık divanlarını ku
racaklar ve çalışmaya başlıyacaklardır. 

5. — Konya Milletvekili İbrahim Etem Kı-
Uçoğlu'nun, eski Başbakan Süleyman Demirel 
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hakkında, Başbakanlığı zamanındaki kayırma, 
usulsüzlük, yolsuzluk nüfuz ticareti, vazifeyi 
suiistimal, yakınlarına menfaat temini, Hazine
yi zarara sokmak ve yetkilerini kötüye kullan
mak iddiaları ile Anayasanın 90 nci ve T. B. M. 
M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması
na dair önergesi (9/20) 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclise takdim 
ediyorum. 

özü: Sabık Barbakan Sü
leyman Demirel hakkında 
Meclis soruşturması açıl
ması talebi hakkında. 

B. M. Meclisi Birleşik Toplantı Başkanlığına 

1969 Milletvekili seçimlerini mütaakap, A. 
P. Meclis Grupu Başkanlığına takdim ettiğim 
bir (Genel görüşme) önergesinde: Fmdık, güb
re ve teneke konularında kanunsuzluk, yolsuz
luk, suiistimal veya nüfus ticareti yapıldığım 
ileri sürmüştüm. 

Zamanın Başbakanı ve A. P. Genel Başkanı 
Sayın Süleyman Demirel bu görünmeler sırasın
da; bahis konusu iddialarla ilgili bakanların ce
vap vermelerine mâni olmuş ve «İktidarın başı, 
Başbakan ve A. P. Genel Başkanı olarak; her 
şeyin muhatabının kendisi olduğunu, mesuliyet 
ve vebalin kendisine ait bulunduğunu» savun
muş idi. 

Kamuoyuna tamaıriyle ters ve maksatlı ak
settirilen bu görüşmelerden sonra: 

Teneke yolsuzluğunun faili Mıgırdıç Şellef-
yan milyonlar dolandırarak yurt dışına kaçmış, 
gübre ithali durdurulmuş, Gübre Sanayii A. Ş. 
Genel Müdürü ve yardımcısı vazifelerinden 
uzaklaştırılmıştı. 

Fındık konusu halen kapatılmış görülmesine 
rağmen, 12 Mart Muhtırasından sonra GİMA 
A. Ş. İdare Meclisi üyeleri de vazifelerinden 
uzaklaştırılmışlardır. 

Sabık Başbakan, A. P. Genel Başkanı Sayın 
Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel, bir 
gazeteci ile yaptığı, mülakatta: «Süleyman De
mir elle kardeşleri arasında her hususta birlik 
ve beraberlik bulunduğunu, aile arasında mal 
birliği nıevcudolduğunu, müşterek kazanç ve 
sarf usulünün cari olduğunu» söylemişti. 

8 . 12 . 1971 O : 1 
Kamuoyundaki yaygın ve inandırıcı söylen

tilere göre : 
Sayın Süleyman Demirel, Başbakan olduğu 

tarihten, 12 Mart Muhtırası ile iktidardan uzak-
laştırılmcaya kadar kardeşleri ve kayın birader
leri Türkiye'de hiçbir kimseye nasibolmıyacak 
şekilde büyük bir servete sahibolmuşlardır. Hal 
böyle olunca; bu servetin meşru yollardan ziya
de, nüfuz suiistimalinden veya gayrikanuni yol
lardan elde edildiği rivayeti, söylentileri aklı, 
iz'anı ve vicdanı tereddütlere sevk etmiş bulun
maktadır. 

Her ne kadar Parlâmentoda bu konu ile il
gili bâzı Soruşturma Hazırlık Komisyonları faa
liyet göstermiş, basında devamlı neşriyat yapıl
mış ise de mezkûr servetin meşruiuğuna kamu 
oyunu inandırmak mümkün olamamış, aksine 
zamanın iktidarının başı Başbakan Süleyman 
Demirel, şaibeli olmaktan kurtulamamıştır. 

T. G. tarihinde hiçbir Başbakanın mâruz kal
madığı ve kalamıyacağı ithamlar, Büyük Millet 
Meclisi çatısı altında bile «Hırsız Başbakan» 
bağırışları ile tarihe ve zabıtlara intikal etmiş 
bulunmaktadır,.. 

Genç Türk Demokrasisinin bugünkü buhra
na sürüklenmesinde baş âmil olan bu durum, sa
bık Başbakan Süleyman Demirel'in şahsından ev
vel, Türk milletinin Parlâmentosunun ve demok
ratik rejimimizin hal ve istikbalini yakından il
gilendiren en önemli konu olmuştur. 

Başbakanlık yapmış ve halen bir siyasi par
tinin g«nel Başkanı olan bu zatın suçlu ise ce
zasını görmesi, değilse vazifesine dilediği gibi 
devamını istemek, şüphe ve tereddütleri dağıt
mak, hakikati ortaya çıkarmak zamanı gelmiş 
ve hattâ geçmiş bulunmaktadır. 

«Şaibe» den kurtulma yolunun, Parlâmento 
dışında her hangi bir şahsı mahkemeye vermek 
ve bu gerekçe ile Anayasanın 132 nci maddesi
nin arkasına sığınmak olmadığı, grup çoğunlu
ğunun reylerinin kâfi gelmediği, millete hesap 
vermeye hazırım sözde kahramanlıklarının bir 
anlam taşımadığı geçen zaman içerisinde anla
şılmış bulunmaktadır. 

Ortada gizlenmesi mümkün olmıyan Süley
man Demirel'in Başbakan bulunduğu çok kısa 
bir devrede kazanılmış, tahminen 100 milyona 
yakın bir servet olduğuna göre, bu servetin ka
zanılma nedenlerinin ve şekillerinin araştırılma
sından daha tabiî bir şey olamaz. 
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Sabık Başbakan Demirci'm kardeşleri hak
kında kendi zamanı idaresinde veya 12 Mart 
Muhtırasından sonra her hangi kanuni bir mu
ameleye tevessül edilmemiş olması, «Şaibe» yi 
ortadan kaldıramaz. 

«Şaibe» den kurtulmanın yolu, T. B. M. M. ne 
hesap vermek ve gerektiği takdirde Yüce Di
vanda yargılanmaktır. Oy çoğunluğunun mah
keme yerine kaim olamıyacağı anlaşılmalıdır. 
Hakikatlerin ortaya çıkması bakımından aşağı
daki hususların tetkik ve tahkikine ihtiyaç du
yulmaktadır. 

1. Günaydın Gazetesinin iki yıldan beri De
mircilerle ilgili neşriyatı toplanmalı, Adalet 
Gazetesinin neşrittiği «40 Sual» in cevabı adlı 
broşürü ile birleştirilerek soruşturma konusu 
yapılmalıdır. 

2. Sabık Başbakan Demirel hakkında açıl
mak istenen bir soruşturma görüşmesinde 
T. B. M. Meclisi kürsüsünde: «Askerlik vazi
femi gördükten sonra, 1960 - 1984 süresinde ser
best çalıştım. Şimdi şunu söylüyorum; ben, 
1964 yılında bütün işlerimi tasviye ettim. Varlı
ğım bundan bir süre önce çıkan bir gazetede 
ilân edilmiştir. Yekûnunu size söyliyeyim: Var
lığım, menkulü, gayrimenkulu, tümü ile 500 bin 
lirayı geçmez. Bunun üstünde bir şey buluna, 
bulduğunu vermeye amadeyim. Bedeli bedava
dır», demiştir. 

Süleyman Demirel'in, bu gazetedeki bilgiye 
göre sahip olduğu gayrimenkuller şunlardır : 

a) Buğday sokak köşesindeki bir arsanın 
üçte bir hissesi, 1950 - 1960 yılları arasında 
alınmış. 

b) Fevzi Çakmak sokak.No. 29 bir daire : 
1984 te kardeşleri ile birer daire halinde alınmış. 

c) Güliz sokakta dokuz daireli bir apart
manın üçte bir hissesi. «Diğer iki hisse kardeş
lerine aittir.» Bu apartman 1985 te yapılmıştır. 

d) Güniz sokakta üç katlı bir evin üçte bir 
hissesi. 1968 de alınmıştır. «Diğer iki hisse kar
deşlerine aittir.» 

Bu tablonun tetkikinde iktisabedilen gayri-
menkullerin kardeşleri ile aynı muameleyi gör
düğü anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca Süley
man Demirel.'in kardeşlerinden ayrı olmadığı, ai
le içerisinde müşterek sarf ve kazanç esası cari 
olduğu gibi, müşterek mülkiyet esası da cari bu
lunmaktadır. Bu hal Demirel'in Başbakan Yar
dımcısı olduğu günden, bugüne kadar da aynı şe

kilde devam edegelmektedir. Görülüyor ki, De
mirel'in şahsi servet beyanı kasıtlı, maksatlı ve 
hakikatlere aykırıdır. 

3. Hürriyet gazetesinde Demirel'in eşi Naz
miye .Demirel in ide sahiboüduğu gayrimenkaller 
de neşredilmiş bullunımıafe&adırr : 

«1963 te Ankara Yeşlyurt sokağında 30 bi
ni kredili, 10 bini ödeme suretiyle alman bir 
ajp&rtsjman dairesi, 

1958 de bir ya.pı kooperatifinden henüz üze
rine devredilmemiş bir lapartıman dairesi (Kü-
çiükesatta 100 metrekarelik), 

1965 Nisanında babasının ölümü ile dört 
kardeş ve annelerine kallan beş katlı ev (İspar
ta'da), 

Mâmköy'de bir ev ve tahminen 150 dönüm 
gül Ibaihçesi ve tarla, 

iTerakki Şirketindeki ortaklık hisseleri : 
Henüz miras taksim istemi yapılmamış, sade

ce Terakki Şirketindeki ortaklık, kardeşi Yıl
maz Şener'e devredilmiştir!» 

Bu beyanın öğrenilmelk ve vuzuhla karuştu-
rulmalk istenen kısmı şudur : 

a) Terakki Kolektif Şirketi hisselerini de
vir tarihi ve devir şekli? 

b) Şirketin devir tariihindeki gayrimemkul-
leri, kredileri ve genel durumu? 

e) Nazmiye Demirel'in babasının ölümün
den sonra, sadece şirket hisıse-saınin diğer hisse
darlarla birlikte kardeşlerinden sadece birine 
verilmesinin setbeM nedir? 

Bu soruların cevapları kesin olarak öğrenil
diğinde görülecektir ki; sabık Bıaşbakan De
mirel ;in kardeşleri ve kaymbiraderiKeriyle daimî 
maddi ve mânevi teması devam etmekte ve her 
meseleyi birlikte görüşüp kararlaştırmaktadır. 
Bu husus zamanın (bakanları tarafından kendisi
ne söylenmesine, ikaz edilmesine ve basının tür
lü - çeşitli neşriyatına rağmen bugüne kadar' 
böylece devam edege)lm3k|teıdiî,. 

Sabık Başbakan S. Demirel, bu hakikatler 
karşısında bile «ben kardeşlerimin ne yaptığını 
bilmem» diyebilmiştir. Bu hal, bütün beyanları
nın ciddiyetten mahrum olduğunun en bariz 
delilidir. 

4. Özel Yükseliş Kolejinin çekirdeği olan 
ve 15.5.1958 tarihinde dört parça hallinde An
kara Şoförler Derneği tarafından sfatmalman 
8 288 metrekare arsanın o tarihteki imar du
rumu nedir? 
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Mezkûr arsada 15.5.1958 den, 25.6.1966 yı
lına kadar imar bakımından ne gibi değişilklik-
ler yapılmıştır? Ayn ayrı tarihleri nedir? Sü
leyman Demirellin Başbakan Yardımcılığı ve 
Başbakanlık tarihleri ille bunların bir münasebe
ti var mıdır? 

Arsanın 15,5.1958 de ataış bedeli, metreka
resi 90 Tl. olduğu hailde, 25.6.1986 tarihinde met-
rdkaırasinin 125 Tl. na siatılmasmın sebebi nedir? 
Bunun imar dunumu ile alâkası var mıdır? Ve 
Hacı Ali Demiırelin bundaki rolü nedir? 

5. S. Demirelin kardeşi Ali Demirel, 
25.6.1966 tarihinde bu aoteaya ne şeddede sahi'boil-
muştur? Arsa üzerimde Güven .Sigorta ŞirÜK'ti-
n!in ipotek durumu nedir? 

Arsanın Ali Demirel tarafından nasıl alın
dığı hakkında kamuoyu ve resmî vesikalarda 
da değişik bilgiler mevcuttur. Şöyle id : 

Bir sayın senatörün yazılı sorusuna cevap 
veren Süleyman Demirel'in imar iskân Bakan
larından biri «Ankara II nci Noterliğince tan
zim edilc-n 22 . 10 . 1964 tarih ve 11.543 sayılı 
ek mukavelename ile adı geçen kooperatif mev-
zuubahis ipotekli gayrimenkulleri Salih San 
adlı bir şahsa sataştır.» denildiği halde, aynı 
saym senatonun bir başka yazılı sorusuna De
mirel iktidarının başka bir bakanı «arsa 
15 . 5 . 1958 tarihinde 746 bin 855 lira karşılı
ğında Ankara Şoförler Mahallesi Yapı Koope
ratifine satılmıştır. Mezkûr kooperatif bu arsa
ları, 25 6 . 1966 tarihinde eşit paylı olarak 
1 milyon 21 bin 381 lira, altmış kuruş karşılı
ğında Ali Demirel ve Mehmet Salih San'a sat
mış, Mehmet Salih San'a ait paylar daha son
ra Ali Demirel tarafından satmalınımıştır» de
nilmektedir. 

Görülüyor ki, burada da zihinleri tereddüt
lere sürüklliyen karışık ve dolambaçlı muamele
ler yürütülmüş bulunmaktadır, iki bakanın ce
vapları arasındaki tutarsızlık ise, işlerin kimle
re nasıl gördürüldüğünün tipik örnekleridir. 

6. — Bu konu ile ilgili yazılı sorulara veri
len cevaplara özet olarak: «Nâzım plân müşa
virliğinin 1965 yılımda hazırlamış olduğu plân
lar, imar idare Heyetinin tasvibi ve Bakanlı
ğın 28 . 4 . 1965 tarihli onayı ile kesinleşmiştir.» 
denilmektedir. Ayrıca bu plâna göre, «2569 ada 
ve üç parsel sayılı arsada bir özel okul yeri 

mevcuttur. Bunun dışındaki parseller mesken 
bloklarına tahsis edilmiştir. Yani özel okul sa
hası değildir» diye ilâve edilmektedir. 

Halbuki A l Demir©!, bu arsaya sahiıboMuk-
tan mnm, bu bölgedeki arsalar üzerinde büyük 
ölçüde ve hıalı bir tempo ile imar değişiklikle
ri yapılmış ve Süleyman Demirel, iktidardan 
uzaklaşitınlıneaya kadar küçük veya büyük 
çapta devam ettirilmiiştdr. 

7. — özel Yükseliş Kolejinin çekirdeğini teş
kil edıen 8 288 metrekarelik ilk arsa alınırken, 
bedeli okn 1 milyon 21 bin 381 Tl. nın, 780 bin 
Tl. Güven Sigortaya üç yıllık taksite bağlan-, 
mıştır. Bu taksitlendirmede ayrıca bir yıllık da 
ödemesiz dervre kabul edilmiştir. TafksiltlendJir-
ımeye göre, Ali Demirel ve ortağı borçlarının 
275 bin Tl. m 1968 de, 200 bin Tl. nı 1969 da 
ve 233 biu Tl. ısını da 1970 te ödemek üzere an
laşmaya varmışlardır. Yani, Ali Demirel, hemen 
hiç para vermeden büyük bir arsaya sahibol-
muştur. Sadece Güven Sigortaya taksittendir-
meyi temin etmiştir. Güven Sigortanın yapmış 
olduğu bu muamele, Sigorta Kanununa uygun 
mudur? Bu teşekkülün başka kimselere de böy
le bir muamele yapmış olduğu varit midir? Bu 
muameleden, yüzde ne kadar faiz alınmıştır? 
Güven Sigorta iktisadi Devtet Teşekküllerinin 
kurduğu bir sigorta şirketi olduğuna göre, bun
da bir kayırma var mıdır? Ayrıca Ali Demire! 
borçlarını vâdesinde ödemiş midir? ödemeımiş-
se, ne gibi bir muamele yapılmıştır? Güven Si
gorta Şirketinin Genel Müdürünün uzun zaman 
tâyin edilmemesi veya bir şahsın kararname
sinin uzun zaman Saym Cumhurbaşkanı tara
fından tutulmasına rağmen, sırf bu meselenin 
açığa çıkmasını önlemek için başka bir şahsın 
tâyin edilmediği iddiaları vardır. Doğru mu
dur. 

8. — Ali Demirel, bu sahaya ucuza ve kolay
ca saMıbolduiktan sonra, bu civardaki arsaları 
toplamaya başlamıştır. ŞöyleM : 

a) 5 . 11 . 1967 de 8 156 metrekare arsa, 
metrekaresi 184 Tl. dan satınalmmıştır. 

"o)' 17 . 11 . 1967 de 2 208 metrekare arsa, 
mıetrdkaresd 221 Tl. dan satıaıalmımıftiT. 

c) 22 . 2 . 1968 de 2 5'52 metrekare arsa, 
metrekaresi $50 Tl. dan satıaıalmmiftır. 

d) Bundan beş gün sonra, yani 27. 2 .1968 
Ankara özel Yükseli Kolejli Müdürlüğıünün 
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2 7 . 2 . 1938 gün ve sayısız yazısı ile 7 365 " 1 
ada, 3 - 4 - '5 ve 7 368 ada 1 - 3 sayılı parsel
leri (kapsayan bir sabanın okullara tahsisi 
talebedilmişlbir. Bu istek çabucak kabul edile
rek, etüdü tamamlanıp imar değişikliği ya
pılmış, listemen arsalar özel okul sabası içi
ne alıaumış ve bu değişiklik 51.628 molu tevhit 
fötüdü sekinde, 17 . 5 . 1968 tariMi toplan
tıda imar idare heyetinden çıkarılmıştır. Bu 
dısfeelk zamanın Başbakanı Süleymlam Dıemir-el'in 
ikardeşii Ali Dıemirelden gelen bir istektir. Bir 
vatandaştan gıelen ve imar sahasında büyük 
değişiklik isteyen böyle bir talebin bu /kadar 
hızlı bir şekilde yerine getirilmesinde bir te
sirin olup olmadığınm tesbiti gerekir. Bu mua
mele devam ederken, Ali Demirel, bu bölgede 
arsaları toplamaya devam etmektedir. 

e)- 4 . 5 . 1968 de 2 196 metrekare bir 
arsa, metrekaresi 298 Tl. dan alınmıştır. 

if) 22 . 8 . 1988 de 2 438 metrekare arsa, 
metrekaresi 410 Tl. dan satınalınmıştır. 

g) Bu arada bölgenin imar durumu üze
rinde birtakım yeni değişmeler meydana gel
miş, imar heyeti 21 . 6 . 1988 günkü tıoplanitı-
ismda, imar ve İskân Bakanlığı tarafından ona
nan 61.050 nolu katî plânı tasdik ederek, DD 
arsasının da bu bölgeye dâhil edilmesini te
min etmiştir. Bundan sonra, DD ile muhte
lif yazışmalar baflamıış ve nihayet 7.6.1960 da 
20.010 metrekarelik DD arsası da metrekaresi 
350 Tî. dan Ali Demire! tarafından saiınalm-
mışitır. 

Burada iki önemli nokta meydana çıkmak
tadır : imanda yapılan değişiklik, 27 . 2 . 1968 
tarihinde Al Demirel tarafından yapılan is
teik üzerine meydana gelmiştir. Satış ise, 
imardaki bu değişiklikten sonra vukubutoıuş-
tur. önce değişiklik sağianımı§, ancak bu 
muameleden sonra, arsa Ali Demirel tarafın
dan ikfclısajbolunarak mülkiyetine geçirilmiş
tir. 

İmarda meydana gelen değişikliklerin tet
kik ve tahkik edilmesi ve bunlar üzerindeki 
direkt ve endirekt tesirlerin tesbiti gerekmekte
dir. 

9. Ali Demirel, bir gazeteye verdiği mal 
beyanında 1965 'ten önceki gayrimenkulleri-
nin İsparta'da bir ev ile, Güniz Sokakta, 1953 J 
yılında, 20 bin Tl. na alman bir arsanın üçte | 
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Ibir .hissesi ve Kara Deniz Elreğlisi'nde 1980 yı
lında alınmış 35 bin Tl. bir arsadan ibaret ol
duğunu söylemektedir. Bu beyana göre, bu
günkü serveti, 1960 dan sonra kazanılmıştır. 
'Bu durum, son derece calibi dikkaifitir, Bu ser
vetle alınan krediler ve verilen vergiıler ara
sında bir nisbetsizlik VB clnüsözılılilk olduğu 
görülmektedir. 

Bu durumun tahkik ve tetkik edilerek 
meselenin vuzuha kavuşlteuJknam. 

10. Ali' Demire'l'in ifadeline göre, kendi
sinin bugün Yeni mahallede, 25 dönümlük bıir 
arsası vardır. Ayrıca Ankara'da Çankaya Sem
tinde, 325 bin Tl. na alman bir arsaya-, özel 
Yükseliş Kolejinim arsaları île binalarına, 
Kuş Adası Tatili Köyünde aldığı bir hisseye, 
Göller Bölgesi Çimento Fabrikasında 100' bin 
liralık hibeye, Fevzi Çakmak Sokaktaki bir 
daireye, Günia Sokakta dokuz daireli bir 
apartmanın üçte birine ve yine Güniz Sokakta 
üç katlı bir evin üçte birine sahiptir1. Bundan 
başka Ali Demirel'in işçi Sigortaları ile1 satı
şında anlaşmazlık çıkan Konya yolu üzerin-
de büyük bir arsamın maliki olduğu da uzun 
zaıman gazetelerde y azılmıştır. Bu dunuma 
göre, A l Demirel, 1986 dan soınra, sadece An
kara'da takriben 70 dönüm civarında bir ar
saya saıhibolmıuışltur. Bunlardan, 27.8İ8 metre
karelik özel Yükseliş Koleji arsası (mesıei&si yu
karıda izah edildi. Diğerlerindin imar durum
ları ortakları, alısıış tarih ve sakilleri, (kim
lerden alındığı, ve miktarının tetkik ve tahkik 
edilmesi gerekir. Zira, Bu arsaların da imar du-
mıımları üzerinde birtakım tasarruflardan, bir
takım değişikliklerden veya- değişiklik teşeb
büslerinden bahsedilmektedir. 

11. ISsJbık Başbakan Süleytmian Beımirel'in 
becerikli kardeşi Ali Demirıel'in beyanına 
göre; 1988 dan itibaren sadece Yükseliş Kolisi i 
arsalarına ödemiş olduğu para mikıiarı 8 mil
yon 261 bin 586 Tl. dır. Yaptırmış olduğu 
apartman, evler ve diğer arsalar dışında Özel 
Yükseliş Kolejine yaptığı yatırımlar 23 mil
yon 700 bin Tl. dır, 

Ali Deımirel'in bu servetti 'kazandığı 
halde hiç vergi ödemediği veya pek cüzi 
vergi ödediği söylentileri yaygın. Bu konu
da hesap uzmanları raporlarmdan bahsedil
miş, basanda haberler çıkmış, Meclislerde gün
dem dışı konuşmalar yapılmış ve fakat konu 
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vuzuha "kavuştantlaaııanııştır. Bu bakımdan 
Ali Demirıel-bı gelir ve vergi duruaılarmın 
şüpheye mahal bırakmamak üzere, incelen
mesinde zaruret bulunmaktadır. Sabık Barba
kan Süilıeyman Denıirel'm «Şaibeden kurtul
masının ve yakınlarını himaye ithamlarının 
geçersiz hale gelmesinde bu muamelelerin ya
pılmasında zorunluk vardır. 

Diğer bir söylentiye göre, 12 Mart Muhtı
rasından sonra, Yüiklseilış Koleji tesislerimin 75 
milyon Tl. civarındaki bir bedelle Millî Eği
tim Bakanlığına satılmak teşebbüslerinde bu
lunulduğu, fakat araya son siyasi buhranın 
girmesi ürerine bu tasavvurun genceMieıtıiriie-
medip doğru mudur? 

12. Ali Dentinel, muhtelif bankalardan, 
muhtelif tarihlerde krediler almıştır. Bu kre
dilerin allnış nedenlerinin türlü söylentilere 
isebebolduğu bilimmıdktedir. Bu konu ile iügüli 
olarak 13 numaralı Hazırlık Komisyonu Baş
kanı Sayın Naci Çerezci'nin birleşik toplantıda 
yaptığı konuşma bu söylentilerin biraz daha 
artmasına sebebolmuş bulunmialktadır. Komis
yon Balkanı yaptığı konuşmada «raporumu
zun 12 nci sayfasında (c) fıkrasında '»on kredi 
tezyidinden sonra borçlu hesaplarda ay son
ları itibariyle depasmana 'sebebiyet verilme
diği tesbiıt olunmuş tur. İbaresi vardır. Yük
seliş Firmasının bore bakiyelerini gösteren 
karton ve föylerin tetkik neticesi yapılan 
bu tesbitin maalesef hakikati aksettirmediği, 
muhtemelen diğer firma hesapları ile yapılan 
virmanlar ve muhasebe oyunları ile, o tarihte
ki takriben 3 milyon liralılk depasmanın g/izlen
miş olduğu ve Kasım ayında bu meblâğın 5 mil
yon lirayı geçtiği bilgilerime ulaştırılmış bulun
maktadır. Banka yetkililerinin şu davranışı ile 
Sayın Başbakanın arasında doğrudan bir irti
bat kurmak mümkün görülemez ise de, kurulu
muzun samimiyetle varmış bulunduğu kanaat
lerin müstenidat ve sıhhati üzerine gölge düşü
rücü mahiyette oluşuna işaret ediyorum.» de
miştir. 

Komisyon başkanının bizzat tesbit ettiği bu 
gölgenin dağıtılması Yüce Parlâmentonun gö
revlerimden olduğuna göre, gölgeyi dağıtmak ve 
hakikati ortaya çıkarmaya mecburuz. 

Ayrıca 1971 bütçesi müzakere edilirken de 
Ziraat Bankasına ait bâzı raporların parlâmen
to komisyonundan gizlendiği iddiaları ortaya 
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atılmış ve fakat, o celsede iddialar, yetkililer 
tarafından cevaplandırılmamıştır. Bu konu ile 
ilgili sonradan bâzı beyanlar olmuş İs© de, me
seleyi vuzuha kavuşturmak mümkün olamamış
tır. 

13. Ziraat Bankasından Ali Demirel'e açı
lan kredilerin tarih ve numaraları şöyledir : 

2 milyon Tl. 2 . 6 . 1967, 35/686 
5,5 milyon Tl. 12 . 11 . 1968, 63/1443 
11 milyon Tl. 21 . 11 . 1969 64/1609 
4 milyon Tl. 16 . 1 . 1970,3/44. 

Bu kredilerden bilhassa 21 . 11 . 1969 ta
rihinde açılan kredi üzerinde durmak gerek
mektedir : Bu tarih, hemen seçimlerden sonra 
kurulan Demirel Hükümetinin ilk günlerine Tas
lamaktadır. Bu tarihte Ziraat Bankasının bu 
bu miktar kredi açması son derece önemlidir. 
Çünkü seçimden hemen önce Ziraat Bankası, 
Sümerbanka, para yokluğundan kredi açama
mıştır. Bu mevzuda cereyan ©den bir hâdisenin 
tetkiki ile bu kredinin açılması arasında birta
kım hususların çözülmesi gerektir. 

Hâdise şudur : Seçimden Önceki günlerde 
Süm'erbank para yokluğundan bilhassa Çuku
rova ida pamuk 'mubayaasına girememiştir. O 
zaman Maliye; Ticaret ve Sanayi bakanları bu 
meseleyi görüşmek için Maliye Bakanlığında 
toplanarak Ziraat Bankası Genel Müdürü, Sü-
merbank Genel Müdürü ve diğer yetkililerle 
uzun müzakereler yapmışlar, ve netice ancak 10 
milyon Tl. bir kredinin Ziraat Bankası tarafın
dan, Sümerbanka açılması karara bağlanmıştır. 
Bu anlaşmaya rağmen Ziraat Bankası, bu kadar 
bir parayı Sümerbank gibi bir dev teşebbüse 
ödiyememlştir. Tekrar birtakım müzakereler
den sonra, Ziraat Bankası krediyi, Sümerbanka 
taksitle ödiyebilmiş, hattâ bir söylentiye göre 
de tamamını ödiyememiiştir. Bütün bu görüşme
lerin banka arşivlerinde vesikaları mevcuttur. 

Ziraat Bankası gibi bir devlet bankası Sü
merbank gibi bir devlet müessesesine pamuk 
mubayaası için para yokluğundan bahisle 10 
milyon Tl. krediye açıp, ödiyemez bir durumda 
iken, bir ilâ bir buçuk ay kadar sonra aynı ban
kanın zamanın Başbakanı Demirelln kardeşine 
10 milyon Tl. civarında bir krediyi temin etme
si ve ödemesi gerçekten düşündürücüdür. Bunu 
olağan saymak tabiatı - eşyaya aylandır. 
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14. Ali Demirel, Şevket Demirel ve Terak- I 
ki Kolektif Şirketinin kurmuş oldukları Anter 
Şirketinin Ali Demircl'e açılan tadillerde pa
ravan firma olarak kullanıldığı söylenmektedir. 
Bu şirketin yaptığı işler, yıllık bilançoları tica
ri ve kredi durumlarının tetikik ve tahkiki ge
rekmektedir. Zira, bu şirketin paravan şirket 
olarak kullanılıp kullanılmadığı ve şirkettin kre
di alma imkânlarının mevcut icraat ve uygula
ma yönünden tetkik ve tahkikinde: zaruret var
dır. Ancak bu suretle şirketin paravan şirket 
olarak kullanılıp kullanılmadığı anlaşılacak
tır. Bu husus te'sibit edildiğinden DemirelTerin 
hangi mekanizmaları işletmek suretiyle imkân 
yaratmış oldukları vuzuha kavuşmuş olacak
tır. 

15. ıSaJbık Başbakan Demirlerin diğer kar
deşi Şevket Demirel bir gazeteye verdiği mal 
(beyanından : 

İsparta'da 1967 - 1968 yıllarında yaptığı üç 
katlı ibir meskeni, (Kiniz sdkağındakii arsaların 
üçte hırı, Güniz sokağında dokuz daireli apart
manın üçte biri, yine Güniz sokağındaki üç kat
lı bir evin üçte biri, Fevzi Çakmak sokakta bir 
dairesi olduğu anlaşılıyor. Şevket Demirıel, ay
rıca, Terakki Kolektif Şirketinin Orma Şirketi
nin, Haymak Şirketinin, Anter Şirketimin, Kuş
tur Turistik Şirketinin de ortağıdır. Bunlara 
ilâve olarak Be - Re - Ja tesisleri ile Goltaş Çi
mento Şirketinde de hisseleri vardır. Bunlardan 
Terakki Kolektif Şirketi hariç, diğerlerinin 
hepsine 1965 ten sonra sahifoolduğu düşünülür
se, Demircilerin çok hızlı bir sekilide servetleri
nin arttığı yolundaki iddiada hakikat payının 
(bulunduğu daha kolay anlaşılır. Bu noktada 
bâzı tetkik ve tahkike ihtiyaç vardır. Şöyle ki : 

A) Şevket DemiM, Kuştur'a ne zaman or
tak olmuştur? îdare Heyetine ne zaman seçil
miştir? Şevket Demirel, bu şirkete ortak olduk
tan sonra, Turizm Bankasından altı milyon lira 
kredinin alındığı doğru mudur? Bunda Şevket 
Demirerin rolü nedir? Turizm Bankası Genel 
Müdürünün Şevket Demirel tarafından tâyin 
ettirildiği, bu tâyine bâzı bakanların itiraz et
tiği, fakat sabık Başlbakana tesir edemedikleri1 

söylenmektedir. Kuştur'a ait inşaatın emanet 
olarak yaptırıldığı, gerekli kerestelerin Terakki 
Kolektiften alındığı, bu suretle alınan krediler
den endrek yoldan fayda sağlandığı iddiaları 
varıdır. Ayrıca Kuştur'a ait bâzı hizmietlerlin ! 
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Devlet müesseselerine (Karayolları) gibi yap
tırıldığı gazetelerde yazılmıştır. Bunlar doğru 
tmııdur? 

B) Haymak Şirketine Şevket Demire! son
radan girmiş ve îdare Meclisi Reisi olmuştur. 
Bu şirketin bundan sonra 'sermayesinin hızla 
arttığı ve kredilerinin süratle geliştiği görül
mektedir. Bankalardan alınan kredilerin mik
tar Ve şekil bakımından tetkik Ve tahkikinde 
zaruret vardır. Bu şirketin, Avrupa Yatırım 
Bankasından 250 bin dolarlık kredi aldığı Or
ma Şirketi kredisini inceliyen hazırlık komisyo
nu raporunda yazılı bulunmaktadır. Bu kredi
nin de alınış şekli yeniden tahkik edilmelidir. 

O) 16 Haziran 1970 işçi hâdiselerinden son
ra, büroları tahrJbödilen Haymak Şirketine ma-
kina ve hammadde getirtmek iğin tercihli trans
fer muamelesi yaptırılmış olduğu söylenmekte
dir. Bu tercihli transfer muamelesi devalüasyon
dan evvel mi, sonra mı yapılmıştır. Buna benzer 
hir muamele başka firmalara da yapılmış mı
dır Bu gibi muameleler hangi şartlarda yapıl
mıştır. 

D) Hamak Şirketinin dışardan veya Kara
bük'ten almış olduğu hammadde durumu hak
kında Meclis kürsüsünde münakaşalar olmuş, fa
kat bir neticeye bağlanamamıştır. Şirketin, 1970 
yılı içinde Karabük'ten hangi tarihte, ne miktar 
hammadde aldığı ve bunları hangi işler için 
kullandığı, araştırılmalıdır. 

E) Şevket Demirel, Pe - île - Ja ya ortak 
ve İdare Meclisi Üyesi hangi tarihlerde olmuş
tur? Süleyman Denıirel'in Başbakan olarak, bu 
müesseseyi açış tardhi nedir? 3u müessesenin 
açılma töreninde bulımmamaması için zamanın 
bakanları tarafından kendisine ikazda bulunul
muş mudur? Şevket Demirel halen bu şirketin 
ortağı ve idare Meclisi Üyesi midir? Bu firma
nın sahibine aidolan Kokakola müesesesine 
3 . 8 . 1965 tarih ve 6/5055 sayılı Kararname ile 
verilen müsaadenin şartlarını yerine getirmesi 
için bâzı kolaylıklar sağlandığı ve Bakanlar Ku
rulundan bir salça fabrikası müsaadesi çıka
rıldığı söylentileri mevcuttur. Doğru mudur? 
Bu Kararname ne zaman çıkarılmıştır, şartları 
nedir? Bundan Şevket DemireFin var mıdır? 

16. — Şevket Demirel ve Ali Demirci'm orta
ğı olduğu Orma Şirketine Ziraat Bankası tara
fından 16 . 1 . 1970 tarih ve 3 - 44 sayılı Ka-
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rarla verilen 4 milyon Tl. lık teminat mektubun
da zincirleme usulsüzlükler olduğu, bilinmekte
dir. Yeni kurulan hiçbir iş yapmayan, sermayesi 
sadece 500 bin Tl. olan ve bunun da dörtte biri 
yatırılmış bulunan bir şirkete, bu ölçüde bir 
kredinin açılmasında kanunsuzluk, usulsüzlük 
ve kayırma var mıdır? 

17. — Şevket Demirel'in İsparta bankaların
daki kredi durumu nedir? Göltaş Çimento Şir
ketinin kredi ve döviz durumu nedir? Bu şirke
tin döviz transferlerinde tercih yapılmış mıdır? 
Bu şirket için yapılan muameleler, mevzuata ve 
emsallerine uygun mudur? 

18. — Terakki Kolektif Şirketinin kurulduğu 
zamandaki ve şimdiki ortaklarının durumu ne
dir? Bu şirket bir aile şirketi midir? Nazmiye 
Demirel'in, babasının bu şirketteki hissesinin 
çocuklarına intikal şekli tetkike muhtaçtır. Şir
ket, son dört - beş yıl içinde büyük inkişaf gös
termiş, hemen her işte ve her taşın altında bu 
şirketin ismi görülmüştür. Bu bakımdan kredi 
durumları, vergi durumları, ortak okluğu şirket
ler ve girdiği işler nedir? 

19. — Şevket Demirel, gazetelere verdiği be
yanda bu şirketin (kurulduğu günden bugüne 
kadar 1,5 milyon Tl. vergi ödediğini) ifade et
miştir. Bu Şirketin bugün elinde bulunan men
kul ve gayrimenkullerle ödediği vergi arasında 
münasebet var mıdır? Şirketin, 1965 ten sonra, 
sahip bulunduğu gayrimenkuller, menkul, ortak 
olduğu şirketler ve bunlara yatırılan sermaye 
nedir? 

20. — Terakki Kolektif Şirketinin Orman 
Umum Müdürlüğü ile münasebetleri hakkında 
çeşitli dedikodular mevcuttur. Bu mevzuda 
muhtelif zamanlarda sorulan yazılı suallere, cid
dî ve tatmin edici cevaplar alınamamıştır. An
cak bu Şirketin Orman İdaresinden aldığı keres
telerin son yıllarda yıllık ortalamalarının, eski 
yıllara nisbetle asgari üç misli daha fazla oldu
ğu tesbit edilmiştir. Bu muameleler hakkında 
şu hususların aydınlatılmasına ihtiyaç vardır : 

a) Terakki Kolektif Şirketine yapılan sa
tışlarda birtakım kayırmalar olduğu, ihalelere 
•dışarıdan kimselerin sokulmadığı, artırma mik
tarlarının a.3 olduğu, ihaleye çıkarılan partile
rin teamüller dışında bulunduğu, ihalelerde ve 
ihalelerden sonraki muamelelerde şartnameye 

uygun hareket edilmediği, orman depolarının 
fuzuli işgal olunduğu yolunda iddialar vardır. 
Bunlar doğru mudur? 

b) Terakki Kolektifin Keban ve Varto gi
bi yerlere •direkt ve endirekt yollarla kereste 'sat
tığı söylentileri ısrarla devam ettiği halde, bu
güne kadar töîızibedUımamdştir. Keban'a satı-
îan Ikerestelerden sonra, bâzı yollarla D'SY ye te
sir edilerek, Keban'daki yabancı mütaahhidin 
şartnamesinde olduğu halde, bâzı yerli inşaat 
malzemelerinin dışarıdan getirildiği söylentileri 
mevcuttur. (Karpit - dinamit - demir v. s. gibi) 
bunlar ne derece doğrudur? Keban ve Varto'ya 
satılan kerestelerin miktar ve fiyat durumu ne
dir? 

c) Terakki Kolektif ve ortaklarının 1966 -
1970 yıllan arasında Devletten aldığı kereste
lerle, Devlete ve Devletle alakalı inşaatlara sat
tığı kerestelerin miktarları arasında büyük 
farklar olduğu söylenmektedir. Bu balamdan 
Devlete ve Devlet mütaahhitlerme satılan keres
telerin miktarları nedir? Orman idaresinde 
hangi tarihlerde, hangi cins ve evsafta kereste 
alınmış, ve hangi tarihlerde özel veya resmî mü
esseselere satılmıştır. 

21. 1968 de çıkan bir kitapta (Demirel, Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesi ve Ereğli Demir 
- Çelikteki mütaahhitlik işlerinden zarar ettiğini 
söylemektedir. Fakat Orta - Doğu içme suyu 
tesislerinden, mütaahhitlik meslekinin nitelik
lerinden faydalanılarak açıktan bir milyon lira 
avantaj sağlamıştır. Meselâ ihale, inşaat için 
gerekli ithal malzemesini vergi ve gümrük res
mine tabi olacağı belirtilerek yapıldığı halde, 
Demirel, Üniversite muafiyeti gerekçesiyle vergi 
ve resmi geri almıştır) denilmektedir. Bu önem
li bir iddiadır. Ayrıca Sayın Demirel'in Orta -
Doğu'da taahhüt işi yaparken, aynı zamanda ho
calık da yaptığı söylenmektedir. Bu yollarla,' 
Orta - Doğu eski Eektörü Kemal Kurdaş tara
fından korunduğu ve buna 'karsıflılk da, Başba
kan olunca Kemal Kurdaş'ı ısrarla Orta - Do
ğu'nun basında tuttuğu söylenmektedir. Kendi 
bakanları tarafından mütaaddit ikazlara rağmen 
hattâ meselenin Hükümet meselesi olarak Ba
kanlar Kurulunda konuşulmasına rağ'men Kur
daş'ı himayede ısrar ettiği iddiaları yaygındır. 
Orta - Doğu gibi .millî bir müessesenin bugünkü 
noktaya gelmesinde bu ilişkinin tahkik edilmesi 
zorunluğu vardır. Bu ilişkide karşılıklı men-
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faat olup olmadığı, bir yana, bu konuda Dev
letin en yüksek makamlarından ve en hassas or
ganlarından şikâyetler gelip gelmediği ve bun
ların değerlendirilip değerlendirilmediği hususu 
tahkik edilmelidir. Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesi, özerk bir müessese olmadığı, mütevelli 
heyeti Hükümet tarafından tesbit ve tâyin edil
diği rektör de bu heyetçe seçildiği halde, bu üni
versitenin son anarşik olayların yuvası haline 
gelmesinde sabık Başbakan Dentirel'in rolü bu
lunup bulunmadığının tetkik ve tahkik sclilmesi 
gerekmektedir. 

Yukarda bütün açıklığı ile ortaya konulan 
muameleler, Yüce Parlâmentoca tetkik ve tah
kik edildiğinde iddiaların sübuta erdiği görüle
cektir. 

Ve görülecektir ki, 31 Ekim 1965 te (10 sene 
içinde sa,yılı iş adamı olacaktım, bir yıl sonra 
bana fakir diyecekler) diye beyanatta bulunan 
sabık Başbakan Süleyman Demirel ve kardeş
leri, bu beyanın aksine, çok kısa bir zaman için
de 100 milyona bir servetin sahibi olmuşlardır. 

Yapılan bu muamelelerde, sabık Başbakan 
Demirel.'in kayırma usulsüzlük, yolsuzluk ve nü
fuz ticaretinin ilgi derecesinin siyasi heyetler
den ziyade aidolduğu mahkemelerce bir karara 
'bağlanmasından başka tabiî bir şey olamaz ve 
düşünülemez. 

Hal böyle olunca, yüksek heyetinizce yapı
lacak soruşturma neticesinde yukarda sıralanan 
(21) madde ile ilgili muamelelerde sabık Başba
kan Süleyman Demirel'in yapılan işlemlere mut
tali olduğu halde, gereken kanuni davranışlar
da bulunmadığı görülecektir. Bu bakımdan adı 
geçenin vazifesini suiistimal, kardeşlerine ve 
yakınlarına menfaat temini, Hazineyi zarara sok
tuğu, Başbakanlık sıfat ve yetkilerini kötüye 
kullandığı anlaşılacağından, T, C. Kanununun 
240 ncı maddesine göre, baklanda muamele ya
pılmak üzere Anayasanın 90 ncı maddesi ve 
T. B. M. M. Birleşik Toplantı içtüzüğünün 12 nci 
ve mütaakıp maddeleri gereğince (Meclis so
ruşturması) açılmasını arz ve talebederim. 

'Saygılarımla. 
1 . 11 . 1971 

i. Etem Kılıçoğlu 
(Bağımsız Konya Milletvekili) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, oku
nan önerge muvacehesinde; Başbakanlığı zanıa-
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nındaki kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, nüfus 
ticareti, vazifeyi suiistimal, yakınlarına menfaat 
temini, Hazineyi zarara sokmak ve yetkilerini 
kötüye kullanmak iddialariyle eski Başbakan 
Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 90 ncı 
maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi 
gereğince Meclis soruşturması açılmasını gerek
li kılan şartların mevcudolııp, olmadığını ince
lemekle görevli, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun, görüşme 
yapılmaksızın otomatikman seçilmesi gerekir. 

Buna göre, bu komisyonun kuvvet oranlarını 
massedebilecek, kuvvet oranlarının, partilere nor
mal dağılım imkânının sağlıyabilecek şekilde 
Komisyonun 14 üyeden kurulmasını Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi ta
rihinden başlamasını, eski Başbakan Süleyman 
Demirel'in, üye seçim tarihinden itibaren 15 gün 
içinde yazılı görüşünü Komisyona bildirmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu durum muvace
hesinde partiler, kendilerine düşen oran dâhilin
de Başkanlığa adaylarını bildireceklerdir. An
cak, şurasını peşinen arz etmek isterim ki, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 18 nci maddesi gereğince bu Ko
misyona, Yasama Meclislerinin içinde veya dı
şında bu konuda görüşünü açıklamış olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçilemezler. 
Partiler, bu madde muvacehesinde meseleyi te
zekkür edecek ve ona göre adaylarını Başkan
lığa bildireceklerdir. Bunu önemle rica ediyo
rum. Partiler, en kısa zamanda adaylarını, ken
di kuvvet ölçüleri dâhilinde tesbit edip, lütfen 
Başkanlığa bildirsinler. 

G. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel (7e-
tiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakam 
Refet Sezgin hakkındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonunun gö
rev süresinin uzatılmasına dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi (9/3, 3/95) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci maddesinde, 
Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çetiner'in, 
Enerji ve Tabiî KaynaMar eski Bakanı Refet 
Sezgin hakkındaki önergesini incelemekle görev-
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li Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev sü
resinin uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi var, onu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı 
Başkanlığına 

Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'-
in, eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Re-
fet Sezgin hakkındaki önergesini incelemekle 
görevli bulunan 3 Nolu Soruşturma Hazırlık Ko
misyonumuz tetkik ve müzakerelerini tamamlı-
yamamış olup, Komisyonumuzun 6 . 11 . 1971 
tarihinde sona eren müddetinin yeniden 30 gün 
daha uzatılması hususunun Genel Kurulun arzı
na emirlerinizi saygiyle arz ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
3 No, lu Soruşturma Hazırlık 

Komisyonu Başkanı 
Çorum IMilleitveîkili 

Afodurrahman Güler 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiş ve süre uzatılmıştır. 

7. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
üner'in, eski Başbakan Süleyman D emir el, eski 
Ticaret bakanları Ahmet Türkel, Macit Zer en 
ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarındaki önerge
sini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına da
ir Komisyon Başkanlığı tezkeresi, (9/4, 3/96) 

BAŞKAN — Gündemin 3 ncü sırasında yer 
alan, Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çeti-
nerin, eski Başbakan Süleyman Demirel, eski 
Ticaret bakanları Ahmet Türkel, Macit Zeren, 
ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarındaki önerge
sini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına da
ir Komisyon Başkanlığı tezkeresi var, takdim 
ediyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı 
Başkanlığına 

Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'-
in, eski Başibakan ve Ticaret bakanları Ahmet 
Türkel, Macit Zeren ve Sadık Tekin Müftüoğlu 
haklarında Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulan 4 Numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu tetkik ve mü

zakerelerini tamamlıyamamış olup, Komisyo
numuzun 6 . 11 . 1971 tarihinde sona ermiş olan 
müddetinin yeniden 30 gün daha uzatılması hu
susunun Genel Kurula arzına emirlerinizi saygı 
ile. arz ederim. 

T. B. M. M. 4 Numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı 

Erdoğan Adalı 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir önceki önerge
de olduğu gibi bu önergede de dikkati celbeden 
•bir husus var; «6 . 11 . 1971 tarihinden itiba
ren» diyor. Önergeyi bugün oyladığımıza göre, 
30 günlük müddet esasen, filhal geçmiş bulun
maktadır. Bu sebeple müsaade ederseniz öner
ge bugün kabul edildiğine göre, bugünden iti
baren 30 gün müddeti Yüce Meclis tanımış olu
yor. Değil mi efendim? («öyle» sesleri) Baş
ka türlü olması mümkün değil. 

8. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık Te
kin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarındaki 
önergesini inuelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/9, 
3/97) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı 

Başkanlığına 
Eski Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu'nun, eski Ticaret bakanları Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında bir Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesini ince
lemek üzere kurulan 9 Numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu tetkik ve müzakerele
rini tamamlıyamamış olup, Komisyonumuzun 
6 . 11 . 1971 tarihinde sona ermiş olan müddeti
nin yeniden 30 gün daha uzatılması hususunun 
Genel Kurula arzına emirlerinizi saygı ile arz 
ederim. 

T. B. M. M. 9 Numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı 

Tank Remzi Baltan 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
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BAŞKAN — önerge, kabul edildiği andan ı 
itibaren muameleye 'tabi olacaktır. Yani önerge 
kabul edilirse, kabul edildiği andan itibaren 
hüküm ifade edecektir. 

Önergeyi bu şekli ile oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Kabul edildiği bugünden itibaren, 30 
gün müddetle süre uzatımı Meclisçe kabule şa
yan görülmüştür. 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, I 
İçişleri eski Bakanı Faruk Sultan hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma ila- I 
zırlık Komisyonunun görev sinesinin uzatılma- I 
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/10, 
3/98) 

BAŞKAN — Tezkereyi sunuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı 
Başkanlığına 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, eski 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesini ince
lemek üzere kurulan 10 Numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu tetkik ve müzakerele
rini tamamlıyamamış olup, Komisyonumuzun 
6 . 11 . 1971 tarihinde sona ermiş olan müddeti
nin yeniden 30 gün daha uzatılması hususunun 
Genel Kurula arzına emirlerinizi saygı ile arz 
ederim. 

T. B, M, M. 10 Numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı 
Yetkili Sözcü Mecdi Agun 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi 

BAŞKAN — önergeyi, kabul edilirse, kabul 
edildiği andan itibaren hüküm ifade etmek üze- I 
re oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu andan iti
baren 30 gün müddetle süre uzatımı uygun gö
rülmüştür. 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, eski I 
Başbakan Süleyman Demir el hakkındaki öner- I 
g e sini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık I 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına da
ir Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/15, 3/99) 

BAŞKAN — Gündemin 6 ncı maddesinde 
içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, eski Başba
kan Süleyman Demirel hakkındaki önergesini | 
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incelemekle görevli Soruşturma, Hazırlık Ko
misyonunun görev süresinin uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresini takdim ediyo
rum : 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, eski Baş
bakan hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi ge
reğince Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulan 15 Numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu . tetkik ve 
müzakerelerini tamamlıyamamış olup, Komisyo
numuzun 8 . 11 .1071 tarihinde sona ermiş olan 
müddetinin yeniden 30 gün daha uzatılması hu-
cıısunıın Genel Kurula arzına emirlerinizi saygı 
ile arz ederim. 

T. M. M. M. 15 Numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı 

Yetkili Sözcüsü Rıfkı Danışman 
Erzurum. Milletvekili 

EKREM ÖZDEN (Cumhuriyet Senatosu is
tanbul Üyesi) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (Sumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım bundan evvel soruşturma komisyonla
rının süre uzatılmasına dair dileklerini karara 
bağladık ve şimdi de yine bir süre uzatılması 
hakkındaki komisyon talebini karara bağlıya
cağız. 

Ancak, nazarı dikkatimi celbeden noktalar 
var. Komisyonlar uzun aylardan beri, hatâ se
nelerden beri kendilerine tevdi edilen vazifeleri 
yerine getirmemekte, mütemadiyen süre uzatıl
masını istemektedirler. Süre uzatılması talep
leri de tatminkâr esaslara istinadetmemektedir. 
Bir komisyon reisi «tahkikatımızı ikmal ede
medik lütfen süremizi uzatın» diye bize müra
caat etmektedir. Hiç olmazsa demeli ki; şu şu 
sebeplerle şuradan sualler sorduk, bu cevaplar 
henüz gelmemiştir, şuradan şöyle tahkikat ya
pılmak icabetti olamadı, gidemedik, yahut top
lanamadık diye bize tatmin edici malûmat ver
meleri lâzımgelirdi. Bunların hiç birisi olmu
yor. işte arkadaşlar, bu sebepledir ki kamu 
oyunda, T, B. M. M. niıı gereği gibi çalışmadığı 
iddiaları yaygın bir halde devam etmektedir. 
Bu noktaya nazarı dikkatinizi celbederim. 
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Muhterem başkanların, hiç olmazsa kamu 
oyunu tatmin edici ve bizleri de ikna edici süre 
uzatılması sebeplerini de dileklerinde beyan et
meleri lâzımgelir. Bu beyanı arz etmek istedim; 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Danışman. 
RÎFKI DANIŞMAN (Erzurum Milletvekili) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; benim 
üyesi bulunduğum bir komisyonun önergesinin 
okunması sırasında, değerli Senatör arkadaşımı
zın söz alması dolayısi ile huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Hiç şüphesiz ki, muhterem arkadaşlarımızın 
ifadelerinde büyük ağırlık vardır. Bu gecikme
lerin neden ileri geldiğinin ifadesi de her halde 
faydalı olur. 

Ancak, şimdi kendi ifadelerine karşı gerek 
kamu oyunun ve gerekse Yüce Meclisin tatmin 
olması için şunu arz etmek istiyorum . Komis
yonumuz lâyıkı veçhile bu mesele üzerine cid
diyetle eğilmiştir. İddia sahiplerinden bu me
seleye ait evrakı müspite istenmiştir. Bunlar
dan birisi önerge sahibi Sayın Celâl Kargılı'dır. 
Bugüne kadar hiçbir vesika ibraz etmediği gibi 
bizim mektubumuza da cevap vermemiştir, id
diaları yayınlamış olan gazeteye yazmış oldu
ğumuz mektuplara cevap alamadık. Yalnız, 
«bizde böyle bir vesika yoktur, Devlet arşiv
lerinde vardır» diye umumi bir ifadede bulun
muşlardır. Bunun dışında biz Plânlama Teşki
lâtından gerekli vesaiki getirmiş ve bu husus
taki çalışmalarımızı ikmâl etmiş bulunmaktayız. 

Ayrıca, komisyonumuzun bir üyesi noksan 
bulunduğu için nisap tamamlanmadığından do
layı çalışmalarını ikmâl edememiştir. Buna ilâ
veten gerek Halk Partili arkadaşlarımdan ve ge-

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
-Atalay'm, 16 Numaralı T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporunun, T. B. M. M. Ge
nel Kurulunda görüşülebilmesi için ne gibi ted
birler alındığına dair l1. B. M. M. Birleşik Top
lantısı Başkanından sözlü sorusu (6/1) 

rekse bizim kanada mensup arkadaşlarımızdan 
da mütaaddit istirhamlarımıza rağmen bâzı di
ğer çalışmalar dolayısi ile iştirak edilememesi 
gibi bir durum hâsıl olmuştur. Bu itibarla bu
güne kadar bu mesele uzamış gelmiştir. Hiç 
şüphesiz ki; komisyonlarda meseleler geçişti
rilmeden, gayet dikkatle incelenmekte ve gün
demde bu türlü polemiğe müsait ve çeşitli kişi
leri töhmet altında bulunduran meselelerin bu
lunmasının arzu edilir bir durum olmadığı muh
terem arkadaşlarımızın kabul edecekleri bir hu
sustur. Biz de buna âzami derecede itina et
mekteyiz. Ben bu Komisyonun Sözcü Üyesi ola
rak meseleyi yürütmekteyim. Nisabımız tamam 
olmadığı için başkanımızı seçememiş durumda
yız. Tahmin ediyorum, diğer komisyonlarda da 
bu türlü birtakım aksaklıklar vardır. Bu hu
susların nazarı dikkâte alınarak komisyonları
mızın her hangi bir taksiri bulunmadığını kabul 
buyuracağınızı ümidediyorum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Arkadaşların soruşturma istem
leri aslnıda tabiî Anayasanın milletvekili ve 
senatörlere vermiş olduğu en büyük hak ve bü
yük bir denetleme unsuru. Bunun fevkalâde 
ciddî şekilde kullanılması gerekir. Komisyon
ların da bir aydan fazla süre uzatımı talebetme 
hakları T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 14 ncü maddesi gereğince mümkün değil. 
O bakımdan her ay geçtiği zaman yeniden bir 
taleple Yüce Meclis huzuruna çıkmaya mecbur 
kalıyorlar. 

Biraz evvel okunmuş bulunan önergeyi Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Bugünkü alman 
karar anından itibaren 30 gün müddetle çalış
ma süresinin uzatılmasını kabul buyuranlar?.. 
Kabul etmiyenler?.. Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Gündemin 4 ncü kısmında mev
cut, içtüzüğün 6 ncı maddesi gereğince Başkan
lığa yöneltilen sözlü soruya geçiyoruz. 

Sayın Sırrı Atalay buradalar mı?.. Yoklar. 
Kendileri bulunmadığı için sözlü soruları bir 
defaya mahsus olmak üzere geri bırakılmıştır. 

IV — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
T. B. M. 31. 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) 

BAŞKAN — Gündemin 5 nci kısmında ya
zılı öncelikle görüşülecek kanun tasarı ve tek
lifleri ile içtüzük teklifleri 6 nci sırada yazılı 
kanun tasarı ve teklifleri ile içtüzük teklifleri. 

1. İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
T. B. M. M. içtüzüğünün Meclis Soruşturma Ha
zırlık komisyonları ile ilgili 14 ncü maddesinin 
5 ve 7 nci fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Karma İçtüzük Geçici Komisyonu 
raporuna geçiyoruz. Sıra sayısı : 79 da kayıtlı. 

T. B. M. M. içtüzüğü Geçici Karma Komisyo
nu Başkanı Refet Rendeci?.. Yok. Sözcü Zihni 
Betil?.. Yok. Bu sebeple raporun müzakeresi 
mümkün değil. 

VI - MECLİS SORUŞTURMA VE YÜCE DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 

1. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar halikında evvelce yapılan soruşturma
nın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan iade 
olunan dosyalardan sonuclandırılamıyan (5) 
dosya için kundan Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu (9/2) (Eski Ticaret Bakanı Sıtkı 
Yır cali hakkında) (S. Sayısı : 75) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 7 nci sırasını iş
gal eden Meclis soruşturması ve Yüce Divana 
sevk ile ilgili konular başlığı altında yer alan 
1 numaradaki konunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon Başkanı Salih Aygün, Sözcü Mit
hat Şükrü Çavdaroğlu, lütfen yerinizi alınız 
efendim. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonunun raporu
nu okutuyorum : 

(Soruşturma Hazırlık Komisyonunun raporu 
okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi 9/2 numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonunun hazırlamış oldu
ğu raporu okutmuş bulunuyorum. 

Rapor üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Rapor netice itibariyle tâyini muameleye lüzum 
olmadığını işaret ediyor ve dolayısiyle Soruştur
ma Komisyonu kurulmasına da bu sebeple ma
hal olmadığı kanaatini taşıyor. Raporu bu 
sonucu itibariyle Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Rapor muh
tevası kabul edilmiştir ve neticeten soruşturma 
açılmasına lüzum olmadığı kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı 3 ncü Birleşimini kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,50 

(1) (75 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
nundadır.) 

so-
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
3 XOÜ BİRLEŞİM 

8 . 12 . 1971 Çarşamba 
Saat : 

1. — BAŞKANLIK DÎVANININ SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında, Başbakanlığı zamanındaki kayırma, 
usulsüzlük, yolsuzluk, nüfuz ticareti, vazifeyi 
suiistimal, yakınlarına menfaat temini, Hazine
yi zarara sokmak ve yetkilerini kötüye kullan 
mak iddiaları ile Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. 
M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
desi uyannca bir Meclis Soruşturması açılması
na dair önergesi. (9/20) 

2. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tinerin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı 
Refet Sezgin hakkındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonunun gö
rev süresinin uzatılmasına dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi (9/3, 3/95) 

3. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe 
tiner'in, eski Başbakan Süleyman Demirel, eski 
Ticaret bakanları Ahmet Türkel^ Macit Zeren 
ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarındaki önerge
sini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına da
ir Komisyon Başkanlığı tezkeresi, (9/4, 3/96) 

4. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık Te
kin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarındaki 
Önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/9, 
3/97) 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçişleri elski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/10, 
3/98) 

6. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına da
ir Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/15, 3/99) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

1. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Baka
nı Refez Sezgin hakkındaki 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 açık üyeliklere seçim 
(9/9) 

3. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/15) 

4. — Eski Başbakan Süleyman Demirel hak
kında Soruşturma yapmak üzere 257 sayılı ka
rarla kurulan Soruşturma Komisyonuna üye se
çimi. (9/16) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, 16 numaralı T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporunun, T. B. M. M. Ge
nel Kurulunda görüşülebilmesi için ne gibi ted
birler alındığına dair T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı Başkanından sözlü sorusu (6/1) 
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5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 
6. — KANUN. TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
T. B. M. M. İçtüzüğünün Meclis Soruşturma 
Hazırlık komisyonlarıyle ilgili 14 ncü madde
sinin 5 ve 7 nci fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun tetklifi ve Karma İçtüzük Geçici Ko
misyonu raporu (2/332) (S. Sayısı : 79) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 7 . 1971) 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜ€E 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 

1. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruşturma
nın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan iade 
olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan (5) 
dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu (9/2) (Eski Ticaret Bakanı 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 İşmen'in, MİT i kanunsuz ey
lemlere sevketim'ek 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 uyannca eski Başbakan hakkında bir 
Meslis soruşturması açılmasına dair önergesi 

ve 19 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu raporu (9/19) (S. Sayıısı : 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 
Ibu plânı taddlen onaylıyan imar ve iskân Ba
kanlığının plânını değiştirerek tatbik etmesiyle, 
6735 sayılı İmar Kanununa aykırı hareket etti
ği ve istimlâkler ile açılacak tazminat dâvaları 
dolayısiyle Devleti zarara uğratacağı, bu fiilin 
ise Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasiyle, eski Başbakan ve eski Ba
yındırlık Bakanı hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 17 Numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/17) (S. 
Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 16 . 7 . 1971) 

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 bu 
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. İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesi ve 18 No. lu Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/18) (S. Sayısı : 80) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 8 . 1971) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Giresun 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 
iddiasiyle, 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) 
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Toplantı : 10 
Türkiye Büyük Millet Meclisi S. Sayısı : 75 

27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı bakanlar hakkında evvelce 
yapılan soruşturmanın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan iade 
olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan (5) dosya için kurulan 

Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9 /2 ) 
(Eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı hakkında) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 2812 
17 . 3 . 1967 

Konu : Es/ks îhaikanıliarın .görevılıeriyle ilgili ısue-
lara mt dosyaların gönderldiği. 

MÎLLET MKGLM BAŞKANLIĞINA 

i lgi : 28 . 1 . 1967 tarihli ve 3646 - 20690 sayüı yazınız. 
T. B. M. Meclisi 1 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna tevdi edilmiş olup ilişik listede 

(suçlunun adı, soyadı, isnadedillen fiil, esas ve karar sayılan yazılı) dosyaların, fiillerin işlendiği 
tarih ve sureti sevk muvacehesinde bâzı Suç ve cezaların affı hakkımdaki 9 . 8 . 1966 tarihli ve 
780 sayılı Kanunun kapsamına girip ıgirmediği feo nusunun tetkik olunması için iadesine, T. fB. M. 
Meclisinin 19 . 1 . 1967 günlü 2 nci Birleşiminde karar verildiğine dair (ilgi) yazınız üzerine, 
Adalet Bakanlığından alınan 9 . 3> . 1967 tarihli ve 7899 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği liste ve 
dosyalar bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

'Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 7899 

9 . 3 . 1967 

Konu : E$ki fbafcanl'arm ıgörevleriyle ilgili suçlara 
ait dosyalarımın gönderildiği halkkında. 

Başbakanlığa 

İlgi : öaDük ıvie Yazı'îşlleri !ilf addi 3 . 2 . 1067 giün ve 6/2 - 947 sayıilı yaizılları. 
. $61/741 - 791, 19*61/18119 - I3İÖ2 «sayılı dosyalarda Ticaret eısöci [Babamı Zeyyalt 'Maaıdaltincıiı'ye, 

1961/28 -914, 9;61/9!14 - 9I9İ2, ısayıilı dosyallarında Gümrük ve Tekel edki Bakamı Emde tKala£a,t'a, 
1991/574- I9ıl7, 1961/866 - 947, Ö61/864-945, 961/90 '5 -0(84, '960/171 - 278 sayılı dosyalarda Sanayi esflri 
Bakanı ve Maliye Bakamı eski Vekili iSamıet Ağa oğlu'na 961/872, 1353, 19161/392-31813 sayılı dosya-
teda Ticaret «siki Bakanı Sı'tlkı Yıröalı'ya 9(61/4 38 - '912 siayılı dosyada Adalet eski Balkanı Hüse
yin Avni Göfetürk'e, 0<61/27 - 009, 0160/041 -10<20, 9 610/448, 431 sayilı dosyalarda Adafet ve 'Tıaırım eıski 
Bakanı Esat Budakoflu-'na, 0161/805 - i84!6, 061/ 95'8-10317, ısayılı dosyalarda "öla^tırnua eskıi ibakan-
jlları Arif Demirer, IMnlzafiBer Kuırlbanioğ'hı ve Mua/mımer Ça)vuşopu'na, 0161/1001 -108(2! siayılı dosya-
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da "Ticaret ieskd Bıaikaını Fetlhi Çeiaklbaiş'a, '9IÖ1/961 - (1040 sayılı dosyada Devlet eski Bakanı 'K'ükcr-
rem Saı^al'a, 9611/10^6-10915 sıayıllldoı^yada Ticaret eiski Bıakanı Fahrettin Ilaiş'a, 19(01/405 - 558,. 
961/958 -10)317 sayılı dosyalarda ülaşttınmia eski Bakam Muzaıffer Kurlbanioğlü'nia, I9I02I/131 - 6 sayılı 
dasyalda İSağlıJk ve iSoisyal Yardim. «ski Balkanı Nafiz Kİörez'e, '6/2- 2121919' ısayıllı ıdıosıyadia Tanım eslkî 
Bakanı :Niediım Ökmien'ıe iisnadollunıan tğöırevi köjtüye kulllaınlmıa '962/287 - 2165 ısayıilı dosyada iSanayi 
eski Bialkam Fetlhi Çeiliikibaş'ıa isnadoiunan şahsa hakaret ve ısövmıe suçl&ırınınj (bâzı sulç ve cezalanın 
affı hakkımda 71801 ısıayılı iAJf (Earııuniuınîuın '('l/A) maddesine göne u'mıuımıi affın Ikapsaımaına (girdiği,. 
egais 7119 teaarair 709 sayılı ıdoısyada Ticaret «ski Balkanı 'Sıtlkı Yırcalı, I9İ6İ0/2İ1 - î9(24 sayılı dosyada 
Sanayi esiki Bakamı ISamıet Ağaoğilüj'na iısnadoluman lirtikıâp suçju slöızlü 'gecem aif ikamnıniunun 9/A - 4 
maddesaı (hükmümle; İT. IC. Amiaiyasıasıınm <90 nıcı maddesi ve Tunikliye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplllanjtıısı ftçltüzüğünlüın, Mectlüs sıornişturıması ille ilgili! hükümlerine ıtevfikam, (bu (koınulda gereğinin 
Türkiye Büyülk Müleit1 Meclisi tarafımdan tafkdir Ibuyuraılmaısı içini ilişik listede Igföstoeollem ıdosyalia-
rın iadettienı Itakdim Ckultınıduğı iarız dlümuır. 

îmlzia 
Hasan Dinçer 

Adalet Balkanı 

9/2 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
9/2 numaralı Soruşturma 13 . 5 . 1971 

Hazırlık Komisyonu 
Esas No. : 9/2 
Karar No. : 3 

T.B.M.M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

27 Mayıs 1960 inkılâbında düşürülen Kabineye dâhil bulıınımıyan eski Ticaret Bakanı Sıtikr 
Yırcali hakkımda Adalet Balkanlığının 6 . 11 . 1961 tarih 35445 sayılı tezkere suretiyle 84 dosya 
arasında bulunan ve TürMye Cumhuriyeti Anayasasının 90 neı maddesi uyarınca Meclis soruştuav 
ması açılmasının gerekli olup olmadığına dair inceleme yapmakla görevlendirilmiş bulunan Komis
yonumuz gerekli incelemeyi yapmıştır : 

Olay : 12 Ekim 1955 tarihinde Mihayel Çikvaşvili ve Ortakları Eshama Munkasım Komandit 
Şirketi tarafından Ticaret Bakanlığına yapılan müracatlta 80 ton stops yünün altı ay vadeli kre
diyle çıkarılmasına muvafakat edilmesi talebedilmiş 14 . 10 . 1955 gün ve 20369 sayılı yazıyla 
Merkez Bankasına topsun ithali ve bedelin ithalden itibaren 6 ay sonra transfer edilmesi uygun-
görülmüştür. Aynı şekilde Aksu İplik Dokuma Boya Apre Fabrikası Türk Anonim Şirketiyle Mus
tafa Akınal Firmasının talepleri de is'af edilmiş olmakla şikâyet ıkonusu olan Mihayel Çikvaşvili ve 
Ortakları Firmasına istisnai bir muamele yapılmadığı salbit bulunmuştur. 

Ancak bu talimatların verildiği tarihte sanayiciler taleplerini sanayi odaları vasıtasiyle yaptık
ları, sanayi odası da sanayicilerin taleplerini topladıktan sonra umuımi liste halinde bakanlığa arz 
ettiklleri1 ve Ticaret Dairesi durumu inceledikten sonra tahsis yaptıkları 6 . 5 . 1955 tarih ve 542" 
sayılı sirkülerde 18 aylık vâde kabul edilmiş olduğu dikkate alındıkta yapılan muamelenin vazifeyi 
suilistümjal mahiyetinde görülmüş bulunduğu tesbilt edilmiştir. 

Dosyada mevcut deliler, alman, ifadeler değerlendirilmiş, irtikâp ve rüşvet hususunda Sıtkx 
Yırcalı'ya 'kabili istinat suç teşkil eden bir fiili bulunmamıştır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı' : 75) 
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Sonuç : Yufcarda arz ve izah ektiğimiz sebepler muvacehesinde vazifeyi suiistimal füli tesbit 
edilmiş ise de 9 . 8 . 1966 tarih ve 780 sayılı Kanunun ıkapsaımma girmiş, irtikâp ve rüşvet husu
sunda da delil bulunmadığından mevcudun itttif aküyle tâyini muameleye miahal olmadığına 6.5.1971 

tarihinde (karar veriOJdi. 
T.B.M.M. Birleşik Toplantısı Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 

T.B,M>M. 9/2 No.lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı 

Ajmasya Milletvekili 
8. Aygün 

Sözcü 
Balıkesir Milletvekilli 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

Adana C. Senatosu Üyesi 
M. Yılmaz Mete 

Elâzığ C. Senatosu Üyesi 
C. Entuğ 

Erzurum C. Senatosu Üyesi 
O. AMhocaffil 

Hatay C. Senatosu Üyesi 
E. Bahadırlı 

İstanbul C. Senatosu Üyesi 
E. Özden 

Kastamonu Milletvekili 
O. Beniz 

- . .> . . . 

T. B. M. M. (S. Sayıştı : 75) 
I 




