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V. — GÖRÜŞLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon 
Üyesi Ömer Hocaoğlu ile Konya Milletve
kili Özer Ölçmen'in, yakınlarına ve kar
deşlerine sağlamış olduğu kredilerin te
min edilişinde ve yatırım indiriminden is
tifade ettirilmelerinde 5 Yıllık Kalkınma 

Sayfa 
482 

Sayfa 
Planına aykırı hareket ettiği ve bu fiil
lerin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desi kapsamına girdiği iddiasıyle eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
bir Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi üzerine kurulan Soruşturma Ko
misyonu raporu (9/16) (S. Sayısı : 81'e 
1 nci ek) 482:531 

GEıÇSN TAKANAK ÖZETİ 

:ı Bakanı Ferit Kubat, THY na ait 
(bir uçağın Bulgaristan'a kaçırılma olayı, 

İmar ve iskân Bakanı ıSerfoülent Binlgöl, 
son günlerde yurdun mulhiteliif yerlerinde mey
dana gelen sel âfeti hakkında gündem dışı de
meçte bulundular. 

İKüitaîhya Milletvekilli illlıan Ersoy'un; Cum
huriyet i&enatosu İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in, 
'Gülna,r Belediyesinde yolsuzluk ve kanuna ay
kırı işlemler yapıldığı iddiasıyle eski imar ve 
iskân Bakanı Halıdun Menteşeioğlu hakkımda 
soruşturma yapılmasına dair önergesini incele
mek üzere kurulan iSorufturma Hazırlık Ko
misyonundan istifa 'ettiğine dair önergesi Ge-
(GJsl Kurulun bilgilerine sunuldu. 

Oumlhriyet Senatosu Taibiî Üyesi Meümıet 
ö'^üneş ve 14 arkadaşının, İslâm dininin çe-
'filtli maksatlarla istismar edilm!esine müsamaha 
ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu fii

lin ise Türk Csza Kanununun 2&Ö ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiası ile, Başbakan ve 
eski Devlet Bakanı Eefet Sezlgin ile Dsr/let 
Bakanı Hüsamettin Atabeyli haklarında Ana
yasanın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince Meclis soruişiturması 
anılmasına dair önergesi ve 18 No. lu Soruş
turma Hazırlık Komisyionıu raporu1 üzerindeki 
ıg'örüşmeler tamamlandı. 

Raporun yapılan açık oylaması s'onunda, 
Genel Kurulda çoğunluk kalmadığı anlaşıldı
ğından, Birleşime saat 20,18'de son verildi. 

Başkan 
iBağkanıvekiü 

Nurettin Ok 
IKâtipt 

Kayseri 

Kâtip 
Tunceli 

Karımı Anıl 

Tufan Boğan Ar§argil 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
il. — Cumlhuriyet Senatosu Tralbzon Üyesi 

Ömer Hocaoğlu ile Konya Milletvekili özer 
Ölçmen'in, yakınlarına ve kardeşlerine sağla
mış olduğu kredilerin temin edilişimde ve ya
tırım indiriminden istifade ettirilmelerinde 5 
Yıllık Kalkınma Planına aykırı hareket et-

tiğj ve bu fiillerin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
madidesi kapsamına girdiği iddiası ile eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkında bir 
Meclis (Soruşturması açılmasına dair önergesi 
üzerine kurulan Soruşturma Komisyonu ra 
poru (9/16) (S. Sayısı : 81'e 1 nci ek) (Dağıt-
ma tarihi : 8 . 5 . 1972) (Gündeme) 

»•« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), T. Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik toplantısının 12 nci Birleşimini açıyo
rum, 

1. — 9/20 Nolu Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun 19 . 5 . 1972 tarihinde sona erecek olan 
çalışma müddetinin, bitimi tarihinden itibaren 
30 gün daha uzatılmasına dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi: (3/110) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşları 
vardır, takdim ediyorum efendim. 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Konya Milletvekili i. Etem Kılıçoğlu'nun es
ki Başbakan Süleyman Demirel hakkında Mec
lis 'Soruşturması açılmasına dair önergesini ince
lemek üzere kurulan 9/20 Nolu Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu tetkik ve müzakerelerini ta
mamlayamamış olup, Komisyonumuzun 19 . 5. 
1972 tarihinde sona erecek olan müddetinin ye
niden, bitim tarihinden itibaren 30 gün daha 
uzatılması hususunun Genel Kurula arzına emir
lerinizi saygı ile arz ederim, 

T. B. M. M. 9/20 Nolu 
Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı 

Talât Köseoğlu 
Hatay Mv. 

BAŞKAN — 9/20 numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu Başkanı 30 gün daha süre 
uzatılmasını talebetmektedir. Bu talebi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler,,. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiş süre, bitimi tarihinden 
itibaren 30 gün müddetle uzatılmıştır. 

2. — Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağa-
sı'nm, İçel ili Gülnar Belediyesinde yolsuzluk 
ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı iddiasiyle, 
İmar ve İskân eski Bakanı Haldun Menteşeoğlu 
hakkında kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
}l/il) 

Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
taşlıyoruz. 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lütfi Bil
gen'in, içel ili Gülnar Belediyesinde yolsuzluk 
ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı iddiasiyle 
imar ve İskân eski Bakanı Haldun Menteşeoğlu 
hakkında kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçilmiş bulunuyorum. 

Aynı konuda ben ve iki arkadaşımın da so
ruşturma isteğinde bulunmuş olmaklığımız ne
deniyle adı geçen komisyon üyeliğinden çekil
dim. 

Saygılarımla arz ederim. 

Hayrettin Hanağası 
Elâzığ Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur; gereği 
gelecek birleşimlerde yapılacaktır. 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
T. B. M. M. İçtüzüğünün Meclis Soruşturma Ha
zırlık Komisyonları ile ilgili 14 ncü maddesinin 
5 ve 7 nci fıkralarının değiştirilmesine dair İç
tüzük teklifinin geri verilmesine dair Karma İç
tüzük Geçici Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 
(3/109) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, takdim 
ediyorum efendim. 

T. B. M, M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Birleşik Toplantı gündeminin, kanun tasarı 
ve teklifleriyle içtüzük teklifleri bölümünde 
yer alan, istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
T. B. M. M. İçtüzüğünün Meclis Soruşturma Ha
zırlık Komisyonları ile ilgili 14 ncü maddesinin 
5 ve 7 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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(S. Sayısı : 79) içtüzük teklifinin bir kere daha 
Karma Geçici Komisyonumuzca tekik edilmek 
üzere, geri verilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 

Karma içtüzük 
Geçici Komisyonu 

Başkanı 
Eefet Rendeci 

C. Senatosu Samsun Üyc*i 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir efendim. Gereği yapılacaktır. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 11 arkadaşının, İslâm dininin 
çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsama
ha ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu 
fiilin ise Türk Ceza Kanununu?? 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. 3Î. 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) 

BAŞKAN — Rapor üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmış ve kâfi sayıda imzayı taşıyan bir 
önergeyle raporun açık oya sunulması istenmiş
tir. Geçen birleşimde yapılan açık oylamada ge
rekli çoğunluk bulunmadığından bu birleşimde 
oylamanın tekrarlanması yapılacaktır. 

Şimdi, elimizde bu açık oy isteyen önerge 
mevcuttur, önergede imzası olan saym üyelerin 
Umumî Heyet salonunda olup olmadığını tespit 
ettikten sonra gereği ifa olunacaktır, önergeyi 
okutuyorum. 

Türkiye Büyük Milleit Meclisi Birleşik 

Toplantısı Başkanlığına 
Görüşülmekte olan konuya ait Komisyon 

porunun açık oya konulmasını arz ederiz. 
ra-

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Tabiî Üye 
S. Karaman 
Tabiî Üye 
S. O'Kan 

Konya Milletvekili 
F. özlen 

İstanbul Milletvekili 
N. Eroğan 

Ankara Milletvekili 
Ş. özdenoğlu 

C. S. Elâzığ Üyesi 
S. Hazerdağlı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumihurbaşıkanmca S, Ü. 
(S. Babüröğiu Ö. Derlbil 

Aydın Milletvekili Ankara Milletvekili 
M. K. Yılmaz S. Hicerimez 

Kastamonu Milletvekili 
M. ;Seydiıbeyoğlu 
Ordu Milletvekili 

M. Ekşi 
O. S, Giresun Üyesi 

i. Topaloğlu! 

Aydın Milletvekili 
M. Çelik 

Artvin Milletvekili 
N. Budak 

C. S. Ağrı Üyesi 
S. Türkmen 

C. S. Gaziantep Üyesi 
iS. Tanyeri 

BAŞKAN — Efendim önergede imzası olan 
üyeleri teker teker okuyup tespit işlemini ya
pacağız. 

Sayın Haydar Tunçkanat? Burada. 
Sayın Suphi Karaman? Yok. 
Sayın Hasan Tosyalı? Yok. 
Sayın Şükran özikaya? Yok. 
Sayın Sezai O'Kan? Burada. 
'Sayın Fakih özlen? Burada. 
Sayın Şinasi özdenoğlu? Burada. 
'Sayın Nuri Eroğan? Yok. 
Sayın Salim Hazerdağlı? Yok. 
ıSayın Selahattin Babüroğlu? Burada. 
Sayın özer Derbii? Yok. 
Saym Mustafa Kemal Yılmaz? Burada. 

480 
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Sayın Sakıp Hiçerimez? Burada. 
'Sayın Mehmet Seydibeyoğlu? Yok. 
Sayın Mehmet Çelik? Burada. 
iSaym Memduh Ekşi? Burada. 
Sayın Naci Budak? Burada. 
Sayın ihsan Topaloğlu? Yok. 
Sayın Salih Tanyeri? Burada. 
Sayın Salih Türkmen? Burada. 
Efendim, önergede gerekli sayı yoktur; bu 

sebeple oylamayı işaret suretiyle yapacağız. 
(«Tekatobıil ediyoruz» sesleri) Katılıyorsunuz.. 

Sayın Hüseyin öztürk, Sayın Nuri Çelik Ya-
zıcıoğlu, Sayın Sırrı Atalay, Sayın Kemal Ata
man tekaJtobül ediyorlar. («TekaMral ediyoruz» 
sesleri) Tamam efendim; açık oylama yapıla
caktır. 

Efendim, Sayın Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Mehmet özgüneş ve 14 arkadaşının Ana
yasanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince hakların
da soruşturma açılması isteminde bulunulan es
ki Başbakan Süleyman Demirel, eski Devlet ba
kanlarından Refet Sezgin ve Hüsamettin Ata
beyli hakkında kurulmuş olan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun raporunun, 3 ayrı sorum
lu hakkında soruşturma isteminde bulunulmuş 
olduğundan, geçen birleşimde yapılmış olduğu 
gibi 3 ayrı kupada oylama işlemi yapılacaktır. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonu, raporunun 
sonucunda, eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında soruşturma açılmasına mahal olmadı
ğına ve bu sebeple bir soruşturma komisyonu 
kurulmasına lüzum olmadığına karar vermiş
tir. 1 numaralı kupada bu oylama işlemi yapı
lacaktır; kürsüde hatip mikrofonunun soluna 
kupo konulacak; bu kupadaki oylamada rapo
ra kabul, beyaz oyu verilirse rapor kabul edil
miş ve binnetice soruşturma açılmasına mahal 
olmadığı ve soruşturma komisyonu kurulmasına 
lüzum olmadığı kararlaştırılmış olacaktır. 

Kürsünün sağ tarafına konulacak olan 2 ku
padan birisi, eski Devlet Bakanlarından Sayın 
Refet Sezgin hakkında açılma isteminde bulu
nulan soruşturmaya karşılık Soruşturma Hazır
lık Komisyonu, soruşturma açılmasına ve bu se
beple bir soruşturma komisyonu kurulmasına 
lüzum ve mahal olduğu yolunda karar vermiş
tir. Bu 2 numaralı kupa kabul edilirse bir so
ruşturma komisyonu kurulacak ve soruşturma 

açılmasına karar verilmiş olacaktır; reddedilir
se ıapor reddedilmiş olacak ve soruşturma açıl
masına mahal olmadığına ve bir soruşturma ko
misyonu kurulmasına lüzum olmadığına Yüce 
Heyetinizce karar verilmiş olacaktır. Onun sağ 
tarafına konulacak 3 numaralı kupa da, eski 
Devlet Bakanlarından Sayın Hüsamettin Ata
beyli hakkında soruşturma isteminde bulunul
muş olan konuya ait Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun raporu oylanacaktır. Bu rapor da 
Sayın Hüsamettin Atabeyli hakkında soruşturma 
açılmasına mahal olduğu ve bir soruşturma ko
misyonu kurulmasına lüzum olduğu yolundadır. 
Rapor kalbul edilirse soruşturma açılmış olacak 
ve soruşturma komisyonu teşkil olunacaktır; 
rapor reddedilirse soruşturma açılmasına mahal 
olmadığına ve bu sebeple soruşturma komisyo
nu kurulmasına lüzum olmadığına karar veril
miş olacaktır. 

Şimdi bu 3 oylamanın birlikte yapılması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

| Kupalar yerlerine yerleştirilsin efendim. 
! Tekrar ediyorum; birinci kupa eski Başba

kan Sayın Süleyman Demirel hakkında soruş
turma Hazırlık Komisyonu soruşturma açılma
sına lüzum ve mahal olmadığına dair rapor ver
miştir; bu kupa kabul edilirse soruşturma açıl
masına lüzum yoktur, soruşturma komisyonu
nun kurulmasına mahal yoktur kararı verilmiş 
olacaktır. 

2 numaralı ve 3 numaralı kupalardan 1 ncisi 
Sayın eski Devlet Bakanı Refet Sezgin hakkın
da, 2 ncisi Hüsamettin Atabeyli, eski Sayın Dev
let Bakanı hakkındadır. 

i Soruşturma Hazırlık Komisyonu soruştur-
i ma açılmasına lüzum ve mahal olduğu yolunda 

rapor vermiştir. Eğer bu rapor kabul edilirse 
haklarında soruşturma komisyonu teşkil oluna
cak ve soruşturma açılmasına karar verilmiş 
olacaktır. Reddedilirse, kırmızı oy kullanılırsa 
o zaman da soruşturma açılmasına lüzum ve ma
hal olmadığına ve binnetice soruşturma komis
yonu kurulmasına da lüzum olmadığına karar 
verilmiş olacaktır. 

Şimdi oylama işlemine hangi seçim çevresin
den başlanacağına dair ad çekiyorum, Mustafa 
Deliveli, Hatay. Binaenaleyh Hatay^dan ve 0. 
Senatosu üyelerinden başlayacağız efendim. 
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Birer birer oylamaya katılmasını ve kalaba
lık halinde oylamaya iştirak edilmemesini bil
hassa istirham ediyorum, herhangi bir itiraz ve
ya herhangi bir karışıklığa sebebiyet verilme
sin. 

(Cumhuriyet Senatosu üyesi Mustafa Deli-
veli'den başlanarak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oya katılmayan başkaca üye 
var mı efendim? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların tasnifine geçildi.) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 

Üyesi Mehmet özgüneş ve 14 arkadaşının, İs
lâm dininin çeşitli maksatlarla istismar edilme
sine müsamaha ile görevlerini ihmal ve suiisti
mal ettiği, bu fiilin ise Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiası ile, 
Başbakan ve eski Devlet Bakanı Refet Sezgin 
ile Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli hakla
rında Anayasanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi içtüzüğünün 12 nci maddesi gereğin
ce Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 18 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu hakkında yapılan açık oylamaların so
nucunu arz ediyorum. 

Eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunca düzenle
nen 9/18 esas ve 10 karar numaralı raporun 
açık oylamasına 452 sayın üye katılmış; 288 ka-

1. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Hocaoğlu ile Konya Milletvekili Özer Ölç-
men'in, yakınlarına ve kardeşlerine sağimmş ol
duğu kredilerin, temin edilişinde ve yatırım indi
riminden istifade ettirilmelerinde 5 Yıllık Kal
kınma Planına aykırı hareket ettiği ve bu fiille
rin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi kap
samına girdiği iddiasıyle eski Başbakan Süley
man Demirel hakkında bir Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesi üzerine kurulan Soruş
turma Komisyonu raporu (9/16) (S. Sayısı :.8î'e 
1 nci eli) (1) 

BAŞKAN — Şimdi bir önerge vardır, tak
dim ediyorum efendim. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Bugünkü gündemin 7 nci bölümünün «Mec

lis Soruşturması ve Yüce Divana sevk» ile ilgi
li konular kısmının 8 nci sırasında yer alan 
9/16 esas numaralı ve 81'e birinci ek sıra sayılı 

bul, 161 ret, 3 çekinser oy çıkmıştır. 
Bu suretle raporda belirtilen soruşturma 

açılmasına mahal ve binnetice soruşturma ko
misyonu kurulmasına lüzum olmadığına Türki
ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında 
karar verilmiştir. 

Eski Devlet Bakanı Refet 'Sezgin hakkında 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunca düzenlenen 
9/18 esas ve 10 karar numaralı raporun oyla
masına 458 sayın üye katılmış 188 kabul, 263 
ret 2 çekiniser ve 3 boş oy çıkmıştır. 

Bu suretle raporda soruşturma açılmasına 
mahal olduğuna dair kısım reddedilmek sure
tiyle, soruşturma açılmasına mahal ve binnetice 
Soruşturma Komisyonu kurulmasına lüzum ol
madığına Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısmca karar verilmiştir. 

Eski Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli 
hakkında Soruşturma Hazırlık Komisyonunca 
düzenlenen 9/18 esas ve 10 karar numaralı ra
porun açık oylamasına 457 sayın üye katılmış; 
187 kabul, 265 ret, 2 çekinser, 3 boş oy kulla
nılmıştır. 

Bu suretle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısmca Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu reddedilerek, soruşturma açıl
masına mahal ve binnetice Soruşturma Komis
yonu kurulmasına lüzum olmadığına karar ve
rilmiştir. 

raporun önemine binaen, diğer bütün işlere tak-
dimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

9/16 No. lu Komisyon Başkanı 
Cumhuriyet Senatosu 

/Giresun, üyesi 
Sabahattin Orhon 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Komisyon lütfen yerlerini alsınlar efendim. 
MUSTAFA KÜBİLÂY İMER (Konya Mil

letvekili) — Sayın Başkan, raporun okunmasını 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, raporun okunmaması 
için de önerge geldi, oylayacağım efendim. 

(1) «81'e 1 nci ek sıra sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir.» 

;ÜL V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Efendim, rapor basılmış, 9 gün evvel sayın 
üyelere dağıtılmıştır. Bir kısım sayın üyeler 
okunsun diyor, bir kısım sayın üyeler okunma
sın diyor. Eski tatbikat gereğince de, bu mese
leye lüzum görme Yüce Heyete aidolduğundan 
lüzum görürse okunacak, lüzum görmezse okun
mayacaktır. 

Raporun okunmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Şimdi rapor üzerinde müzakerelere başlıyo
ruz. Müzakerelere geçmeden önce, söz almış sa
yın üyelerin adlarını ve söz sıralarını okuyarak 
arz ediyorum. 

Sayın Sim Atalay, Sayın Orhan Cemal Fer-
soy, Sayın Orhan Kor, Sayın Hilmi Biçer, Sa
yın Enver Işıklar, Sayın Mustafa Fevzi Güngör, 
Sayın Selçuk Erverdi, Sayın Hasan Basri Al-
bayrak, Sayın Özer ölçmen, Sayın Abdurrah-
man Güler, Sayın Nurettin Ertürk, Sayın Ömer 
Ucuzal, Sayın Ahmet Türkel, Sayın Orhan Den
giz. 

Ancak efendim, rapor tümü ile muhalefet 
şerhleri ve ekleriyle Tutanak Dergisine geçirile
cektir. 

Bir de Sayın Hasan Basri Albayrak'ın mat
baada «lira» olarak geçen bir matbaa hatası ile 
ilgili önergesi vardır. O lira dolar olarak düzel
tilip, tutanaklara geçirilecektir efendim. 

Söz sırası Sayın Sırrı Atalay'da, buyurun 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi) — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin asayın üyeleri; 

Uzun yıllardan beri devam etmekte olan bir 
konunun son safhasına gelmiş bulunuyoruz. Sa
nırım ki, siyasî hayatımızda bir Başbakan hak
kında, yasama organında ilk kez bir soruşturma 
konusu üzerinde görüşmelere başlayacağız. 

Hiç şüphesiz ki, bu konuyu bir yönü ile tat
sız bulmamak mümkün değildir. Gönül isterdi 
ki, siyası hayatımızda böyle bir görüşme hiç ol
masa idi; ama bir şeyi açıkça belirtmek gerekir 
ki, adaletin yerine getirilmesi, hukukun gerçek
leştirilmesi yönünden soruşturma muhatabı kim 
olursa olsun, mazbut ve âdil bir Devlet nizamı 
içerisinde hukuk kurallarının işlemesi yerinde
dir ve o milletin tarihinde birer şeref vesilesi 
olarak kalır. 

Bizim parlamento hayatımızda soruşturma 
komisyonları kurulmuştur. Hatta «Yüce Divana 
sevk» işlemleri de yapılmıştır ama, sanırım bir 
padişahın azli ve ölümü ile ilgili olarak tarihi
mizde yalnız bir defa bir sadrazam hakkında 
bir mahkeme kurulmuştur ama, bu, bugün gö
rüştüğümüz nitelikte bir soruşturma komisyonu 
mahiyetinde değildi; yani yasamanın denetimi 
sonucunda bir yargılama şekli değil idi. 

Böylelikle Türk siyasî hayatının bir dönüm 
noktasında olduğumuzu ifade etmeye çalışıyo
rum. 

Eski Başbakan Demirel hakkında soruştur
ma iki konuda yürütülmüştür. Biri ORMA ile il
gili olan konudur. Diğeri özel Yükseliş Koleji 
yatırım indirimi ile ilgili olan konudur. 

Konuşmamı sanırım 60 dakika dolmadan bi
tirmeye çalışacağım ve fikir yahut zihin faali
yetleri içerisinde bir programa bağlamış olaca
ğım. Evvelâ Yüce Heyete ORMA ile ilgili konu
ların bir özetini takdim etmeye çalışacağım. 
Sonra yatırım indirimi ile ilgili hususları ve bir 
hususa dikkat edeceğim, uzun bir «karşı oy» 
yazmış bulunuyoruz. Bu sebeple ayrıntılara gir
mekten çekineceğim. 

ıSatıubaşlarmı vermeye çalışacağım ve bunu 
müteakip de 20 dakikalık yazılı bir kısmı tak
dime çalışacağım ve böylelikle görüşlerimi ifa
de etmiş olacağım. Çünkü Soruşturma Komis
yonunda da, daha önce Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu sırasında da Sayın Süleyman Demi
rel, burada huzurunuzda bu kelimeyi ifade edi
yorum, dikkat buyurursanız raporumda «ıSanık 
Süleyman Demirel» diye ifade etmişimdir. Bu, 
sadece hukuka bağlılığın ifadesidir ve siyasî ha
yata başlamadan önce hâkim ve savcılık sınıfın
da bulunan bir insan olarak, bir yargı niteliğin
deki hizmeti yaparken; onun gereği ayrıdır, bir 
parlamento huzurunda konuşurken, onun gere
ği ayrıdır. Bu sdbeple konuşmalarımda acı ve 
tatlı taraflar olsa bile, bu farklara ne kadar 
dikkatli olduğumun zihin faaliyetleri içinde de
ğerlendirileceğini zannederim. 

Sayın Demirel, gerek Hazırlık Soruşturma 
Komisyonunda ve gerek savunma sırasında, şa
yet bu konular olmuş ise ve doğru olsa bile, 
kendisi ile ilgi ve irtibatının ne olabileceği üze
rinde dikkatle ve ısrarla durmuşlardı. Bu se
beple bu hususu her ne kadar karşı oy yazımız-
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da ifade etmiş isek de, bir kısım olarak da bu 
konuyu eleştirmeye çalışacağım. 

Sayın Demirel'e yükletilen hususların birisi 
ORMA ile ilgili demiştim. Soruşturma önerge-
sinde de ifade edildiği gibi, Terakki Kolektif 
Şirketi ile başlayan, bilâhara ORMA'ya veril
miş bulunan kredi suiistimali vardır, bir. 

Gümrük muafiyeti konusu vardır, iki. Yatı
rım indirimi konusu vardır, üç. ORMÂ ile ilgili 
olarak. Bir de Özel Yükseliş Koleji ile ilgili ya
tırım indirimi kısmı vardır. 

İsparta'da merkezi bulunan Terakki Kolek
tif Şirketi, Devlet Planlama Teşkilâtına başvu
rarak ; bir yatırıma gideceğini, bunun için ken
disine gerekli fonlardan yardım yapılmasını ve 
kredi verilmesini, yani teşvik tedbirlerinden is
tifade etmenin kendisine hazırlanmasını tale-
<betmektedir. Her sade vatandaşın en tabiî bir 
hakkını kullanma şeklinde gözüken bu talebin 
takibettiği seyri şöyle bir kuşbakışı görürsek, 
anlayacağız ki, başlangıçta masum olan bu ta
lep sonuna kadar büyük himayeler görmüştür, 
görevin kötüye kullanmasından resmî evraka 
sahtekârlığa kadar ceza hukuku içerisinde çe
şitli suç ihlâlleri ile bir kader çizgisi takibet-
miştir. 

Terakki Kolektif Şirketi adına Şevket Demi-
rel, Devlet Planlama Teşkilâtına başvurarak, 
Orman Ürünleri işletmesi Sanayii ile ilgili ola
rak, döviz kredisi talefbetmiştir. 

Kendisine evvelâ 39 numaralı bir Teşvik bel
gesi verilmiştir. Bilâhara 120 sayılı bir Teşvik 
belgesi Verilmiştir. 

1 milyon 200 bin dolar, ki, o zamanki rayiç
lere göre ortalama TL. değerinde kendisine 18 
milyon lira civarında döviz kredisi sağlanmış 
bulunmaktadır. 

Teşvik tedbirlerinin uygulanması Başbakan
lığa bağlıdır, Devlet Planlama Teşkilâtı dolayı-
sıyle, 933 sayılı Kanunun tatbikinden sonra, 
Başbakanlığa bağlanmış bulunmaktadır. Teşvik 
belgesi olarak 39 sayılı belgede Şevket Demi
rel'e döviz kredisi, gümrük muafiyeti, gümrük 
taksitlendirilmesi ve yatırım indirimi ve fonlar
dan istifade etmesi yönleri tespit edilerek, bel
ge verilmiş bulunmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilâtının, böyle müra
caatı her şeyden önce öz kaynak miktarını tes
pit edip vermesi gerekli bulunmakta idi ve Dev

let Planlama Teşkilâtının ayrıca bunun Beş Yıl
lık Planlara uygun olup olmadığını ve yıllık 
programlara uygun olup olmadığını tespit et
mesi gerekli idi. 

Tetkikatımız sırasında şunu gördük ki; Dev
let Planlama Teşkilâtı öz kaynak şartını, kredi
nin ve bütün işlemlerin bütün safhasında hiçbir 
zaman aramamıştır ve istememiştir. Oysa, bir 
yatırım için önemli olan konu, yatırımcının ken
di emeğinin ve kendi hissesinin bir miktarını, ki 
asgari yüzde 30, yüzde 40 oranında • geri kal
mış bölgeler için bu biraz daha çok, ama diğer 
yatırımlar için yüzde 30, yüzde 40 civarında -
yatırımcının bir katkıda bulunması zorunluğu 
mevcutken, ne Planlama Teşkilâtı, ne Sınaî Kal
kınma Bankası, ne gümrük muafiyeti tetkikinin 
hiçbirisinde, Şevket Demirel'in yatırım konusu
na giderken teşvik tedbirlerinden faydalana
bilmesini istediği işlemlerin hiçbirisinde öz kay
nak şartı aranmamıştır. 

18 milyon lira kredi vereceğiz, gümrük mu
afiyeti tanıyacağız, gümrük taksitlendirmesi 
tanıyacağız ve Demirel biraderler İsparta'dan 
kamulaştırır gibi bir günün içinde binlerce met
re kare arsayı satınalabilecekler ve bugüne ka
dar kazançlarından Devlete, bu yatırım imkân
ları sağlanmasına rağmen bir vergi de vermeye
cekler; çünkü vergi verdikleri takdirde yatırım 
indirimi dolayisıyle inmiş* olacaklar. Bütün bu 
imkânlar sağlanacak,, fakat kendisinin katkısı 
bir kuruş dahi aranmayacak ve istenmeyecek
tir. Böyle imtiyazlı, tılısımlı bir imkân bizim si
yasî hayatımızda bir başka faniye tanınmış ve 
gösterilmiş midir? 

1 200 000 dolar dövizli kredi, hatırlarsınız 
1968 - 1969 yılları Türkiye'nin döviz sıkıntısı 
çektiği yıllardır; bu yıllar içerisinde Devlet 
Planlama Teşkilâtının vermiş olduğu teşvik bel
gesine istinaden Sınaî Kalkınma Bankasına gi
dilerek Avrupa Yatırım Bankasından orman 
ürünleri işletme sanayii için kredi istenmekte
dir. Sınaî Kalkınma Bankası öz kaynak şartını 
istemeden ve aramadan ve ilerde kurulacak bir 
şirket adına - ki bu büyük bir tartışmanın ko
nusudur, iddiacılar der ki, «125 000 ve 500 000 
liralık bir şirkettir, ıSayın Demirel ve bilâhara 
burada yapılan görüşmelerde ise hangi 125 000 
lira, hangi 200 000 lira, hangi 500 000 lira, 20 
milyon liralık şirket kurulmuştur ve buna 18 
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milyon lira kredi verilmiştir. Biraz sonra izah 
edeceğim : Dörtte bir teminatı dahi yatınlma-
mış, kâğıt üzerinde 20 milyon şirkete; yani 
125 000 lirası yatırılmış, bakiyesi bir türlü ya-
tırılmamış 125 OöO liralık şirkete 18 milyon lira
lık kredi açılmıştır ve bir bu kadar da Devlet 
imkânları sağlanmıştır. 

Şimdi hemen tekrar konuya döneyim : Sınaî 
Kalkınma Bankasına başvuruluyor; Sınaî Kal
kınma Bankası orman ürünleri sanayii işletme
si için Avrupa Yatırım Bankasına bir «yapabi
lir» lik dosyası düzenleyerek gönderiyor ve bu 
dosyaya Sınaî Kalkınma Bankası iki belge ve 
dosya da ekleyecektir : Birisi 15 milyon lira ser
mayeli - dikkat buyurunuz 20 değil - halka açık 
bir anonim şirket kurulacağını Avrupa Yatırım 
Bankasına resmî beyanıyle taahhüdediyor ıSmaî 
Kalkınma Bankası. Değişik isimlerle, bu isimler 
bir kısmı Terakki Kollektifin ortaklarıdır, ama 
bir kısmı Özkan Kardeşler gibi Ankara'da otu
ran kimselerdir, bilâhara kurulacak OîtMA'.'in 
ortakları arasında da görülmeyecektir bîi isim
ler, ama Avrupa Yatırım Bankasına takdim; 
halka açık bir şirket ve bu şirketin ortakları da 
bunlardan ibaret olacak ve karşılarında da mil
yonlar ve milyonlarca lira gösterilecektir, ikinci 
bir belge de eklenecektir : Ortaklar arasında 
Sayın Başbakanın kardeşi falanca, kardeşi fa
lanca ve kayınbiraderi falanca diye takdim edi
lecektir. 

Sınaî Kalkınma Bankasına sorduk; Avrupa 
Yatırım Bankasına takdim ettiğiniz bu bölgenin 
bir benzeri mevcut mudur diye. «Evet vardır» 
dediler ve bekledik, getirdiler. Getirilen şu idi : 
Falanca şirket; Adalet Partinin falan eski ba
kanı bir şirket kurmuş o şirketin takdimi yapı
lıyor ; kurucusu Adalet Partisi eski bakanı ve 
milletvekili. Birbaşka şirket; kurucusu eski De
mokrat Partinin falan milletvekili. 

Şimdi önemli olan şu : Orada, kurucusu fa
lanca şahıs, sıfatı milletvekili veya eski bakan, 
ama burada kurucu falanca, fakat Başbakan 
Süleyman Demire!'e yapılan atıfların sebebi -
arada benzerlik bulmaya imkân yok, hiçbir ben
zerlik bulmaya ve bir örnek göstermeye imkân 
yok - dosya bu haliyle Avrupa Yatırım Bankası
na gider, fakat bir diğer yolla gider. Dışişleri 
ve Maliye Bakanlığı aracıîığıyîe giden dosya 
Brüksel'de Avrupa Ekonomik Topluluğu nez-
dindeki Büyükelçiliğin dikkatini çeker; görül

müş bir şey değildir. Ekonomik bir konu, içeri
sinde Devlet yönetiminin başında bulunan kişi
nin akrabalık derecesi gösterilmek suretiyle ha
zırlanan bir dosya ve bir tesadüfen orada bulunan 
- bunlar mutlu tesadüflerdir; Sayın Şevket De-
mirel de o tarihlerde Brüksel'de tesadüfen bu
lunmuştur -Dışişleri Bakanı ıSayın Çağlayangil'e 
Büyükelçilik bu belgeleri gösterir ve anlatırlar. 
Sayın ÇağlayangU'm izni alınarak dosyadan bu 
belgeler çıkarılır, ama neye yarar ki, Sınaî Kal
kınma Bankası aslında bunu Avrupa Yatırım 
Bankasına zaten doğrudan doğruya göndermiş
tir. Ve Sayın Demirel, müteaddit defalar dinle
dim burada ve Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu sırasında, bilâhara komisyonda verdikleri 
ifadelerde, «Haberim nerede? Benim haberim 
olduğunu ispat edin» diyorlardı; övüne övüne 
diyorlardı. Sayın Demirel, siz, Başbakan bulun
duğunuz sırada Hariciye Vekiliniz seviyesinde, 
büyükelçilik seviyesinde, bu konunun bir safha
sına bu şekilde resmen bilgi sahibi olmanız ge
rekir. Çünkü, konu basit bir mesele değildi ve 
konu Hükümetin Dışişleri Bakanı ve Büyükel
çilik seviyesinde resmî bir hüviyet de kazanmış 
bulunmakladır. Nerede?... Dosya içerisinde bu
lunan bu belgelerle. 

Şimdi, konunun seyrini takibedeilm : Sınaî 
Kalkınma Bankasının Avrupa Yatırım Bankası
na gönderdiği dosya, Dışişleri Bakanlığından 
ve Maliye Bakanlığından, çok dikkatle ve telg
raflarla, telefonlarla takibedilir; bu mümkün
dür edilebilir veya edilmeyebilir.. Neticeler tele
fonla, yani Avrupa Yatırım Bankasının kabul 
görüşü daha resmî kâğıda yazılmadan derhal 
Hariciye Vekâletine ve oradan Maliye Bakanlı
ğına bildirilir ve böylelikle 1 200 000 dolarlık 
bir kredi bu şartlar içerisinde açılmış bulunur. 

Şimdi, dayanağı 39 ve 120 sayılı Teşvik bel
geleridir. Teşvik belgelerinin geçerlilik müddet
leri birer yıldır. Bu işlemler öylesine çabuk ha
zırlanmıştır ki, 120 sayılı Teşvik Belgesi veril
miştir, fakat 120 sayılı Teşvik Belgesinin müs-
tenidatı olan araştırmanın raporu 26 Temmuz 
tarihini taşımaktadır. Yani, rapor gelecek, ha
zırlanacak, ona dayanarak teşvik belgesi vere
cektir;, teşvik belgesi veriliyor, rapor bir gün 
sonra geliyor. Bu şartlar içerisinde krediler açıl
mış bulunmaktadır. Bunlar bir tane örnek değil, 
bunlar onlarca örneğin arasında bir tanesidir 
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ve bu kredi açılışı sırasında teminat ve diğer 
kredilerle ilgili iç kredilerde işlem yapılırken 
bunların örneklerini gördük. Ziraat Bankası 
Yenişehir Şubesinden Demirci biraderlere kredi 
talepleri gittiği zaman, şubeden gidecek, Tica
ret Umum Müdürlüğünde tetkik edilecek, istih
barat işlemleri yapılacak, yönetim kuruluna gi
recek ve ondan sonra işlem çıkacak. Banka ta
rihinde sorduk; bu kadar süratli bir işlemin beş 
gün (içerisinde görüldüğü vaki midir? Evet, 
hayret etmeyeceksiniz; günlerce gidersiniz her
hangi bir seçmeniniz veyahut yakınınızın işini 
takip için : Gördünüz mü ki, Ziraat Bankası ka
yıtları içerisinde şubeden merkeze ve yönetim 
kuruluna çıkmak üzere dört ilâ beş gün içerisin
de bütün bu işlemler bitip gidebilecek ve veri
lebilecektir. Hem krediyi vereceksin, hem arsa 
imkânlarını temin edeceksin, hem gümrük mua
fiyeti temin edeceksin, hem teminatlar için de 
bu kadar süratle işlemler yapabileceksin. Bütün 
bunlar, bir görevi kötüye kullanma zinciri içe-
lisinde birbirini tamamlayan halkalar olarak 
gözümüze ilişmesi şöyle dursun, dimağları tır
malayan hususlardır. 

Devlet Planlama Teşkilâtı bu teşvik belge
lerini vermekte planın hükümlerine ve yıllık 
programlara uygun hareket etmiş midir; izin 
verirseniz bu hususa da biraz değinmek isteye
ceğim. Karşı oyumuzda bu hususu bütün ayrm-
tılariyle tespit etmiş bulunuyoruz. Bizim kal
kınma programlarımızda, ki Eirinci Beş Yıllık 
Planda ve ikinci Beş Yıllık Planda, özel sektö
rün, orman ürünleriyle ilgili işletmeler sanayii 
için teşvik tedbirlerinden istifade hususu kayıt 
altına alınmamıştır. 1968 yılı programı, ihraca
ta yönelmek şartiyle ancak karma teşekküllerin 
teşvik edileceği, yapabilirlik raporları hazırlan
dığı takdirde bunların yıllık programlara bağ
lanacağı, fiyat ve hammadde mevzuatının dü
zeltileceği kayıtları mevcuttur 1968 programın
da; müracaatın başlangıç tarihidir. 1969 prog
ramında ise, «karma teşekküllerin teşvik edile
ceği» ve «ihracata dönük teşebbüslerin teşvik 
edileceği» yazılıdır. Şevket Demirel veyahut 
Terakki Kollektif, hiçbir belgesinde ihracata 
dönük bir yatırım yapacağını taahhüdetmemiş-
tir. Nirengi noktası olarak zihinlerinize bir nok
tayı tespit etmeye çalışıyorum. Ne Şevket De
mirel, ne Terakki Kolektif hiçbir müracaatın
da, hiçbir resmî makam önünde yatırımı ihra

cata dönük olarak yapmayı talebetmemiş ve bu
nu taahhüdetmemişlerdir. Oysa, orman ürünleri 
sanayii işletmelerinin resmî sektörde dahi teş
vik edilebilmesi için, «ihracata dönük» kaydı 
bizim planımızda ve yıllık programlarımızda 
kesin olarak ifade edilmiştir. Sayın Demirel ve 
Hazırlık Soruşturma Komisyonunda, burada 
konuşan arkadaşlarımız çeşitli sayfalardan bazı 
pasajlar okudular. Bu pasajlar, bu şartlar göz-
önünde tutulmadan yapılacak teşvik tedbirleri
dir. Ancak, kesin olarak dönüm noktası şudur: 
İhracata dönük olacak ve bu taahhüdedilecek; 
özel teşebbüs için değil, resmî teşebbüs için. Özel 
teşebbüs için hammadde ve fiyat politikasının 
mevzuatı iyileştirilecek ve düzeltilecek. Özel te
şebbüs, orman ürünleri sanayiinin 1968 ve 1969 
yıllarında teşvik tedbirleri uygulanacağına ait 
planın amacı ve felsefesi içerisinde değildir, 
programda hiçbir şey yok. Böyle olunca, Devlet 
Planlama Teşkilâtının özel bir teşebbüsü olarak 
Terakki Kolektifin orman ürünleri sanayii kur
mak ve böyle bir yatırım için teşvik belgesi is
temeleri karşısında, Teşvik ve Uygulama Daire
sinin teşvik belgesi vermemesi gerekirken, Sa
yın Demirel'e bağlı olan ve kendi iş adamların
dan getirip bu dairede kullandırdığı kimselerin, 
kendi iş sahasından alıp, Devlet Planlama Dai
resinin Uygulama Dairesinde nirengi noktalara 
getirdiği kimselerin onaylarından çıkarak, teş
vik belgeleri verilmiştir ve bu teşvik belgeleriy
le bu imkânlar sağlanmıştır. Bu imkânların içe
risinde bir milyon iki yüz bin dolarlık, yani, on 
sekiz milyon TL. lık kredi bulunmaktadır. Bu 
kredinin Smaî Kalkınma Bankası, Avrupa Ya
tırım Bankasına gönderirken diyordu ki, on beş 
milyon lira sermayeli, halka açık bir şirket ya
pılacaktır; Sınaî Kalkınma Bankası da bunu 
şart koşmuş idi. Demirel biraderler, bunun üze
rine kredi alıyor, yatırıma başlanıyor, işlemler 
görülüyor ama; na olursa olsun, mevzuata uy
ma değil, mevzuatı işlemlerine şeklen uydura
bilmek için teşebbüse geçiyorlar; ORMA adlı, 
beş yüz bin lira sermayeli bir anonim ortaklık 
kurma teşebbüsüne geçiliyor. 125 bin lira yatı
rılan bu şirket, bilâhara, İsparta'da bir olağa
nüstü kongre yaparak sermayesini yirmi milyon 
liraya çıkarmaya karar veriyor. 

Bizim hukuk mevzuatımızda bir ortaklığın 
tezyidi sermaye yapabilmesi için artırılan mik
tarın dörtte biri ile önce konulan sermayenin 
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taahhüdedlien bakiye kısmının bir millî banka
da bloke edilmesi Ticaret Bakanlığına bildiril
mesi, Ticaret Bakanlığı da bütün bu işlemleri 
gördükten sonra o şirkete isin vermesi ancak, 
hukukî bir kuruluşu meydana getirebilir. 

Demire! biraderler ne yapmışlardır? 125 bin 
lira ile kurdukları Orma Şirketinin dört milyon 
sekiz yüz yetmiş beş bin liranın bir millî banka
ya yatırılması resmen alınan vesikanın Ticaret 
Bakanlığına gönderilmesi suretiyle işlemin ta
mamlanması gerekir. İsparta Ziraat Bankasına 
gidilerek Banka Müdüründen 27 Haziran 1970 
tarihinde bir kuruş yatırılmadan, dikkat buyu
run muhterem parlamentonun üyeleri, bir ku
ruş yatırılmadan dört milyon sekiz yüz yetmiş 
beş bin liranın yatırılmış gibi yatırıldığına dair 
banka teminat mektubunu alıyorlar. (D. P. sı
ralarından «vay, vay, vay» sesleri) Dört milyon 
sekiz yüz yetmiş beş bin liralık teminat mektu
bunu "bankanın hiçbir resmî vesikası içerisinde 
kaydım bulamazsınız. Yalnız, 27 Haziran 1970 
tarihli bir defterde sadece, o evrakın numarası 
vardır, onun dışında muhasebede dört milyon 
sekiz yüz yetmiş beş bin liranın bir kuruşunun 
yattığına dair hiçbir kayıt mevcut değildir; Ti
caret Bakanlığına gönderildiğine ait hiçbir ka
yıt mevcut değildir. Ziraat Bankası müdür ve 
müdür muavininden aldıkları bu sahte mektubu 
elden alarak Ankara'da Ticaret Bakanlığının 
bu işle ilgili Umum Müdürlüğüne getirirler. 
Umum. Müdürlüğe ibraz ederler, Umum Mü
dürlük şüphesiz ki, resmen işlemleri tam gözü
ken bu yazıya itibar ederek, bankaya hitaben 
4 milyon sekiz yüz yetmiş beş bin yani, kâğıtta
ki bloke meblâğın şirkete iadesine dair resmî 
yazıyı yazar fakat, bu yazı da İsparta Ziraat 
Bankasına gitmez; çünkü, resmî evrakta sahte
kârlıktır, para yatırılmamıştır, hiçbir belge yok
tur, bu evrak da Ziraat Bankasında mevcut de
ğildir, böylelikle yirmi milyon lira sermayeli 
bir şirket, kurulmuş gösterilir. 

Devlet hayatımızda bunun bir benzerini gös
termeye imkân yoktur, hatta, Rüstem Paşanın 
mirası arasındaki vesikalarda dahi böylesine 
utanç verici bir vesika görmek mümkün değil
dir. 

Şimdi, Ziraat Bankası Müdürünü dinlediği
niz zaman şunu der : Bana,şlrketin muhasebe
cisi geldi, peşin paraları olmadığını söyledi; 

ben de kendilerine kolaylık göstermek üzere bu 
mektubu verdim. 

Hangi vatandaşa, ne zaman ve nerede bu 
muameleyi yapmak mümkün ki, kaldı ki, versen 
dahi, resmî işlem içeririnde bunu herhangi bir 
şekilde mubah göstermeye imkân yok. 4 milyon 
sekiz yüz yetmiş beş bin lira nakten yatırılmış 
ifadesini; yani, para, lira yatırıldı kaydı mev
cuttur, Ticaret Bakanlığına giden yazıda. Tica
ret Bakanlığına giden yazı, kendilerine kolaylık 
gösterilmiş, yahut, ortakların mevhum ve gözük
meyen, resmî hiçbir şey ifade etmeyen senetleri 
v. s. gösterilmiş veyahut kasada özel bir işleme 
tabi tutulmuştur kaydı mevcut değildir. Tica
ret Bakanlığına yazılan geçerli olmayan mek
tupta - Ama, oraya resmen yazılıyor - 4 milyon 
sekiz yüz yetmiş beş bin lira bloke edilmiştir, 
lira bloke edilmiştir. Bunu herhangi bir şekil
de tevile, saklamaya veyahut mazur göstermeye 
imkân yoktur. Hele, Komisyon Başkanının ve 
Komisyon çoğunluğunun raporlarında bunu bir 
muamele hatası olarak size takdim etmesini ben, 
sizlere karşı davranışlarının bir ifadeli olarak 
işaret etmek isterim. 

İsparta'da şahsen bu konuyu ben öne sür
müştüm, ben istemiştim bunun tetkikini, araş
tırdığımız bu konunun bu şekilde gün ışığına 
çıkması üzerine mahalline giden Ziraat Banka
sı müfettişi, resmî evrakta sahtekârlık suçunun 
işlendiğini, işleyenler hakkında şu, şu, şu inzi
batî muameleler yapılmasını ve sahtekârlık su
çundan dolayı da cezaî takibata başlanmasını 
öngören raporunu teftiş kuruluna verecek, tef
tiş kurulu bunu tasdik edip gerekli İşlemin ya
pılmasını Umum Müdürlükten isteyecek; bizim 
Komisyonumuz ise; raporunda mevcut, dikkat 
buyurun, raporun sanırım ya 45, ya 46 ncı say-
fasındadır, bunu bir muamele hatası olarak gös
terecektir. 

Türk kamuoyu, Komisyonun sekiz kişilik 
Adalet Partisi çoğunluğunun hazırladığı raporu 
bu gerçekler ışığında değerlendirmeye her hal
de kendisinde hak görecektir. 

Müfettiş raporunda, bunun resmî evrakta 
sahtekârlık olduğu ifade edilecek ama, bizim 
Komisyonumuz bunu adi bir muamele hatası 
olarak size takdim edecek, iste, okuyacağınız 
veya okuma fırsatını bulacağınız rapor, böyle
sine bir tarafgirliğin ifadesi ve onun eseri ola
rak karşımızdadır. 



T. B. M. M. B : İ2 17 . 5 . İ972 O : 1 

NURİ EROĞAN (istanbul Milletvekili) — 
Sayın Atalay, Müdür içeride mi dışarıda mı?... 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, sayın Eroğan, 
yok böyle bir usul, yapmayınız. Efendim, mil
letvekiline senatöre sual sormak hakkı yok ki; 
rica ederim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Biz Komis
yonda Ziraat Bankası memurlarının maalesef, 
savunmalarını alamadık, çünkü, çoğunlukta de
ğildik; raporumuzu tetkik ederseniz göreceksi
niz, raporu tekrar etmediğim için yargı niteli
ğindeki bir Komisyonda Genel Başkanı aynı 
partide olan üylerin çoğunluğuna böyle nitelik
teki bir raporda dahi bazı şeyleri yaptırmak 
mümkün değildi. Bunları karşı oyumuzda ifade 
ettiğim için buralla alamıyoruz. Hiç birisinin 
sanık olarak ifadesini alamadık. Resmî evrak
taki sahtekârlık suçunu işleyen memurlarla on
lara bu suçu azmettiren ve işleten Şevket Demi-
rel ve Adnan Çomakoğlu'nu şahit olarak dinle
dik, sanık olarak dinleme imkânlarına sahibola-
madık ve mümkün olmadı bunlar, fakat gö
rüşmelerin sonunda takdim edeceğimiz, Birleşik 
Toplantı içtüzüğünün 19 ncu maddesinde bun
lara uygun gelen ceza maddelerini ve suçların 
şekillerini gösteren önergeyi 19 ncu maddenin 
emredici hükmüne uygun olarak takdim edece
ğiz, orada okunacak ve oradan kendilerine kar
şılarındaki suçların maddelerini göstermiş ola
cağım. 

18 milyon liralık kredi böylelikle mevcudol-
mayan bir şirkete veyahut bilâhare, kurulan fa
kat, resmî evrak sahtekârlığı üzerine inşa edi
len bir şirkete veyahut mevcudolmayan, Sınaî 
Kalkınma Bankasının Avrupa Yatırım Bankası
na takdim etiği kâğıt üzerindeki şirkete veya
hut Kalkınma planına ve yıllık programlara ta
mamen aykırı olan bir şekilde görevi kötüye 
kulllanmanm tipik örnekleri verilerek sağlan
mış bulunmaktadır. Şüphesiz ki, bu krediler eğer, 
Yüce Heyetiniz Yüce Divana sevk kararını verir
se ki, başka yolu yoktur, haksız iktisabolarak 
derhal alınması gerekli bir konu olacaktır. 
Ama, Yüksek Heyetiniz Yüce Divana sevk et
mez iseniz rahatlıkla ve gayet rahatlıkla bu im
kânlar kullanılmış ve kullanılmasında devam 
edilmiş olacaktır. Alacağınız kararın bir diğer 
gerçek yönü de bu olacaktır. 

Şimdi, yalnız Demirel :kardeslere bu husus 
mu tanınmıştı, bu kredi mi verilmişti? Yatırım 

indirimi de tanınmıştı. Yatırım indirimi, öz kay
nak nispetinde yatırımın kazancından alınacak 
vergiden yapılan bir indirimdir. 39 sayılı teş
vik belgesinde 120 sayılı teşvik belgesinde yatı
rım ve ihracatı teşvik bürosu niteliğini de biraz 
önce söyledim, Başbakanlığa bağlıydı o zaman, 
sonra Ticaret Bakanlığına, sonra Dış Ekonomik 
İlişkiler Bakanlığına bağlıydı şimdi ise hangi 
Bakanlığa bağlıdır bilmiyorum ama olayımız sı
rasında Başbakanlığa, yani o sırada Başbakan 
bulunan sayın Demirel'e bağlı bulunan teşvik 
bürosunca iki teşvik belgesi verilmiş idi. Bu iki 
teşvik belgesinde de yatırım indiriminden fay
dalanması öngörülmekte idi. 

Biraz önce arz etmiştim, teşvik belgelerinin 
geçerlilik müddetleri bir yıldır. En son verilen 
teşvik belgesi, 120 sayılı teşvik belgesinin tarihi 
25 Temmuz 1969'dur. Geçerlilik müddeti hiç şüp
he yoktur 25 . 7 . 1970 yılında dolar ve ondan 
sonra bir işlem ve müracaat için yeniden talep 
ve yeniden bir teşvik belgesi verilmesi gerekir. 

Halbuki, Demirel biraderler 2 Ekim 1970 
tarihinde yani, şöyle böyle üç ay geçerlilik müd
deti geçtikten sonra Devlet Planlama Teşkilâ
tına müracaat ederler, kendilerine bir teşvik 
belgesi müddet geçerliği veya geçmezliği söz 
konusu olmaz şüphesiz ki, o zamanın yönetimin
de olmaması da tabiî sayılmaktaydı, hukukun 
ve objektif adalet kurallarını aramak hangi 
devlet memurunun haddine düşmüştür?.. Der
hal kendilerine yatırım indirimi sağlanması hu
susu temin edilir ve Maliye Bakanlığına bildiri
lir. 29 . 1 . 1970 tarihinden itibaren de yatırım 
indirimi uygulaması başlar. Ama, ne var ki, De
mirel biraderler kazanç göstermedikleri için 
bunca imkânlar sağlamış ama, devlete vergi ki, 
kazanç gösterilirse vergi vermek mecburiyeti var
dır, kazanç gösterilmediği içindir ki, vergi veril
memiş ve vergi verilmediği içindir ki, yatırım in
dirimi uygulaması Orma ile ilgili konuda uygu
lanamamıştır; ama, işlem yapılmıştır, imkân 
sağlanmıştır. Bunu, öyle gözükmektedir ki, 
bir sene, iki sene sonra da kullanabileceklerdir 
ve bir gün bütün bu imkânlar sağlanmasına 
rağmen, insaf edip Demirel Biraderler bu yatı
rımlardan, fabrikalarımdan kazanç gösterirler-
se, devlete vergi vermemek için ellerinde hazır 
bulunan bu yatırım indirimi imkânlarını kul
lanarak ondan da muaf tutacaklardır. Bizim 
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mazbut ve âdil bir yönetimimizin şeklini, bu şe
kilde görmek mümkün. 

Şimdi, 120 sayılı Teşvik Belgesinde Demirel 
biraderlere sağlanan imkânlar bu kadar da de
ğildir. Gümrük muafiyeti de sağlanmaktadır. 
Biraz önce arz ettim, Teşvik Belgelerinin ge
çerlilik müddetleri bir yıl. Elbet, bu her yer 
için değil. Bu kural tatbik edilebilir ama bu sa
de vatandaşlar için tatbik edilebilir. Demirel 
kardeşler, 24 . 12 . 1970 tarihinde müracaatta 
bulunurlar, yani geçerlik müddetinden beş yıl 
sonra da geçer ve kendilerine rahatlıkla güm
rük muafiyetinden de istifade edebilmeleri-
Gümrük vs Tskel Bakanlığına bildirilir. 

Bunlar bildirilse daJhi, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının «19 milyon lira sınır hududu içe
risinde gümrük muafiyeti tanıyın» şeklinde 
bir işlemi, gümrük kapılarına bildirmeye yetki
si yok idi. Çünkü, yine Devlet Planlamanın neş
rettiği belgelerden açıkça anlaşılmaktadır ki, 
bir yatırıma gümrük muafiyetini tanımak için 
sadece Teşvik Belgesi almak ta kâfi değildir. 
O yatırımın, dış pazarlarda, özellikle Ortak 
Pazarda rekabet gücüne sahibolması lâzımdır. 
Şevket Demirel biraderler, dış ihracat imkânı 
şöyle dursun, rekabeti şöyle dursun, hiçbir iş
lemlerinde hiçbir surette ihracata . dönük bir 
yatırım yapacaklarını zaten istememişler, taah
hütte bulunmamışlar ki, bu şart kendisinden 
aransın. Gümrük muafiyetinin tanınması için 
teşvik belgesine istinaden Gümrük Bakanlığına 
gidilse dahi, Gümrük Bakanlığı, yatırımın, plan
da öngörülen yatırımlar içinde olsa dahi, teş
vik belgesinde gösterilse dahi, özellikle Ortak 
Pazar ülkelerinde rekabet yapabilecek bir yatı
rım koluna aidolmasını araştıracak, ondan son
ra karar verecek. 

Bunların hiçbirisi aranmamaktadır. Ve ra
hatlıkla, kendisine gümrük muafiyeti tanın
maktadır. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat Milletvekili) — 
Hangi Bakan, Sayın Atalay? 

AHMET FUAT AZMÜOĞLU (Kütahya Mil
letvekili) — Erbakan, Erbakan. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas ve Sayın 
Azmioğlu.. 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — (To
kat Milletvekili Hüseyin Abbas'a hitaben) Sen 
nasıl soru sorabiliyorsun? Sayın Başkan niçin 
mani olmuyorsunuz? 

BAŞKAN — Yok. Sayın Doğan size hiçbir 
söz hakkı.. Efendim yönetim bana ait, size ait 
değil. Meclisin yönetimi bana ait. Çok istirham 
ediyorum Sayın Musa Doğan. 

iSIREÎ ATALAY (Devamla) — Gümrük 
muafiyeti tanmabilmesi için, özkazanç şartı da 
aranmaktadır ve gümrük muafiyeti, münhası
ran özkazançtan getirilen mallara tanınmakta
dır. Kredi ile ithal edilecek bir mala, yani hem. 
krediyi alacaksın, hem gümrük muafiyeti.. Bu 
çifte kavrulmuş imtiyazı, insaf ile Devlet Plan
laması hiç olmazsa öngörmemiş. Ama şüphesiz 
ki bu, sade vatandaşlar için. Demirel biraderler 
için. olacaksa, hem krediyi Devlet verecek, Sı
nai kalkınmasından döviz kredisi verecek, hem 
de özkazanç şartı aramayacak, sen kendi im
kânlarınla getiriyorsun, getirmiyorsun, arama
yacak ve tutacak gümrük muafiyetini de % 70 
tanıyacak, geri kalanı için de taksitlendirm© 
imkânı verecek. Ve Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri, sayın milletvekilleri; Demirel bi
raderlere bu şartlar içerisinde kredi verilmiş 
olacak, gümrük muafiyeti tanınmış olacak ve 
yatırım indirimi tanınmış olacak. Ayrıca, güm
rük taksitlendirmesinde öng-örülen teminat da 
istenmeyecek. Bu teminat 2,5 milyon olarak 
resmen istenmesi gerekirken, insaf edip bir mik
tarını 2 milyon küsur binini verdiği zaman üç-
ynz bin lira bakiyesini yine istemeyeceklerdir. 

Neresinden tutarsanız tutun, bir görev sui
istimalinin tipik örneği ile karşı karşıya gelece
ğiz. Teferruattiyle, karşıoy'da izahına çalıştı
ğım için ve kısa bir müddette bitirmeyi size ta
ahhüt ettiğim için, konuyu şimdilik, gerektiği 
takdirde ikinci bir kez söz alıp, daha ayrın
tılı da arz etmek üzere, şimdilik OEMA ile ilgili 
konuyu bu şekilde bitirip, Yükseliş özel Koleji 
ile ilgili kısma şöylece bir göz atmak istiyorum. 

özel Yükseliş Kolejine bir yatıran indirimi 
tanınmış bulunmaktadır. Bizim kalkınma plan
larımızda özel yüksek okullara teşvik tedbirle
rinin uygulanması öngörülmemiştir. Bu. biiâ-
hara konuyu tetkik eden Maliye hesap uzmanla
rının raporlarında tespit edildiği gibi, esasında 
Devlet Planlama Teşkilâtının Teşvik ve Uygula
ma Dairesinde de önce gerçek bir anlayış içeri
sinde tespit edilmiştir. Denmiştir ki, özel yüksek 
okullara plan, teşvik tedbirlerinin uygulanması
nı öngörmemektedir. Bunun için raporlar ha-

— 489 — 



T. B. M. M. B : 12 17 . 5 . 1972 O : 1 

zırlanmıştır. Raporların hazırlandığı bu sırada, 
birden bire üst mercilerden, «Hayır, özel yüksek 
okullara da teşvik tedbirleri uygulanması gere
kir.» şeklinde bir ilham gelmiş ve bunun üzerine 
görüş değiştirilmiş, yeni üç prensip konarak, 
özel yüksek okulların, teşvik tedbirlerinden ya
rarlanması öngörülmüştür. 

öylesine ilhamlar geliyor ki, meselâ bir he
sap uzmanı Devlet Planlama Teşkilâtında bütün 
bu işlemleri görüp de, yanlışlığını anlayıp da 
resmen dosyaları istediği takdirde, Maliye Ba
kanlığına Devlet Planlama Teşkilâtı, bu görüş
lerini değiştirerek, resmî evrakta sahtekârlık 
yaparak göndermek zihniyeti içerisinde kendisi
ni gösteren bir duruma gelecek şekilde bir ilham 
içerisinde bulunmaktadır. 

Böylelikle Demirel biraderlerin bir diğerine 
de, özel okulları için yatırım indirimi,., ilana 
aykırı, Devlet Planlama Teşkilâtının Yatırım ve 
Teşvik Dairesinin direnmesine rağmen, bilâhara 
bu direniş değiştirilerek, hele 1969 yılı programı 
hazırlandığı sırada mevzuatı, yapılan bu yolsuz
luklara uydurmak üzere program müsveddesine, 
özel yüksek okulların da istifadesi şeklinde müs
veddeler hazırlanıp, yüksek seviyede, bunlar çı
karılmasına rağmen, yıllık programdaki bütün 
bu işlemlere rağmen, yatırım indirimi, özel Yük
seliş Koleji için de uygulanmış bulunmaktadır 

Şimdi, bu şekilde özetledikten sonra, konunun 
bir diğer kısmını arz etmeye çalışacağım. Bu kı
sımda bizim Birleşik Toplantı Genel Kurulu ola
rak konu üzerindeki görüşümüzün açısı ve Sa
yın Demirel'in «Haberim yoktur, ilgim yoktur. 
Benimle irtibatını nasıl kurabilirsiniz?» şeklidir, 

Çok vaktinizi almayacağım için, irtibat konu
sunu bir önerge ile takdim edeceğim, içtüzüğün 
19 ncu maddesinin gereğidir bu önerge. Zira, 
Komisyon raporunun reddi için bir önergenin 
kabulü gerekmektedir. O önergede bu irtibat ko
nusunu eleştireceğim. 

Şimdi, haber olup oimadığıyie, Birleşik Top
lantının konu üzerindeki görev çerçevesini çiz
meye çalışacağım, izin verirseniz bunu daha 
kısa yapabilmek için yazık olarak takdim ede
yim. 

Denetim ve sorumluluk tespitinin hukuk ku
ralları içinde şüphesiz değeri vardır. Görev ba
şında veya ayrılmış Başbakan ile bir Bakanlar 
Kurulu üyesi hakkında soruşturma yürütülmesi 

konusu, yargı yetkisinin kullanılması, genel hu
kuk sisteminin bir istisnasını teşkil eder. Başba
kan ve bakanlar hakkında genel yargı usulleri 
işlemez. Anayasada öngörülen sistem uygulanır. 
Siyasî bir kurul olan yasama organının yargı 
niteliğindeki bir görevini yerine getirmesi, ulus 
egemenliğinin temel fikrinden hareket edilmesi
dir. Bu yönü ile yasama organı, soruşturma ter
cihinde ciddî görev bilincini göstermek zorunda
dır. Bu bilinci gösterip göstermeyeceğimizi el
bette ki oylamada göreceğiz. 

Hele, soruşturmanın, yasama organının ço
ğunluğunu teşkil eden siyasî bir partinin Genel 
Başkam, eski Başbakan hakkında olursa, soruş
turmanın, yasama organı genel kurulunda görü
şülmesi ve oylanması çok önemli bir karakter 
taşımış olur. 

Yasama organı, güç bir tercih sınavı içinde 
adaletin tecellisi ile parti otoritesi ile bir düşün
ce düzeyinde bulunmaktadır. Yasama Organı, 
Devlet hayatının kaderinde, denetim etkisi, hat
tâ varlığının ciddî olup olmayışının kararını ve
recektir bugün. Bizde geleneksel otorite deyimi, 
haklar ve ödevler açısından tanımlanan hukukî 
kavramın dışında bir anlayış talihine ve uygu
lamasına sahiptir. Yetki sahibi, itaat bekleme 
hakkım elinde bulunduran kimse olarak görül
mektedir. Siyasî hayatımızın başlıca sorunu, et
raf hastalığının tedavisine ciddî bir çare bula
mamadır. Hele toplum gelişimini, kalkınmasını 
engelleyen unsurların içinde daima görülen ve 
görülmekte olan zayıf etkili etraf bir türlü uzak 
tutıılamanıışiır. Hep evet, hep fırsatçı etraf 
önde, en önde bulunmasını bilmiş, kamu yöneti
mini kanalize etmiştir, kendi çıkarı yönünden. 

Etraf, bir yeni tür daha getirdi; akraba et
raf. Bu soruşturma, akraba etrafın marifetleri
nin iki tanesinin, evet sadece iki tanesinin yürek
ler acısı yönü ve hikâyesidir. Benimsenmeye, 
ikna edilmeye, başarıya dayanmayan otoriteler, 
hak, nimet ve fırsat imkânlarını önlemek, dile
dikleri şekilde değerlendirmek üzere özel otorite 
sistemleriyle, serbest tercihlere ciddî ölçülerde 
etki yapabilirler. 

Bu soruşturma, siyasî bir takdir alanı içinde 
kader bekleyemez. Soruşturma, yetki ve sorum
luluk dengesinin âdil kuruluşunu güvence ola
rak verebilecek midir? Vermelidir elhetteki. Bu 
yönleriyle, Soruşturma Komisyonu raporunun 
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görüşülmesi önem kazanmaktadır. Yasama yet
kisinin gezde sayılan biri, denetimin yargı ile 
ilgili olan soruşturma sonunda, Yüce Divana 
sevk etme veya etmeme tercihidir. Yasama Or
ganı, bu tercihi yaparken tam bir serbesti hak
kına sahiptir. Bu serbesti, tercih, hukuk ku
ralları, adalet duygusu ölçülerinin üstünde ve 
Anayasaya uygun edilen yemin dışında tutula
maz. Buradaki serbesti aksine, hukuk kuralları
na, adalete, ters düşmeyecek bir tercih içindir. 
Bu serbesti, tesirden kurtulmanın garantisi ol
duğu nispette tercihtir ve serbestir. Efsaneler, 
insanların toplumda ve örgütlerde görmeleri ge
rektiğine inandıkları muamele ve uygulamada 
gördükleri muamele arasındaki açıklığı kapa
maya yararlar. 

Eski Başbakan Demirel hakkındaki Soruş
turma Komisyonu raporu bir bakıma g*öre bir 
efsane olacaktır. Toplanan delillere göre, si
yasî organın tercihi, ceza davası açılması ve 
Yüce Divanın kurulması yahut kurulmaması 
şeklinde oluşu ile, yasama organının efsânesi 
olacaktır. Veya yıllar yılı işleyecek hazin bir 
suiistimal isnadının önlenmesi cabası olarak 
kalacaktır. 

Yasama organı, Devlet bünyesinde keyfili
ğini görevi kötüye kullanmaların, nereden ge
lirse gelsin, kimden gelirse gelsin ergeç yasa
lar önünde hesap göreceği kuralını kuracak, 
Devleti ciddî tahrip vasıtalarından kurtacaktır. 

Soruşturmanın asıl önemi buradadır. Bu 
soruşturma, bir dönüm noktası olacaktır. Kuş
kusuzca, berrak şekilde ifade edeyim M, bir 
eski Başbakanı Yüce Divana göndermek bir ül
ke için kolay bir iş değildir. Öğünülecek bir 
iş de değildir. Yetkileri sınırsız Hükümet Baş
kanını ufak- bahanelerle soruşturma tehdidi ve 
korkusu altında ve baskısı altında tutmanın 
Devlet hayatı için ciddî ve ağır sakınoaları 
vardır, bunu biliyoruz. Devletin imkânlarını 
yakınlarına yağma ettirdiği isnadı altında bu
lunan ve bunun için belgeler toplanan eski bir 
Başbakanı sorumsuz saymanın da Devlet ha
yatı için ciddî ve ağır sakıncaları vardır, bu
nu bilmiyor muyuz? Sağlam bir düşünce pren
sibi içinde ağırlık taşıyan gerçek olan iki soru
nun çözümü ne şekilde olacaktır, en doğru 
yolu nasıl bulabileceğiz? Siyasî bir heyet olan 
Yasama Organının ter hiçi, eleştirilerden uzak 

tutıılabilim mi? Eleştiri olacak diye Yasama 
Organı, tercihini adalet ölçüsünün yerine duy
gusal yapacak kuşkusu doğar mı? Bütün bun
lar söylenebilir, söylenmeyebilir de. Önemli 
olan kamuyu inandırıcı, adaleti yerine getirici, 
akılcı bir yolu seçmemizdir, seçebilmemizdir. 

Siyasî heyet olan Yasama Organı, yargı 
yetkisi niteliğindeki görevi yerine getirirken 
bugünün koşullarını; parti bağlılıklarını değil, 
adaletin gerçekleşmesi, Devletin tahriperden 
kurtulması kaygısını duyacağı ölçüde sıhhatli 
bir karar meydana gelebilir ancak. Soruştur
ma Komisyonunun görevi, bir hazırlık tahkikatı 
bir ilk tahkikatı benzeridir. Delil ve belgeler 
toplanacak TBMM. Birleşik Toplantısına bir 
öneride bulunulacaktır. Toplanan delil ve bel
gelere göre TBMM. Birleşik Toplantısı Genel 
Kurulun son tahkikatı açması yahut açmama
sını salık veriyorum diyecektir Soruş
turma; Komisyonunuz. TBMM. Genel Kuru
lu, görüşmelerden sonra; son tahkikatı açma, 
Yüce Divana sevk veya son tahkikatı açmama 
hususunda bir karar alacaktır. Son tahkikatı 
açmama kararı kesindir. Bu konudaki isnat
lardan ötürü muhatabolan Başbakan yahut 
bakan, isnadedilen suçlardan ötürü tam bir te
mize çıkma niteliğindedir. Siyasî bir heyetin 
kararı olduğu için gerçekte ise bu karar daima 
eleştiri konusu olacaktır ve devam edecektir. 
Halbuki hukuk sistemimizde kendisine suç is
nadedilen şahıs hakkında hazırlık tahkikatı 
sonunda takipsizlik ile ilk tafhkikat sonunda ve
rilen men'i muhakeme kararları kesin değildir. 
Takipsizlik kararı, belli süreler içinde davacı 
şikâyetçi tarafından itiraz üzerine tetkik ve 
karara bağlıdır. Men'i Muhakeme karan, ba
ğımsız bir sorgu yargıcı kararı olmasına rağ
men bir üst yargıcın tasdik kararma bağlıdır. 
Oysa her çeşit dava açma yolu ile son tahkikat 
açılması kararları; itiraz, tasdike ve tetkike 
bağlı değildir. Sade vatandaşlar için adaletin 
ve hukuk sistemimizin genel kuralı budur. 
Devlet işlerinin en önemlisi, içinde sınırsız yet
kiye ve tasarruflarda bulunma hakkına sahip 
başbakan ve bakanların görevleriyle ilgili suç
larından ötürü soruşturmanın kaderini siyasî 
heyet olan Yasama Organının oylarında kesin 
kilit şeklinde tespit etme, Yasama Organı üye
lerinin tercihlerini yapmada yüklendikleri so
rumluluğun yüceliğini göstermektedir. Bir sav-
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cı, bir yargıç delilleri toplamakla görevlidir. 
Kararar alabilirler, ancak delillerin takdiri yet
kili mahkemeye ait olması kesin kuralına göre 
karar verme zorunluğunu da bilirler. Delille
rin takdirinin yetkili mahkemeye aidoluşu ku
ralını görmemezlikten gelemeyiz. Vatandaşa 
uygulanan bu hukuk kuralı, Yasama Organın
da Soruşturma Komisyonu raporu görüşülür
ken Birleşik Toplantı Genel Kurulunun bu temel 
kuralı geçersiz sayması düşünülemez veya eski 
Başbakana Anayasaya aykırı düsen bir imtiyaz 
tanıyamayız. Dava açılmasını kayıtsız, açılma
ma ve takipsizliği kayda bağlayan hukuk sis
temi, kamu yararı acısından konuyu hukuk 
kuralı yapmıştır. Toplumu, kamuyu suçtan ko
ruma araçlarından biri ve amacı olan bu hukuk 
kuralı, yasama denetimi içinde görülen soruş
turmada Anayasanın ve içtüzüğün ayrıca gös
termemesi doğaldır. Yasama Organı tercihini 
bir tasdike bağlı tutması Anayasa Hukuku ge
reğidir. Ancak, Yasama Organı, bu kuralı ter
cihinde hatırlaması değil, gözden uzak tutma
ması da aklın gereğidir. Bir nüfus memurunun 
görevini kötüye kullanması veya sahte evrak 
tamziminin kamuya mazarratı ile Devletin lider 
organının başında bulunan Başbakanın görevi
ni kötüye kullanmasının mazarratı aynı ölçüde 
sayılabilir mi? ülksnin içinde bulunduğu bu
günün güç şartlarında soruşturma konusu edi
len meselenin payının derecesini bilemeyiz; ama 
payının var olduğunu da hiç kimse inkâr ede
mez. Akraba, etraf, vurgun söylentilerinden, 
iddialarından Yasama Organına getirilmesine 
değin ve belgelerin toplanmasından bugüne ka
dar geçen zaman içinde zihni faaliyetlerde işle
nen gerçek nedir sorusu üzerine; Yasama Or
ganı, Komisyonun raporunun kabulü ile hiç
bir şey yokmuş gibi güvenini kamuoyuna vere
bilecek miyiz? Bunu sanmıyorum, çünkü karşı 
oyda açıkça belirttiğimiz üzere ciddî deliller 
ve belgeler vardır. Delil ve belgelerin takdiri 
yetkisi ise, yetkili mahkemeye aittir. 

Konu üzerinde Demirel kardeşlere sağla
nan çeşitli marifetlerin açtığı derin bir yara 
vardır. Bu yara, kamu düzenini ciddî şekilde 
tehdidi altında bulundurmaktadır ve kamu dü
zenini Anayasanın siyasî, hukukî, sosyal ve 
ekonomik temel düzeninin kapsamak üzere yık
maya uğraşan çeşitli anarşik olayların, bu sui

istimallerin alabildiğine yürüdüğünü göster
melerini düşünmüyor musunuz? Sadece anarşik 
olayları önlemek, bastırmak kâfi değildir. Ka
mu düzenine musallat olan vurgunları, talan
ları da önlemek gereklidir. Vurgunların, suiis^ 
Şimallerin yeri, çeşidi ne olursa olsun yargı mer
cileri önünde hesap vermeleri mazbut ve âdil 
hukuk devleti nizamını herkesin vicdanına, gön
lüne yerleştirir ve bu anlayışı demokrasiyi sar
sıntılarından korumanın bir vasıtası yapabilir 
miyiz? Şimdi hep beraber soruşturmanın bu y'ö-
nü üzerine eğilelim. 

Bir banka şubesinde istenen kredi, şubeden 
genel müdürüne gelme, yönetim kuruluna çık
ma ve kabul işlemleri birkaç işgününde bitmesi 
tılsımının bir benzerini o banka tarihinde gö
rülüp görülmediğinin cevabı susmaktır. Bir 
bankanm, Avrupa Yatırım Bankasına kredi 
talebini gönderirken devrin başbakanının yakın 
akrabalarım belirten özel kaydm bir benzerinin 
sorusunun cevâbı susmaktır. Başından sonuna 
kadar vurgun, dikkatli planlanmıştır, özel yük-
S3!k okula yatırım indirimi, ilgili dairelerin gö
revlilerinin direnmesi üzerine cari usuller de
ğiştirilmiş, yeni prensipler konmuştur. Vurgun 
planlanması içinde gerektiğinde Devlet memur
ları resmî evraklarda sahtekârlık suçunu işle
meye mecbur edilmiştir. Azıcık kamu yararına 
dikkat gösteren, kamu görevlerine dikkat gös
terenlerinin başına dünyanın kıyametleri kopa
rılmıştır. Karşı oyda bunu açıkça belirtmiş bu
lunuyoruz. Kıyamet bir Devlet memuru için na
sıl koparılmıştır. Kamu görevlerinin en üstün
de yetkileri elinde olan eski Başbakan Demirel, 
bu vurgunların olup olmadığından habersiz gö
zükerek göreve başladıktan sonra genelge ya
yınladığı iddiası ile; şayet vurgun varsa benim
le ilgisi nedir, kendisine özgü., etrafına mazeret 
anlamında savunmada bulunmaktadır. Demirel 
biraderler, Süleyman Demirel'in Başbakan olu-< 
şunu takibeden ilk yıllarda ilk yağma teşebbüs
lerine başlarken bir C. H. P. li milletvekili Ulus 
Gazetesinde uyarıda bulunuyor, C. H. P. mil
letvekili hakkında hakaretten dolayı cezaî ta
kibat başlıyor, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması isteniyor, dosyayı Süleyman Demirel 
kendi imzası ile Meclise ssvk ediyor. Sayın De
mirel dosyayı sevk ettiğiniz takdirde kardeşle
rinizin ilk marifetleri su yüzüne çıktığı zaman, 
imzanızla Meclise gönderdiğiniz zaman nasıl 
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olur da haberiniz olmuyor? Süleyman Demirel, 
uyarıda bulunan milletvekillerinin cezaî taki
bat dosyalarını Meclise sevk ederken biraderle
rinin vurgun planlamasını önlemiş mi oluyordu, 
bunlardan haberi yok muydu? İş yerlerindeki 
adamlarını Devlet Planlama Teşkilâtının bu 
yağmaların kaynağı olan dairelerin önemli kilit 
noktalarına getirirken Sayın Demirel, vurgun
ları bu tedbirlerle mi önlüyordu? Süleyman De
mirel, «Parti içinde ve sonra kamu görevi yük
lenirken işlerini devrettiğini» ifade etmektedir; 
aslında Demirel, dört işini de biraderlerinin 
kurucusu, kendisinin de dolayısıyle payı oldu
ğu Terakki Kolektif Şirketine devrini noter ya
zısı ile istemiştir. Sayın Demirel, oysa siz bunu 
gerek komisyonda gerek burada verdiğiniz çe
şitli beyanatlarınızla «Ben bütün bu işleri tas
fiye ettim» demiştiniz; ama siz 13 Şubat 1965 
tarihinde Adalet Partisi Genel Başkanı olduk
tan sonra ilk defa Suad Hayri Ürgünlü Kabine
sinde vazife aldığınızda; «Dört noter senedi ile 
ayrı ayrı bu dairelere bu işleri bırakıyorum; 
ama hepsini Terakki Kolektif Şirketine verin» 
diye yazı yazmadınız mı? Noter senetlerinde 
belgeler meydanda. Hem diyorsunuz ki ben bun
ları tashih ettim ilgim yok, hem de notere çek
tiğiniz yazıda bu Devlet dairelerine.. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Cumhuriyet Senatosu 
Giresun Üyesi) — Yalan, yazı öyle değil. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL ŞENSOY (Ordu Milletvekili) — Yazı 
öyle değil. 

BAŞKAN — Sayın Şensoy... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu Devlet 

dairelerine «Bu işleri, Terakki Kolektife verin» 
diyorsunuz, Devlet dairelerinden ikisi, noter se
nedi ile istediğimiz bu devirlerden ikisini başka 
şirketlere Klima ve Time'ye yapıyor, birini 
doğrudan doğruya Terakki Kolektife yapıyor, 
birini de Terakki Kolektifin ortağı olan Anter 
Şirketine yapıyor. 

Süleyman Demirci'm, haberim yoktur sa
vunmasını bu gerçeklerin süzgecinden geçire
lim; hangi mantık ölçüsünde haberi yoktu de
ğil de haberi olmayabilir için inandırıcı bir ta
raf bulabiliriz, insaf ile düşünelim; Türk top
lumunun aile yapısı içinde kardeşlerinin iş ge
lişme ve fertlerinin en önemli yönlerinden ha

berdar olmayan kardeşler göstermek mümkün 
müdür? Süleyman Demirel'in bu isnatları doğ
ru olsa bile, kendisi ile irtibatı olmadığı kalka
nını dikkatle kullanmaktadır. Devlet Planlama 
Teşkilâtı Başkanlığı Başbakanlığa bağlıdır. 
Devlet Planlama Teşkilâtı Yatırımları ve ihra
catı Geliştirme Dairelerine bağlanmıştır. De
mirel biraderlerine sağlanan döviz kredileri, 
yatırım indirimleri, gümrük muafiyeti, gümrük 
taksitlendirilmesi işlemleri bu dairelerden geç
miştir. işlemlerin tümü Demirel'e bağlı, yetkili 
dairelerden sağlanmıştır. Doğrudan doğruya 
Süleyman Demircilin sorumluluğu içinde olan 
daireler bu yağmalara muhatabolmuş ve bunla
rı sağlamıştır. 

Döviz kredisi istemi, Avrupa Yatırım Ban
kasına Brüksel'e gönderildiği sırada Brüksel'de 
bulunan devrin Dışişleri Bakanı Sayın Çağla-
yangil'e dosya eki akrabalık dosyanm encamı 
sorulmuş çıkarılarak izni verilmiştir, Hükümet 
seviyesinde bu bilgi ile Süleyman Demirel'in il
gisi olmadığı ısrarının geçerliği üzerinde ciddî 
bir ışık tutmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilâtında ORMA ürün
leri işkme sanayii kesiminin yıllık programlar
da Demirel biraderlerinin taleplerine uygun ha
le gelmesi, yatırım indirimlerinde yeni pren
siplerin konması; sorumluluğun, eski Başba
kan Demirel'e aidoluşunu açıkça göstermez mi? 
Süleyman Demirel'in isnat konulanyle ilgisi, 
haberi olmadığını iddia ederken yarar konusu
nu ise şiddetle itmektedir. 

Terakki Kolektifin ortaklan arasında bulu
nan kaymbederlerinin ölümü üzerine Terakki Ko
lektifin anasözleşmesinin geçerliliği süresince 
varisleri arasında bulunan muhterem refikaları 
Terakki Koleftifin pay haklarına sahibolmuş-
tur. Terakki Kolektiften böylelikle bugüne ka
dar pay hakkını devam ettirmektedir. Bu pa
yın resmî işlemlerini yürütme işi kardeşlerine 
verilmiştir. Hukukî bir durum noterce meydana 
getirilmiş ve Ticaret Siciline kaydedilmiştir. Hu
kukî muteberliği noter işlemi ile Ticaret Sici
linde tespit edilerek yeni bir işleme değin tam 
olan bu mukavelename gerçek olarak şu anda 
durmaktadır. 

Maliye hesap uzmanı marifeti ile geçen ay 
yaptırılan tetkikde; son yıllara kadar hesap iş
lemleri refikaları adına görülmektedir. Sü-
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leyman Demirerin işlemin tamamen devretti
ği söylentisi ile iki şirketin gelir durumunu bi
raz önce ifade ettim. Yatırımları teşvik tedbir
lerini uygulayan daire Sayın Demirel'e bağlı
dır. Bu dairelerin politikasını kendisi yürütür, 
sorumluluğu hukukî şekli ile kendisine bağlı
dır. Kardeşlerinin marifetleri yasama dokunul
mazlığı dosyası ile resmen bilgisine ulaşmıştır. 
Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdindeki bü
yükelçilik, Smayi Kalkınma Bankasının akra
balık dosyasını Dışişleri Bakanının izni ile çı
karmıştır, konu hükümet seviyesinde resmen 
(bilgisi içindedir. Kayınpederinden intikal eden 
pay, sözü edilen şirketlerde devam etmektedir. 

'Bu kesin deliller ve belgeler karşısında, hiç* 
bir delil ve hiç belge yokmuş gibi, son tahkika
tı açmama önerisinde bulunan Komisyonun 
Adalet Partisi çoğunluğunun görüşünün ne öl-
ç>J.e objektif olduğunu, gösterme yönünde il
ginç bir örnek de vermek yerinde olacaktır : 

Demirel kardeşlerden birinin, yatırım indi
rimi hesabını inceleyen uzmana, Komisyon Baş
kanı hiddetini saklayamamıştır. Tanık, kamu 
görevlisini" - Komisyon raporunda vardır, cüm
le aynen - «yıkıcı faaliyetlere katıldı, isnadıyle 
hakkında ilgili mercilerde soruşturma yapılma
sı gereğini öngörmektedir. Resmî evrakta sah
tekârlık suçunu Demirel kardeşlerin birinin ya
ran için işleyen banka mensupları hakkında 
- biraz önce azlık izahatını da verdim - Müfet
tiş raporunun suçun kesin olarak tespit etmesi
ne ve Teftiş Kurulunun resmî evrakta sahtekâr
lık suçu olarak onaylamasına rağmen, Komis
yon Başkanı ve çoğunluktaki kıymetli arkadaş
larımız, «umumî muamele hatalan olarak» gör
mekte ve size takdim etmektedirler. Bu aşın 
tezat, günümüzün acı gerçeğidir. Tekrar ediyo
rum : Bu aşırı tezat, günümüzün çok acı gerçe
ğidir. Üzerinde ibretle durulacak sorun, işte 
buradadır. 

•Peşin yargı değerlerine sahibolarak, ülkenin 
kaderiyle ilgili en önemli konuları, belli bir an
layış ölçüsünde tutmak, bunun üstüne çıkama
mak... 

ıSüleyman Demirerin ORMA ve özel Yük
seliş Koleji konusunda görevini kötüye kullan
madığı görüşünü' savunan Komisyon çoğunlu
ğu, mevcut belge ve delilleri takdir yetkisine 
sahibolduklarmı, sanabilirler. Arkadaşlarımız, 

i kendilerini bir sorgu yargıcı bir Cumhuriyet 
savcısı, yargı yetkilerinin üstünde bir ceza mah
kemesi ayarınca sayabilirler ve bu yetkileri 
kendilerinde görebilirler. 

Komisyon bir tavsiyede bulunuyor : «Son 
tahkikat açılmasın.» Buna «hayır» diyorum. 
Kıymetli arkadaşlarımın bu tavsiyesine ben 
«hayır» diyorum. Bu öneriye «hayır» demek; 
insanı en azından, birbirini veya birçok kimse
yi hayal kınklığma uğratmanın tatsız bir şey 
olduğunu da biliyorum. Böylesine bir «hayır» 
deyişin, «hayır» diyememe durumundaki insan 
duygularına karşı, insancıl sayılmayacağını da 
bilirim. 

Cümleyi tekrar okuyorum : 
HİLMİ BlÇER (Sinop Milletvekili) — An

laşıldı, bir daha okuma. 

fSIRRI ATALAY (Devamla) — Buna «ha
yır» diyorum. Bu öneriye «hayır» demek, insa
nı en azından birini veya birçok kimseyi hayal 
kınklığma uğratmanın tatsız bir şey olduğunu 
da biliyorum. Böylesine bir «hayır» deyişin, 
«hayır» diyememe durumundaki insan duygula
rına karşı, insancıl sayılmayacağını da bilirim. 
Ama hukuk kurallarına bağlı olmak zorunda
yız-

Kamu hayatında müeyyideye dayanan bir 
otorite kurmanın gereği vardır. Kamu haya
tında hukuk kurallarının işleyeceğine inancın, 
inançların artmasının gereği yardır. «Beklenen 
tepkiler kuralı» nı yüreklerde duymalıyız, işle
nen suçların, keyfî davranışların mutlaka bir 
müeyyidesi olacağı, güvence şeklinde herkese, 
her yerde yerleşmelidir. 

Toplanan delil ve belgeleri yokmuş, olmamış 
I farzetmenin, yetkimiz olduğunu siyasî bir ter-
I cih olarak kabul etsek, adalete olan saygımı

zı hangi ölçüde yerine getireceğiz, kıymetli ar-
kadaşlanm. 

Saygılar sunanm. (C. H. P. ve D. P. sıra-
I larından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sa
yın Kubilay Imer bir önerge vererek, «içtüzü-

I ğün 85 nci maddesi gereğince, konuşmaların 
aleyhte, lehte ve üzerinde sırasına göre yapıl
masını» istiyor. 

içtüzüğün 85 nci maddesi, önergenin tam 
I tersinedir : «Lehte, aleyhte ve hakkında görüş-
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mek teklif edilirse, Heyeti Umumiyece takar
rür eder. 

önergeyi okuyup, oylarınıza, yani o şekil
de düzelterek oylarınıza arz edeceğim : 

«Görüşülmekte olan Soruşturma konusun
da, raporun tanzim tarzına göre, en aykırıdan 
başlamak üzere, aleyhte, üzerinde ve lehinde sı-
rasiyle söz verilmesi gerektiği kanaatiyle bu hu
susu arz ve teklif ederim.» 

Arz ediyorum : İçtüzüğün 85 nci maddesi 
önergenin tam aksinedir; lehte, aleyhte, üze
rinde sırayla konuşulur. 

Böyle münavebe ile konuşma hususunu, Sa
yın Kubilay İmer teklif etmektedir. 

NEJAT SARLICALI (C. Senatosu Balıkesir 
Üyesi) — Başkanlığın tasarrufu dahilindedir. 

BAŞKAN — Hayır efendim; İçtüzüğümüz 
«takarrür eder» der. İçtüzük maddesini okuya
yım Sayın Sarlıcalı. 

«Madde 85. — ...Heyet isterse, müzakere 
olunan meselelerin lehinde, aleyhinde, hakkın
da, münavebe ile söz söylemek takarrür eder. 

Reis, söz alanların isimlerini sıra ile heyete 
bildirir.» Onu arz ettim, tekrar arz edip sora
cağım. 

ı«...Encümen veya parti grubu - burada grup 
bahis mevzuu değildir - söz istediklerinde, en
cümen reisi veya mazbata muharrirleri ile grup 
reisi veya sözcüleri sıraya bağlı değildirler.» 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge ka
bul edilmedi efendim. 

!Söz sırası Sayın Orhan Cemal Fersoy'dadır 
efendim. 

FERDA GÜLEY (Ordu Milletvekili) — Sa
yın Başkan, buradan bir maruzatta bulunma
ma müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Sayın hatip bir dakika efen
dim. Buyurunuz Sayın Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu Milletvekili) — Bu 
takriri oyladınız ve reddedildi. Yeterlik meka
nizması kaç kişide işleyecektir? İki lehte, iki 
aleyhte ve iki de üzerinde konuşulmadan, bir 
konunun yeterliği oylanamaz. Bu mekanizmayı 
nasıl işleteceksiniz? (D. P. sıralarından, «Onu 
çoktan tespit etmişler» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim arz edeyim : 
Şu anda elimize gelmiş bir yeterlik önergesi 

yok. Ama, yeterlik önergesi geldiği zaman, bu 

Meclisteki bütün tatbikat - biliyorsunuz ki - 6 
kişi konuşmaktadır. Aslında... 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— Sayın Başkan, bu hususta açıklama yapma
ma müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Arz edeyim, siz buyurdunuz; 
beni de lütfen bir iki dakika dinleyiniz. 

Aslında, 6 kişinin konuşmasına dair, İçtüzü
ğümüzde şart getiren bir hüküm olmamakla be
raber; eğer Heyet İçtüzüğün 85 nci maddesine 
göre «münavebe ile söz sırasının kabulünü ta
karrür ettirir» ise, yani kararlaştırır ise, işte 
o haldedir ki, iki lehte, iki aleyhte, iki de üze
rinde hatip iradı kelâm etmedikçe - İçtüzükte
ki tabiri arz ediyorum, yeterlik önergesi hak
kında muamele yapılamaz. 

Binaenaleyh, şu anda öyle bir durum yok
tur. Ordan ona.atıf yaparak, bu İçtüzüğün tat
bik edildiği yılların başından bugüne kadar, 
6 sayın üye konuşmadan yeterlik önergesi mu
ameleye konulmamıştır. Esas budur efendim, 
arz; ediyorum. 

iSaym Cemal Fersoy, buyurunuz. 
ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul Mil

letvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri, sevgili arkadaş
larım. 

Yıllardan beri üzerinde büyük spekülâs
yon yapılan ve nihayet tarafımızdan da kabul 
edilmek suretiyle Meclis Tahkikatı konusu ha
line getirilen meselenin, millî iradeye iktiran, 
yani karar safhasına gelmiş bulunmaktayız. 

'Burada Yüce Meclis, istisnai bir kazai gö
rev yerine getirecektir. Gerçekten, «Teşriî Tah
kikat, Anket Parlamenter», millî meclislerin 
uzun seneler mücadelelerinden sonra iktisabet-
tikleri büyük ve kutsal bir haktır, öncelikle 
teşriî tahkikat, İngiltere tarihinde görülmüştür. 
Gerçekten ingiltere'nin «şu anayasadır», diye 
gösterilecek, yazılı mevzu hukuku yoktur; ama 
gelenekler mevcuttur ve bu geleneklere göre, 
İngiliz Parlamentosu o hakkını mütemadiyen 
ve ehliyetle kullanagelmiştir. 1875 tarihlerin-' 
den bu yana da, millî meclislerde bilhassa Fran
sız Millî Meclisinde bu hakkı kullanmışlardır. 
Bizim tarihimizde ise, çok partili siyasî hayata 
intikalden sonra; «Tahkikat Komisyonu» diye 
adlandırıp ve Adalet Divanında dava konusu 
yapılacak derecelerde teşriî tahkikat meselesi, 
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bizim de aktüel mevzu hukukumuzda önemli 
bir yer almıştır. 

Kurduğumuz 9/16 sayılı Tahkikat Komis
yonu, 4 ay süre ile muntazam bir çalışma içeri
sinde bulunmuş; 2 200 sayfayı tutan zabıtla 
62 tanığın ifadesini mahallinde arama, araştır
ma ve inceleme suretiyle büyük bir hamub tu
tan külliyet ile Yüce Meclisin huzuruna gel
miştir. Açıklıkla ifade etmek mümkündür ki; 
bu Tahkikat Komisyonu kadar ciddî ve her şe
yin derinine, köküne inmek suretiyle çalışma 
gösteren bir tahkikat komisyonu, bizim tarihi
mizde olmadığı gibi. 

VEDAT ÖNSAL (Sakarya Milletvekili) — 
Dünya tarihinde de.. (D. P. sıralarından gülüş
meler) . 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Benim bildiğim kadanyle, dünya tarihinde de 
mevcudoîmamak icabeder. 

Komisyon 4 aylık mesaisi süresinde, 62 şahi
di dinleyip, hepsini harfiyen zabta aldıktan 
sonra, Sayın Atalay'ı dinlediğimiz ve onun fi
kirlerini değerlendirdiğimiz takdirde; Sayın 
Atalay'ı Komisyon dışı bir üye, hâlâ ve hâlâ dı-
şardaki rivayetlere veyahut ta batmî maksat
larını ortaya koyan insandan öteye telâkki et
mek mümkün olmadığı gibi; hayret ve dehşete 
kapılmamak ta mümkün olmuyor aziz arkadaş
larım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Hukuk ceza usulünde, hukuk metodolojisin
de, tahkikat; sadece suçu ve suçluyu bulmak 
değildir. Tahkikat, soruşturma; hakikate ulaş
mak, gerçeği bulmak anlammadır. Bu durumda, 
iddia ve müdafaa, soruşturmada eşdeğerdir. 
Eğer Sayın Atalay'ın mantığını bu hadisede 
tatbik eder isek, kendi mantığı ile kendisine ce
vap vermek gerekir ise; kendisinin fikir ve mü
talaalarının ve kanaatlerinin suç olduğunu, suç
luluk iddiası içerisinde bulunduğunu delillere 
istinadettirmediği takdirde, bu mantık muallâk
ta kalır vs iftira olarak tavsif edilir. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım; öncelikle «Karşı oy 
yazısı» dan, «muhalefet şerhi»nden muvzua gir
mek istiyorum : 

Karşı oy yazısının hemen giriş kısmında de
niliyor ki; «A, P. li üyeler komisyonda mutlak 
çoğunluğu sağlamışlardır. Bu suretle soruştur
manın sonucu garantiye alınmıştır.» 

Değerli arkadaşlarım; soruşturmanın sonu
cu peşinen garantiye alınmış ise; 2 200 sayfa 
zabıt tutarınca soruşturma yapmaya, 62 tanık 
dinlemeye, Sınaî Kalkınma Bankasının defter
lerini incelemeye, İsparta'da Tapu Dairesine 
kadar gitmeye, Ankara Çankaya Vergi Dairesi 
Müdürünü dinlemeye ne lüzum ve hacet vardı? 
Mademki karar ortada, mademki garantiye 
alınmıştır sonuç, neye böyle küfe ile evrakla 
buraya gelinmek icabederdi? O halde Soruştur
ma Komisyonu mutlak bir samimiyet ve taraf
sızlık içerisinde çalışmıştır. Bunu söyleyebilmek 
ivin, geceyi gündüze katmak suretiyle meraklı 
olan arkadaşlarımızın şu evrakı okuması lâzım
dır. Naçiz arkadaşınız başından sonuna kadar 
bir harf kaçırmaksızm, üyeler arasındaki usul 
tartışmaları da dahil olmak suretiyle bu evra
kı okuduktan sonra huzurunuza geldi. Bu hu
zura geliş, beyanı uzun sürdüreceğim kanaatini 
uyandırmasın. İşte şimdi ben kanaatin kesin sa
hibiyim. Olayın hiçbir safhasında, hiçbir halin
de Saym Atalay'ın anlattığı gibi ve mahiyette 
bir suçluluk hali mevcut değildir arkadaşlar. 
İnsan, vicdanını bir tarafa bırakmak suretiyle 
bazı mütalaalarda bulunabilir. Ama, hiç olmaz
sa aklının ve irfanının kendisine rehber edil
mesini de istemek bizim hakkımızdır. 

Sayın üyeler, Adalet Partisi mensubu ko
misyon üyelerinin önyargı sahibi oldukları or
taya konulmuştur. Ben Saym Atalay'ın da ön
yargı sahibi olduğunu iddia edersem, bu mese
leyi nasıl çözümleriz? Bunun ölçüsü nedir? Bi
ze bunun ölçüsünü koymak mümkün olacakını? 
işte ben açıkça söylüyorum; ispatına ait delil
lere de sahibim, Sayın Atalay önyargı, peşin 
hüküm sahibi olmak suretiyle suçlama ve iftira 
içjn ortaya çıkmıştır. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Çoğunluk reyine itibar etmemek, çoğunluğu 
kötü göstermek, kendi ilkeleriyle, kendi bulun
duğu görevde ters düşmek olur. 

Bir hafta önce Cumhuriyet Halk Partisinin 
kurultayı oldu. Bu kurultayda... 

BAŞKAN — Saym Cemal Fersoy, raporun 
dışına çıkmanıza müsaade etmeyeceğim. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Tamamen rapor içerisindeyim. Saym Başkanım, 
tamamen rapor içindeyim. Rapor içindeyim. Bir 
fikri izah etmek için söylüyorum, Sayın Başka-
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mm; ne kurultayın kritiğini yapacağım, ne şu 
veya bu neticeyi verdiğini ifade edeceğim. Oy
lamanın mukaddes olduğunu, ona riayet edil
mesi gerektiğini ona saygı gösterilmesi gerek
tiğini ve Sayın Atalay'ın buna saygılı olduğunu 
ispat etmek için konuşuyorum. Karşı oy yazı
sında; çoğunluğun oyları gayrı muteber, ço
ğunluğun işaretleri, el kaldırmaları gayrı mu
teber, azınlığın parmakları ise altından gösteril
mek isteniyor. Böyle şey yok. Hukuk düzenini 
olduğu gibi ortaya koymamız lâzım. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin Kurulta
yında, hem de demokratik bir şekilde, hem de 

ortaya zaman zaman siyasî edebiyatımızda şa
ka ve alay konusu yapılan, «sandıksal demok
rasi» adıyla söylenen «sandık» geldi. Gizli oy
lama ile kurultay başkanını seçti. Sandığa gi
ren çoğunluk oyları, sandıktan başkan olarak 
çıktı. Meşru oldu, kurultayın başına oturdu. 
Sandıktan azınlık olarak çıkan oy; Sayın Hü-
dai Oral, benim de adım sandıktan çıktı deyip 
Sayın Sırrı Atalay'ın yanma «Ben de başka
nım» diye oturabildi mi? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Şu hale göre, karşı oy yazı
sının inançtan yoksun olduğunu, demokratik 
anlamda değer ifade etmediğini, hukukî yö
nünden ise hiçbir manada itibara şayan ol
madığını vicdan huzuru içerisinde söylemek 
mümkündür. Sureti haktan görünmekle ha
diseleri, biraz sonra bende mevcudolan belge
leri okumak suretiyle değerlendirdiğim zaman, 
kimin ne mahiyette, hangi planda, hangi fik
rin sahibi olarak hareket ettiğinin ispatını 
biz de ortaya koyacağız. Bazı belgelerin bazı va
kaların bir tarafını almak, öbür tarafını bırak
mak suretiyle hareket ederseniz, buna «Taraf
sız hareket ediyorum, vicdanımın ve hukukun 
gösterdiği yolda gidiyorum» denmez. Buna iti
bar edilmez. 

Şimdi, bir şüphe vardır : Şüphe meşrudur. 
Şüphenin meşriyeti üzerinde münakaşa açıl
maz. Şüphe ilmin kaynağıdır. Şüphe olmazsa, 
ilim olmaz. Şüphe olmazsa, soruşturma ve mu
hakeme olmaz. Ama, şüphesiz vehme inkılâ-
bettiği zaman vehim ile amel edilmez. Vehmin 
yeri akıl hastanesidir. Vehmin ileri derecesi 
akıl hastanesidir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Kimseyi meşru şüphesinden dolayı töhmet-
lendirmiyoruz. Vehmin de dereceleri vardır. 
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Vehim, deliliğe ulaştığı zaman akıl hastanesi
ne gönderilebildiği gibi, vehim kasıtla mülem
ma olduğu takdirde, bilhassa memleket ve si
yaset hayatına karıştırıldığı takdirde felâket
lerin de kaynağı olur Devlet hayatında ara
nan, aslen aranan ciddiyet ve samimiyettir. Po
litikayı yapmak kolaydır, kolay zannedenler 
için kolaydır arkadaşlar. Aslında politika zor
dur; ilim, irfan, fazilet ve ahlâk ister. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) Dürüstlük ister... 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Şimdi, nasıl Cumhuriyet Halk Partisinin 
Yüce Kurultayında sadır olan karar, Cumhuri
yet Halk Partililerin iradesi olarak makbul, mu
teber ve yürürlüğe girmiş ise; millî iradenin 
temsilcisi bulunan ve şüphesiz siyasî partilerin 
iradelerinin kat kat üstünde ve her halde en 
mukaddesi bulunan, millî iradenin üzerine pe
şinen toz kondurma gayretleri rejimimiz için 
devam etmekte bulunan tehlikenin devamını 
arzu etmekten öteye ve başka türlü bir tefsire 
tabi tutulamaz arkadaşlarım. 

Bu genel görüşlerimden sonra, karşı oy ya
zısının zihniyeti üzerinde de durmak istiyo
rum. Sayın Atalay, iddiayı izah ettibr, onda 
mutabakım. izah edilmiş tarzı ile, takrir tarzı 
ile mutabıkım. Yalnız o iddiaya karşı oy ya
zısında sadakat gösterilmemiştir. Sayın Atalay 
yazılı ve irticalî beyanatında nezaket dışı, ne-
zahet dışı telâkki ettiğim kelimeleri görmemez-
likten gelmek suretiyle; - Çünkü bizim siyasî 
terbiye ve nazaketimiz aynı üslûbu, aynı elfa-
zı kullanmaya müsait değildir. - yazdığı karşı 
oy yazısında da itina ile kaçtığını görüyoruz. 
Yazdığı karşı oy yazısını, muhalefet şerhi
ni, onlar yazılmış okur görürsün, cevapsız 
bırakamayız. Bu kargı oy yazısı, bu muha
lefet şerhi bir zihniyetin ifadesidir. Burada 
suç, burada suçluluk Sayın Demirci'm üzerin
den kaydırılmış, Adalet Partisinin üzerine te-
veccüt etmiştir. Burada suçluluk ve töhmet bir 
felsefenin üzerine töhmet haline getirilmiş
tir. Değerli arkadaşlarım, hiçbir Türk vatan
daşını, Anayasa haklarını kullanmaktan hiç 
kimsenin men'e hakkı yoktur. Şuna veya buna 
intisabı bir insanın haklarını istimale engel 
olarak mütalâa edilemez. Herkes Anayasa
da yazılı olan haklarını, Anayasada mev-
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cudolduğu şekliyle ve tarzında istimal edecek
tir. Burada sayın komisyona bir tenkidimi 
tevcih etmek isterim. Sayın komisyon, değer
li ve gayretli mesaisi içerisinde Anayasal hak
ların ötesine de geçmek suretiyle çok derinle
mesine bir araştırmaya gitmiştir. Bunu bana 
tatbik etmiş olsalar idi, ben o Soruşturma Ko
misyonuna kapımı kapardım arkadaşlar. Hakla
rımı istimal edileceği seviyede ve derecede 
kullanılmasını isterim. Ama, öylesine bir taz
yik, öylesine bir baskı, öylesine bir soruştur
ma usulü ki, zabıtları okuduğunuz zaman göre
ceksiniz, saatlerce devam eden usul müzake
releri... Peşinen hükmünü verdiği töhmeti al
tında bulunan komisyon, sonucu peşinen garan
ti edilmiş olduğu ifade edilen komisyon, derin 
bir müsamaha içerisinde, zaman zaman usul 
hukukunun teminat altına aldığı haklarım öte
sine geçmek suretiyle bilmem neredeki elma 
satışından, bilmem neredeki su sayacına ka
dar meseleyi götürmek zaruretinde bırakılmış, 
mecburiyetinde bırakılmış. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Cumhuriyet iSenatosu 
Giresun Üyesi) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Ama, bu raporun yalnızca muhalefet şerhi, 
karşı oy yazısı tarihe geçecek değildir. Bu ra
porun gerçekleri ortaya koyan ve mütevazi bir 
lisan ile çok mütevaziane bir lisan ile değerlen
dirilen, hukuk üslubu içerisinde, hukuk ahlâ-
kiyatı içerisinde olayları değerlendiren kısmı 
her halde değerli bir vesika olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tarihine ve hukuk 
edebiyatına geçecektir arkadaşlar. Kötü be
yanlar, kötü lisan, kötü elfaz tarihte kötü ola
rak anılır arkadaşlar. 

Karşı oy yazısı, muhalefet şerhi, özet ola
rak ifade edilmek lâzımgelirse, kurun-i vustai 
bir teşhir usulünün tatbikatıdır arkadaşlar. Bu 
kurun-i vustai teşhir usulüne Yüce Meclis iti
bar etmeyecektir. 

Şimdi, karşı oy yazısında, «Her taşın altın
dan bir yolsuzluk, bir vurgun» başlığını taşı
yan bir kısım var. Burası, bu kısmın komisyo
na verilen yetki ile tahkikat mevzuu konusu ile 
zerrece alâkası yoktur. Bu doğrudan idogruya 
Adalet Partisinin Anayasa çizgisi içerisinde de
ğerlendirdiği felsefesine karşıdır. Karma eko-

j nomi, tatbikat ve planına karşıdır. Vatandaş
ları serbest teşebbüs şevkinden uzaklaştırmak, 
mütemadi töhmet altında bırakmak suretiyle 
onların memleket kalkınmasına katkıda bulun
masına karşı çıkmak suretiyle bezdirmek ve bu 
suretle de tasmim edilen sosyalist düzene doğ
ru memleketi kaydırma gayesi bu karşı oy ya
zısında kendisini açıkça göstermektedir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri,) Biz, T. C. K. nun 
240 ncı maddesine göre suça mevzu fiil ve suç
lu mu arıyoruz? Yoksa,- kendi felsefemizi or
taya koyacak ve bunu yayacak yer ve zemin mi 
arıyoruz? Bunun üzerinde hassasiyetle dur
ması lâzımdır arkadaşlarımızın ve Yüce Mec-

I lisin. A. P. ortaya koyduğu plan ve bunun 
tatbikatıyle elde «dilen neticelerle ortada ve 
meydandadır. Bir 12 Marta rağmen, 12 Martın 
ötesindeki günler, A. P. felsefesinin ve ekono
mik politikasının başarıya ulaşmasının neticei 
tabiiyesi olarak siyasî ve ekonomik hayatımız 
ayaktadır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri) Burada bunun karşısına çıkmak suretiyle 
hukuk yapılmak değil, doğrudan doğruya po
litika yapılmak istenmektedir. 

Ceza mevzuatımızda bir 240 ncı madde 
var; «Memuriyet vazifesini kötüye kullanma.» 
Vazife suiistimali olarak adlandırılır. Bütün 
olayları bu siyasî açıdan değil, doğrudan doğ
ruya Türk Ceza Kanununun hükümleri arasın
da araştırmak, her olayı 240 ncı maddeye gö
re failine muzaf kılacak şekilde değerlendirmek 
lâzım. Komisyon bunu yapmış; ne söylenmiş-
se üstüne gitmiş. Ümidederim Komisyon Söz
cüsü bütün belgeleriyle meseleyi ortaya koya
caktır. Ama rapor, hiç bir şey söylenmese da
hi rapor, bütün tereddütlerin cevabını verip, 
hakikatleri ortaya çıkaracak nitelikte ve de
ğerdedir. 

240 ncı maddeye göre evvelâ kanuna aykı
rı bir fiil olacak. Bu kanuna aykırı fiilî ika 
edenin vezifei memuriyetine dahil olacak. Bu 
suiistimal hali sübut bulmadığı takdirde, mün
ferit vakaları yan yana getirmek suretiyle suç 
varmışcasma başka tavsiflere kaymak ve kaç
mak suretiyle beyanda bulunmak hukukî değil 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin istisnaî, 
kazaî görevi içerisinde değildir. Ona ait söy
lenecek yer var. O, siyasî münakaşaları müza-

I kere yaptığımız zaman bu kürsü o beyanlara 
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müsaittir. Ama böyle bir tahkikat meselesin
de ,böyle bir tahkikat konusunda hukuk dışı 
beyanda bulunmak doğrudan doğruya tahkika
tın, teşri tahkikatının ne demek olduğunu an
lamamak anlamına gelir. 

Şimdi, mütemadiyen karşı oy yazısında ya
pılan politikada, ıSaym Demirel'in en yakınla
rı tarafından, zamanında mütemadiyen ikaz 
edilmiş olmasına rağmen, hal ve etvarını de
ğiştirmemiş bulunmasının da dikkati calip gö
rüldüğü ifade edilmiştir. 

«1967lerde en yakınları tarafından ikaz 
edilmiştir, buna rağmen tutumunu ve davra
nışım değiştirmemiştir» denilmektedir. 

Ben, 8 Aralık 1970 günlük Hürriyet Gaze
tesi ile 8 Kasım 1970 günlü Hürriyet Gazete
sinde adlan geçen zevatın Sayın Demirel'in en 
yakını olup olmadığını ifadeye yetkili değilim. 
«En yakınlık» iddiasında bulunan ile en yakın 
olduğu ifade edilen Sayın D emir el bu mesele
yi aralannda çözümlerler. Ancak, 1967 tari
hinden itibaren ikaz edildiği ifade edilen ya
zıda, «Devlet hayatına yalanı Demirel getirdi» 
başlığı var. Ne zaman söylenmiş? 8 Kasım 
1970. «Daha Önce söylemiştim» beyanı ne olur? 
Şeyhin kerameti kendinden menkul... Madem 
ki her fiilin ispatını, delilini istiyorsunuz, 
1967 senesinde bu lafları söylediğini de beyan 
sahibi ispat eder. Ama 1970 senesinde böyle 
söylemiştim der iseniz bu bizde eski bir hasta
lıktır; arabanın tekerleği kırıldıktan sonra yol 
göstermeye benzer, bu. Mütemadiyen söyle
nir; olaylar cereyan ettikten sonra «Ben zaten 
söylemiştim, aslını faslını biliyordum ama 
dinlettdremedim» denir. Halbuki, aslında o teh
likeli yola gitmek için adamlan itmişler dur
muşlardır, sonradan da hemen vaziyet değişin
ce «Ben bilerek söylemiştim»... Bu, şeyhün ke
rameti kendinden menkul mahiyetindedir. 

İBir diğeri, «Demirel, kardeşleri için nüfuz 
kullandı». Burada da bu yazılı. 1967 senesin
de ikazdan söz eder. Bu sayın beyanat sahibi 
Yüce Meclisimizde bulunmadığı için fazla eleş
tiriye tabi tutmak istemiyorum ama, beyanat 
yine kendinden menkul. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Devlet adam
larımızı yiyip bitirmek, yerine yenilerini ika
me etmek değil, yerine aşınmış olanlarım ko
yup, tesanüt içinde, birlik içerisinde bulunan 

I teşekkülleri parçalamak, yeni bir : oyıüı, yeni 
bir düzen değildir. A. P. bunca zaman içerisin
deki mücadelesinde ve 12 Mart sonrasında en 
faziletli imtihanı vermiş, başmı baş olarak ta
nımış ve bunun faziletli bir hareket bulun
duğu da siyasî tarihimize böylece tescil edil
miştir. 

SÜLEYMAN ÇÎLOĞLU (Antalya Milletve
kili) — Hadi canım sende.. 

ORHAN OEMAL FE.RSOY (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, zabıtlar itibariyle, bazı 
sataşmalar zabıtlara geçmekte ve bunlara kür
süden konuşan hatipler de cevap vermek su
retiyle bir nevi zabıt itmamına gidilmektedir. 
Yüce Başkanlık böyle bir usulün mevcut bu
lunmadığını mütemadiyen söylediği için ve 
ben de bu usulü, hukuku aynen kabul ettiğim 
için, sataşmalara ve laf atmalara sureti kati-
yede cevap verecek değilim. Gerektiği halde 
Yüce Başkan tedbirini ittihaz eder ama, ben de 
zabıtları itmam için şunu söyleyeyim ki, zabıt 
arasına giren bütün sataşmalar, laf atmalann 
cevabı konuşmanın genel çerçevesi içerisinde 
mevcuttur. Bunu böylece tasrih etmeyi zarurî 
gördüm. Kendime ait konuşmalan okuduğum 
zaman böyle bir noksanı bıraktığımı anladım, 
o itibarla peşinen sataşmaların muhatabı olma
dığımı, benim beyanlarımın şerhe ve lâyihaya 
ihtiyacı bulunmadığını, ayraca değerli milletve
killerinin ve senatörlerin dip notu ekleme zah
metinde bulunmamasını istirham ederim. 

Şimdi, burada plan üzerinde, plana aylak
lık üzerinde, maddî vakıalar üzerinde bazı ko
nuşmalar oldu. Askerlikte bir kural vardır: Ha
ritayı iyi okumak. Kurmaylan iyi harita oku
yor diye değerlendirirler ve methü sena eder
ler. Tarihimizde, filhal en iyi harita okuyup de
ğerlendiren kişi olarak, yakın tarihiminzde, 
Fahrettin Altay'ı göstermektedirler. Harita oku
mak, haritanın üzerine bakıp da efendim itiba-
n istihracetmek değildir. Planı okumak da 
böyledir. Planı okumak da, harita okumak ve 
haritayı değerlendirmek gibidir. Planın 75 nci 
sayfasını açıp da bir tarafını okursanız o plan
dan hiçbir şey anlamazsınız. 86 ncı sayfaya bağ
lı 7 numaralı cetveli okursanız plan size hiç
bir şek söylemez. Plan, bir strateji ve hedefler 
manzumesidir. Bunun değerlendirmesi planın 
stratejisinde ve hedeflerinde vardır. 
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Bizim planımız tamamen Anayasaya dayal, 
Anayasanın felsefesine müstenit bir plandır. 
Planı değerlendirirken bir taraftan da T. C. 
Anayasasını gözden uzak bırakmayacaksınız. 
T. ö. Anayasası karma ekonomi düzenini getir
miştir. O halde bu Anayasaya dayalı olan plan 
da karma ekonomi düzeni içerisinde tanzim edi
lecektir. öngörülen hedefler vardır, yan gö
rülen hedefler vardır. Ama kamu yatırımlarıy
la özel yatırımların teşviki dengeli bir şekilde 
yürtülmüş ve yönetilmiştir. 

Deniyor ki, «Sayın Demirel kardeşlerine 
tercihte bulunulmak suretiyle, süratli muame
le yapılmak suretiyle iltimas edilmiştir.» 

Değerli arkadaşlarım, ben hiçbir kitapta, 
hiçbir kanunda süratli muameleden dolayı töh
mete raslamadım. istediğimiz sürattir. Bunun 
mevzuatımızın herhangi bir köşesinde ve ya
nında suç olarak kayıtlı olduğunu göstermek 
mümkün değildir; bu, işin politikasını yapmak
tır. Ama insan öylesine inanıyor ve kendisini 
konuşmaya kaptırıyor ki; zannediyorsanız ki 
sayın hatibin söyledikleri mahzı hakikat, bun
lar sübut bulmuştur; o halde suç ve suçluluk 
hali de mevcuttur. Halbuki, kendi muhalefet 
şerhini İsrar ile okuyup izah yerine, yedi say
fa öbür tarafa gitse görecektir ki, verilen teş
vik belgelerinin hangi tarihlerde, ne suretle, 
ne kadar zaman beklemek suretiyle verildiği
nin listesini Komisyon zahmet etmek suretiy
le oraya koymuş. «Ziraat Bankasında 4 800 000 
lira sahte evrak tanzimi suretiyle belge alına
rak, evrak üzerinde sahtekârlık yapılmış. 

Dehşetengiz bir şey, insan dinlediği zaman. 
Rakam sıhhatli. Bir doğru tarafı 4 800 000 li
ra, bir kâğıt alınmış; doğru. 

Ticaret hukukumuza göre bir anonim şir
ket kuruluyor. «Halka açık olduğu şüpheli.» E, 
beşyüz küsur ortağının mevcudiyetini ilân et
tiler. 

SAMİ ARSLAN (Denizli Milletvekili) — Ne 
zaman? 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
«Daha isteyen varsa katılsın» dediler. Gazete
lerde ilân yapıldı, kaç ortağın katıldığı bildi
rildi. Hâlâ bir anonim şirket 500 ortağın katıl
ması seviyelerine yükseldiği halde halka açık 
anonim şirket telâkki edilmezse zaten hal
ka açık anonim şirket bulamazsınız Türki-
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ye'de. Bir anonim şirket kuruluşudur, bu. Tat
bikatın içinde bulunanlar gayet iyi bilirler ki, 
anonim şirketlerin şirketler hukukuna göre 
Türk Ticaret Hukukuna göre % 25 sermayesi 
şirketin kuruluş an ve zamanına, tasdik zama
nına kadar, usulen bir bankada bloke edilir. 
Bu bloke muamelesi sonunda 4 800 000 lira ne 
olur, bankada mı kalır?... Kurulmuş bulunan 
tüzel kişiliğe intikal eder. Sözü edilen 4 800 000 
lira, şahıs sermayesinden tüzel kişiliğe intikal 
eden kendi paralan. Bunu, genellikle tatbika
tımızda anonim şirket kuruluşu muamelesi ve 
hukuku ile meşgul olmayanlar bilmezler, bil
memekte de mazurludur. Çünkü, anonim şir
ket günaşırı kurulan bir müessese değildir. 
Önemli bir hadisedir, muhkem hukuk bilgisi-

ı ni icabettirir. A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri.) 

Şimdi, arkadaşlarımız dinlediği zaman 
4 800 000 liralık sahte evraka müsteniden bir 
muamele var zannediyorlar. 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt Milletvekili) — Şev
ket Demirel'den bahsetmeyecek misin? 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Sözümde duruyorum, sözümde duruyorum. 

Bu muameleyi Komisyon değerlendirmiş, 
gitmiş yerinde görmüş, gizli kapaklı bir şey de 
değil. Korkulacak, çekinilecek, kaçınılarak bir 
muamele de değil. Peşin kararlı olsa idi Ko
misyon, İsparta'ya kadar gitmezdi. İsparta'ya 
gitmesine lüzum da yok. Diyorlar ki, «Ziraat 
Bankasında bir muamele var : Peki, gidilmiş, 
bakılmış. Tüzel kişilik kurulduğuna göre mev
cut, hukuken tüzel kişiliğe intikal etmiş bir 
muamele noksanlığının ötesinde, bırakalım 
var, muamelesinde de, her şeyinde de var. Peki 
240 ncı maddeye göre kimi takibediyoruz, ki
mi eleştiriyoruz biz burada, kimin suçunu, suç
luluğunu arıyoruz? Zamanın Başbakanı Sayın 
Süleyman Demirel'i arıyoruz. E,, bununla irti
bat nasıl kurarsınız?.. (D. P. sıralarından gü
lüşmeler) Kardeşi olması münhasıran bir suç 
ise, herhangi birimizin biraderi hırsızlık yaptı
ğı zaman zatiâlinize de hırsız demek icabeder. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Herkesin 
ef'ali kendi uhdesinde kalır. 

Değerli arkadaşlarım, biz açıkça millet 
kürsüsünden hakikatleri dile getirmekten çe
kinen insanlar değiliz. Dosyayı koltuğumuza 
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kısıp ta istabul'un Tarabya Otelinde, Anka
ra'nın Büyük Ankara Otelinde onun bunun ku
lağına lâf edecek karakterde değiliz, açıklıkla 
çıkarız ortaya (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi bir hesap Uz
manının muamelesinden bahsedildi. Adı: Halil 
İbrahim Uzun. 12 Marttan sonra Demirel aile
sinin hesabı, kitabı üzerinde, zaman zaman 
kendi talepleri de olmak suretiyle, 1970 defter
lerimizi de bu arada inceleyiniz lütfen den
mek suretiyle, inceleme yapmış. Bunun beyan
larını dinlediğiniz takdirde hükmü hemen bas
tırırsınız. 

FUAT AVCI (Denizli Milletvekili) — özgü-
neş'in şahidi. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Hemen bastırırsınız. Bu, özgüneş'in şahidine 
benzese, nurunimet telâkki edersiniz. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler.) 

Şimdi, özür dileyerek, mevzuu rahatlıkla 
açabilmek için ifade ediyorum. Bizim ceza usu
lümüzde tanığa, hüviyeti tespit edildikten 
sonra, beyanının ciddiyet ve samimiyeti 
bir değerlendirmeye tabi tutulabilmek için, ara
da hısımlık, hasımlık olup olmadığı sorulur, 
ondan sonra yemin ettirilir. Yeminin metni 
enteresandır. Yemin metni bir hukukî mües
sesedir. Hiç kimseden korkmadan, çekinme
den, bir şey katmadan bildiğini, gördüğünü 
namusu, vicdanı üzerine dosdoğru söyleye
ceğine tanık yemin eder. Bunların hepsi birer 
hukukî müessese, hepsi birer unsurdur. Şim
di soruyu yapan, sorgu yapmaya yetkili ve 
yemin verdirmeye yetkili olan hâkim veya 
soruşturma kurulu komisyonu başkanı bu çer
çeve içerisinde dinler. 

O halde şahide, beyanlarının hiçbir şey kat
madan dosdoğru olduğunu tespit için ileri - geri 
sualler sorulur. Şahit, muazzam ve muhteşem 
bir tablo çizmiştir. Çizdiği tablonun içerisinde, 
Sayın Demirel ailesi mensuplarının bir kısmını 
hileli vergi suçu içerisine, vergi kaçakçısı duru
muna getirmek, raporlar tanzim ettiğini söy
lemek suretiyle, kahramanca, cesaretle bir be
yanda bulunmuştur, ifadelerinin samimiyet de
recesini değerlendirmek için, Komisyonun Sa
yın Başkanı soru sormaya bağlamıştır. Aynen 
zabıttan okuyorum : 

«Doğan Avcıoğlu ile muhaberatınız olur 
mu?» Doğan Avcıoğlu Sıkıyönetim tarafından 
memleket aleyhine yayın yaptığı tespit edilmek 
suretiyle kapatılmış bulunan Devrim Gazetesi
nin sahibi, başyazarı ve her şeyi. 

Tanık dosdoğru söyleyecek yeminin tahtı al
tında. Tanığın cevabı; «Hiçbir zaman olmaz.» 
Şimdi öbür beyanlarını değerlendirebilmek için 
zaptın bu kısmını iyi değerlendirmek lâzım. 
öbür tarafı eğri mi, doğru mu buradan çıka
cak. 

Başkan soruyor; «Doğan Avcıoğlu ile mu
haberatınız olur mu?» 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Ne alâkası var? . 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Alâkası var tabiî, öyle alâkasız değil, sözümü 
bozdurmayın bana, alâkasını göreceksiniz şim
di. Biraz evvel izah da ettim. Samimiyetini ve 
dosdoğru söylediğini, tespit etmek lâzım; Dos
doğru söyljyen insan, her şeyi de dosdoğru söy
lemek karakterinde olan insan demektir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

«Hiçbir zaman olmaz. Yalnız. Kuş adasında 
bulunduğum bir süre birkaç gazeteye yazdığım 
için orayada yazmıştım. 

Orası neresi?... 
Devrim Gazetesi. Onun dışında bir yere her 

hangi bir yazışmam olmadı. Doğan Avcıoğlu ile 
muhaberatım olmadı.» iki defa ifade ediyor. 

Devam ediyor Başkan : 
«- Şöyle bir mektup var. O mektup acaba 

sizin mi?» 
Doğan Avcıoğlu'na gönderilen mektuptan 

özet okuyorum. Kuşadasm'dan izmir'e gider
ken, deniz kıyısını izleyen Devlet Karayolunun 
yeri değiştirilerek dağlara tırmanan yeni bir 
yol yapımı devam ettiğini görürsünüz. Yolun 
güzergâhı değiştirilmiş, yeni bir yol yapılmış. 
Yeni karayolunun alt kısmında Demirellere 
aidolduğu söylenen Kuştur Tatil Köyü bulun
maktadır.» Doğan Avcıoğlu'na yazdığı mektup, 
«Hiç yazmam, asla mevzubahis değildir» dediği 
mektup bu. Başkan devam ediyor : «Böyle baş
layan bir mektup sizin mi» Halil ibrahim Uzun; 
«Evet benim» diyor. (A. P. sıralarından «alâka
sı yokmuş» sesleri.) 

Başkan daha devam ediyor; «Ali Demirel'in 
Devlet Demiryolları arsasını ele geçirmek için 
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Ankara şehrinin imar planını değiştirerek, yol
suzlukla «- mektup okuyoruz, başka mektup 
okuyoruz şimdi»- Devlet Demiryolları arsasını 
yok pahasına kapattığı duyulmuştu.» 

ıSayın arkadaşlarım, hassas bir noktaya gel
dik, «hatta tam şehrin ortasında imar planına 
ayları olarak, belediyeden yapı ruhsatları bile 
almadan, okul binaları yaptırdığı ve yapı kul
lanma izin belgesini almadan bu binaları kul
lanmakta olduğu da sabit olmuştur.» diyor. 

Şimdi, Başkan tekrar soruyor; «Bu mek
tup sizin mi?» «Evet» diyor. 

Başkan; «Bir başka mektubunuz var mı, 
Ibaşka mektup hatırlıyor musunuz? «Halil ibra
him Uzun; Yok başka efendim». 

Başkan devam ediyor; «Halil ibrahim Uzun, 
Doğan Bey hitabı ile başlayan mektubunuz da 
var. 

Şimdi o mektubu okuyorum. 
«Size yeni bir haber. Bunu olsun gereği şe

kilde verin. Yani yayınlayın. Diğerini kuşa 
benzettiniz. Haftalardır kullanılabilecek bir 
olayı bir çırpıda gürültüler arasında yok etti
niz. iyi yazmadınız, büyük yazmanız lâzımdı.» 
Onu bu sıralarda verse idiniz, çok daha olum
lu sonuç alınabilirdi. Bunu parça...» 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum Milletvekili) 
— Vay namussuz vay! 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) 
— Maşallah, maşallah. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, Sayın Buldan-
lı, çok devam ettiniz. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Şimdi eski mektubu parça parça bir daha tef
rika ediyor, pehlivan tefrikası gibi. «Bunu par
ça parça değişik haftalarda yayınlayabilirsiniz.» 
Şimdi kasıt çıkıyor meydana. Bigaraz, tarafsız 
tanığın ve Demirellerin defterleri teslim edil
miş olan hesap uzmanının kastı çıkıyor. «Demi-
reller daha fazla yıpratılırdı. Aralık ayı başı
na kadar burada kalacağım. Ankara'da olanlar
dan haber alamıyorum; o eski haberleri, A. P.'-
nin büyük kongresi geliyor, kongre öncesinde 
yeniden piyasaya sürseniz iyi olur.» (A. P. sıra
larından gülüşmeler.) 

Şimdi değerli arkadaşlarım, tahkikat dosya
sı içerisinde, tam bir gecelik zaman içerisinde 
okuduğum, her halde bu salonda bulunan, fil-
hal bu salonda bulunan bütün değerli arkadaş

larımın fikriyatı ile hissiyatı ile ve felsefesi ile 
asla mutabık bulunmayan Devrim Gazetesine 
haber ve yalan tellallığı yapan bir şahidin be
yanının bu kürsüden sıyanet edilmesi de mem-
letimizin geleceği bakımından şapkamızı önü
müze almak suretiyle derin derin düşüneceği
miz bir gerçektir. (D. P. sıralarından «yazan 
kim yazan» sesleri.) (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

Arkadaşlar, şerefiniz, haysiyetiniz ve namu
sunuz olan ticarî defterleriniz ve belgeleriniz, 
kanun dışı bir işleme tabi tutulmak suretiyle, 
mahallimde incelenmesi gerektiği halde, Maliye 
Dairesine türlü vesile ve bahanelerle intikal 
ettirilerek, çıkarılan fahiş vergi tahriyatmm 
sonucunu da, Yüce Meclisin bilgilerinden ka
çabileceği ümit ve kanaati ile rapordan istihra-
cen söylüyorum; Demireller hakkında, bu ka
sıtlı, bu maksatlı zihniyeti belli hesap uzmanı
nın tetkikatma müsteniden yapılan incelenle
rin sonucu, vergi itiraz komisyonunda terkin 
ile sonuçlandırılmıştır. O halde; kasıt, maksat, 
Demirelleri daha fazla yıprakmaktır ve «kong
re arifesinde bunları piyasaya sürünüz» diye
ceksiniz, ondan sonra geleceksiniz Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonun
da bu beyanda bulunacaksınız ve sizi bu müsa
mahakâr Komisyon salıverecek. Ben eğer 13 
numaralı Komisyon dolayısiyle noktai nazarımı 
beyan etmemiş bulunsa idim ve bu komisyona 
üye olsaydım, böylesine vatanın selâmetine 
aykırı hareket eden, kanunen sır muhafaza et
mesi görevi bulunan, zihniyeti belli, Sıkıyöne
tim tarafından cezalandırılan bir zihniyetin 
mensubunu, Soruşturma Komisyonundan ser
bestçe salıvermezdim. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri). 

Birleşik toplantı tüzüğü hükümlerine göre, 
Meclis polisi ile kendisini adliyeye teslim eder
dim. (A. P. sıralarından alkışlar «Bravo» ses
leri) . Böyle yapılması lâzım. Hâdisenin 62 şa
hidinden bir tanesidir. Diğer 61 şahidin ifade
lerini okuyunuz, lütfen. Boş zamanlarınızda 
Pardayanları okuyacağınıza, ibreti âlem için, 
şu dosyaları okuyunuz arkadaşlar. Salıverecek
siniz... 

MUSTAFA KUBÎLAY İMER (Konya Mil
letvekili) — Pardayanları kim okuyor? 

ORHAN CEMAL PERSOY (Devamla) — 
Nedir? Memlekete altı sene hizmette bulunmuş. 
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MUSTAFA KUBÎLAY İMER (Konya Mil
letvekili) — Sayın Başkan, Pardayan nedir? 
Kimler okumuş? 

BAŞKAN — Efendim, Pardayan, «Parda-
yanlar» diye roman var, okuyanlar var. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya Mil
letvekili) — «Pardayanları okuyacağınıza» di
ye kimi kasdediyor? 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Emil Zola'nm romanı. 

BAŞKAN — Hayır efendim, her halde kim
seye söylemedi.. 

MUSTAFA KUBÎLAY İMER (Konya Mil
letvekili) — Sayın Başkan, lütfen «Pardayanı 
okuyacağınıza» sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Anlıyorum Sayın Kubîlay imer 
ama, Pardayanlar yasaklanmış kitap da değil; 
onu ben de okudum, okuyan var. (A. P. sırala
rından «Gülüşmeler». 

MUSTAFA KUBÎLAY İMER (Konya Mil
letvekili) — Yasaklanmış kitap değil ama söy
leme kastı belli de onun için diyorum. 

BAŞKAN — O tarzı usulü kendisine ait 
tabiî.. 

MUSTAFA KUBÎLAY İMER (Konya Mil
letvekili) — Başkanlık kabul ettikten sonra, bir 
diyeceğim yok. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Sayın Başkanım, 9 ciltten fazla bulunan Par
dayanlar bir romandır, sürükleyicidir, gayet 
güzel ve rahat okunur. Bu, Soruşturma dosyası 
da aynı sürükleyicilik ve aynı merak içerisinde
dir. Onu incelemek de, ibret ve ders almak için • 
fayda vardır. 

Bu arada bir değerli arkadaşımın mesaisine 
de işaret etmek isterim. 

ıSayın Abdurrahman Güler arkadaşımız, 
16 numaralı Hazırlık Komisyonu dolayısıyle 
burada geniş bilgiler verdiler. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin zabıtlarına dercedilmiş bu 
bilgileri, Tahkikat Komisyonu sonuçları ile kar
şılaştırdım. Değerli arkadaşımın bu kadar de
rinlemesine, tahkikatın tam aynı sonucunu ve
ren neticelere ulaşacak kadar müdekkik faali
yetini, çalışmalarını takdir ve şükranla anma
dan geçemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar acı hâ
diseler, maalesef olmakta bulunan hâdiseler. 
Olmayacağı hususunda devam etmeyeceği husu-

I sunda da hiçbir teminatın, sahibi değiliz,.Ama, 
| bir yerdeki bir insan bol bol ahlâk, fazilet, 
I vicdan ve saireden söz etti mi, o tarafa biraz 

dikkatle bakmamız gerekecek, bundan sonra 
(A. P. sıralarından «Gülüşmeler») 

175 milyon dolar dış yardım temin edilmiş. 
Kaynakları muhtelif. Bunun bir kısmı da Av
rupa Yatırım Bankasından alınmış. Şimdi, bu
nun da 1 200 000 doları ORMA Şirketine veril
miş, tahsisi yapılmış, önce, kredi küşadı ile 
kredi istimali arasındaki farkı, hem tahkikat 
sırasında, hem tahkikat sonuçlarını dinlemek 
lütfunda bulunan değerli arkadaşlarımızın, fark 
ve temyiz edeceklerine kaan'iim. 

Şimdi 62 şahidin bir tanesini istisna eder
sek, karşı oy yazısı ile karşılaştırdığımız tak
dirde, aradan 12 Mant geçmiş, Sayın Demire! 
Cumjhuriyet Hükümeti Başkanı değil filhal, - 61 
şahit de Soruşturma Komisyonunda bulunan 
A. P. li üyelerin yardımcısı. Telâkki bu... 61 şa
hit dinliyorsunuz. Bunların arasında Sınaî Kal
kınma Bankasının idare meclisi var. iş Bankası
nın Umum Müdürü Ferit Basmacı ayarlanmış; 
ıkararı hesaplı, kitaplı yazılmış bir suiistimal va
sıtası içeririne o da girmiş. Bunun içerisinde 
Emin Sencer var. Senderce Türkiye Cumhuriye
ti Merkez Bankası Müdürlüğü yapmış, umum 
müdür muavinliği yapmış, bu da ayarlanmış. 
Egeli var, o da ayarlanmış... Bunun 3 tane kre
di muamelesini düzenleyen heyeti var; malî, 
ekonomik ve teknik yönlerini araştıran. Bu he
yetler de hepsi, hepsi düzenlenmiş. Devlet Plan
lama Dairesi var, hepsi düzenlenmiş... Yetmiyor, 
Avrupa Yatırım Bankası var, o da düzenlenmiş. 

Şimdi, böyle bir iddianın içerisinden çıka
rak bir neticeye vardığınız takdirde, vehmin 
ötesinde, adama akıl ve mantık dışı hareket et
tiği için, vicdanda bunu kabul etmeyeceğinden 
dolayı, en hafif ve asgarî tabiri ile «deli» 
derler. 

Avrupa Yatırım Bankasına kadar uzanan, 
Türkiye'nin bütün saçlı, sakallı, ilim irfan sa
hibi eşhası, elbirliği etmişler 1 200 000 dolar kre
diyi sağlamak hususunda Demirdin kardeşle
rine yardımcı olmuşlar. E, bunun insafla, izan
la, eren akıllar için, akılla alâkası yok tabia-
tiyle. . ' .-: 

Şimdi değerli arkadaşlarını, buna alıktınız. 
Raporda deniyor ki, «bütün ikazlara, en yakın-
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larmın ikazlarına rağmen, suiistimal meseleleri 
ile Sayın Başbakan hiçbir surette ilgilenmedi. 
Bakalım suiistimal iddiaları ile ilgilenilmiş mi
dir. 

Cumhuriyet Senatosunda 29 . 1 . 1969 Çar
şamba günü, - bir kısmını okuyacağım - karşı 
oy yazısının diğer bir sahibi, kendine has üs
lubu ile karşı oy yazısı yazan, hadisenin yarısı 
tamamdır, yarısı nakıstır diyen üslubunu tas-
vibetmediğim Sayın Fehmi Alpaslan, diyor ki; 
«Yine arkadaşlarım, Hazer'in sözlerini teyiden 
söylüyorum. Üzülerek ifade ediyorum. % 99'u 
hatta, geçim sıkıntısı içerisinde kendi namusu 
ve haysiyeti ile ayakta duran çok şerefli Parla
mento üyelerini lekeleyecek şekilde % 1 de olsa 
menfaat uğruna iş takibeden elemanlar vardır. 
Maalesef bunlar vardır, bunların üzerinde eğer 
mücadele etmezsek bunun neticesi' nereye va
racak düşünün. («Kimdir bunlar» sesleri...) 
Ha, kimmiş bunlar? Evvelâ Devlet dairelerin
de gerekli tedbiri almak istiyorsa, Sayın Baş
bakan, lütfen çağırsın beni, isim vereyim ken
disine, huzurunda söyleyeyim, isim vereyim. Ne
reden, hangi işten, ne miktarda zıkkımlanıldığı-
nı da, ne kadar alındığını da göstermek sure
tiyle.» Madde tayin ediyor, isim verecek ne ka
dar zıkkımlanıldı, nereden alındı, nasıl alındı. 
E... şimdi, bunun üzerine yatılır tabiî. Bu kadar 
açık bir beyanın üzerine, suiistimalleri himaye 
eden bir Hükümetin basıda, mensupları da bu 
lâfın üzerine... Hayır, hemen akabinde, aynı za
man içerisinde kendisi, Sayın Senato Başkanı
na tahsis edilen odaya davet ve rica suretiyle, 
«Sayın Alpaslan, bunları lütfen Hükümete inti
kal ettirin, gereken takibatı yapalım, çok teşek
kür ederiz.» «Hazır değilim» diyor. «Hazırla
nacağım, vereceğim.» Bir oturum sonra, Sayın 
Başbakan hakkında, meseleye hassasiyetle eğil
diğinden dolayı sitayişkâr sözler ve teşekkürle 
mukabeleden sonra, «bunu değerlendirmek üze
re çalışacağını ve gayret göstereceğini» ifade 
ettiler. Bu da Senato zaptında var. 

Senato zaptında aynen diyor ki, «hemen arz 
edeyim ki, buradaki konuşmamın hemen akabin
de Sayın Başbakan beni davet etmek suretiyle, 
nazikâne davetleriyle meselenin üzerine eğildi
ler, teferruat üzerinde hemen malûmat arz ede
meyeceğim ama, huzurunuzda mesele ile dakika-
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smda ilgilenen Sayın Başbakana teşekkür et
meyi vazife biliyorum.» Suiistimallerle ilgilen
mediğini karşı oy yazısında belirten Fehmi Alp
aslan'ın, sayın arkadaşımızın bir sene kadar 
önceki beyanı, iş burada kalmış mı? Hayır... 
Cumhuriyet Hükümeti meseleyi takibe devam 
etmiş. 

Beyanatı, bütün Parlamentoyu, Devlet kad
ro ve mekanizmasını töhmet alında bulundur
mak niteliğinde olduğu için ihbar telâkki edi
lerek Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiş. 

19 . 2 . 1969, 12 . 3 . 1969, 12 . 4 . 1969, 
17 . 5 . 1969, 20 . 6 . 1969 tarihlerinde, karşı 
oy yazısının mümzisi, bütün ikazlara rağmen, 
«Suiistimallerle mücadele etmedi» yazısının 
mümzisi Sayın Alpaslan, Ankara Cumhuriyet 
Savcılığından davet edildiği halde davete icabet 
etmemiş. 

Nihayet sonuncu davete icabet ile Cumhuri
yet Senatosunda yaptığı konuşmadan altı ay 
sonra, 28 . 6 . 1969 tarihinde, savcılığa giderek 
beyanı ile ilgili ifadesinde müphem, umumî 
Cumhuriyet Senatosundaki konuşmasının aynı 
beyanda bulunmakla yetinmiştir. Fakat o za
manın Cumhuriyet Hükümeti 18 . 8 . 1969 tari
hinde durumu kendisine 6 sayfalık bir mektup
la intikal ettirdikten sonra ayrıca Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına da bilgi için göndermiş
tir. 

Mektubun bir kısmını arz ediyorum : 
«Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 

29 . 1 . 1969 tarihli 26 ncı Birleşiminde yaptı
ğınız konuşma ile Parlamento üyelerini ve onla
rın bir kısmını da olsa şaibe altında tutacak 
tarzda ağır bir isnat ve ithamda bulunduğunuz 
malûmdur. Konuşmanıza hâkim olan eda ve 
üslup dikkate alınırsa, ilk nazarda, fazilet mü
cadelesi yapan bir zatın hakkın ve hakikatin 
meydana çıkmasına yardımcı olacağı intibaını 
uyandırmıştır. Çünkü ne vardır istifhamı doğ
maktadır. Konuşmanızdaki bir cümle üzerine 
eğilmek istiyorum. Bu cümle şudur; evvelâ Dev
let dairelerinde gerekli tedbirleri almak istiyor
sak Sayın Başbakan lütfen çağırsın beni isim 
vereyim, kendisine huzurumda söyleyeyim, isim 
vereyim, nerede hangi işten ne miktar zıkkım-
lanıldığmı, ne şekilde çalındığını da göstermek 
suretiyle isim vereyim, diyorsunuz. Bu beya
nınız ihbar telâkki edilerek Ankara Cumhuriyet 
Savcılığına intikal ettirilmiş ve derhal tahkikata 
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başlanmıştır. Savcılık beyanınızda geçen isim
leri açıklamanız ve delilleri ile birlikte ortaya 
koymanız için sizi 19 . 2 . 1969, 12 . 3 . 1969 
tarihlerinde resmen makamına davet ettiği hal
de her nedense davete icabet etmemişsiniz. 

Senatoda yaptığınız konuşmadan altı ay son
ra 28 . 6 . 1969 tarihinde savcılığa giderek be
yanınız ile ilgili ifadenizde müphem ve umumî 
şekilde sözler sarf edilip delil de göstermeyece
ğinizi bildirdiğiniz anlaşılmıştır.» 

Şimdi burada bir nokta koyayım değerli ar
kadaşlarım. Tahkikat dosyasını okudum. Oku
duğum kısımda soruşturma açılmasını isteyen 
değerli arkadaşlarımın beyanlarını da okudum. 
Bu beyanlar da üzücü. Bir milletvekili, bir 
Cumhuriyet Senatosu üyesi aynı zamanda bir 
araştırmacıdır. Yani koridorda işittiğimizi he
men takrir haline getiriverirsek onun altından 
mahcubiyetin ötesinde de başka şeyler çıkar. 
Yani mahcubolmak da bir karakter meselesi
dir, yüzün kızarması da bir karakter meselesi
dir. Ama, takrir sahibini çağırıyorsunuz, «işte 
zatiâlinizin arzusuna tabaen Yüce Meclis de ka
tılmak suretiyle Cumhuriyet tarihinde ilk de
fa olmak üzere bir Başbakan hakkında soruş
turma açtık, bize yardımcı olun, bu takriri 
muallakta bırakmayın, delilleriniz, belgeleri
niz neden ibaretse, ne suretle bize yardım ede
cek iseniz bunları lütfen söyleyiniz». Gayet 
nazik bir üslûp içerisinde. Cevap; «Takririmiz
de ne yazılı ise odur. Bunun belgelerini bizden 
istemeyiniz, biz muhakkik değiliz. Biz kahve
de «- tabir aynen zabıttadır, üzülerek söylüyo
rum -», şurada burada duyduklarımızı bir so
ruşturma takriri haline getirdik. «Bir de ay
rıca, yine üzülerek ifade ediyorum, bir Alman 
milletvekilinin adından bahsedip, hadisenin ya
rısını önergeye yazıp, öbür yarısını saklamak 
suretiyle önerge tanzim edip, hani sahte ev
rak tanzimi filân deniyor ama, hani ben sahte 
önerge tanzimini tabiî bir değerli milletvekili, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi için değil ama ya
nıltıcı yanlış, gerçek dışı takrir tanzimi sure
tiyle gelip, Soruşturma Komisyonu ver delilini, 
ver belgeni dediği zaman kaçıvermek de 
yok bu işte yani. Herkes takririnin, iddiasının 
sahibi olarak da ortaya çıkmalıdır. Gerçi Ana
yasa Hukuku bakımından milletvekili soru
sunda, istizahında, araştırma açılması talebin
de hudutsuz, tahditsiz bir yetkinin sahibidir. 

Ama bunun kanunun dışarısında, ötesinde ah
lâkî bir müeyyidesi, bir sorumluluğu vardır. 
Sorumluluk dugusundan yoksun insan Yüce 
Parlamentonun içerisinde rahat dolaşamaz ar
kadaşlar, dolaşmamalıdır da. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya Mil
letvekili) — Sen dolaşıyorsun ya? Sen dolaştık
tan sonra herkes dolaşır. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Sözümde İsrar duruyorum. Kimin nerede, ne 
suretle dolaşmakta olduğu, kimin de neleri ne 
suretle dolaştırdığı meydanda. (A. P. sıraların
dan «Bravo» ve «cevap ver» sesleri) Şimdi ce
vap var ya sözümü bozmuyorum. Bazı yenilgi
lerin acısını Parlamentodan çıkartma gayretle
ri beyhudedir. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya Mil
letvekili) — Kimin yenilgiye uğradığı belli. 
224 kişi ile iktidar olamıyorsunuz?. 

BAŞKAN — Sayın önsal, Sayın önsal lüt
fen efendim. 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon Milletvekili) — Millî iradeye de böyle sa
hip çıksanız ne olur? 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Şimdi bendeniz bir şey söyledim ya bütün sa
taşmalara cevap vermeyeceğim diye bir söz ver
dim ya; sataşmalar ümidediyorum ki, Meclis 
âdabı ve ahlâkı içerisinde ilk defa vukubulmak 
suretiyle, - şerefli bir insan ise imzasını da ka
bul edecektir, etmesi lâzımdır, yoksa haysiyetsiz 
olarak ilân ederim, - yazık gelmeye başladı. 
«Sahte belge tanzih ettiği iddiasına alkış tu
tan yazara..» Okuyorum : «Demirel'in suiistima
lini müdafaa için ücreti vekâlet olarak kaç do
lar veya kaç dış seyahat vaadi aldığınızı da be
yan eder misiniz»? ' 

Sayın Başkan, imzayı tespit edip bu ah
lâksızı Meclisin huzurunda terzil etmek istiyo
rum. Buyurunuz efendim. Bu bir milletvekiline 
verilmez, ayıptır, küstah. 

BAŞKAN — Efendim siz de ileri gitmeyi
niz. Yazıyı kim yazmışsa yazdığını beyan et
sin. Benim imzayı başka türlü tespit etmeme 
imkân yok. (A. P. sıralarından gürültüler). 
Muhterem arkadaşlar, bana intikal etti, henüz 
daha notu alamadım. Efendim, bunu gönderen 
herhalde sahip çıkar. 
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ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
İSaJhip çıkmazsa zaten korkak ve aşağılık bir 
adamdan öteye gitmez. Zaten yazışma sahip 
çıkmayan insana itibar edilmez. Hademelerle 
(gönderiyorlar efendim. Kendisi getirebilir mi? 
Elimin tersi ile çarparını yüzüne. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, biz bunlara da 
tahammül ederiz. Çünkü onları kızdıran ve şa
şırtan nokta şudur, değerli arkadaşlarım. Şu 
gurubumuz var ya şurada muhkem oturuyor, 
ortalığı ortasından çatlatan bu grubun tesa-
nüdü, birlik ve beraberliğidir. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar). Fazilet yoksu
nu insana fazilet dersi de tarafımızdan veril
mesi gerekmez. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir noktaya 
daha geliyorum ve sözlerimi de burada bitire
ceğim. 13 Numaralı Hazırlık Soruşturma Komis
yonu dolayısiyle, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
[Bankasından milyonlarca liralık suiistimal ya
pılmıştır iddiaları-şu kürsüde, yumruklanmak 
suretiyle, ifade edildi. Devletin teminat ve ke
faleti altında bulunan paraların rizikoda bu
lunduğu, Devlet parasının battığı ilân edil
di ve bundan dolayı da soruşturma açılması 
istenildi. O konuda da, soruşturma açılıp açıl
maması gerektiği hususundaki, nâçiz kanaati
mi arz etmek üzere, konuşmacılardan biri de 
bendim. Bu suiistimaller yeşilli, morlu, kırmı
zılı baskı yapan gazetelerde haftalarca ilân 
edildi. İnsanların haysiyetleri ile şerefleri ile 
oynanıldı. Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasından alınan şu büyük kredinin aki-
b etini tetkik edip de nasıl bir riziko içerisin
de bulunduğunu, Devlet parasının nasıl battı
ğını, ne akibette olduğunu araştırıp soruştur
dunuz mu? Renkli baskı yapan gazetelerce 
battı denilen Devlet parasının, rizikoda oldu
ğu ifade edilen köylünün kredi hakkının, sui
istimal suretiyle istimal edildiği ifade edilen 
kredinin akibetinin ne olduğunu aynı renkte, 
aynı vüsatte değerlendirmeye tabi tutmak için 
takibedip araştırdınız mı? Ben 13 Numaralı Ha
zırlık Soruşturma Komisyonu raporu sonucun
da konuşan naçiz bir arkadaşınız olduğum 
için, vicdanımı tatmin gayesi ile bunu soruş
turdum. Devletin parası batmamış, bir ka
lemde defaten iki Devlet bankasına ödenmiş 
ve Devlet bankaları bu kredi muamelelerinden 
dolayı 12 milyon Türk Lirası faiz almışlardır. 

Bunun 9 milyon Türk Lirası Ziraat Bankasına 
verilmiş ve köylüye 9 milyon Türk Liralık ye
ni kredi imkânı açılmıştır. Faziletli insanlar, 
renkli gazete basan insanlar, mert insanlar, 
erkek insanlar bu sonucu da hiç olmazsa 4 sa
tırla gazetelerinde belirtmek civanmertliğini 
g'osterirler idi. Bu gösterilmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, mâruzâtımın son kıs
mına gelmiş bulunuyorum. Sonda söyleyeceğim 
şudur; Cenabi Hak cümlemizi kuru iftiradan 
hıfzu muhafaza eylesin, Büyük Türkiye'ye de 
selâmet ihsan etsin. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Sırrı Atalay bir 
tezkere göndererek hatibin konuşmasında ken
disine sataşma olduğunu, bir de kendi konuş
masında geçmeyen hususların kendisine izafe 
edildiğini bahsederek, İçtüzüğün 95 nci mad
desine göre söz istiyor. 

Ben şimdi Sayın Sırrı Atalay'dan rica edi
yorum. Şu sataşma, ile size aidolmayıp size iza
fe edilen sözler hakkında kısa beyanda bulu
nun. 

SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi) — Sayın Başkan, izafe edilen hususlar 
şunlar : 

Ferit Basmacı ve saire isimler sayarak bun
ların tanık olarak dinlendiğini, Avrupa Yatı
rım Bankasının da yardımcı olduğunu, bunu 
iddia edenlerin deli olduklarını ifade ettiler. 

«Peşin hükümlü müfteriler» diye sataşmada 
bulundu. 

Ayrıca, «politika dürüstlük ister, ahlâk is
ter» şeklinde sataşmada bulundu ve yine; 
«Suç - suçluluk dedikodusu Demirel üzerin
den kaldırılmış, Sırrı Atalay tarafından Ada
let Partisi üzerine getirilmiş» şeklinde, san
ki benim, konuşmalarımda Sayın Demirel'i bir 
kenara iterek, Adalet Partisini karşıma aldı
ğım bana izafe edilmiştir. 

Ayrıca, bana, sosyal düzene doğru kayma 
gayreti içinde olduğumu ve ayrıca, «Devlet ha
yatına yalan Demirel tarafından getirilmişti4>x 
şeklinde söylemediğim sözleri yüklemiştir. 

Ayrıca, Halil İbrahim Uzun'dan bahsetti
ler ve «Siyanet şebekesi ve müfteri» gibi çok 
ağır cümleler izafe etmek suretiyle sataşmada 
bulundular. Ayrıntılı olarak ifade ettiğim ke-
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simlerde sataştılar, diğer kesimlerde söylemedi
ğim sözleri bana izafe ettiler. 

95 nci madde gereğince bu hususlara mah
sus olmak üzere söz vermenizi istirham edece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, ben iki uzun ko
nuşmayı takibedebildiğim kadar, «Ben de ken
disine önyargiyle, peşin hükümle karar ver
miştir, dersem» dedi. Size, önyargiyle, peşin hü
kümle hareket etmiştir demedi. Komisyonun 
tarzı teşkilinde bir taraf ekseriyet alıp, peşi
nen sonucunu garanti etmiş ithamına tabi 
tutulursa, ben de öbürüne azınlıktaki reyleri 
önyargiyle, peşin hükümle Komisyona gitmiş
tir dersem doğru mudur, şeklindedir; doğru
dan doğruya size bir sataşma değil. 

İkincisi; «Demire! Hükümet idaresine ya
lan getirmiştir, ilk yalanı getirmiştir» beyanı
nın sizinle hiç alâkası olmamıştır, uzaktan ya
kından. Hürriyet Gazetesindeki bir beyanın 
sahibi ise, Hürriyet Gazetesinden okumuştur. 
Onu tavzih ediyorum, katiyen sizinle alâkası ol
mamıştır, isminiz de geçmemiştir. 

Ferit Basmacı ve diğer ilgililer hakkında
ki sözünüzü tam tespit edemedim Sayın Ata
lay. 

ISIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi) — Ferit 'Basmacı ve bazı isimler saydı
lar; 62 şahit dinlenmiştir, bunlar arasında bun
lar da vardır; sanki Komisyona yardımcı ol
muşlar, Avrupa Yatırım Bankası dinlenmiş, 
o da yardımcı olmuş şeklinde ifadede bulun
du, diye izafede bulunuyor. «Bütün bunları id
dia edenler delilerdir» demişlerdir. Böyle bir 
ifade tarafımızdan olmadığı halde, bize izafede 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — Sizin izah ettiğiniz değil Sa
yın Atalay, onu da arz edeyim, ben dikkatle 
dinledim. Sayın Ferit Basmacı ve Türkiye Sınaî 
Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyeleri, 
Teknik Komitesi, Malî Komitesi bu projeyi ha
zırlayanlar hepsi önceden hazırlanmış, ayar
lanmış, tabir olarak böyle kullanıldı ve bütün 
bu yetmemiş, Avrupa Yatırım Bankası da te
min edilmiş, ayarlanmış. Bütün bunları söyle
yebilmek için aklı olanın., öyle bir tabir kullan
dı, zabıttan da getirteceğim. 

SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi) — Hayır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu Kars 

Üyesi) — Ben, «bunları, hazırlamış, bunları imal 
etmiş» şeklinde bir şey söylemedim ki, arka
daşım bunları söylüyor. 

BAŞKAN — Siz söyleme dinizse size izafe 
etmiyor, o sadece size cevap vermedi ki. 

SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi) — Raporda var, raporda var. 

BAŞKAN — Hayır efendim, raporda olup ol
madığını da şu anda ben hatırlamıyorum; beıi 
de raporu okudum. 

SIRRI ATALAY (Cumhuriyet ıSenatosu Kars 
Üyesi) — Hayır, bana izafe ediyorlar, izin ve
rin ben bunları... 

(BAŞKAN — Efendim, size aidölduğunu tes
pit etmem lâzım ki, 95 nci maddeyi işleteyim. 
Size aidolduğu belli değil. 

SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi) — Ama, Sayın Başkan, imal ediyor, ce
vabını kendi veriyor. İzin verin bunun karşı
lığını vereyim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Kendi imal edecek, kendi bunları yürüte
cek, ondan sonra bana söz vermeyeceksiniz. Sos
yal düzene kaymayı izafe etmiş mi, etmemiş 
mi? 

BAŞKAN — «Sosyal düzene kayma» şeklin
de bir cümle sarf etti ve şöyle söyledi: «Burada 
sanki hakkında tahkikat yapılan eski Başbakan 
Sayın Demirel değil de, Adalet Partisi ve onun 
siyasî, ekonomik felsefesiymiş gibi, o tarafa 
kaydırıldı ve bunun sonunda da maksat, kasıt 
sosyal düzene kayışı savunmaktır» dedi. Doğ
ru. 

SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi) — Ben öyle bir fikri burada savundum 
mu? 

BAŞKAN — Böyle bir fikir savunmadınız, 
doğru. Yalnız bu hususta size söz veririm, yal
nız bu hususta. 

SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi) — Sayın Başkan, «Peşin hükümlü müf
teri» :<fadesi vardır. 

BAŞKAN — «Peşin hükümlü müfteridir» 
demedi efendim. «Peşin hükümlü dersem» de
di. «(Ben de böyle mi diyeyim», dedi. «Komisyon
daki ekseriyet almakla sonucunu önceden ga
ranti etmek şeklinde Komisyon itham edilir
se, ben de azınlıkta olanlara peşin hüküm, ön-
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yargı sahibidir dersem doğru olur mu» şeklin
de konuştu efendim. 

Diğer söylediğiniz hususu da, zabtı getirip 
tetkik edeceğim; bu birleşim içerisinde ayrı 
işlem yapacağım. 

Şimdi, Komisyon Başkam söz istemiştir. 
SIRRI AT ALAY (Cumhuriyet Senatosu 

Kars Üyesi) — Sayın Başkan, sosyal düzen ko
nusunda söz istemiştim. 

BAŞKAN — Zaptı, alayım, bakayım nedir? 
Zabıttan da alayım tespit edeyim. 

Sayın Komisyon Başkanı buyurun efendim. 
SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 

SABAHATTİN ORHON (Cumhuriyet Senatosu 
Giresun Üyesi) — Muhterem Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi müşterek toplantısı sayın 
üyeleri; 

Bir hazırlık soruşturma komisyonu raporu
nun reddi münasebetiyle kurulmuş bulunan ve 
o komisyonun üyesi VQ sonra da komisyon tara
fından seçilmiş Başkanı olarak vazife gören biz
ler, vazife görürken, sadece ve sadece Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesi olmak şeref ve hay
siyetinden başka hiçbir şey düşünmedik. 

Biz hasbelkader bir partinin mensubu ola
rak oraya girdik, orada vazife gördük, ama 
hiçbir zaman rehberimiz kanundan başka birşey 
değildi. Her zaman rehberimiz kanun oldu, 
Anayasa oldu, içtüzük oldu. Çok dikkatli ha
reket ettik. Bunu bir öğünme meselesi olması 
için söylemiyorum. Dikkatli hareket etmeye 
mecburduk. Türkiye Anayasal rejime girdiğin
den beri, tarihinde bir Başbakan hakkında ilk 
defa Soruşturma Komisyonu kurulmuştu. Biz 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, şu kürsü
den yaptığımız yemine sakadat hissinden hiçbir 
zaman dışarı çıkamazdık, çıkmadık da. Ama 
bu dışarı çıkmama dikkati ve itinası içinde, ne
ler yaptığımızı, nasıl çalıştığımızı müsaade eder
seniz peşinen arz etmek isterim. 

Bu Komisyon kuruldu, ilk defa toplandık. 
Bu Komisyonun hasbelkader yaşlı üyesi ben-
dim, benim riyasetimde toplandı. 14 üyesi var
dı, Başkanlık Divanı seçilecekti. Üye arkadaş
larımızdan teklifler geldi; Başkanlık Divanında 
Adalet Partisi dışındaki üyelere de yer verilsin. 
Ama Adalet Partisi dışındaki üyeler, Başkanlı
ğı ve sözcülüğü istiyordu. Kendilerine başkan 
yardımcılığı ve kâtip üyelik verildi. Hayır. Mü
nakaşa uzadı, neyle halledeceksiniz? Oyla halle-

| deceksiniz. Oylandı; Başkanlık Divanı bu şe
kilde kuruldu. Kendilerinin vazife almamaları 
ısrarı karşısında kaldık. Ama ertesi gün gazete
lerde bir haber, «Soruşturma Komisyonu Baş
kanlık Divam Adalet Partililer tarafından işgal 
edildi.» 

Biz Komisyon çalışmaları müddetince, Ko
misyon faaliyetlerinin gizliliğine çok dikkat et
tik. Çok haklı olarak gazeteciler bu komisyon
dan bazı haberler sızdırmak istiyordu. Fakat 
şurada da teşekkürle karşılayayım ki, bizim tu
tumumuz karşısında gazeteciler büyük bir ol
gunluk gösterdi, bizim gizli faaliyetimizi aksa
tacak herhangi bir haber alma durumu içine 
girmediler. Ama bu haber sızdırıldı. 

Komisyonumuz toplandı, Başkanlık Divanı 
teşekkül etmişti, ilk kararı aldık. Çok isabet 
etmişiz, konuşmalarımızı zapdettirdik; teyp te
sisatı Komisyon faaliyetinin devamı müddetin
ce, bir celse hariç, çalıştı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dışında yapılmış bir tetkikata ait 
celsede, teyp tesisatı çalışmadı. Her zaman teyp 
tesisatı çalıştı, zabıt kâtipleri çalıştı. Her şe
yimiz şu zabıtlara geçti, iki bin küsur sayfa tu
tanak vardır; deşifre edilmiş zabıtlar vardır. 
Şükür ki, vardır. Çünkü, Sayın Atalay'ı zabıt
larda şimdi başka türlü göreceksiniz. O zabıt
larda Sayın Atalay ne demiş, neleri tetkik etmi
şiz, neleri rapora geçirmişiz, muhalefet şerhi ne, 
buradaki beyanları ne? Şahitler var. 

Muhterem arkadaşlar, Komisyonumuz çalış
maya başladığı zaman, önerge sahiplerini davet 
etti, önerge sahiplerinden ricada bulundu. «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi bu Komisyonun ku
rulmasına karar verdikten bu yana, ıttılaınıza 
gelmiş haberler varsa lütfen onları da bildikle
rinizle beraber söyleyin. 

Demin Orhan Cemal Fersoy arkadaşım, za
bıtların tetkikinde, bir noktaya işaret etmişler. 
Bu hususta vaktinizi almamak için fazla durmu
yorum. önerge sahiplerini dinledik. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hazırlık Tahkikat Komis
yonu müzakereleri sırasında, muhalefet şerhi 
veren o Hazırlık Komisyonu raporuna muhale
fet eden üyeleri davet ettik. Üyeler; hatırlarsa
nız dediler ki, «Bu Hazırlık Soruşturma Komis
yonu yetkisizdir, onun için tahkikatın derinli
ğine gidemedik, şahit dinleyemedik, mahallin-

J de tetkikat yapamadık. Binaenaleyh, bu delil-
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ler muvacehesinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi mutlaka soruşturma açmalıdır, şahitler din
lenmelidir, mahallimde tetkikat yapmalıdır.» 
Çağırdık, sayın muhalefet şerhi veren üyeleri; 
dedik ki, hasbel kader siz Soruşturma Komisyo
nu üyesi olsaydınız neleri tetkik etmek isterdi
niz? Hani, kürsüde yetkisiz demiştiniz, bir an 
için şimdi siz burada yetkilisiniz, lütfen bize 
söyleyin, neleri tahkik etmek isterdiniz?» Bir bir 
tespit ettik; hepsi soruşturulmuştur, bir nokta
sı açık kalmamıştır, neleri istemişlerse. Onun 
için demin sayın Orhan Cemal Fersoy konuşur
ken, «Bu Komisyon Anayasa dışı soruşturma 
hareketlerine geçti» dediği zaman, heyecenla 
söz aldım; bu sözü almaya mecburum. Biz hiç 
bir şeyin açıkta kalmasını istemedik. Belki çoğu 
zaman hukukun dışına çıktığımız intibaı yara
tılabilir Fakat her şeyi incelemek durumunday
dık, her şeyi incelemeliydik; artık bu perde 
kalkmalıydı, konunun muhatabı da bunu isti
yordu; ama her şeyin incelenmesine ne kadar 
dikkat etmişsek, yanlış bir temaül tesis etmemek 
için -çünkü bu Türkiye'de yapılan ilk soruştur
ma idi- o kadar da hukuka, müesses nizamlara, 
Anayasaya, İçtüzüğe sadık kalmaya gayret et
tik. Bu benim şahsen büyük endişemdi. Çünkü 
muhterem üyeler, Komisyonumıızda 3 tane Ku
rucu Meclis üyesi vardı. 14 kişilik Komisyonun 
3 sayın üyesi aynı zamanda Anayasanın da vâ-
zu idi. Onların karşısında, onlara Anayasaya 
dönme mecburiyeti, beni çok üzmekte idi. Bir 
Anavasa vazıı karşısında ben Anayasa dışı çıka
cak hareketleri tahdidetmek, idare etmek mec-
burivetinde idim. 

Biz böylesine dikkatle ve böylesine bir itina 
ile çalıştık. Her zaman sayın Komisyon üyeleri, 
çalışmalarımız sırasında, bize teşekkür etiler. 
Zabıtlar şahit... Hatta hatta «Sayın Balkan, 
o kadar güzel sorular soruyorsunuz ki, artık bi
zim sormamıza lüzum kalmıyor. Size çok teşek
kür ederiz» sayın Hazerdağlı ve Sırrı Atalay'ı 
teyiden... Sırrı Atalay'm... 

SIRRI AT ALAY (C. Senatosu Kars Üye
si) — Hayır, ben böyle bir şey söylemedim. 

KOMİSYON BAŞKANI SABAHATTİN OR-
HON (Devamla) — Sayın Atalay'm her istedi
ğini yerine getirmeye bilhassa dikkat ettik. 
Çünkü Senatonun kuruluşundan beri üyesiyim; 
sayın Atalay'm müdekkik çalışmalarını takibe-
den bir arkadaşınızım. Olabilir ki bize yardımcı 

olacaktı, çok yardımcı olduğu ahval oldu; te
şekkürle karşılarım. Ama diyor ki, «Teklifle
rimiz nazarı itibara alınmadı» Komisyonda en 
çok takrir veren arkadaşımızdır . 2 takriri 
reddedilmisitir, hepsi kabul edilmiştir. Komis
yonda reddedilen takrirlerin çoğu, maalesef 
Adalet Partili arkadaşlarımın takriri olmuş
tur. Zamanı gelmiştir bir konunun incelen
mesinde yalnız kalmışlardır, ben iltihak etmi
şimdir; «Bu konu da incelensin» diye... Bun
lar gayrî kalbiH inkâr şeyler. Bunlar zabıtlar
da var. 

Şimdi bu umumî izahlardan sonra zabıtlarla 
ve raporla sizi tenvir etmeye gayret edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben de sözlerime 
başlarken adaletin yerine getirilmesi, huku
kun gerçekleştirilmesi', mazbut ve âdil bir 
Devlet nizamı tesisi için - M, Sırrı Atalay ar
kadaşımız böyle başladı - başlamak, isterdim; 
ama bu sözlerin sahibi şu sözlere sadakat gös
termemiştir. Komisyonda göstermemiştir, mu
halefet şerhinde göstermemiştir, kürsüde gös
termemiştir. Ben hilafı hakikat demeye teeddü-
ibederim; ama tegafül edemezdi. Çok müdekkik 
bir arkadaş... Bakın neler söyledi: neler ne
dir ve ne değildir. 

Raporumuz burada, karşı oy gerekçesi de 
orada. Ben karşı oy gerekçelerine ve burada 
Başkanlığın tutumu ile ilgili konulara temas 
etmekle yetineceğim. Sözcü arkadaşım rapo
run muhtevası hakkında daha geniş izahlarda 
bulunacaktır. 

Karşı oy : «ıSonucu önceden garanti altına 
alman sorutturma.» Burada Türkiye Büyük 
Millet MecU'si Başkanının nasıl komı'sıyon seç
tiğinden tutun da, Komisyon üyelerinin Ada
let Partili ve Başkanlık Divanı üyelerinin de 
Adalet Partili olması kınanmakta ve gayet şa
yanı dikkat bir ifadede bulunuyor; «Soruş
turma açılmasını öngörmeyen çoğunluğu 
A. Pl i üyelerin teşkil ettiği» Soruşturma Ha-
îîrr'lık Komisyonu Raporu Türkiye Büyük 
Millet Meclisince kabul edilmedi. 

Eski Barbakan Demirerin bu talebine rağ
men bazı A.P'lî üyeler, Komisyon raporu le
hinde olarak soruşturma açılmaması için oy 
kullandılar. 

(Soruşturma Komisyonununa aday gösteri
len ve seçilen üyeler içinde yarıdan çoğu Şü-
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leyman Demire!'in soruşturma açılsın, talebine 
rağmen; soruşturmaya mahal olmadığı «terci-
Ihini» yapan. 

Şükür ki, seçimlerin yarıdan çoğu böyle 
imiş, ya kendileri ne imiş? Kendilerinin tamamı 
«Açılsın» demiş. Yani kendi oyunuz mute
ber de,«peşln» değil de öteki oyları nasıl «pe
şin» de öteki oyları nasıl «peşin» telâkki ede
bilirsiniz? Ne zamandan beri Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin oyları şahıslara göre 
başkası tarafından bir sorumluluk şeyi ola
rak kuUanamlabiliyor? Evet bunu gördük, bir 
acayip mahkemede bu şey etti; fakat Anayasa 
teminatı altında olan oylarımız? Bunun he
sabını ben vicdanımla Allahıma veririm. A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.} Nasıl ki, sizin 
oylarınıza hürmet gösteriyorsak... 

Şimdi, «Soruşturmadan özellikler» diyor. 
«Soruşturma Komisyonu görevi bitimi bir

leşiminde, A.Pli üyelerin çoğunluğu, sanık 
Süleyman Demirel hakkında son tahkikatın 
açılmaması» oylarını «Sayın Demirel diye bi
tirirken, komisyon başkanı çoğunluk raporun
da, bir suçluluğun tespitini istiyordu. 

Evet, «Bir suçluluğun» değil, iki suçlulu-
un tespitini istedim. Açın zabıtları... Oyları
nızı tescil ettik. 2 konu oylamaya konuldu. OR-
MA konusunda T. C. Ziraat Bankası İsparta 
Şubesinde yapılan muamelelerde bir suçluluk 
olduğunu tespit ettim, - zabıtta var, mercii
nin nazarı dikkatine arz ettim. Öbüründe de 
bir hesap uzmanının suçluluğunu tespit et
tim - ayrıca avdet edeceğim - ve merciinin na
zarı dikkatini celbettim. Ama sizin gibi bir 
hevesin içinde olamadım; kanunlar mani idi. 

Ziraat Bankasında bir fiil tespit ettik, 
faillerini çağırdık, sonuna kadar soruşturduk. 
Faillerin daha üst âmirini çağırdık, eski 
umum müdürü çağırdık, Başbakanla illiyeti 
olup olmadığını, yani bir Ziraat Bankası mü
dürü kendi usullerine göre - tarif ettikleri Ceza 
Kanununa göre bir suç değil - banka mevzua
tına göre suç işlemiştir; fakat acaba bu mü
dür, umum müdürlükten mi emir almıştır -
çünkü kendisine sorduk, Süleyman Demirci'
den almamış - eski umum müdüründen mi 
bir talimat almıştır; bunları Komisyona getir
dik, bunları sonuna kadar soruşturduk Sayın 
Atalay. Hangi vicdanla bunu sadece usulsüz
lüktür diye tespit edip geçmiştir diyorsu- ! 

nuz? Kaldı ki, rapor da öyle değil. Gayet dik
katle dinledim, sizi. 45 - 56 sayfada sadece 
usulsüzlüktür dediniz. Böyle değil... 

Açın 28 ve 29 ncu sayfayı. Orada, bir say
faya yakın, suçluluk halinin, bir fiilin1 

tespit edildiğini, faillerinin Necati Tatlıoglu 
ive muavini Erdoğan Güleç olduğunu, bunun 
derinleştirildiğini, ıbu adamların Ankara'ya 
celbediHiğinıi yazmışız. Bunların hepsini soruş
turduk. Hanlgi Büyük Millet Meclisi üyesii-
nin haysiyetine yakışır? Bir vicdan rahatlığı 
içinde, «Komisyon bunu şöylece geçiştirmiştir» 
diyebiliyorsunuz... 

Muhterem üyeler, soruşturmadan özellikler 
başlığı altında; şahidi, «Ceza tehdidi altında bu
lundurma teşebbüsü...» diyor. 

Şimdi bir gerçek var. Bizde böyle bir teşeb
büs yok, olmamıştır. Yalnız Sayın Atalay şahit
leri bir tehdidin altında tutmak hevesindeydi; 
çokça bu hevesin içindeydi. Şahit çağırıyoruz, 
dinlerken, - hiç icabı yok - «Şimdilik tanık; fa
kat bilâhara sanık olarak...» diyor. Nerede gö
rülmüş baskı?.. Kendi hevesini, - ki, ona mâni ol
muşuzdur Komisyonda - kendi tahakkuk edeme
yen hevesini Komisyon Başkanına yakıştırma 
gayretinden başka bir şey değildir. Selâhattin 
Sürel'e böyle yapmıştır, Yılmaz Ergenekon'a 
böyle yapmıştır, Süveyda Güleryüz'e böyle yap
mıştır; birçok şahitlere, «Şimdilik tanık; fakat 
bilâhara sanık...» demiştir. Parmağını da salla
yarak. Fakat elhamdülillah, Komisyonun diğer 
üyelerinin de anlayışı içinde bu sualleri tevcih 
ettirmemişizdir ve bu şekilde bir /vazifeyi de ka
nun hududu içinde yapmasını sağlamışızdır. Bir 
kimseye, daha ifadesini almadığı bir şahsa, Ko
misyon üyesi, daha ifadesine müracaat etmemiş, 
«Şimdilik tanık ve bilâhara sanık...» Neye Göre? 
Kendi kanaatine göre... Komisyon bu kanaatte 
mi? Ne oldu soruşturma? Hani «Peşin hükümlü» 
diyordu ya; peşin hükümlü taa kendisi. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) Daha Komisyon 
şahidi dinlememiş, daha Komisyon delilleri top-
lamamış; ama Sayın Sırrı Atalay rahatlıkla o 
şahide «Şimdilik tanık ve bilâhara sanık» sıfatı
nı izafe edebiliyordu. Onun için Komisyon Baş
kanının tutumuna vaki bu şeyini şiddetle redde
derim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Enteresan bir şey daha : «A. P'li üyeler Ko
misyonda tek baslarına kaldıktan sonra sözü ge-
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çen kamu görevlisini kendi aralarında dinle
miş...» 

Şöyle bir hâdise var, muhterem arkadaşla
rım : 

Komisyon bazı şahitlerin yüzleştirilmesini ta-
lebetti. Karar aldık, yüzleştirdik. Şahitler yüzle-
şiyor; bir sayın §ahit ifadede bulunuyor, ifade 
ederken, ifadesini, takririni beyan ederken elin
deki notlara bakıyor. Zaten Sayın Ataltay'm 
Komisyondaki tutumu, bir şahit kendi şeyi hak
kında ters düşen fazla konuşma yaptı mı derhal 
sözünü kesmek için bahaneler arıyordu. «Efen
dim, bu şahit elinde mevcut olan bir vesikadan 
okuyor. Burada yüzleştirme yapılmaktadır. Âde
ta, bu şahit prova ettirilmiş ve yazılıp eline ve
rilmiş olarak Komisyona gelmiştir. Buna derhal 
el koyunuz.» derdi. Bunu talebeden Sayın Ata-
lay'a bazı Komisyon üyesi arkadaşlar da iştirak 
ettiler. «Efendim buna el koyunuz.» dediler. Şa
hitleri dışarı çıkarttık. 

Beyler, biz Türkiye Büyük Millet Meclisi adı
na, şu Komisyonda vazife gören insanlarız. Biz 
kanunlardan üstün değiliz. Ben, (hattâ ben çok 
üzüldüm.) şahit dışarı çıkarken, «Elindeki kâğıdı 
lütfen masanın üstüne koy.» dedim. Hakkım 
yoktu beyler, bunu söylemeye hakkım olamazdı. 

Sayın Sırrı Atalay 22 - 24 senelik parlamen
ter, eski Adliye Bakanı, Senato Başkanvekili, 
ama ısrarla: «Efendim, elkoyun» diyor. Nereye 
elkoyuyoruz? Elimizde kanun var. Birleşik Top
lantı İçtüzüğünün Komisyonun yetkilerini ta-
dadeden 17 nci maddesi; «Komisyon, Hükümet
ten gerekli bilgileri isteyebilir; Hükümetin bü
tün vasıtalarından faydalanabilir; istediği evra
ka ve vesikalara el koyabilir ve ilgili Başbakan 
veya Bakanlar Kurulu üyesini dinleyebilir.» di
yor. Hangi evraka? «Hükümetin evrakına» Al
tında devam ediyor: «Komisyon, Ce?a Muhake
meleri Usulü Kanununun tanıklarla, bilirkişilerle 
ve zabıt ve arama ile ilgili olarak adlî mercile
re verdiği hürriyetleri kısıtlayıcı yetkilerin kul
lanılmasını, gerekçesini bildirmek suretiyle gö
revli adlî merciden yazıyle isteyebilir.» 

Komisyon bir zabıt yapmak istiyor.. Bir kim
senin elindeki vesikaya el koymak istiyor. Bu bir 
resmî vesika değil, içtüzük gayet sarih. Biz bu
nu ancak savcılık kanalı ile isteyebiliriz. Ama <: 

tahammül edemiyor ve tutuyor bir hışımla Ko
misyonu terk ediyor ve arkasından da diğer ar
kadaşlar; fakat biz Komisyon ekseriyet olarak 

• çalışmalarımıza devam ediyoruz. Onların terk et-
i meleriyle Komisyon faaliyetini durduramayaca-
] ğız, ekseriyetimiz var; ekseriyet olarak çalışma-
j ya devam ediyoruz. Şimdi kalkmış bizim bu ça-
j lışmalarımızı burada kınıyor. Diyor ki: «A. P'li 
j üyeler Komisyonda tek başlarına kaldıktan son-
;i ra sözü geçen kamu görevlisini kendi aralarında 
1 dinlemiş ve önceden hazırlanan «notu» bu kez 
\ «rıza» ile almışlardır.» Bu çirkin bir söz; iftira 
} demiyeceğim; fakat kanundan da bibehre ola-
\ cağım tahmin etmiyorum; eski Adliye Vekilidir, 
\ sıfatlarını saymaya yetmez; en son. sıfatı da ma-
] lum, biliyorsunuz iki Büyük Kongrenin Başkanı-
j dır. Şimdi kanun açık: «Sübut vesikalarından 
| olan eşyanın muhafaza ve zaptı» Ceza Usulü Mu-
\ hakemeleri Kanunu madde 86: «Bu eşya bir şah-
{ sın yanında bulunur ve bu şahıs rızası ile teslim

den kaçınırsa, zaptolunabilir.» Biz ne yapacak
tık? Evvelâ rızasını istihsal edeceğiz. E, rızasını 
istihsal etmişiz. Ama o bu muameleye tahammül 
gösterememiş. Çünkü, alınamayacağı konusun
daki yetkilerimizi bizden daha iyi bilmemesine 
imkân yok. Ama bir hâdise çıkacak, Komisyonu 
terk edecekler, Komisyon çalışamayacak; o an
da, belki bir dahaki celsede diyecek ki, «Efen
dim, o vesika değişti». Alacağız o vesikayı, ama 
«Vesika değişti» diyecek. 

Şimdi, vesikayı aldık ve hiç el sürmedik. Bir 
kere okutturduk ve Komisyon kâtiplerine imza
lattık. Mühürlü olarak halen de dosyada dur
maktadır, bu mühim dediği vesika. Buradan tu
tuyor, Komisyonu, rıza ile bunu almış olmasın
dan dolayı, kanun içinde hareket etmiş olmasın
dan dolayı kınıyor. Bu çok üzücü bir haldir ar
kadaşlar. 

«Bir örnek daha» diyor. Verdiği örneklere 
temas ediyorum. 

«ORMA'nm sermayesinin 20 milyona çıkarıl
ması için önceki sermayenin tam olarak yatırıl
ması ve...» 

Şimdi kendisi burada çok güzel anlattı. Zira
at Bankasında, dediğim şekilde, bir usulsüzlük, 
bir kanunsuzluk kendi usullerine göre tespit et
tik ve merciine verdik. Müfettişler muamele ya
pıyor. Bu muamelenin ORMA yetkilileri ile na
sıl cereyan ettiği hakkında müzakere açıyoruz. 
Ertesi gün Şevket Demirel'i dinlemekteydik. Di
yor ki, «Bu muamele nasıl cereyan etmiştir? Şev
ket Demirel bize anlatsın.» Şevket Demirel di-
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yor ki; «Ticaret siciline de kaydedilmiş ORMA' 
nın yetkili bir kimsesi olan muhasebecim bu işi 
yapmıştır, bana şöyle olduğunu izah etti; ama 
Komisyon lütfen bir kere muhasebeciyi dinlesin. 
Muhasebeci, Komisyonu tatmin edemezse, emri
nize amadeyim, her türlü izahatı vereceğim. Ben 
bu hususta size noksan malumat verebilirim» 
Aramızda konuşuyoruz, muhasebeciyi çağıralım 
diye. Sırrı Atalay, «Hayır efendim ille Şevket 
Demirel anlatsın.» diyor. Şimdi anlıyorum ne
den istemiş. Çünkü her sorusunun bir hesabı var
dı. Şimdi anlıyorum ki, olmayan bir şeyi, Şevket 
Demirel bunları azmettirmiştir diye ortaya çı
kartıyor. O günkü İsrarının sebebi bu imiş. Ne 
diyor burada? Sayfa 51: «A. P'li üyeler dışında
ki Komisyon üyeleri, kurucu, sorumlu, yetkili 
olarak konu ile ilgili beyanında ısrar etmişler.» 

Sayın arkadaşlar, bu şiddetli bir yalandır. 
Çünkü bu oylamaya Melih Kemal Küçüktepepı-
nar da iştirak etmiştir. Melih Kemal Küçükte-
pepmar da bizim görüşümüze uymuştur ve bu 
görüşü müdafaa etmiştir. Hem Sırrı Atalay'm 
teklifini, hem Komisyon Başkanının teklifini 
beraber şey edelim ve dinleyelim muhasebeciyi. 
Muhasebeci tatmin etmezse ondan sonra, Şevket 
Demirel'i dinleyelim. Ama burada Sırrı Atalay 
rahatlıkla bir A. P. çoğunluğu yakaladı ya, vur 
abalıya, A. P. çoğunluğu ile bu karar alınmış 
tır diyor. Yalan. Zabıtlarda var. 

Bu zabıt, bizim mumlu kâğıtla teksir ett ğ' 
miz ve 15 nüsha olarak hazırladığımız Komis
yon üyelerine mahsus zabıttır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ait dosyada, «İsparta ikinci 
Toplantı» diye görülür. İsparta ikinci toplantı
sında, zabıtta, bizim mumlu kâğıtta, 52 nci say
fadan başlayan Melih Kemal Küçüktepepınar'-
ın izahatı, 4 sayfa devam ederek, oylaması ya
pılan bir takrirdir. Oylama, Melih Küçüktepe-
pmar'm iltihakı suretiyle ve Sayın Albayrak'la 
Sayın Atalay'ın ekalliyette kalması suretiyle 
muameleye tabi tutulmuştur. Zabıtlarda vardır. 

Muhterem arkadaşlar, yine «soruşturmadan 
özellikler» olarak, «A. P. li Komisyon Başkanı 
sanık Demirel'in Terakki Kolektife eşi dolayı-
sıyle ilgisini belirten mukavelenamenin tetkiki
ni isteyen ve sanıklara «sayın» ifadelerini tev
cih, tetkikatı yapacak ilgiliyi Türkiye Büyük 
Millet Meclisine çağırarak görüşmesi, soruştur
manın tarafsız yürütülmesine aykırıdır. Komis
yonun aldığı karar dışında, sanığın durumu 

için özel bilgiler hazırlamak üzere talimat yaz
mak ve tetkikatı yapacak kamu görevlisini özel 
olarak çağırıp konuşmak, soruşturmanın hangi 
koşullar içinde yürütüldüğünü göstermek yö
nünden önem taşımaktadır.» diye Komisyon fa
aliyetine gölge düşürmek istemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Komisyon çalışmaları 
son günlere gelmişti. Sayın Sırrı Atalay, konu
muzun muhatabı olan Sayın Demirel'in, pederi
nin vefatı dolayısiyle, veraset yoluyle kendisi
ne, geçip geçmediği hakkında, Kolektif Şirket-
hisselerinden teneffuunu tespit etmek istiyor. 
Bundan ne dereceye kadar müteneffidir? Git
mek istediği yol şu, anlıyorum ve bunu şiddetle 
arzu ediyor, ille de «Bunu tahkik edelim, bir 
ehlivukuf gönderelim.» 

Soruşturmanın sonuna gelmişiz. Kolektif 
Şirket 1954 senesinde kurulmuş. Kuruculardan 
Mesut Şener 1965 senesinde vefat etmiş. Sayın 
Nazmiye Demirel bu vefat hasebiyle varisler 
arasında bulunmuş, ille de «Buradan ne alıyor?» 
Demirel'e de tevcih etti bu suali. Demirel dedi 
ki, «Ne almışsak, benim 1967 yılı Gelir Vergisi 
beyannamemde vardır» Ondan sonra işte bir ib
raname. Refikaları bu ibraname île bütün hak
larını kardeşine devretmiş. «Bir şey arıyorsa
nız, kardeşimin vergi beyannamelerine bakın» 
dedi. Vergi beyannamelerini tetkik ettik. Vergi 
beyannamelerinde Terakki Kolektif Şirketine 
veraset dolayısiyle ne kadar hisse intikal etmiş
se, rahmetli Mesut Şener'den, hepsi oğlu Yılmaz 
Şener'in üzerinde toplanmış. Ona göre vergi ve
riyor. Ayrıca Ticaret Kanunu gayet sarih. Ko
lektif şirketler başka şirketler gibi değil. Üçün
cü şahıslara karşı olan münasebetlerinde, ka
nun, kolektif şirketi takyidetmiş. Kanunun 
amir hükmü; «Bir kolektif şirketin hissedarı 
ölürse ne olur?» Bu, kanunda yazılı. Şayet şir
ketin mukavelenamesinde bu hususta hüküm 
yoksa, oraya herhangi bir vârisin ortak olması 
bir hayli formaliteye tabi. Diğer ortakların rı
zalarını istihsal edecek. Kanun sarih. Bunları 
okuduk. Hayır, ille bir hesap uzmanı göndere
lim. Gönderelim. Ama bunu çabuk gönderelim. 
Efendim, Maliye Bakanına rica etseniz, hemen 
yapılır çatılır. Peki hay hay, ben Maliye Bakanı 
ile temas edeceğim. Ve ekalliyette kalıyordu bu 
teklifi. Ben iltihak ettim kendilerine. Aman bir 
nokta açık kalmasın. Çünkü mühim bir konu.» 
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Efendim, bunu tetkik edemedik. Bu yüzden, 
Nazmiye Demirci Terakki Kolektif Şirketine 
ortak, Terakki Kolektif Şirketi ORMA'ya or
tak. Süleyman Demirel'in, Nazmiye Demirel ile 
malbirliği var, Süleyman Demirel ORMA ile or
tak» deyip çıkabilirdi. Nitekim hâlâ o iddianın 
içindedir ya. Bunu bir tahkik edelim... Telefon
la Maliye Bakanından rica ettim; «Beyefendi, 
bizim tahkikatımızın bitmesine şu kadar gün 
var. Komisyonumuz şöyle bir karar aldı. Acaba 
bir hesap uzmanı veya bir maliye müfettişini 
çok süratli bir vasıta ile İsparta'ya göndermek 
mümkün müdür? Ehlivukufluğunu rica ediyo
ruz. Yalnız Pazartesi gününe kadar bu raporu 
yetiştirsin. ıSize hemen mektup yazıyorum.» 

iSayın Maliye Bakanı, «Ben şimdi çıkıyorum, 
siz mektubu gönderin. Ben Hesap Uzmanlar 
Kurulu Başkanına emir vereyim, sizinle temas 
etsin, arzularınızı ona söyleyin, işiniz çabuklaş-
sm...» dedi. Teşekkür ettim. Hesap Uzmanlar 
Kurulu Başkanı telefon açtı ve dedi ki : «Efen
dim, o civarda bir hesap uzmanı arıyoruz. Ya
rına kadar bize müsaade eder misiniz?» yarma 
kadar da müsaade edelim ama, çok gecikiyor, 
bunu bize Pazartesi gününe yetiştirin, dedim. 
«Efendim, tamam, yetiştiririz.. O civarda bir he
sap uzmanı arıyoruz, bulamadık hemen vazife 
verelim.» Ertesi gün yine telefon ettik. Bize de
diler ki : «Efendim, bir hesap uzmanı gönderi
yoruz, yazıyı sizden alacaktır; mütemmim baş
ka malumat verebilirseniz muamelenin çabuk
laştırılması, süratle neticelendlrilmesi mümkün 
olur.» 

Hesap uzmanı kalktı çalışma odamıza geldi. 
Komisyonda başkası da var, - zannederim sek
reter vardı - yalnız konuşmadım. Kendisine de
dim ki : Kardeşim bunun önemi şu, bu acele, 
şirketin statüsü şu; Sayın Demirel'in komisyon
da verdiği bilgiler şu, ibraname bu, al, atla git 
İsparta'ya şunu tahkik et, bize çabucak yetiş
tir. 

Kim bilir ne bekliyorlardı; kendi arzuları 
istikametinde bir netice istihsal edemedikleri 
için, gelen netice karşısında fazlaca hırçmlaş-
tılar ve burada da şimdi Komisyon Başkanının 
tutumu olarak bunu zikretmek lüzumunu his
setmişler. Zaten muhalefet şerhlerinde zikredi
len konuların çoğu kendi kafalarında veya elle
rinde mevcut. Bunu açıklıkla söyleyebilirim; 
çünkü ıSırrı Atalay kendisi de ifade etmiştir. 
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Bir noktada, tahkikatı ille de şuraya götürelim.. 
Neye götürelim?.. «Canım, bana itimat edin, gö
rüyorsunuz.» İsparta'da bu Ziraat Bankası işini 
de hakikaten kendisi çok ısrar etti ve isabet et
ti, bulduk... «ihbarlar var...» E., peki hangi ih
bar doğru, hangi ihbar eğri, bilmiyoruz ki. Her 
şeyi açıklasın istiyoruz,., istiyoruz ama, bunun 
da bir hududu var. Gelmeyince hırçmlaşıyorlar; 
o kadar hırçmlaşıyorlar ki... 

Bir konu var; şirket, sermayesini 500 bin li
radan 18 milyon liraya, 20 milyon liraya çıkar
tır. Buna ait umumî heyet kararını notere tes
cil ettirir. Mecbur değil Isparta'daki notere, im
za tasdiki için Keçiborlu Noterliğine götürmüş. 
Hemen; aman bir şey var. Efendim, Keçiborlu 
Noteri İsparta'ya gelmiş, bu işi nasıl yapmış?..» 
Beyefendi, böyle yapmamış. «Hayır efendim, so
ruşturalım, Adliye Bakanlığından umum müdür 
çağıralım...» Komisyonda saatlerce münakaşalar. 

Adliye Bakanlığından umum müdür çağırı
rız, müfettiş çağırırız, sonuna kadar bakarız. 
Meğer, mukavelename Keçiborlu'ya gitmiş, ora
da tasdik edilmiş.» Bu tasdik dolayısıyle noter 
harcı ödenmiş mi, Damga Vergisi ödenmiş mi?..» 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) Efendim, bu bi
zim Komisyonun yetkisinden dışarı. «Yok efen
dim, hayır; işte önerge sahipleri, Hazine zararı 
var diyorlar, tahkik edeceğiz...» Edelim efen
dim. 

Haydi, vergi dairesine yazı, Gelirler Genel 
Müdürü çağırılır, yetkili adam. Böyle olursa ne 
olur, ne yaparsınız?.. «Bu paranın üç ay içinde 
ödenmesi gerekir» derler. «Ödenmezse kusur 
cezalı ödenir, vergi cezalı ödenir..» Bir taraftan 
da başka şey aramaktadır : Acaba şirket mual
lel sayılır mı... Hedef o. Şirket muallel olur mu 
bir noktasından... 

Ama ararız. İsparta Vergi Dairesine yazanz. 
İsparta Vergi Dairesi, 132 - 134 bin lira civarın
da bir paranın zamanında, kanunî müddeti İçin
de yatırıldığını bildirir. Ama, bir de noterin bir 
yazısı var. Gayri varit bir vaziyette Keçiborlu 
Noteri ister ki, fazla para alsın, harç alsın... 

ihtilâfa düşerler. Efendim, bu parayı öde
memiştir, bilmem ne yapmamıştır, falan, filân 
diye mektup yazar. 

Şimdi, o mektubu asıl tutarak burada diyor 
ki; «Bu para ödenmemiştir» insaf. Raporunda 
var ve burada imaj veriyor : «Tek kuruş vergi 
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ödemeden, tek kuruş harç ödemeden kâğıttan 
şirket kuruldu.» d'iyor. 

Para ödenmiştir ve dosyamızda vardır. Biz 
kocaman bir müstenidat dosyası yaptık, neye in
celemezsiniz? 

Pazar günleri dahil bütün tatil günleri bu < 
dosyaları sayın üyelerin emrine amade tuttuk. '! 
Kaldı ki, bu vesikanın geldiği zabıtlarda da 
vardır. Buna rağmen hangi vicdanla «Bu para 
hâlâ ödenmemiştir» diyebilîyorsunuz? 

HASAN DEĞEE (Diyarbakır Milletvekili) 
— Sayın Başkan, saat 19,30'a geldi. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim. Uzatılması • 
üçin bir de önerge gelmiştir, hatibin konuşması- '; 
mn bitmesini bekliyorum. ' 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya Mil- i 
letvekili) — Sayın Başkan, önerge aleyhinde j 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutayım da, aleyhin- $ 
de de sise söz vereyim. , \ 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI \ 
ISABAHATTİN ORHON (Devamla) -— Sayın | 
Başkan, bendenizin maruzatı 20 dakika kadar ] 
daha sürer. 

BAŞKAN — O halde 20 daküka sonunda, o ' 
gelen önerge hakkında, işlem yapmak kaydıyle \ 
resen ben.... J 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI ' 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Sayın \ 
Başkanım, itizarla arz edeyim; şurada bir notu- l 
mu daha gördüm, 20 dakikayı taşabiliriın. ş 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon Baş- | 
kanının konuşmasının bitimine kadar ve konuş- , 
masının bitiminden sonra, gelmiş olan önerge •; 
üzerinde işlem yapmak kaydı ile resen ben mü- f 
zakerelerin devamı hususunu oylarınıza arz edi- ; 
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka- ş 
bul edilmiştir. [ 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya Mü- \ 
letvekili) — Saym Başkan, önergenin aleyhinde \ 
görüşecektim. f 

BAŞKAN — Efendim, önerge hakkında o i 
zaman 'işlenı yapacağım. [ 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya Mil- [ 
letvekii.:) — Usulünüz yönünden aleyhinde söz j 
istedim: Sayın Başkan. . ! 

BAŞKAN — Efendim, şu anda bu konuş- ' 
manın, ben re'sen bitimine kadar oyladım; tek- \ 
lif ettim ve bunun emsali pek çok var Sayın i 
İmer. Konuşmacı bittikten sonra önerge hak- j 
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kında işlem yapacağım ve size söz vereceğim, 
dedim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya Mil-
13tvekili) — Saym Başkan, bu mevzudaki usu
le mütevakkıf tutumunuz hakkında ve önerge
nin aleyhinde söz istedim. 

BAŞKAN — O zaman, hatip kürsüden in
diği zaman usul hakkında nerenin usulünde 
noksanlık yapmışsam yerinizden izah edersi
nin; size o sözü de takdim ederim. Ama kür
süde hatip varken her halde değil, değil mi 
Saym İmer? 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, re'sen mi oldu, Meclis kararıy
la mı oldu? 

BAŞKAN — Efendim, oyladım, re'sen tek
lif ettim. 

Buyurun Sayın Orhon. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Bir ör
nek daha veriyorlar: «Vergi uzmanının din
lenmesinde, soruşturma yürütüldüğü bir sıra
da, tanığı manevî baskı ve tehdit altında tut
maya çalışıyordu» diyor, benim için. 

Şimdi, şu karşı oy yazısını okuyalım.. Bu 
tanık çok önemlidir. Bu tanığı tanıtmakla bu 
tahkikatın ne olduğunu anlayacaksınız. Biraz 
sonra, bu tanığı size tanıtacağım. Yalnız, bu
rada şu karşı oy yazısına dikkatinizi çekerim: 

«özel Yükseliş Yüksek Okuluna tanınan ya
tırım indirimi ile ilgili vergi kısmı için ince
leme yapan hesap uzmanı Halil ibrahim Uzun, 
Komisyon huzurunda şahidolarak dinlenmesi 
bittikten sonra..,» Beta /bir başka komisyonda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde o sırada he-
niia karara bağlanmamış, fakat Türkiye Bü
yük Millet Meclisi gündeminde mevcut (Sayın 
Fatma Hikmet ismen'in verdiği ıbir takrirle 
kurulmuş bir Hazırlık Komisyonunda bu şahi
din kim olduğunu öğrenmlşdim; ama o şahit 
bu şahit mi bilmiyordum. O komisyonun sek
reter üyesi idim. Çok fazla siyasete bulaşmış 
-kişiliğini ayrıca belli edeceğim, mektupların
dan öyle anlaşılıyor- ve kasıtlı bir tutumun 
içinde bulunan bir adam idi, Millî Emniyetçe 
de takibe uğramış, Millî Emniyetin takibatı 
neticesinde o mektuplar o dosyaya gelmiş. Ben 
acaba o Halil İbrahim Uzun bu Halil İbrahim 
Uzun mu diye bir gün evvel Maliye Vekâletin-
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de tetkikat yaparken hesap uzmanına sormuş
tum. Sizde bir başka Halil ibrahim Uzun var 
mı? Yok... Peki... O dosya bütün üyelere açık, 
o dosyayı getirtmişim, komisyonda duruyor. 
Şükür ki, bu kadar ifade edebiliyorlar, gerçe
ği bu kadarı ile anlatıyorlar. Şahidolarak din
lenmesi bittikten sonra, evet dinlenmesi bittik
ten sonra, kendisine Millî Emniyete ait Fatma 
işmen'in teşekkül etmiş dosyasından bazı vesi
kalar okudum. Bunun nesi şahidi baskı altın
da tutmaktır? Bu vesikaları okumamız bir 
bakıma da isabetli olmuştur. Şahidi asıl doğ
ru yola sevk ediyorduk. Hakikatları söyleme
ye başlayacaktı; fakat Sırrı Atalay kanat 
gerdi. 

Şimdi o tarafı şöyle oldu : Demin Orhan 
Cemal Fersoy arkadaşım anlattı. «Doğan Av-
cıoğlu ile bir muhaberatınız var mı,» dedim. 
Çünkü biliniyor, o zaman Yön Dergisinde ve
yahut da Devrim Gazetesinde çıkmış bir mek
tubu var. O mektubunda, Kuşadası'ndan geçer
ken şöyle olmuş, böyle olmuş falan filân diyor. 
«Bu mutadım değildir» diyor. Demin tahlil 
ettiler, hatırlıyor musunuz.. Var efendim, bir 
mektubun var, 'başka yok mu?... «Yok...» Şu 
mektup sizin mi? Bunu sormak mecburiyetin-
deydim arkadaşlar. Çünkü Millî Emniyet için 
Söylenmiş çok lâf vardır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi çatisı altında. Nitekim, bir giün 
kalkmıştır Sayın Karavelioğlu, bütçe konuş
maları sırasında yaıhut da Hükümet programı 
sırasında, Cumhuriyet Senatosunda Millî Em
niyet için söylenmedik laf bırakmamıştır. 'O 
da o dosyanın içinde vardır. Hani olabilir ki, 
Jbu dosya Mecliste konuşulduğu zaman birisi 
derdi ki, «efendim Millî Emniyet bu mektubu 
tertlbetmiştir.» Bu merak saikasıyla Halil ib
rahim Uzun'a sordum; başka muhaberatınızı 
hatırlıyor musunuz? «Hayır efendim» Peki 
bu mektup sizin mi? O mektupta, «verdiği ve
sikaların gereği ile değerlendirilemediğinden, 
işin berbat edildiğinden, şayet bu havadisleri 
parça parça yayınlasaydı Demirellerin daha 
$ok ynpranacağından, bunu beceremediniz, şu 
eski haberleri zaman zaman yayın, Adalet 
Partisi kongresine 20 gün kaldı, bari bun
ları olsun değerlendirin. Ankara'da ne var 
ne yök; Arkadaşlardan haber alamıyorum.» 
diyor. Ve bu zat dalha evvel benim Doğan Av-
cıöğlu ile bir muhaberem vardı, bilmem ne 

idi, evet benimdir... Bitti... Benim. Sırrı Ata
lay derhal atıldı; «Efendim bunu soramazsı
nız..,» Niçin soramayacağım Sayın Atalay? 
Kaldı ki, bu zat, kendisine birinci dere
cede vazife verilmemiş, tamamen şahsî görüş
lerini bildiren bir önerme raporu vermiş Ve 

. yanlışlıklarla dolu bu önerme raporu, muha
lefetin elinde koz, bu tahkikat açılmış. Ba
kıyoruz Hesap Uzmanları Kurulu yönetmeli
ğine; «önerge raporu şahsî rapordur» E, şahsî 
rapor veren bir kişinin şahsiyeti sizi alâkadar 
etmez mi? Komisyonu alâkadar etiniz mi? 
Kimdir bu?... Bir kere bunu öğrendik. Çünkü 
o Hazırlık Soruşturma Komisyonu şahit dinle
yemez, o Hazırlık Soruşturma Komisyonu bir 
soruşturma komisyonu haline gelmedikçe 
Halil ibrahim Uzun'u dinleyip : «Bu mektup 
senin mi» diye soramazdı. Elimize bir fırsat 
geçmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisini tenvir 
etmek fırsatı geçmiş, bu suali sormayı bize 
çok mu gördünüz?... Derhal; «Şahide baskı 
yapıyorsunuz» deniliyor, 'Baskı yok; ama şa
hit yıkıldı, başladı bülbül gibi konuşmaya : 

«Efendim, ben o kadar yorgunum ki 
Ankara'daki işlerimi bitirdikten sonra Söke'ye 
vazifeli olarak giderken Kuşadası'ndan geçtim, 
bu mektubu yazdım; Doğan Avcıoğlu'na öteki 
mektubu yazdım. Çünkü ben Maliye Vekâ
letinde bir fena muameleye mâruz kaldım» 
dedü. Tamam, işte, tahkikat konumuza girdik. 
Ne imiş? özel yüksek okul sahibi Ali Demirel 
hakkında bir ihtiyati haciz varakası tanzim 
etmiş, bu ihtiyari haciz varakasını kaldırması 
'için Maliye Vekâleti başına çökmüş. Bunu o 
zaman söylüyor. E Müslüman, biz seni saatlerce 
dinliyoruz, sana: «bir baskıya maruz kaldın 
mı?» diye soruyoruz, «bir şey yaptın mı?» diyo
ruz. Yok.. O zaman söylememiş, Doğan Avcıoğ-
lu ile mektubu ortaya çıktıktan sonra Komis
yonu yeni bir iftira ile karşı karşıya bırakma 
hevesine düşmüştür. Bu nedir? «Maliye Vekâ
letinde baskıya maruz kaldım» diyor. Peki, kim 
baskı yaptı? Vekil mi? Umum müdür mü? müs
teşar mı?. «Hatırlayamıyorum» diyor. Yeminini 
hatırlatıyorum. «Lütfen hatırlayınız, yemin et
tiniz» diyorum. «Doğruyu söyleyeceğinize, hiç
bir şeyden korkmayacağınıza, sakınmayacağı
nıza yemin ettiniz, söyleyiniz» diyorum. Hayır. 
Sırrı Atalay karşıma çıkıyor» Başkan, şahidi 
tazyik altında bulunduruyorsun» diyor. Hayır, 
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şahidi yeminine sadık beyana davet ediyorum. 
Şahit hatırlayamıyor... Neleri neleri hatırlayan 
şahit kimin baskı yaptığını hatırlayamıyor. Bü
tün arkadaşlar titizlenmiştir, ısrarla soruyoruz. 
Bütün üye arkadaşlarım ittifakla: «Hah» di
yoruz. «Sormayın» diyor. Efendim ben bir bas
kıyı nerede görürsem oraya yürüyeceğim. 
Yürüyeceğim.. Eğer orada bir şey varsa bulaca
ğım. Biz her taşın altında Demirel aradık. Her 
fiilin altında bir Demirel aradık, Demirel nere
de diye aradık. Burada da aramak bizim vazife-
mizdi; ama melâike kanatlarını gerdi; «Hayır 
efendim soramazsınız» dedi. Soracağız beyefen
di. Sorduk da ve o çok muhterem şahit kim
ler tarafından baskıya uğradığını hatırlayama-
dı; ama biz tahkikatın peşini bırakmadık «Ha
ciz vesikasını kaldırdım» diyor. 

SIRRI AT ALAY (O. Senatosu Kars Üyesi) 
— Nasıl hatırladığı.. 

ISOKUŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Sayın 
Atalay, Komisyonda çok karşılıklı konuştuk. 
Onun için nasıl hatırladığı ortadadır. 

Şimdi, nasıl hatırladığını kendi ifadesinden 
değil, yaptığımız tahkikattaki zabıtlardan açık
layayım. Buradaki kendi ifadesi; hatılayamadı. 
Dedi ki: «Efendim, ben raporumu Vergi Daire
sine verdim, Vergi Dairesi deftardarlığa gön
dermiş, defterdarlık Ankara Valiliğine gön
dermiş, Ankara Valisi demiş ki: «Yo, bu Demi-
rel'ler hakkında böyle haciz maciz koyamam. 
Çünkü ben burada dört günlük valiyim, başıma 
bir iş gelmesin» «Kimden işittiğimi hatırlaya
mıyorum» diyor. «Rica ederim, söylüyorsunuz, 
kim size bunu söyledi, hatırlayınız. Yemin etti
niz» derken karşıma çıkıyor; «efendim, tazyik 
etmeyin, kamu görevlisidir» diyor. E, kamu gö
revlisi bu kadar rahat bir iftira atıyor da na
sıl hatırlamıyor? «Vali mi söyledi?» diyoruz. 
«Hayır, Valinin söylediğini diyemeyeceğim..» 
«E, kim söylemiş» diyorum. «Söylemişler» di
yor. «Kim söylemiş?» diye soruyorum, isim yok. 

Ama, bizim bir kanunî vazifemiz var. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına vazife görüyo
ruz. Bunu aydınlığa çıkartmak bizim vazife-
mizdi. Vergi dairesi müdürünü çağırdık, vergi 
dairesi müdürüne sorduk: «Size hesap uzmanı 
şöyle bir rapor verdi mi?» dedik. «Evet efen
dim, verdi» dedi. «Ne yaptınız?» dedik. «Efen
dim, hiç vakit geçirmeden raporu derhal mu

ameleye koydum. O kadar vakit geçirmedim ki; 
kendisi sonradan bana telefon etti, raporumu 
ne yaptınız diye sordu, muameleye koyduk de
dim» dedi. Aynı gün muameleye koymuşlar. 
Şiddetle takibediliyor. Arkadaşlar, size şunu 
söyleyeyim; hani bir, çabukluk falan aranıyor 
ya, Demirerin iktidarı zamanında Demirel'in 
kardeşleri aleyhine yapılan muamelelerin hepsi 
en süratli şekilde yapılmıştır. En süratli şe
kilde yapılmış, dakika fevfcedilmemiştir. Vergi 
Dairesi Müdürü; «edemezdim» diyor. «Edemez
dim, bu benim vazifemdi, siyasî bir şey olur» 
dedi. «Aferin evlâdım» dedim. 

Ertesi gün Halil ibrahim Uzun Vergi Da
iresi Müdürüne telefon ediyor; «Müdür Bey, 
benim raporumu biliyorsunuz» diyor. Müdürün; 
«evet, muameleye koyduk efendim» demesi üze
rine «onu bana geri verseniz» diyor. Müdür 
«hayır efendim, muameye koyduk» cevabını ve
riyor. Halil İbrahim Uzun ısrar ediyor; «Ama 
jen size bir yazı yazsam da gelivermeniz.» di
yor. Müdür; «Veremeyiz efendim, muameleye 
koyduk, evrak bizde değil, defterdarlığa gitti.» 
diyor. 

Şimdi, bu şahit kalkmış diyor ki; «Ben Ma
liye Vekâletinden tazyik gördüm». Nereden 
gördün? Raporu veriyor, daha, ertesi gün Ver
gi Dairesi Müdürüne «Aman raporumu geri 
ver» diyor. Neden? Çünkü hata etmiştir. Hesap 
uzmanları ihtiyati hâcizi verirlerken kurumla
rını haberdar etmek mecburiyetindedirler. Ken
di tüzükleri ve çalışma programları icabı böy
ledir. Adam raporu vermiş, ondan sonra galiba 
gitmiş bir hesap uzmanı arkadaşı ile konuşmuş, 
«Sen ne yaptın, 1969 Çalışma Programının bil
mem kaçıncı madesinin (D) fıkrasına göre Baş
kanlığa malûmat vermen lâzımdı» denilince; 
aman, etekleri tutuşur, geri ver der. Vergi Da
iresi de vermez, muameleyi yürütür. Ondan son
ra Komisyonda kalkıp; «âdeta Maliye Vekâleti 
üzerime çöktü» diyor. Bütün arkadaşlar gayet 
titiz bir şekilde, herkes ayrı ayrı sual sordu: 
«Kim çöktü? Kim? «Maliye Vekâletinden Ve
kil mi? £Hayır» «Müsteşar mı?» «Hayır» «He
sap Uzmanları Kurulu Başkanı mı?» «Hayır». 
«G-elirler G-enel Müdürü mü?» «Hatırlamıyo
rum.» Tek cevap «hatırlamıyorum» oldu. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu ne derece 
inaksalıdır, ne derece bir şahidin beyanlarına 
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itibar edilir, bu konuya değinmiyorum; fakat 
nasıl vazifeli bir şahit olduğunu kendi ifadele
ri ile size ayrıca anlatacğım. Yalnız o bir par
ça vakit alacak. Ben Sayın Atalay'ın size ga
yet ters imajlarla verdiği yanlış bilgileri anlat
mak işitiyorum. 

Şimdi bakın, Ziraat Bankasından bir temi
nat mektubu almıyor. Zirat Bankasından alı
nan teminat mektubunda görülmemiş bir süra
tin cereyan ettiğini burada da söylediler, ilgili 
umum müdür dediler, umum müdür değil, Tica
ret işleri Müdürü özdemir Alaçam'ıdır şahit 
olarak çağırdık; «emsal verebilir misiniz?» de
dik. Şahit; «Şu anda Komisyonun böyle bir su
aline muhatap olacağımı bilmediğim için emsal 
vermeme şu anda imkân yok; ama emrederse
niz onlarca emsal veririm» dedi ve verdi. Ama, 
Sayın Atalay'ın bir tuhaf tabiatı var. Emsal arı
yoruz. Şimdi bakın, burada nasıl emsal istiyor: 

«Şöyle arz edeyim efendim, emsalin aynı ta
rihte olması, aynı kişiler, aynı işlemler... Üç se
ne, beş sene evvel olursa tabiî değişir. O yönü 
ile sorumu bu şekilde size intikal ettirmemin 
sebebi mukayeselerdir. Meselâ mukayeseyi beş 
sene önceki bir tarihle yaparız» diye devam edi
yor. Bakın, hangi tarihte olmak üzere misal 
istiyor. «Bana emsal olarak bir şubeden gelip 
dördüncü gün idare heyetine çıkmış bir örneği 
birinci ayın içinden verebilirler mi?» diyor. 

Şimdi rica ediyorum. Sayın Atalay, bu soru
nuzu tevcih ederim; yalnız birinci ay diye tah
dit etmenize gelince, tesadüfen ya vardır, ya 
yoktur. Çıkmış talep o ay içinde olmasa da se
ne içinde olsa?.. Hayır, ille de şöyle olacak, böy
le olacak... 

Şimdi, beyler, bu müesseseler itibar müesse-
leriıdir. Bankalar itibarla çalışır ve oradaki 
insanlar itibarlı adamlar. Bu adamların itibarı 
ile uluorta oynamak caiz değildir. Millet kürsü
sünden olsa dahi. Kalkıyor ne diyor; Böyle bir 
işlem için banka tarihine geçmiş bir örnek iste
nince cevap sadece «hatırlamıyoruz» olacaktır. 
Yalan. Af buyursun, bu sözü kürsüden söylemek 
istemezdim. Bir üye arkadaşımız için bu sözü 
söylemezdim. Çok eski bir parlömanter, Adliye 
Bakanlığı yapmış, bazı kongrelerin başkanı olan 
bir parlömanter için bu lâfı söylemek istemez
dim. Bana söyletti, özür dilerim, iste emsal dos
yada. insaf, buna ben sadece insaf derim. 

Sonra ne kadar çirkin bir imaj: «Hangi ta
şı kaldırsanız altından...» 

Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasında da em
sal aradık. Hani şu Avrupa Yatırım Bankasına 
ranseyman verilirken çeşitli sıfatları sayılmış 
Şevket Demirdin: Yüksek mühendistir, falanca 
şirketi kurmuştur, filânca şirkette idare heye
ti azasıdır, şu kadar ticareti vardır, şu seneden 
beri ticaret yapar, şu kadar sermayesi vardır. 
Altında da «Başbakan Süleyman Demirel'in 
kardeşidir» denilmiş. Şimdi bütün onları atıyor
sunuz, «Başbakan Süleyman Demirel'in karde
şidir» kalıyor. Peki. Ali Demirel için de yine 
şöyle işletmeciliği vardır, özel okul işletmeciliği 
yapar, bunu satar, şunu alır, şu kadar sermaye
si vardır, şu kadar kâr sağlar, Şevket Demirel'
in küçük kardeşidir deniliyor. Yılmaz Şener için 
şöyle, bilmem ne için böyle... Şimdi soruyor; 
«emsal varmı?» Beyim Türkiye'de bir başveki
lin kardeşi başka yerden bir kredi almışsa o 
müesseseden bir kredi almamışsa, bir emsal yok
sa ne bulsun. «Hayır, meselâ şöyle siyasî vasıf
ları gösteren, siyasî tarafını gösteren» diyor. 
«Var, çok böyle, buluruz» diyorlar. «Getirin di
yoruz» iki tane emsal veriyorlar. 

Şimdi beyler, filhakika Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adına tahkikat yapmak, bu sorumlu
luğu bir parça hissetmek lâzım. Uluorta her ti
carethanenin içine girmek, öğrendiğimiz sırları 
burada kürsü hürriyetinden istifade ederek 
açıklamak olayını ben Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliği sıfatı ile kabili telif görmüyorum. 
Biz eğer çok yetkili bir komisyon olmasa idik 
bankalar bize bunu vermeyebilirdi. Bu ticarî 
sır, bir müesseseye ait; ama verdiler. Fakat şu
nu söylediler. Bu da tahrif edilmiştir, insaf et
sin. Zabıtlar şahit. Açıklıyorum: «Efendim, 
Bursa Milletvekili Ahmet Türkel» dediler. «Es
ki Ticaret Bakanı Ahmet Türkel» demediler. 
«Bursa milletvekili Ahmet Türkel» dediler. 
Ranseyman öyle; ama burada ona bir malzeme 
lâzım. Neyin altından çıkarsanız «Ticaret Baka
nı iş peşinde.» Bunu eski bakan söylüyor. Yan
lış. Yalan diyemiyeceğim. Böyle değil... Nazik 
olmak mecburiyetindeyiz beyler. Kalkıyor; so
ruşturmanın yürütülüş şekli ve güç koşullar. 

Şimdi beyler, biz soruşturma yapıyoruz ve 
biz 63 tane şahit dinledik. Bunların içinde bu
gün müsteşar olmuş bir umum müdürün, 6 - 7 
tane halen umum müdür, olan zatın 2 tane bü-
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yükelçinin, 5 - 6 tane umum müdür muavininin, 
devletin en yüksek seviyesindeki elemanların 
bilgilerine müracaat ettik, Niye dinledik biz bun
ları? Birşeyler öğrenelim, prose nedir doğrusu
nu bulalım, hangi prosez içinde hadiseler cere
yan etmektedir? Bunları biz beyhude yere mi 
yaptık? Ama o, kafasında bir imaj tespit etmiş, 
baştan bir dedikodu imalâtı içinde. Gerçekleı' 
bir tarafa, kendi bildiği bir tarafa. 

Sınaî Kalkınma Bankasında kerat ile izah 
ettiler; Maliye Bakanlığında, Hariciye Bakan
lığında, Devlet Planlama Dairesinde izahat ver
diler, bizler saatlerce dinledik ve saatlerce su
aller sorduk, bantlar doldu, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin yüzbinlerce lirası harcandı. Niçin 
sarf edildi? Birşeyler öğrenmek için. 

Sınaî Kalkınma Bankası diyor ki; (Devlet 
Planlama Teşkilâtı da söylüyor) «Biz, müessese
ye değil, projeye kredi açarız, proje ararız» di
yor. Maliye Vekâleti de: «Biz senelerce Avru
pa'dan kredi istedik» diyor. «Bize daima proje
niz nerede dediler» diyor. Biz ne kadar para is-
tedikse vermediler, vermezler de. Avrupa yeni 
bir teknolojinin içinde, projeye para veriyorlar, 
proje arıyorlar, bu projeye teşvik belgesi alan, 
Terakki Kollektif Şirketinin kendisi değil pro
jesidir. Verilen teşvik belgesinde şunlar, şun
lar vardır. Elbette vardır ve bunlar lâzımdır. 
Çünkü bu projeyi alan bir maliyet hesabı yapı
yor. Bu maliyetteki bir proje hangi teşvikler
den istifade edecektir, maliyeti ne olacaktır, 
rantabilitesi nedir, fizibilitesi nedir?;. Teknolo
jideki ilerlemeler karşısında bunları hesabet-
mek mecburiyetindedir. Bu hususları günlerce 
dinleyerek tespit ettik raporlarımızda bütün bu 
hususlar vardır. Kendileri okudular mı bilmem, 
okuyanlar bu işlerin nasıl bir usul içinde cere
yan etiğini bileceklerdir. 

Projeye kredi verilmesi esas olduğundan, 
proje kredilendirilmiştir. Bu da muayyen şart
larla kredilendirilmiş; «Sermayen şu kadar olur
sa, anonim şirket olursan, şunları tahakkuk et
tirirden, şu kadar teminat verirsen, şunu j^apar-
san, bunu yaparsan ben bu projene kredi veri
rim» demiş. 

Şimdi kalkmış; «Böyle tatlı iş nerede var» 
diyorlar. Türkiye de var, Draryada var. Hür - iş 
projesi de var beyefendi. Abdurrahman Güler 
Hazurlık Tahkikat Komisyonu sırasında saatler
ce konuştu. O ise bundan daha büyük bir proje, 

aynı mevzu. Sınaî Kalkınma Bankasından kre
di almış, ama ne yapmış? Şirketi kuramamış. 
Projesi krediyi almış, bu şartları yerine getire
memiş, temdit etmişler: «Aman bu işin memle
ket ekonomisinde katkısı büyük olacaktır» Ha
lâ iddiası devam ediyor mu bilmiyorum, ama 
orada sayın Atalay ile birlikte tetkik ettik ve 
emsalinin de olduğunu gördük: Hür - İş proje
si, lütfen dikkat ediniz... 

Demin işaret etmiştim, bakınız burada di
yor ki; «Vergi kayıtlarını ibraz edeceği ifade 
edilmiş, bu hususta istenmiş olan sürenin sonu
na doğru çok kısa bir zamanda şahıslarca bir 
hesap uzmanına inceleme yaptırılmıştır.» Ee.. 
insaf yani. 

Ticaret Kanununun 195 nci maddesini oku
dum, bir kollektif şirket hissedarı ölürse varis
lerinin durumu ne olur belli, kanunda belli, be-
dahat... Buna rağmen hesap uzmanı göndermiş 
ve tetkik ettirmişiz, acaba başka bir şey var mı 
diye. «Yok» diyor adam. Hayır, illâ bunda bir 
ortaklık var mı? Yok, olamaz da. Buna kanun 
mâni, kanun kollektif şirkete nasıl hissedar olu
nacağını gösteriyor. Ama bir ipham yaratılma
lıdır, kanaat odur. Bu ipham; hani kurt duman
lı havayı sever ya, bu dumanı yaratalım da bu 
dumanın içinde ne yaparsak yapalım, düşünce-
siyledir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Çok kritik bir zamana geldik, sabırsızlanı

yorsunuz fakat müsaade ediniz; dört ay tahki
kat yaptık, bu dört ay zarfında çok iyi mesai 
birliği yaptık. Büyük bir hayal kırıklığı içinde
yim; bu arkadaşım kalkmış, komisyon çalışma
larına tamamen ters düşen bir karşı oy şerhi 
vermiş ve burada da, komisyon çalışmalarında 
vesaikleri olmayan beyanlarda bulunmuştur. 
Onun için huzurunuzda fazlaca izahat vermek 
zorundayım. 

Kredi yağması ve planlaması kısmında sırf 
bir istismar konusu olsun diye, tekrar eski bir 
Adalet Partili Ticaret Bakanının kredi işlemin
de Adalet Partisi, Ticaret Bakanlığı sıfatını gös
teren belgeye tanıklık ettiriliyor. Yok böyle bir 
şey. O belgede sadece Bursa Milletvekili oldu
ğu söylenir. 

Şimdi beni çok üzen bir başka nokta da şu
dur; kredi yağması hikâyesinde tutuyor 175 
milyon dolarlık Avrupa Yatırım Bankası kredi-
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sini; «2 milyar liralık bu krediyi Sınaî Kalkın
ma Bankası çarçur etmiştir» diyor. 

Simdi Sayın Atalay'a soruyorum: Biz Maliye 
Vekâletine ne diye gittik? Bu 175 milyon dolar
lık krediyi tetkik etmek için gitmedik mi? Biz 
Hamiye Bakanlığında neyi tetkik ettik? Bu 175 
milyon dolarlık krediyi tetkik etmedik mi? Biz 
Sınaî Kalkınma Bankasında bu 175 mityon do
larlık krediyi tetkik etmedik mi? Bütün bu faa
liyetlerimizin sonunda şunu tespit etmedik mi? 
Bu 175 milyon dolar Avrupa Ekonomik Toplu
luğu Devletlerince bize global olarak verilmiş 
resmî sektör ve ezel sektöre ait bir kredidir. Ma
liye Bakanlığında bu konu ile ilgili olarak Kemal 
Cantürk'ü saatlerce dinlemedik mi? Biz bunun 
içinden ne kadarını kamu sektörüne kaydıralım, 
ne kadarını özel sektöre kaydıralım diye saat
lerce yapılan konuşmalardan sonra bir tespite 
varamadık mı Kredi dilimleri olarak, kadro an
laşması olarak sizler sual sormadınız mı? Bu pa
ranın ne kadarı özel sektöre verilmiştir? 29,0 mil
yon doları özel sektöre verilmiştir. 

Ama, siz bir imaj vermek için 175 milyon 
doların Smaî Kalkınma Bankasınca özel sektö
re yağma ettirildiğini hangi vicdanla söyleye-
biliyorsunuz? (A. P. sıralarından bravo sesleri.) 
Kemal Cantürk'ü saatlerce dinlememiz ne olu
yor? Saatlerce büyükelçi Tevfik Saraçoğlu'nu 
dinlememiz ne oluyor? Hazine Genel Müdürü 
Sadi özer'i saatlerce dinlememiz ne oluyor? Av
rupa Yatırım Bankası Müdürünü dinlememiz, 
Sınaî Kalkınma Bankası Umum Müdürünü saat
lerce dinlememiz ne oluyor? Siz bütün bunları 
idrak etmekten âciz misiniz? (A. P. sıralarından 
bravo sesleri.) Raporumuzu lütfen okuyunuz ve 
karşı oyunuzu ona göre değerlendiriniz. 

Sınaî Kalkınma Bankasının üç sene zarfında 
özel sektöre verdiği Avrupa Yatırım Bankası 
kredisi 29,9 milyon dolardır, 175 milyon dolar 
değildir' ve bir kredi yağması da yoktur. 

Kargı oylamada, Sırrı Atalay gümrük taksit-
lendirmesi durumunda çok duruyor ve yakmı
yor: «önerge verdim kabul edilmedi.» diyor. Ta
biî, biz Demirel'i tahkik ediyoruz, gümrük tak-
sitlendirmesini yapan Heyeti Vekile Nihat Erim, 
Attilâ Karaosmanoğlu falan... O kararname gel
di, gördük. Ne diye tahkik edeyim? «illâ tah
kik edelim.» Neyini tahkik edeceğim? Demirel 
yok ki bıınım arasında. Sonra, gümrük taksitlen-
dirmesini herkese, bütün projelere, bütün kredi

lere; dış finansmandan, Avrupa Yatırım Banka
sından olsun, Dünya Kalkınma Bankası veya 
Finstad Kredileri ile, Sınaî Kalkınma Bankası 
ilo döviz kredisi temin etmiş olan bütün özel sek
töre tatbik edilen bir muameleyi, kalkıp burada 
bu kanuna aykırıdır, demeye, kanuna uygun ola
rak yapılmış bir muameleyi, sırf OEMA projesi
ne yapılmış bir iştir gibi tasvir etmeye hangi vic
dan. el verir? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu konunun, Sayın Mehmet Turgut'un mu

halefet şerhinden... (A. P. sıralarından «Mehmet 
Turgut değil» sesleri.) Affedersiniz, Sayın Ha
san Albayrak'm muhalefet şerhinde... Af buyu
run burada birçok ifadeleri... Sayın Mehmet Tur
gut'un iki tane kitabı vardır, onları okudum, 
tavsiye ederim, okumaya değer. Türkiye'nin ge
leceği, Moskova... Yani ifadelerde bir ayniyet ol
duğu için ağzımdan kaçtı, fakat Saym Hasan 
Basri Albayrak'm... 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Saym Başkan, biraz Başkanlık sıfatı
na dayanarak konuşsunlar. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Bu rapo
run Avrupa Yatırım Bankası üzerinde de tesiri
nin olmadığı iddia edilemez mi?.. 

Beyler, şimdi... 
HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet

vekili) — Hâlâ da Başkandır, hâlâ da senatör
dür, biraz seviyeli olsun. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, lütfen müdaha
le etmeyinis. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SSBAHATTİN ORHON (Devamla) — «Bu te
sirin» diyor... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hatırlarsınız, önerge sahipleri bu konunun 

- ORMA kredisi konusunun - Avrupa Parlamen
tosunda da konuşulduğunu, Dünya efkârı umu-
miyesine malolmuş bir konu olduğunu söylerler. 

| Filhakika Avrupa Parlamentosunda konuşulmuş, 
[ Hazırlık Tahkikat Komisyonunun müzakeratı 
j sırasında bu konuya burada enine boyuna deği-
j nilemedi, soruşturduk, zabıtları getirttik, zabıt 
S hülâsalarını getirttik. Herrn Faller'in bu sorusu 
| cevaplandırılmıştır. Komisyon sekreteri Ander-
I sen tarafından cevaplandırılmıştır ve orada ay-
j rmtılı sorular da sorulmuştur. Kredinin tama-
i men projeye... 
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HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Sayın Başkan, sözünü geri alsın. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Affeder-
siniz dedim beyefendi. Yani hakikaten... 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rise Millet
vekili) — Sayın Başkan, komisyon çalışmaların
da kendisine devamlı bağlılık gösteren adama 
hakaret edebilir, ama bana asla edemez. Sözünü 
geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Basri Albayrak, 
ben böyle bir hakaret tespit etmedim. Nedir 
efendim? 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Sizleri 
rahat çalıştırmak için... 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet-
vekili) — ima yoluyla, karşısındaki herkesi ken
disi gibi bilginden... 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, konuşmasını 
bitirsin; varsa böyle bir iddianız bakalım ona 
da. Şimdi konuşmaları devam ederken olmaz. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Burada hakikatleri söylesin, burada 
gerçekleri söylesin. 

BAŞKAN — Efendim, ne yapayım? Konuş
ma kesilir mi, var mı böyle bir usul? Devam edip 
etmeyeceğini halledelim ondan sonra. Efendim 
ne yaptı, siz hangi sözü söylüyorsunuz? 

HİLMİ TÜRKMEN (içel Milletvekili) — Ko-
misyon Başkanı mısınız, Demirel biraderlerin 
avukatı mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, size ben söz 
verdim mi evvelâ? Siz kimin avukatısınız? 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Ben terbiyemi muhafaza edip dinle
dim. 

BAŞKAN — Evet efendim ,size söylenmiş bir 
sözü ben zaptedemedim. Sayın Albayrak, hatip 
ne söyledi?. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Elbette zaptedemezsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, siz ikinci defa bunu 
yapıyorsunuz bana Sayın Albayrak. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Ne demek Sayın Başkanım? Mehmet 
Turgut ile benim ne alâkam var? 

BAŞKAN — Ne dedi efendim? Onu söylemi
yorsunuz. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Mehmet Turgut ile benim ne alâkam 
var? 

BAŞKAN — Efendim, bunun hakaretle ilgisi 
ne? 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Affeder
siniz dedik beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, ben de okurken demin 
Trabzon'u yanlış okudum. Yani bir yanlış beya
nın hakaretle ilgisi ne? 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Bir kişiyi savunuyor, gerçekleri savu
nacağına, gerçekleri konuşacağına... 

BAŞKAN — Efendim, siz de söz sırasındası
nı^. Siz de gelip konuşacaksınız tabiî. 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon Milletvekili) — Tarafsız olmadığınızı ifade 
etmek için söylüyor. 

BAŞKAN — Size bir şey sormadım efendim. 
Albayrak'm namına size bir şey sormadım efen
dim. Tarafsız olmadığımı beyan ettiniz, onu da 
size biraz sonra söz vereyim, 89 ncu maddeye gö
re o hususta söz hakkınız vardır. 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon Milletvekili) — Sayın Başkan; «Ne yaptı, 
ne dedi?» diye soruyorsunuz. 

BAŞKAN — Size sormuyorum M, Sayın Ha
san Albayrak'a soruyorum ki, öğreneyim, yanlış 
bir laf varsa... Oturunuz yerinize efendim. 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon (Milletvekili) — Tarafsız Başkanlık yapma
dığımızı ortaya koymak için söylüyor. 

BAŞKAN — Yanlış bir lâf varsa... Oturunuz 
efendim, size söz vermiyorum... 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon Milletvekili) — Anlayamadığınızı söyledi
niz, siz soruyorsunuz; zaptedemedim dediniz, 
hangi sözü söylediğini söylüyorum. 

BAŞKAN — Efendim, size sormadım ki, ben.. 
Size sormuyorum Sayın Hasan Basri Albayrak 
şimdi söyledi, Mehmet Turgut sözünden alınmış.. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Efendim, Sayın Başkanla beş ay be
raber çalıştık. Nasıl çalıştığımı, nasıl bir zihni
yetle hareket ettiğimi kendileri en az benim ka
dar bilirler. Benimle Mehmet Turgut'un ne alâ
kası var?... 
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BAŞKAN — Efendim, anlıyorum, ama şimdi 
sözü kesip konuşmak hakkınız yok Sayın Hasan 
Basri Albayrak. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Bize Millet
vekili) — Ne demek efendim?.. Benimle Mehmet 
Turgut'un ne alâkası var?... 

BAŞKAN — Efendim, anladım alâkası yok; 
«Yanlış isim söyledim, affedersiniz» dedi. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — tsim benzerliği yok, seçim çevresi ben
zerliği yok... 

BAŞKAN — Mesele mi bu şimdi?.. Efendim, 
lütfen oturunuz, konuşma bitsin, ben kendisini... 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Sayın Başkan, ne demek bu .. 

BAŞKAN — Yok efendim, Sayın Mehmet 
Turgut dedi, ne var bunda anlayamıyorum bu 
hassasiyeti?... 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet-
kili) — Sayın Başkan, herkesi kendi basit kafası 
gibi kabul etmesin, geri alsın sözünü... 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben... (D. P. sıralarından gürültüler.) 
SayHi Başkan, vaktin gecikmesi münasebetiyle 
de... 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Geri alsm sözünü, ben Mehmet Tur
gut değilim. 

BAŞKAN — «Mehmet Turgut» lâfını geri 
aldım mı desin, neyi istiyorsunuz efendim?.. 

HİLMİ TÜRKMEN (içel Milletvekili) — 
Kabiliyetsiz diye... 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, size söz verme
dim efendim... Yerinizden konuşmanız mümkün 
değil. 

HİLMİ TÜRKMEN (içel Milletvekili) — 
Bunu anlayabilecek kabiliyette olmadığını söy
lüyor. Evet bunu söylüyor. 

BAŞKAN — Mümkün değil yerinizden ko
nuşmanız Başkanla... Sayın Türkmen konuşamaz
sınız... 

HİLMİ TÜRKMEN (içel Milletvekili) — 
Bir raporu hazırlayabilecek kabiliyette olmadığı
nı söylüyor. 

BAŞKAN — Efendim, siz öyle zannediyor
sunuz, öyle söylemiyor. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — öyle bir 
şey söylemedim efendim... 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Sayın Başkan, ne demek?.. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Böyle 
bir zan için... (Demokratik Parti sıralarından gü
rültüler, ayağa kalkmalar.) 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, lütfen otu
runuz... 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Böyle bir 
zan içindeyseniz tasrih ederim, sürçü lisan oldu.. 

BAŞKAN — Efendim, oturunuz. «Sayın Meh
met Turgut» demiş, oturun efendim... Lütfen 
oturun Albayrak. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Sayın Başkan, teyit ediyor, kitapla
rım^ okudum diyor. Ben bunun manâsını anlı
yorum, geri alsm sözünü herkesi kendi gibi ka
bul etmesin. 

BAŞKAN — Efendim, itham etme yok, haka
ret yok, biraz evvel de bir Mtap konuşuldu çok 
rica ederim, siz hiç yoktan hâdise çıkarmak is
tiyorsunuz. (D. P. sıralarından gürültüler.) 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Eğer... 
(Gürültüler) Eğer... 

VEHBİ ENGİZ (Kocaeli Milletvekili) — 
Bir Başkan, bir Mîllet Meclisi Başkam bunu 
susturmak zorundadır. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum... Sa
yın arkadaşım rica ediyorum.... Başkandan izim 
almadan konuşulmaz, yok böyle bir usul. 

VEHBİ ENOİZ (Kocaeli Milletvekili) — 
Konuşuyorum, efendim. 

BAŞKAN — Hayır, zorla konuşacaksanız 
başka.... Zorla konuşacaksanız ben söz vermi
yorum. 

VEHBİ ENGfcZ (Kocaeli Milletvekili) — 
Zorla konuşuyorum bana Söz vermiyorsunuz. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) Hırsızı savunmuyorum ben onum gibi.... 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oturunuz söz 
sıranız gelince siz de konuşacaksınız. 

HASAN BAıSRi ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — (A. P. sıralarına hitaben) Meydama 
çıkmak cesaretine sahip misiniz?.... 
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BAŞKAN — Sayın Albayrak, dışarıyla alâ
kamız yok, biz Heyeti Umumiye salonundaki 
müzakereleri idare ediyoruz. 

HASAN BASRi ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Hırsızı savumuyorum onun gibi ben. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla Şimdi sayın 
arkadaşlar, ben.... 

VEHBİ ENGİZ (Kocaeli Milletvekili) - -
Komisyon Başkanının bu müdafaası.... 

BAŞKAN — Efendim, şimdi siz başlamayın 
sayın Eniğiz, bırakınız oturunuz. Bir şeyi ha
tırlatayım, 91 nci madde sarilh.... 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Ben,... 

BAŞKAN —Siz de durunuz sayın hatip, ben 
konuşuyorum saym hatip. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekilli) Seviyesiz, onun seviyesi o kadar. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen tamamlayayım 
lâfımı. Başkandan söz almadan kimse bulun
duğu yerden konuşamaz. Evvelâ söz isteyecek
siniz, izin alacaksınız. Kürsüde hatip varken 
ben size söz veremem, hepsi usule aykırı oluyor, 
ondan sonra bunlar birbirini takip ediyor, 
birbirini kovalıyor. Oturunuz.... 

M. KUBİLAY İMER (Konya Milletveki
li) — Kapatan saym Balkan, saat 19,30'datı 
sonra müzakereyi devam ettiriyorsunuz, kapa
tın. 

BAŞKAN — Saym İmer, saat 19,30'dan son
ra müzaikereyi devam ettiren bir tek Başkan ben 
değilim, tek konu da bu değildir. Siz öyle iste
yince ben ne yapayım? Gelmiş Önerge var, öner
ge hakkında işlem yapmaya mecburum. Herhal
de sizden az yorgun değilim. 

M. KUBİLAY İMER (Konya Milletvekili 
— Anlayamadım?... 

BAŞKAN — Herhalde sizden az yorgun da 
değilim. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Ama, Sayın Başkan da komisyonda 
böyle... 

BAŞKAN — Efendim, yine söz almadan ko
kuşuyorsunuz Saym Albayrak... Nasıl yapaca
ğız? Sükûnet bulunuz efendim. Herkes birlikte 
konuşursa ben nasıl müzakereyi idare ederim. 

i SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
j SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Bende-
j niz burada Saym Albayrak'm karşı oy yazısına, 
l sinirleri de müsait değil, cevaplarımı vermeye-
j ceğim. Komisyon Başkanı olarak bunu vermiyo-
| rum. 
j İSA BİNGÖL (Cumhuriyet Senatosu Muş 
| Üyesi) — Vereceksin Başkan, vereceksin. 
I BAŞKAN — Efendim, Saym İsa Bingöl, si-
I zin «vereceksin» demeye, zorlamaya hakkınız 
j var mı? 
j İSA BİNGÖL (Cumhuriyet Senatosu Muş 
I Üyesi) — Var, Komisyon olarak vermeye mec-
! bur, Başkan olarak vermeye mecburdur. 
j BAŞKAN — Hayır yok ve oturunuz, lütfen 
\ Saym Bingöl sizden rica ediyorum. Yok artık 
\ efendim... O zaman nasıl yaparız? Komisyon 
j olarak nasıl cevap vereceğinin takdiri kendisine 
j ait. 
[ SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
j SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Zanne-
• derim sözcü arkadaşım bu konuları cevaplar. 
j Yalnız sayın üyeler, burada üzerine basa basa 
| Devlet Planlama Teşkilâtında bir sahtekârlık 
! hadisesinden bahsedilmiştir. Bunun üzerinde 
\ durmak mecburiyetindeyim. 
j Ne olmuş Devlet Planlama Teşkilâtında? 
I Hacı Ali Demirel Maliye Bakanlığına yatırım 
\ indirimi için 1967 senesinde müracaat etmiş. O 
l sırada 933 sayılı Kanun çıkmış, yahut da daha 
j evvel, bilmiyorum. Galiba yakın devrede. Fa-
j kat, müracaat Maliye Vekâletinedir. Maliye Ve-
1 kale ti bu müracaatları Devlet Planlama Teşki-
| latma intikal ettirmiş. Devlet Planlama Teşki-
\ lp.tı başka özel yüksek okullar hakkındaki ince-
j leme yapan hesap uzmanı Necati Uğur'un ÖZOK 
| (haMcndaki bir raporunu incelemiş. 
ı Şımu nenen arz edeyim ki, raporumuzda 
j vardır, Devlet Planlama Teşkilâtı kurulmadan 
i önce Teşvik ve Uygulama Dairesi kurulmadan 
[ önce, teşvik sistemi ve 202 sayılı Kanun icabı 
[ yatırım indiriminden istifade etmek isteyen mü-
[ teşebbisler Maliye Vekâletine müracaat eder, 
; Maliye Vekâleti o kanun gereği Devlet Planla-
[ ma Teşkilâtının müspet mütalâasını ister. Ada-
İ let Partisi iktidarda yok. Sene 1965, bir özel 
| yüksek okul Maliye Vekâletine müracaat eder, 
! Maliye Vekâleti Devlet Planlama Teşkilâtının 
i mütalâasını sorar. Devlet Planlama Teşkilâtı 

1965 tarihinde bu özel yüksek okula yatırım in-
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dirimi müsaadesi verir. Sene 1965, Adalet Par
tisi iktidarda değil. Müsaadeyi veren Devlet 
Planlama Teşkilâtı Müsteşarı bugünkü Devlet 
Planlama Teşkilâtı Müsteşarı Sayın Memduh 
Aytür'dür. 

Sene 1967, Ali Demirel ve Salih San o zaman 
bir ortaklık içinde Maliye Vekâletine müracaat 
ederler. ÖZOK yüksek okullarda dosyası Devlet 
Planlama Teşkilâtında incelenmektedir. Devlet 
Planlama Teşkilâtı uzmanlarından bir zat, (ra
porda ismi geçiyor Necati Uğur) tetkikat yapar, 
muhtelif alternatifler ortaya koyar ve kendi 
görüşüne göre, Beş Yıllık Kalkınma Planının 
özel yüksek okulları teşvik etmediği kanısına 
varır. Ama, der ki,; «Ben şahsen bu kanıdayım, 
sizler de bu görüşüme katılmadığınız takdirde 
mercii var,». O sırada Necati Uğur bir uzman
dır; fakat, daire karar verecek. «Siz bu görü
şe katılmıyor iseniz, nasıl istifade edebileceğiz 
bundan, ayrıca tetkikatım vardır, o şekilde ha
reket edin. Alternatifli bir rapor. Kendi kanı
sı: «İştirak etmiyor.» Hürmete şayan. Ama bu
na rağmen daire, bir uzmanın raporuyla mukay
yet değil, olmamıştır ve olamaz da. Daire tat
bikatçıdır, birçok açıdan bir uzmanın plan görü
şünü tashih eder, nitekim tashih ettirmiştir, böy
le anlaşmazlıklar yahut da yanlış anlamalar 
veyahut da fikir ihtilâfları planlamanın ilk olu
şum devresinde çokça olmuştur ve şayanı şük
randır ki, Teşvik ve Uygulama Dairesi plancı 
yetiştirebilmek için bu uzmanlara hiçbir zaman 
kendi görüşünü empoze ettirmemiştir. «Yazın, 
serbestsiniz sadece yazın, kafanızdakini kâğıda 
dökün, istediğiniz kadar dökün, dosyaya girsin, 
memleket araştırmacı istiyor, memleket plancı 
istiyor. Oluşun daha yeni yeni.» Bir hesap uz
manı hesap uzmanlığından çıkıyor, Planlama 
Dairesine giriyor. Daha yeni tatbikatçı, ama 
Teşvik ve Uygulama Dairesi onları teşvik edi
yor: «Yapın bunları, bolca yapın malzemeler 
dosyada olsun, yalnız dosyada olsun» diyor. Ne
cati Uğur'un da özel okullar hakkında böyle 
bir raporu Var. 

Bu rapor üzerinde Planlama Dairesi daha 
yüksek seviyede bir toplantı yapmış, üç kriter 
tespit etmiş. Bunlar uzun boylu var... Bu üç 
kritere uyulduğu takdirde bunların teşvikler
den istifade etmesi, yatırım indiriminden isti
fade etmesi uygundur demiş, karara bağlanmış 
bu. 

Bu arada Maliye Vekâletinden devredilen 
dosyalar Devlet Planlama Teşkilâtında bir uz
mana incelettirilmiş, ayrı bir uzmana incelet
tirilmiş. Ali Demirel'in tetkikatım yapan Sü-
veyda Güleryüz diye bir uzman yardımcısı. O 
sırada da kendinden daha üstün uzman Necati 
Uğur. Tetkikatını yapmış, rapor vermiş; ra
poru Devlet Plânlama Dairesinde muameleye 
konmuş. 

Şimdi ayrıca kişiliğini ve yaptığı işleri te
barüz ettirmek durumunda olduğum Halil ib
rahim Uzun der ki: «Efendim, Süveyda Gü-
leryüz'ün raporu sahte rapordur». Neyle ispat 
edersin? Onun kişiliği ortaya çıktığı zaman 
göreceksiniz kendisi bir uzmandır, yetkilidir. 
Yetkili olarak bir daireye gireblir. Ama o, 
dalma sinsi şekilde girmeyi tercih etmiştir, 
yetkisini kullanarak daireye girmemiş. Gitmiş 
Plânlama Dairesine dosyayı açmış, nihayet 
hesap uzmanıdır arkadaşları, açmış Ali De-
mirerin dosyasını oradan not çıkartmış, çıkar
tıyor. Birisi diyor ki: «Sen ne yapıyorsun 
orada?». «Not çıkartıyorum». «Yok» diyor. 
«Resmen mi?». «Yok» diyor. «Sen o dosyayı 
kapat, resmen bizden iste sana gönderelim». 
Bu da aldığı notları bırakıyor resmen dosyayı 
istemeye gidiyor. Onun safhalarını ayrıca an
latacağım. 

Şimdi der ki: (Kendisi not almış.) «Efen
dim, benim aldığım notla Planlama Dairesinden 
gielen dosya arasında fark vardır» Ne vardır? 
«Daktilo sayfalarında farklılık vardır. Ben 
ayrı bir şey görmüştüm orada, Necati Uğur'un 
raporuna atıf vardı, halbuki dosyada yok, bi
naenaleyh dosyadaki şey sahtedir». Sırrı Ata-
lay Bey arkadaşım ve Sayın Albayrak arka
daşım da aynı şeyde, bir rapor sahtedir. Doğ
rusu nedir? Doğrusu hangisidir? 

VEDAT ÖNSAL (Sakarya Milletvekili) — 
20 dakika dedi... 

HASAN DEĞER (Diyarbakır Milletvekili) 
—Ne biçim 20 dakika, bir saati geçti. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, 20 dakikayı aşıyorum ku
sura bakmayın. 

Şimdi gerçek şudur: Bu zat Ziraat Banka
sına da böyle özel olarak girmiştir. Kendisi
ne sorduk: «Bazı bilgiler topluyorsun, senin \ 
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yetkin var, niye gidip müdürle konuşmuyorsun 
da böyle el altından dosya topluyorsun?». Ki
şiliği meydana çıkınca onun nedenini öğrene
ceksiniz. Burada da öyle. Kendi özel notu, 
ama Devlet Planlama Dairesinin Hazırlık So
ruşturma Komisyonuna gönderdiği resmî ra
por... Hangisine itimat edeceksin? Sayın Ata-
llay onun özel notuna itibar ediyor ve diyor 
ki: «Bu sahtedir.» Bir de Necati Uğur'un şa
hadeti var. Necati Uğur'a soruyoruz, plan
cıdır: «Bu sahte olmasaydı, şu ibare çıkartıl
mış şeyden, bunun, kararın aslına müessiriyeti 
var mıdır?» «Hayır, yoktur» diyor. 

Halil ibrahim'e soruyorsunuz: «Şu ibare 
mevcudolsaydı, hani çıkartılmış ya, mevcudol-
saydı kararın aslına müesseriyeti var mı?» «Ha
yır yok» diyor. Peki, niye bu kadar sahtekâr
lıkta ısrar edersin? Bunun sebebi ıbaşjka, arz 
edeyim. 

Şimdi Halil ibrahim Uzun bu notları alır, 
safahatını ayrıca izah edeceğim şekilde Devlet 
Planlama Teşkilâtından dosyayı bekleyemez, 
çünkü Demirci Hükümeti o tarihte, Mayısta 
bütçesini geçirmiştir. Kendi ifadelerinden da
ha sonra okuyacağım bir parça. Halil ibrahim 
Uzun artık sabırsızdır, Demirel hakkında bir 
tahkikata girişmiş durmuş, bütçe çalışmaları 
başlamış durmuş. Halil ibrahim Uzun tekrar 
faaliyete geçmiş. Ne zaman? Mayısta Demi
rel bütçesini geçirmiş, bu 3 Haziranda dayan
mış yazıyı. Devlet Plânlama Teşkilâtından is
temiş. Bekleyememiş Devlet Plânlama Teşki
lâtından dosyanın gelmesini, kendi arkadaşla
rının verdiği izahata göre bir ÖZOK okulları 
var, ama Devlet Planlamada Halil ibrahim'in 
ÖZOK okullarını tetkik etmesine imkân yok. 
Ya etmiştir, saklıyor; yahut da o dosyada 
yok. Ama, alelacele Maliye Vekâletine yazdığı 
raporda; Necati Uğurla daha evvel konuşmuş
tur, onun yazısına atıf var: Maliye Vekâle
tine gönderdiği önerme raporunda diyor M, 
«Necati Uğur'un şu şeyi...» E peki: Devlet 
Planlamadan bu dosya gelmeyince sen bunu 
nereden bilirsin? Bilemezsin. Sen yalnız Hacı 
Ali Demirel'in dosyasını tetkik ettin orada. 
özel okulları tetkik ettim demiyor... Binaen
aleyh, bu mübayeneti izale etmek için rahat
lıkla iftira ediyor: «Efendim bu rapor değişti
rilmiştir...» Değiştirilse dahi neticeye müessir 
olmayan bir hüküm değil, bir atıf. Oradan 

17 . 2 . 1972 O : 1 

j çıkarılsa ne olur? Bizzat Halil ibrahim diyor 
ki, «Hayır efendim, neticeye müessir değil
dir.» Peki nedir? Asıl kendi yaptığı hatayı, ha
ta değil kasıtlı olarak, ya Necati Uğur'dan öğ
renmek suretiyle veya Planlamada başka bir 
arkadaşından almak suretiyle, Necati Uğur 
hakkında Maliye Vekâletine yazdığı rapora 
oturttuğu pasajı, müstenidatını bulamayınca, 
«Bu rapor değiştirilmiştir,» diyor. Mesele bu
dur. 

Bu Halil ibrahim Uzun çok şayanı dikkat 
bir şahit. Bunu mutlaka size anlatacağım. 
Yalnız, burada Demokratik Partili üye Sayın 
Albayrak arkadaşımın bazı, «Elma bahçeleri» 
falan gibi Komisyon sırasında otururken at
tığı lâflar var. Çok isterdim bu arkadaşım 
bunu Komisyonda atsın. 

Beyler, biz rapora Komisyonda ne görüş-
tükse onu yazıyoruz. Neyi tetkik ettikse onu 
yazıyoruz. Sorduk, önerge sahiplerine sorduk, 
muhalefet şerhi sahiplerine sorduk, Komisyon 
üyelerine sorduk: «Neyi istiyorsanız onu tet
kik edelim,» dedik. Hiç birisi demedi ki «Şu, 
Süleyman Demirerin babası Yahya Demirel'in 
bahçesini tetkik edelim...» Demedi, hiç kimse 
demedi.... Israrla sorduk, defalarca tevsii tah
kikat istedik: «Var mı sorunuz, soruşturmayı 
bitiriyoruz...» dedik. Ama ortada bir maksat
lı Halil ibrahim Uzun, maksatlı bir rapor yaz
mıştır, o rapordan bazı aktarmalar yapılmıştır 
Devrim Gazetesine; orada çıkmıştır, o rapor 
muhalefetin ona karşı oy mucip sebebi olmuş
tur ; onun için onu oraya yazmışlar. 

Şu raporda bahsettiklerinizi Komisyonda 
ileri sürseydiniz, belki bir başka Komisyon 
üyesi de size iltihak eder, belki Fehmi Alpas
lan da size iltihak eder- Çünkü Fehmi Alpas
lan bu konuda Yüce Divana gidilmesini tavsi
ye etmemiştir- belki sizin buraya dercettiği-
niz, Komisyonda zinhar bahsetmediğiniz ko
nuda sizi uyardı. Belki ben uyardım, belki bir 
başka üye uyardı... Komisyonda bahsetmeyin; 
kimliğini şimdi anlatacağım bir şahidin ifade
sine dayanarak karşı oy yazısı yazın. Yok böy
le şey. 

Muhterem arkadaşlarım, bu muamelelerin 
birisi 1967 senesinde başlamış, 1969 senesin
de neticelenmiş, -yatırım indirimi konusu -

I ORMA, 1969 senesi Ağustos ayında Sınai Kal-
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kınma Bankasında karara bağlanmış bir ko
nudur. 

1969 senesi seçim kampanyasında Adalet 
PartM liderine söylenmedik lâf bırakılmadı. 
Fakat kimse, 1969 senesinde yapılmış olan bu 
muameleleri, marifetli biraderlerin marifetini 
kimse ortaya çıkarmadı. Tetkik ettim, yok... 
E, muamele 1969'da. Hacı Ali Demirel 1967'de 
müracat etmiş, 1969 Mayısında Maliye Vekâ
leti, hesap uzmanına havale etmiş dosyayı; se
çim kampanyası yapılmış, her şey söylenmiş; 
fakat marifetli biraderler kredi aldı diye bir 
lâf söylenmemiş. Ne zaman söylenmiş? Seçim 
bitmiş, Adalet Partisi daha büyük bir ekseri
yetle gelmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisin
deki parti oranları değişmiş; 1969'a kadar ken
dilerince bir ümit kaynağı olan İşçi Partisi 
uf almış, grup olmaktan çıkmış; iki kisiyls Mec
liste grup olarak temsil edilemez halde kalmış... 
Ne olmuş? Matbuat başlıyor: Parlamento dışı 
muhalefet... 1969 seçimleri bitmiş, Parlâmento 
dışı muhalefet başlamış. Yapmalıyız diyor. 
Bunu Nadir Nadi yazıyor, bunu İlhan Selçuk 
yazıyor, bunu Çetin Altan yazıyor. Parla
mento dışı muhalefete: «PDM» rumuzuyla ya
zıyor. 

Parlâmento dışı muhalefet furya iftiraya 
başlıyor. E, Parlamento içinde de bir şey lâ
zım bu Parlâmento dışına. Adalet Partisi ikti
dara gelmiş, Hükümetini kurmuş; Hükümetin 
içinde bir küskünler grubu, grubun içinde bir 
küskünler grubu teşekkül etmiş... 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon Milletvekili) — Ne alâkası var bu
nunla?.. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSABAHATTİN ORHON (Devamla) — Çok alâ
kası var. 

HASAN BASRt ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Dosyalı muhalefet başladı... De
vam et. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Ve dos
yalı muhalefet diye başlamış... Bu dosya.,. 

NECATİ İSPENDİYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon Milletvekili)— Şellefyan nerede? İf
tira mı etmiş? (Demokratik Parti sıralarından 
gürültüler.) 
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HASAN BASR1 ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Sayın Komisyon Başkanı ne yapı
yor? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, eğer 
son Komisyon raporunun çok dışına çıkarsanız 
ben bu sadet içini tutamam. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bunları izah etmeye mecburum. 
Çünkü Halil ibrahim Uzun'un... 

NECATİ İSPENDİYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon Milletvekili) — Hırsız şebekeleri... 

TALÂT ASAL (Samsun Milletvekili) — 
Yirmi dakika diye kürsüye çıkıyor, iki saat 
konuşuyorsunuz. 

HASAN BASRi ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Seçimde konuşuruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, siz 
raporun dışına çıkarsanız ben sadet içinde tu
tamam müzakereyi. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Halil 
ibrahim Uzun'un konuşmaları var. 

SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya Milletve
kili) — Bir bakanlık hak ettin; iyi avukatlık 
yapıyorsun. (Demokratik Parti sıralarından 
gürültüler.) 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Hak 
etmezsem sizin yanınıza gelmem. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, siz cevap ver
meyin. 

NECATİ İSPENDİYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon Milletvekili) — Ne işin var bizim ya
nımızda? 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, müdahale. 
etmeyiniz efendim. 

KADRİ EROĞAN (Sivas Milletvekili) — 
Sayın Başkan, hırsızlıkların müdafaası 12 
Marta getirdi. Sözünü geri alsın. Hırsızlıkla
rın karşısına çıksın. 

BAŞKAN — Böyle bir söz söylenmedi 
şimdi. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Sayın 
Başkan müsaade ederseniz, 12 Marta nasıl gel
diğimiz bu ilginç şahidin ifadelerinden ortaya 
çıkacaktır. 
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HASAN BASRf: ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Komisyon Başkanı tarafsız olsun 
lütfen. 

BAŞKAN — Ben onu da ikaz ettim Sayın 
Albayrak. Beni hiç dinlemiyorsunuz ki Sayın 
Albayrak. Şimdi ikaz ettim sadedin dışına 
Komisyon Başkanı olarak sürüklerseniz ben 
müzakereleri sadet içinde tutamam diye. 

TALÂT ASAL (Samsun Milletvekil) — Si
yasî hadiselerle ne alâkası var? 

BAŞKAN — Sayın Talât Asal, size cevap 
vermeye mecbur değilim; çünkü söz almadan 
konuşuyorsunuz. (Demokratik Parti sıraların
dan gürültüler) Rica ediyorum efendim. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Sayın 
üyeler, Halil İbrahim Uzun'un vazifesini na
sıl yaptığını tarihleriyle ve safahatlariyle ince
lerseniz... (A. P. ve Demokratik Partililer ara
sında karşılıklı sataşmalar.) 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili)! 
— Kör sahtekâr. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu... 
NECATİ İSPENDİYAR ÇAKIROĞLU 

(Trabzon Milletvekili) — Adalet Partisi için
deki ihtilâfın bu tahkikatla ne alâkası var. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Müte
hammil olun, kendi ifadelerini okuyacağım. 
Nereden, nasıl nereye geldiğimizi, bunu kim
lerin hazırladığını bu ifadelerde göreceksiniz. 
Mütehammil olun. 

Şimdi, Halil ibrahim Uzun'a yatırım indiri-
jmi müsaadesi konusu 1969 senesinde Mayıs 
ayından önce verilir. Maliye Vekâleti konu
yu Mayıs ayında Halil İbrahim Uzun'a verir 
ve «incele» der. Halil ibrahim Uzun inceleme
yi eline almaz, turne dolayısıyle Karadeniz'e 
gider. Eylül ayına kadar orada kalır. Eylül 
ayında döner gelir. Karadeniz turnesinde ha
zırladığı raporları, çalışırım der, 1970 senesi
nin Ocak ayına kadar Ali Demirel ile alâkalı iş
lemlere başlamaz. Ne zaman almıştır? 1969 
senesinin Mayıs ayında almış olduğu vazifeye 
başlamaz. 

İşe başlar, 1970'in Ocak ayında. O tarihte 
Parlamento dışı muhalefet, Parlâmento içi, 
dosyalı olduğunu söyleyen, fakat dosya çıkar-
tamayan muhalefete dosya yetiştirmektedir. 
(Demokratik Parti sıralarından gürültüler.) 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon Milletvekili) — Nerede Şellefyan; 
dosya çıkmadı mı? 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, sükûnet bu
lun efendim. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Sayın Başkan, bu konuyu mu an
latıyor, yoksa politika mı yapıyor? 

BAŞKAN — Efendim, Halil ibrahim Uzun'
un mektubundan alıyor, bir yeri izaha çalışı
yor. Bakalım nereye gelecek... 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Mektup 

değil efendim, ifadelerinden... 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon Milletvekili) —Soruyorum; o zaman 
dosyalı muhalefet edenler, iddialarında iftira 
mı ediyorlardı? 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, hitabınıza dik
kat ediniz, oturunuz. Size hitabediyorum efen
dim. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Ben 
Halil İbrahim Uzun'dan okuyorum efendim. 

NEdATi İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon Milletvekili) — Nerede, Şellefyan nere
de? 

'(IDemlokratik Parti sıralarımdan «Kim bu?» 
sesleri.) 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON ( (Devamla) — Ha
lil İbrahim Uzun sizin muhalefet şerhinin müs-
teniıdatmı teşkil eden dosyanın sahibi. 

Okuyorum : «Efendim» diyor, «O tarihte, 
sizin de bildiğiniz giMı, Hükümetin istifa et
mesi nedeniyle işler 'bir süre gecikti. Ben bu
nu bilerek, isteyerek yaptım. Sırf mükelle
fin o tarilhteM sıkıntılarını, durumunu bilmem 
yüzünden, sırf en uygun, en elverişli zamanda 
da gelsin tutanakları imzalasın diye çıkar
dım...» Hükümetin düşmesiyle, bir hesap uz
manınım bir mükellefi tetkik etmesinin alâ
kası ne, manası ne. Bekliyor... O tarihte, 
dediği tarihte henüz Ali Demirel'i tanımamış
tır. Mükellefin sıkıntısı olduğunu da, bilmiyor. 
Ama bir soyadından yürümek istiyor. Arkasın
dan diyor M, «ben Ali Demirell Mayıs son
rasında tanıdım. O zamana kadar tanımazdım. 
Bana gok iyi muamele etti.» Kendisine soru-
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yoruz : «Bir baskı falan gördün mu?» diye; 
«Katiyen, böyle birşey söyliyemem,» diyor. 
Söyleyemezsin. Kendisine verilen vazife, bir 
vergi tekniği inceleme raporudur. Verecek
tir. Fakat almış, Parlâmento dışı muhalefet, 
Doğan Avcıoğlu, emriyle mi diyeyim; - ka
nun icabı mükellefin defterlerini mükelle
fin işyerinde tetkikle mükelleftir - Almış def
terleri, mükellefin hüsnüniyetinden istifade 
ederek. Bir telefon etmiş muhasebecisine, 
«Efendim, ben sizin yatırım indirimi konusu
nu incelemeye memur edildim; falanca defter
leri bana gönderin..» defterleri göndermişler. 

Şimdi, kendisi bunu mahallinde yapmaya 
mecbur. Zaruretler bunu amir, kanunî müeyyi
deler; yapmamış. Gitmiş dışarıda yapmış. E ne 
malum Doğan Avcıoğlu'nun yazıhanesinde 
yapmamış? (Demokratik Parti sıralarından 
«:Ne alâkası var» sesleri.) 

Var, ilgisi çok var. Çünkü rastladığı bü
tün sırlara, dikkat ederseniz; hep, Adalet 
Partisi için kritik zamanlar teşkil eden devre
lerde, yani muhalefetin furya ettiği devrede, 
bu, hemen doküman hazırlamış. Ne yapmış? 
Yahya Demirel'e bir mektup yazmış. Bu mek
tup kendi el yazısıdır. Yani bir sureti de kendiı 
dosyasında olmak lâzım. Başkasında olmasa 
na imkân yok; meğer ki, Yahya Demire! bunu 
açıklamasın. Ama Yön Dergisinde bu mektu
bun muhtevası var. 

HtLMi TÜRKMEN (İçel Milletvekili) — 
Ne Yön Dergisi?.. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) —«Devrim 
Mecmuasında...» 

VEHBİ ENGHİZ (Kocaeli Milletvekili) — 
Elmaya gel... 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Elma 
hikâyesi Devrim Mecmuasında var, Doğan 
Avcıoğ-lu'nun mecmuasında var. 

HİLMİ TÜRKMEN (içel Milletvekili) — 
Yön Mecmuası iftira mı etti?.. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Parla
mento içli muhalefet de zamanın Başbakanı 
«çıkartın şu -dosyaları» demiş. Yok. Parla
mento dışı muhalefet ona dosya yetiştirmek 
için havadis toplamış, bilgi toplamış. 

iSayın üyeler, bunlardan biri de; bütçe 
geçmiş dedim, Haziran ayına gelmiş, hesap uz
manı sabırsızdır herhalde dışarıdan tazyik 
ıgörüyo. «Hani yahu bir şeyler ver bize» fa
lan filân.. Hemen bir önerme raporu dayanmış 
ve başlamış işte bu elma hikâyeleri bilmem 
neleri falan filân yazmış. Parlamento dışı mu
halefet için cazip bir konu. Bunu Devrim 
Mecmuası allayarak pullayarak başlamış işle
meye. Bu, onunla da kâfi görmemiş kendini. 
Yırtınıyor.. Doğan Avcıoğlu'na mektup yazı
yor» Sana verdiğim havadisleri berbat ettin. 
Adalet Partisinin kongresi geliyor, Süleyman 
Demirel tekrar seçilecek. Neredesin? Berbat 
ettin havadisleri, hiç olmazsa Köroğlu Romanı 
gibi parça parça al da tekrar neşret» dsyor. 
Diyor, ifadelerinde diyor beyefendi, mektup
larında diyor. Bunları söylüyor. Neden müte
hammil değilsiniz. Ama, ben size diyorum ki... 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Kongre 8 ay sonra. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya Mil
letvekili) — Komisyon Başkanı değil komis
yoncu. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya Mil
letvekili) — Komisyon Başkanı değil, mugala
ta şampiyonusun. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Ben muga
lâta şampiyonu değilim. Ben gerekçeli hüküm
den okuyorum. Ankara Sıkıyönetim Komutan
lığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi... 4 ncü bölü
mü açınız. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu nasıl 
kurulmuş, buna hangi sloganlarla hangi matbu
at nasıl yardım etmiş, Doğan Avcıoğlu ne gibi 
bir görev görmüş?. Bunlar var, bunlar var ora
da. Doğan Avcıoğlu'na kim vermiş bunu? Bir 
kamu görevlisi, yaptığı hizmeti kanunlar gere
ğince, kendisine kanun ve tüzüklerin verdiği 
yetkiyle yapabilecek, onun dışına çıkamayacak 
bir adam bunları vermiş. E, ne olmuş?.. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır Milletvekili) 
— Sayın Başkan, verilen müddet 20 dakika 
içindi. 

BAŞKAN — 20 dakika değildi Sayın Değer. 
20 dakika dediğim... 

HASAN DEĞER (Diyarbakır Milletvekili) 
— Sayın Başkan verilen müddet 20 dakika... 

BAŞKAN — Sayın Değer, beni de dinler mi
siniz? Efendim, 20 dakika diye... 
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SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, benim... 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakika, bir da
kika efendim. İtiraz oluyor, maalesef müzakere 
usullerine zaten riayet edilmiyor. Ben 20 daki
ka diye teklif ederken sordum, peşinden Komis
yon Başkanı «Hayır 20 dakikayı geçecek» dedi. 
Ben de Komisyon Başkanının konuşması bitin
ceye kadar teklif ediyorum, ondan sonra öner
geyi işleme koyacağım dedim. Bu şekilde oyla
dım. Ben de Komisyon Başkanından rica edi
yorum. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Komis
yon sözcüsü arkadaşım benden daha kifayetle 
bu konularda sizi aydınlatacak durumdadır. 
Ben sizleri daha fazla burada üzmeyeyim. Ma
ruzatımı burada kesiyorum. 

Yalnız beni üzen bir tek nokta vardı, onu 
Sayın Orhan Cemal Fersoy arkadaşımız cevap
ladılar. ıSayın Fehmi Alpaslan arkadaşını karşı 
oy mütalâasını Komisyonda verirken : «En ya
kınları tarafından ikaz edilmiş olmasına rağ
men zamanında soruşturma yapmayan Başba
kan, bu konuda sorumludur» dedi. Arkadaşlar, 
bunu o safhada söyledi ki, artık oylama idi. 
Tahkikat bitmişti. Komisyon olarak biz; bunu 
kim söyledi, kime söyledi, nasıl söyledi hususla
rını tahkik imkânına sahibolabilirdik. Ama, bi
zim elimiz kolumuz bağlandı, tahkikat bitti, oy
lamaya geçince bu mütalâa ile oy kullandı. Ko
misyona bu fırsatı vermediği İçin, Fehmi Alpas
lan hakkındaki bu üzüntümü ifade etmek iste
rim. 

Yalnız, Orhan Cemal Fersoy arkadaşım an
lattılar, senatörler daha iyi bilirler. 1969 senesi i 
bütçe müzakeratı sırasında Fehmi Alpaslan, Sa
yın Başbakanı bizzat ikaz etmiştir, gıyabında 
İkaz etmiştir Senato kürsüsünden. Fakat, Orhan 
Cemal Fersoy arkadaşımın dediği gibi, derhal o 
zamanın Başbakanı tarafından davet edilmiş
tir; «İkaz ediyorsun teşekkür ederim, isim ver 
hemen tahkikata geçeyim» demiştir. Cevap yok. 
Fehmi Alpaslan arkadaşım ertesi gün, Senatoda 
Başbakanın bu hareketine teşekkür etmiştir; 
fakat şimdi anlıyorum ki, Başbakanımıza cevap 
vermemiştir. Başbakan Hükümet olarak ne yap
mış? Bunu bir ihbar telâkki etmiş, savcılığa ver
miş. Savcılık kendisine 10 defa davetiye gönder

miş, cevap vermemiş, Devlet Bakanlığı kendi
sinden ayrıca bir mektupla ricada bulunmuş, 
ondan sonra Sayın Fehmi Alpaslan arkadaşı
mın «ikazlara rağmen tahkikat açmadı» ibare
sinin haklılık derecesini insaflarınıza terk edi
yorum. 

Huzurunuzdan ayrılmadan önce, şunu arz 
edeyim; biz Türkiye Büyük Millet Meclisi adı
na, sizler adına nlyabeten vazife görmüş bir ko
misyonuz. Bu vazifemiz Türkiye Büyük Millet 
Meclisine verilmiş bir kazaî yetkinin kullanıl
masıdır. Burada herkesin bir sorumluluğu var
dır. Burada gayri ciddî delilleri, delil niteliğin
den uzak gayri ciddî beyanları delli diye orta
ya çıkıp «bu ciddî deliller Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından değerlendirilemez, Yüce 
Divana gitsin...» Yok böyle şey. Burada Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyeleri Anayasanın ver
diği vazifeyi yapmakla mükelleftirler. Hazırlık 
Soruşturma Komisyonu kuruldu, «yetkisi yok 
yapamadı dendi» yetkili Komisyon kuruldu, 
2 800 sayfalık zabıt, koca bir müstenidat dosya
sı, 63 tane şahit dinledi, bir rapor verdi. Bu ra
por burada enine - boyuna münakaşa edilir 
ama, bir vazifeden kaçılamaz; bu, ciddî delil 
midir, gayri ciddî delil midir? Bunu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi sayın üyeleri tetkik etme
li, vicdanlarında muhasebesini yapmalı, karar
larını vermelidir. Yoksa sümmettedarik bir laf
la «bunu adlî kaza tetkik etsin..» Hayır Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kazaî yetkisinin için
deyiz, kazaî yetkisini kullanmak, sorumluluk 
haysiyetinin icabıdır. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— Usul hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Neyin usulü, daha önce Sayın 
Kubilay imer söz istemişti de soruyorum? 

SIRRI ATALAY (C. ıSenatosu Kars Üyesi) 
— Tutumunuz hakkında Sayın Başkan. 

M. KUBİLAY İMER (Konya Milletvekili) 
— Ben önerge aleyhinde istedim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim orayı ce-
vaplıyayım. Neyin usulü efendim? Gönderdiği
niz tezkerede diyorsunuz ki, «Komisyon Başka
nı sadet dıgma çıkmıştır ve sadedin içine getir
mediğinizden dolayı usul hakkında söz istiyo
rum.» Ben de diyorum ki, kendisine 2 defa zap-
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ta geçecek şekilde ve duyulacak şekilde bazı ko
nularda sadedin dışına çıktığını tahmin ettiğim 
noktada müdahale ettim ve durdurdum. Aslın
da, Sayın Atalay siz de başkanlık ettiğiniz İçin 
bilirsiniz ki, cümlenin başında, nereye geleceği
ni, sadedin dışına çıkacağını kolaylıkla tahmin 
etmek mümkün değildir. Ama, ben sadedin 'içi
ne davet ettiğim zaman raporun içerisinde olan 
ibrahim Uzun'un mektuplarını ve raporunu ge
tirmiş bağlamıştır. Kanaatimce hiçbir usul dışı, 
sadet dışı bir muamele de olmamıştır efendim. 

SIRRI ATALAY (0. Senatosu Kars Üyesi) 
— Başkan olarak bu takdirinizi tarafsız kul
lanmıyorsunuz. (A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim bana hitabediyor, ar
kadaşlarım lütfen.. Hitap bana. Oradan bu şe
kilde müdahale ederseniz Meclis Başkanlığının 
Meclisi yönetimi mümkün olur mu? Çok rica 
ediyorum efendim. Ben kendisine söz verdim, 
sözünü söylüyor sayın üye. Buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— Sayın Başkan, Komisyon Başkanı konuş
malarını maksatlı olarak başka mecralara gö
türmek istedi. Bu sebeple, bundan sonra yapı
lacak konuşmaların sıhhatli ve konuya kayıtlı 
yürütülmesi yönünden istirham ediyorum, usul 
hakkında söz verin. 

BAŞKAN — Efendim, bunun usulü bu. Sa
dedin dışına çıktığı zaman ben müdahale ede
rim. Sayın Orhan Cemal Fersoy da sadedin dı
şına çıkıyor diye gördüğüm yerde, hatta hatır
lıyorum; «müsaade etmeyeceğim» diye hitap 
ettim. Sayın Komisyon Başkanına da iki yerde 
müdahale ettim ve müdahalemledir ki, daha da 
sadedin dışına çıkarmadım. Bundan sonra da 
bu ikazınıza daha itiyatlı olarak riayet edece
ğim. 

Sayın Kubilay imer, kürsüye gelmeden bir 
hususu halledelim; Eğer önerge aleyhinde söz 
istiyorsanız önergeyi okuttuktan sonra söz ve
receğim, «tutumunuz» diyorsanız, (Sayın imer, 
sizinle Tüzük Komisyonunda da beraber çalış
tık birlikte hatırlatalım birbirimize) «tutumu
nuz» diye bir söz alma Tüzüğümüzde yoktur. 
içtüzüğün 89 ncu.. 

M. KUBİLAY İMER (Konya Milletvekili) 
— Sayın Başkanım ben.. 

BAŞKAN — Müsaade edin tamamlayalım, 
bakın bu da yoktur, şimdi yaptığınız da yok
tur Tüzükte. 

Efendim ben diyorum ki, içtüzüğün 89 ncu 
maddesi genellikle usul hakkında, tutumu hak
kında, tutum hakkında diye ifadelendirilen özet
lendirilen şekle dönüşmüştü. Aslı öyle değildir. 
Aslı; içtüzük hükümlerine riayete davettir. Siz 
eğer, içtüzük hükümlerine riayete davet için 
söz istiyorsanız hangi konuda. 

M. KUBİLÂY İMER (Konya Milletvekili) 
— Onun için söz istemiyorum, önerge aleyhinde. 

BAŞKAN — istemiyorsunuz. O halde öner
geyi okutayım önergenin aleyhinde söz istedi
niz vereceğim efendim. 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— Sayın Başkan, sataşma dolayısıyle söz istiyo
rum. Sataşma ve benim söylemediklerimi bana 
izafe etmesinden dolayı söz istiyorum, önergem 
var. 

BAŞKAN — Peki efendim, o hususları biraz 
sonra yapayım. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat Milletvekili) — 
Sayın Başkan, benim de bir isteğim vardı. 

BAŞKAN — Efendim sizin gönderdiğiniz 
tezkereyi aldım, onun gereği Başkanlık Diva
nında yapılacak. Burada okunması da muame
le yapılması da mümkün değil Sayın Hüseyin 
Abbas. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır Milletvekili) 
— Bu konu Meclise racidir. 

BAŞKAN — Sayın Değer, açıklamak mec
buriyetim yok. Divana ait bir konu; böyle her 
istek dile getirilmez. Yok böyle bir şey efen
dim. Oturunuz lütfen. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır Milletvekili) 
— Meclise ait bir husus. 

BAŞKAN — Değil. Başkanlığa olsa okurum. 
Şahsıma yazmış, bana şahsıma tezkere yazmış. 

Buyurun efendim okuyun. 

Sayın Başkanlığa 
Mevzuu müzakerenin ehemmiyetine binaen 

müzakerelerin aralıksız ve bitimine kadar de
vamına karar verilmesi hususunu saygı ile arz 
ederim. 

Ahmet Buldanlı 
Muğla Milletvekili 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde buyurun 
Sayın İmer. (A. P. sıralarından gürültüler). 
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Arkadaşlarımdan, bütim arkadaşlarımdan 
her kanatta oturan arkadaşlarımdan şu saatte 
Riyasete yardımcı olmalarını özellikle ve önem
le rica ediyorum. 

M. KUBİLAY İMER (Konya Miletvekili) 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin kıymetle üyeleri; 

Biraz evvel Sayın Başkanın saati ve kendi
lerine yardımcı olunması yolunda Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Toplantısına hitaben yapmış 
olduğu konuşmayı ve hatırlatmayı daha evvel 
kendim de hissetmiş bulunduğum için aynı esas
lar dairesinde, Sayın Başkana idaresinde yar
dımcı olucu şekilde ve önerge mevzuu etrafın
da, daha evvelki bazı konuşmacıların yaptığı 
gibi, konuşma metninin, konuşma mevzuunun 
dışına taşıp Başkanı müşkül durumda bırak
mamak kaydıyle konuşmamı yapacağım. 

Muhterem arkadaşlar, sayın Komisyon Baş
kam, konuşmalarına başladığı zaman, Başkan
lık Divanının da gayet iyi hatırlayacağı üzere 
saat 18,40 idi; 19,30'dan sonra da devam eden 
bu konuşma böylece iki saat 10 dakikayı bul
muş oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz, mev
zu görüşülürken, o mevzuun etrafında en az 
altı kişi konuşur ve yine içtüzüğün hükümlerine 
göre Komisyon başkanları, vekiller, ve diğerle
ri, müzakereler sırasında sıraya tabi olmadan 
konuşmalarını yaparlar. Bu arada içtüzüğümü
zün 103 ncü maddesi mevcut; burada der ki, 
«Mezvuu müzakere lehinde, aleyhinde ve hak
kında söz isteyenlerden en az ikişer mebus iradı 
kelâm etmeden müzakerenin kifayeti reye konu
lamaz». 

Gerçi, daha müzakerenin kifayeti mevzuun
da verilmiş bir takrir yoktur. Ayrıca, burada 
konuşan sayın Komisyon Başkanının belirttiği 
gibi, mesele komisyonda olduğu gibi, Meclisimiz
de de bir olup bittiye getirilmeyecek; uzunlu
ğuna, genişliğine herkesin söylemek istediğini, 
söz alanlann ortaya koymak istediklerini bura
da söylemelerine fırsat verilecek, rahatça Birle
şik Toplantı İçtüzüğünün 19 ncu maddesine göre 
hakkında soruşturma istenilen üyeler yine, bu 
altı kişi konuştuktan sonra kifayet verilse dahi, 
konuşma hakkına sahibolacaktır. 

Bakanlıkça bu meselenin müzakeresine baş
lanıldığı zaman söz alan üyelerin miktarının pek 

az olmadığını hepimiz bilmekteyiz. Bu yönden 
bir hususu hatırlatmakta fayda görüyorum: 

Biliyorsunuz biz kanunu kendimiz çıkartmı
şız, ve memlekette bir sıkıyönetimin mevcudiye
tine Meclis olarak rey vermişiz ve o sıkıyöne
tim, sağlık durumları dahi tehlikede olanların 
ancak telefonla bildirildiği takdirde kendileri
ne Sıkıyönetim makamlarınca taksi gönderile
cek derecede bu günlerde sıkıyönetim tatbika
tının incelikle tatbik edildiğini radyolarla, te
levizyonlarla belirtmiştir, 

Gecenin saat 21,00'i. Bu mesele ve mevzu, 
Komisyon Başkanının da belirttiği gibi, diğer 
mesele ve mevzulara benzeyecek durumda de
ğildir. Kaldı ki, bugün Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak müzakerelere başladığımız sıra
da, oylanan bir mevzu vardı. Bu mevzu, Türki
ye Büyük Millet Meclisinde, eğer hatırımda 
yanlış kalmadıysa, Sayın Başkanımızın da, bu
rada devamlı bulunan arkadaşlarımızın da bile
cekleri üzere, birkaç oturum, birkaç birleşim 
devam etmiş durumda idi. 

Yani, bir emsal mevcuttur ki, acaba orada 
haklarında soruşturma istenilen arkadaşlarımı
zın vikaye edilecek hakları neden birkaç defada 
halledilmiş duruma geliyor da, burada duru
mu aynı şekilde tenkide, müspet ve menfi yön
leri ile tenkide tabi olanın bir defada bitirilme
si isteniyor mevzuu? Bu, zannediyorum ki, zi
hinlerde birtakım istifham uyandırmaktan öte
ye geçmeyecektir. Biz mesele ve mevzuun o ka
dar içindeyiz ki, o kadar çok birtakım mevzu 
ve meselelere angaje olmamışız ki, 45 senelik 
hayatımızda, siyasî düşünüşlerimizde bunu or
taya koymuşuzdur. Defalarca Mecliste hitabet-
tlğimiz sırada, mesele ve mevzuları, bilhassa 
İçtüzük hükümleri yönünden, usul hükümleri 
yönünden ortaya koyduğumuzda bizatihi Ada
let Partisi grubuna mensup arkadaşlarımız son 
infazlar meselesindeki bir oylama dolayısıyle 
bir hatırlatmanın ve yerinde bir hatırlatmanın 

i tarafımızdan nasıl yapıldığını ve nasıl kabul 
j edildiğini ve Başkanlıkça bunun da mümkün 

görülerek nasıl oylandığını ve neticeye varıldı
ğını gayet rahatlıkla bilirler. 

I Biz diyoruz ki, mesele bir günde bitirilmeye 
| getirilecek bir acelecilik içerisinde olmasın. Bu

nun misali yok, denilirse diyorum, vardır; bu
gün oylamasını yaptığımız, hatta evvelkinde 
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ekseriyet bulunmadığı cihetle ikinci oylamasını 
yaptığımız husus, bir kaç birleşim burada müza
kere edildi. Yani bugün bu mesele müzakere 
olunursa, muayyen bir netice istihsal olunur da, 
bir kaç celse sonra oylanırsa lehte veya aleyhte 
başka türlü bir netice hâsıl olur mu, şeklinde 
bazı zihinlerde istifhamların uyanmasına mani 
olabilecek miyiz?.. 

Ben bu noktayı söylüyorum ve biliyoruz ki, 
şu ana kadar devam eden müzakerelerde hangi 
şekil altında ve uzayan müzakerelerin sinirlere 
tesiri altında ne gibi müzakere şekillerinin geç
tiğini hepimiz yakınlıkla müşahade etmekteyiz. 
Bu müşahadeler içerisinde bu şekilde, bugün 
müzakerelerin devamı mevzuunda alınacak bir 
karar, hatta ve hatta Sıkıyönetim yasağının de
vam edeceği saat 04.00'e kadar uzatılma duru
muna gelse ve fakat müzakereler 02.00 de bitse 
ne yapacaksınız arkadaşlar?.. (A= P. sıraların
dan «Bekleriz» sesleri) 

Teşekkür ederim. Ben sizlerden, hepinizden 
değil ama bazı arkadaşlarımdan bu husustaki 
kanaatlerinin hangi yolda olduğunun cevabını 
almış bulunuyorum. Bu, Meclis zabıtlarına der-
cedilmiş bulunuyor. Yani örfi idare yasağından 
daha evvel burada müzakere bitse dahi, demek 
ki burada beklenecek ve bu mesele muhakkak 
bir şekle bağlanma durumuna gidilme durumun
da olunacak. 

Yalnız, hatırlatmak istediğim bir durum var. 
Komisyon Başkanı burada iki saat konuştu. 
Ondan evvel konuşan iki arkadaşımız var ve en 
az dört arkadaşımızın daha konuşması gerekir. 
Kifayeti müzakere yönünden, ki kifayeti müza
kere takriri de verildiği takdirde komisyon baş
kanının burada meselelerin bütün genişliğine 
konuşma noktasından hiç bir çekinsenmenin bu
lunmadığı iddiasında yerinde durmak şartıyle, 
o mevzu üzerinde durulacak bir nokta haline 
gelmektedir. Ama, söylediğim gibi burada di
ğer konuşmaları yapacak arkadaşlarımız da var; 
her halde sayın Komisyon Başkanı kadar ve bel
ki de ondan daha fazla burada söyleyecekleri 
hususlar olabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele bir mevzuu 
muayyen bir tarzda halletmekle bitmiş olmaz. 
Üzerinde durulacak nokta, Parlamento bakı
mından ve burada hali hazırda diğer Meclis üye
lerinin durumuna nazaran ekseriyeti muhafaza 

— 531 

17 . 2 . 1972 O : 1 

etmekte olan arkadaşlarımızı yakından ilgilen
diren bir mevzudur. Bu mevzuun sizlerin reyle-
riyle bir hal çaresine kavuşturulması, bir hâl 
şekline bağlanması, eğer sizce ki mantıklarınıza 
hitabediyorum, hislerinizden sıyrılarak bunu 
oylarınızla, burada mevcut bulunan A. P. li ar
kadaşlarımın oylarıyla halletmek eğer mesele
yi halle medar olacaksa, bir diyeceğimiz yok, 
üzerinde durmayız. (A. P. sıralarından anlaşıl
mayan müdahaleler ve gürültüler...) Ama, biz 
diyoruz ki, buradaki mesele sadece bir grup ar
kadaşlarımızın değil, diğerlerinin de mevcudol-
duğu ve bugün oylamasını yaptığımız ve bir kaç 
celsedir ki, diğer arkadaşlarımız da vekil idi
ler, onların da hakkındaki mesele bir kaç birle
şimde görüşüldü, emsali var; onlar gibi bir hal 
çaresine kavuşturulsun diyoruz. 

Kaldı ki, şu anda Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin toplantısına kâfi gelecek bir çoğunluğun 
da mevcudolmadığını benim kadar sayın Başkan 
da gayet iyi görüp bilmektedirler. Hatta bir 
noktayı daha bilmektedirler ki, burada konuş
ma yapan bir arkadaşımızın, ki biz şahsen ka
tılmadık, bizi ilgilendirmeyen bir durum idi, 
gönderilen bir yazı dolavısıyle burada yaptığı 
bir takım ithamkar tutumların bizimle bir ilgisi 
bulunmuyordu. Ona rağmen Orhan Cemal Fer-
soy arkadaşımızın gönderilen bu yazı dolavısıy
le grubumuza bakarak konuşma yaptığını bili
yoruz. Bunun böyle olmadığını sayın Başkan da 
biliyor, hatta onu gönderen arkadaş Hüseyin Ab-
bas'tır, ismini açıklıyorum, sonra iltibasa mey
dan verilmesin.. 

Muhterem arkadaşlarım, burada birtakım 
meseleleri usulî yönden, hele İçtüzük hükümle
rini orta yerden kaldırıcı şekilde hal çarelerine 
bağlamış olduğumuzda, bunlar ister kanun, is
terse yine böyle Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin kararı şeklinde olsun, -bizi ilgilendiren bir 
durum yok, kim eder, kim etmez- ama bir itiraz 
karşısında bozulduğunu rahatlıkla biliyoruz. 

Bu bakımdan biz diyoruz ki, şahıslar üzerine 
en ufakta olsa gölge düşürücü birtakım karar
lar, birtakım yollar takibedilmemiş olsun, endi
şemiz bu. Ama, bu endişemiz elbetteki burada 
ekseriyeti teşkil eden Adalet Partili arkadaşla
rım tarafından kabule şayan görülmezse, Baş
kanlık onunla ittiba etmek durumuna gelecek
tir. 
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O zaman, biraz evvel belirttiğim gibi, bura
da mevcudoîmayan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ekseriyetinin bu meseleyi değil karara bağ
lamak, müzakere nisabına dahi sahibolmadığını 
tespit ve tescil edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bilirsiniz ki burada 
çeşitli meselelerde defalarca konuşımıışuzdur, 
hiç bir kimsenin sahsım ve şahsiyetini, hiç bir 
grup ve topluluğun şahsını ve şahsiyetini ren
cide edici bir havanın içine girmek değil, akıl 
ve mantığı hâkim kılma havası içerisinde konuş
mayı kendime esas ve şiar edinmişimdir. 

Bu ölçüler içinde biz, burada Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğünün hükümlerini hatır
latma yolunda güçlü konuşmamızı yaparken, 
burada bizim çok kısa süren ve ancak 14 daki
kayı bulan konuşmamızı âdeta istical içerisinde 
dinlemek durumunu kabul etmek istemeyen ar
kadaşlarımızın bu husustaki samimiyetlerini, 
aym şekilde benden evvel konudan arkadaşları
ma da göstermelerini hassaten rica ederdim. 
Çünkü, bir söz vardır, «iğneyi kendine batır, 
çuvaldızı başkasına» diye. Biz kendinizden ko
nuşan bir arkadaşa iğneyi batırmazken, sizin 
dışınızdaki bir kimse Meclisin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin alacağı bir kararı gölgelememe 
yolunda, samimi olarak ikasda bulunan bir ar
kadaşınızın sözlerini, bu şekilde muhatap tutma 
durumunda bulunursanız, buna benim bir şey 
söyleyecek durumum olmaz, Yalnız, vicdanen 
ve kanaat olarak hür düşünüşe, hür düşünceye 
ve demokrasiye inanıldığı hususunun her vesi
le bu memleket sathında tekrar tekrar ifade 
edildiği bir zamanda bunun yerine getirilip ge

tirilmediği hususu üzerinde de sizleri derin de
rin düşünmeye davet ederim. 

Daha fazla izahat vermek hem lüzumsuz ola
cak, hem de meseleler dize gelmiş olacaktır. 
Ben sizin vicdanlarınıza ve o arada mantığınıza 
hükmederek bir kanaate varacağınızı, bir hu
kukçu sıfatı ile, «Hüsnüniyet asıldır.» sözüne 
inanarak söylüyorum. Şu ana kadar beni dinle
miş bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşek
kür ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim aralıksız görüşmele

rin devamı hususundaki önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLÜ 
(Trabzon Milletvekili) — Ekseriyet yok sayın 
Başkan. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Ekseriyet yok. Bir dakika efen
dim, bir dakika tam zamanında yaptılar, oyla
ma sırasında biliyorsunuz.. (Trabzon Milletve
kili Necati Çakıroğlu, Diyarbakır Milletvekili 
Hasan Değer, Siirt Mlletvekili Zeki Çeliker, 
Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu ve Koca
eli Milletvekili Vehbi Engiz ayağa kalkıp ekse
riyetin olmadığını söyleyerek yoklama yapılma
sını istediler.) 

Sayın Çakıroğlu, sayın Hasan Değer, saynı 
Zeki Çeliker, Sayın Turgut Topaloğlu, sayın 
Vehbi Engiz; yoklama istiyorsunuz. Yoklama 
yapılacak efendim, (A. P, sıralarından gürültü
ler.) 

Arkadaşlar, lütfen efendim, lütfen. Bir me
seleyi halletmek önemli olur. Yoklama yapıla
cak efendim 

III - YOKLAMA 

(Yoklama işlemine başlandı.) 
BAŞKAN — Sayın Erdoğan Adalı?... Bura

da. 

(C. Senatosu Sivas Üyesi Nurettin Ertürk, 
Manisa Milletvekili Vehbi Sınmaz, Hatay Mil
letvekili Abdullah Çilli ve Tokat Milletvekili 
Hüseyin Abbas arasında münakaşa ve karşılık
lı itişmeler.) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen gürültü yap- j 
mayın, yoklama yapıyoruz efendim. Sayın Ab
dullah Çilli, Sayın Vehbi Sınmaz lütfen efen
dim. 

NURETTİN ERTÜRK (C. Senatosu Sivas 
Üyesi) — Sayın Başkan, size sahtekâr diyor. 

BAŞKAN — Ben" duymadım böyle bir şey 
efendim. (Ayağa kalkmalar ve Demokratik Par
ti ve Adalet Partili üyeler arasında karşılıklı 
münakaşa ve itişmeler.) 

Efendim, lütfen oturunuz yerinize, yoklama 
yapılıyor arkadaşlar. Oturun ben sizden yardım 
rica ettim. Oraya gitmekle yardım olmaz ki.. 
İdareci üyeler lütfen efendim, lütfen. (Şiddetli 
gürültüler ve karşılıklı itişmeler.)1 

Efendim, lütfen oturun, lütfen. Orada bü
tün arkadaşların yardımcı olmalarını rica ede-
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ceğim. Sayın Çakıroğlu ve Engiz'den de rica 
ediyorum, yardımcı olsunlar. (Karşılıklı müna
kaşa ve gürültüler.) 

Efendim, sükuneti muhafaza edin, yoklama
ya devam ediyoruz efendim. Efendim, lütfen 
efendim, lütfen... Merdiven dibindeki arkadaş
lar lütfen yerlerine otursunlar, sükunet avdet 
etsin, yoklamaya devam edeceğiz. (Kocaeli Mil
letvekili Vehbi Engiz ve Adalet Partili üyeler 
arasında münakaşalar, şiddetli gürültüler.) 

Sayın Engiz, ben sizden yardımcı olun diye 
rica ettim, siz şimdi münakaşa ediyorsunuz. Lüt
fen efendim, lütfen... Yoklamaya devam ediyo
ruz. (Bu sırada Diyarbakır Milletvekili Nec
mettin Gönenç ve Burdur Milletvekili Ahmet 
Mukadder Çiloğlu ayağa kalkarak Demokratik 
Parti sıralarına doğru yürüdüler.) 

Sayın Necmettin Gönenç, işlerimizi güçleşti-
riyorsunuz, işlerimizi güçleştirmeyin, sükuneti 
muhafaza edelim. (Karşılıklı münakaşalar ve 
şiddetli gürültüler.) 

Sayın Gönenç rica ediyorum efendim, grup 
idarecileri yardım ediniz efendim, Lütfen efen-
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dim, lütfen yoklamaya devam edelim. Lütfen 
oturunuz yerlerinize. 

Yoklamaya devam ediyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işleminden sonra gelen 

sayın üye var mı efendim?. 
NECATİ İSPENDİYAR ÇAKIROĞLU 

(Trabzon) — Sayın Başkan, hakkımızı suiisti
mal ediyorsunuz... 

BAŞKAN — Kimsenin hakkını suiistimal et
miyoruz, yoklamada bulunanları sayıyoruz. 
Ben suiistimal etmem, ama ara sıra öyle zanne
dersiniz. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
Yoklama neticesinde salonda 312 senatör ve 

milletvekili bulunduğu anlaşılmıştır. Halbuki 
salt çoğunluk 317 üyeyi gerektirmektedir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (C. Senatosu istan
bul Üyesi) — Yarım saat sonraya bırakın sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — O işlem Oturum açıldığında 
olur sayın Öztürkçine. 

Gerekli çoğunluk bulunmadığından, T. B. M. 
M. Birleşik Toplantısını kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22,09 
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Eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Soruşturma Hazırlık Komisyonunca düzenlenen 9/18 
esas ve 10 karar numaralı raporun oylamasına verilen oylann sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : »633 
Oy verenler : 452 

Kabul edenler : 290 
Reddedenler : 160 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 170 

Açık üyelikler : 11 

[Kabul edenler] 

Millet Meclisi 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KAEAHÎSAB 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki G-üler 
Hamıdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toketr 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
E afet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezıgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Giihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er&em 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osmıan T a n 
Mevlüt Yılımaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynelıabidin İnan Gay
dalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
AbdüMtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 
FetuUah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRÎ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 
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İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osman özer 
Akgün SiMvrili 
ismail Halkîkı Telkine! 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
iNıhad Kürşad 
Şinaai Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Veyis Koçuhı 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabrd Keskin 
Mustafa Topçular 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Ünaldı 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakipoğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
FeyzuTlah Çanlkçı 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruik Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemaıl Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zelkeriya Kürsad 

AMASYA 
Maeiıt Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
tsmail Yetiş 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıofflu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somun o£lu 

ÎZMİR 
Beliğ Beler 

SİVAS 
Enver Akova 
Hüseyin Çınar 
Yusuf Ziya önder -

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kaaova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet ihsan BMncioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Neomeitttin Cevheri 
Mefhm'et Ali Köiklü 
Baihıü Kamkeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uerrasız,oğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizam oğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

Mustafa Bozoklar 
Miümin Kırh 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

Cumhuriyet Senatosu 
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KIRKLARELİ 

Âli Alkan 
KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver İşıklar 
Refet Rendeei 

AYDIN 
AH Celâlettim Coşkun 
iskender Cenap Eg(? 

ADANA 
Emir H. Postacı 

ADIYAMAN 
Yusud! Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
A. Sakıp Hiç/erimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpınar 
Yusuf Ziya Yağcı 
Oeıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süteymaın Çiloğlu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemal ettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Güleız 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

. ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügilı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varıglı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karao8manoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

[Eeddedenler] 
Millet Meclisi 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

Salih. Zeki Altınfbaş 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİLECİK 
Mehmet Engül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Mustafa Ça-lıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
ihsan Tomjbuş 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytnğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rasim CSnisli 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Abdullah tzmen 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertlürk 

TOKAT 
Ali Altunta§ 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Sait Naci Ergin (B.) 
Vahap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
tlb ami Sancar 
Reşit Ülker 
Lebilt Yurdoğlu 
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İhsan Gürsan 
Coşkun Karagöz'oğlu 

. Talât Orîıon 
Kemal önder 
Ali NaiM Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltökin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Arşargil 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa A'ksoy 

KOOAELİ 
Vehbi Engiz 

ÎZMlR 
Şeref BaJkşık 

KONYA 
Bahri Dağdaş 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan ' 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezad O'Kan 
Fahri özdüek 
Mehmet Oagüneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder öztekin | 
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1 Mustafa Kulbilay Imer 
Necati Kalayeıoğlu 
Sadi Koçaş ' 
Orhan Okay 
öızer ölıçımen 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erfoek ^ A X 1 ıJ-_J J- <U \7J\. 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 
ibrahim Öztürk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Dögerli 

AĞRI 
Salah Tıürkmen 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

DENIZLI 
Hüseyin Atmaca 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek | 

fÇekins 
Millet I 

ISTA£ 
ibrahim Eln 

Cumhuriye! 
BO 

Alâeddin Yi 
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MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

' Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Orhan Vural 

RÎZE 
Hasan Baari Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

Senatosu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden, 
Cemal Yıldırım 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOOAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen | 

'erler] 
Vfeclisi 
ÎBUL 
ıalı 

t Senatosu 
LU 
Lmaztürk 

7 — 

I SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arsl&ntürk 
Necati Çakıroğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yendpınar 

UŞAK 
Ad'i'l Turan 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 

ZONGULDAK 
Ahmet Gün er 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcu oğlu 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYE 
Selâhattin Babüroğlu 
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[Oya katılmty anlar] 
Millet Meclisi 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Melih. Kemal Küçükte-
pepmar 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil -Kırıkoğlu 

AĞRI 
Abdüikerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
t. Sıtkı Hatipoğhı 
Emin Paiksüt 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
üllkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir YavRizkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

Barlas Küıntay 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Nurelttin Ok (Bşk.V.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım. 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(1. Â.) 
t. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İsmail Artar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet USUT 

ÎZMİR 
Şülkrü Akkan 
Burhanettiin Asutay 
M. Hulusi Çıakır 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Meh/met Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Hasan Korkut 

KONYA 
İrfan Baran 
Necmettin Erlbakan 

(t) 
Sezai Engun 
I. Eıtesm Kılıçopu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

'SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 

Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran (I.) 
Âdil Y*aşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
(Bşk. V.) 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğhı 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uauner (B.) 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
(1. A.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
C. Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Cahit Karafcaş (B.) 
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TABtl ÜYELER 
Refet Akfioyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
M. Şükran Özkaya 
(î. A.) 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

Cumhuriyet Senatosu 
ÎZMÎR 

Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(t A.) 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Ferzi Halıcı 
Hamdi özer 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
iSal&m Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfî Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Tekin Arıburun (Başkan) 
Halûk Berkol 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Millet Meclisi 
[Açık üyelikler] 

Hatay 
Kocaeflıi 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

Cumhuriyet Senatosu 
[Açık üyeliklerJ 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Re§at Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmac, 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Ahımeıt Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Nihat Erim .- * 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üçolk 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 

— 539 — 



T.B.M.M. B : 12 17 . 2 . 1972 O : 1 

Eski Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli hakkında Soruşturma Hazırlık Komisyonunca düzenle
nen 9/18 esas ve 10 karar numaralı raporun oylama sonucu 

ADANA 
Emir H. Postacı 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KAEAHÎSAR 
Haımdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpınar 
Yusuf Ziya Yağcı 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çilo-ğlu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunhaş 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİLECİK 
Mehmet Ererül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
Nail Atlı 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılm ıyanlar 

Açık üyelikler 

633 
453 
185 
266 

2 
169 
11 

(Reddedilmiştir.) 

[Kabul edenler] 
Millet Meclisi 

Gadrettin Çanga 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
İhsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Sami Arslaın 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rasim öînisli 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

Cevat Önder 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

I İSTANBUL 
| İbrahim Abak 
| Sadettin Bilgiç 
| Ferruh BozhıeyM 
I ilhan (Egemen) Da-
|| rendelioğlu 
İ Eşref Derinçay 
I Hüseyin Dolun 
İ İbrahim Elmalı 
1 Orhan Kalbibav 
| Haydar özdemir 
\ M. Kâzım özek e 
jj llhami Sancar 
l Reşit Ülker 
| Lebit Yurdoğlu 
| İZMİR 
1 Şevket Adalan 
f Şeref Baikşık 
I İhsan Gürsan 

Coşkun" Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Kemal önder 
Ali Naıkd Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydifoeyoğlu 

KAYSERİ 
I Tufan Doğan Avşargil 
\ Mehmet Türkmenoğlu 
\ KIRŞEHİR 
1 Mustafa Aksoy 
| KOCAELİ 
j Vehbi Engiz 

KONYA 
I Bahri Dağdaş 
| Mustafa KuJbilay Imer 
ji İhsan Kabadayı 
I Necati Kalaycıoğlu 
| Sadi Koçaş 

I
! Orhan Okay 

özer ölçmen 
| Faruk Sükan 
l Mustafa Üstündağ 
j KÜTAHYA 

Ali Erbek 
I MALATYA 
[ Hakkı Gökçe 
I Mustafa Kaftan 
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MANÎSA 
Muapımer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattkı özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 

Salih Türkmen 

AYDIN 
Halil Goral 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Selâihattin Kılıç 
Ali CaviU Orajl 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

Talât Asal 
SÜRT 

Mehmet Nebil Oktay 
SİNOP 

Tevfik Fikret övet 
SİVAS 

Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem. Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 

Cumhuriyet Senatosu 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcalı 
DENİZLt 

Hüseyin Almaca 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 

Mehmet Hâzer 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akynrt 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Hüse\ j ı Avni Göktürk 

[Reddedenler] 
Millet Meclisi 

Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Ali İhsan1 Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küfrevi ' 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksai 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Adil Tura* 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk f 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Selâhattin Babüroğlu 
Sait Naci Engin 
Mehmet îzmen 
Fahri Korutürk 

Mustafa Maden 
TL Turgut Toke<r 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
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ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezjgin 
Fikret Turhanıgil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertökm 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçu/başı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emjin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eg i l i 
Abdülliâtif Ensarioğlu 
Necmettân Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Alımet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osman öızeı 
Ak gün Sildvrili 
Isımail Hakkı Telkinel 

Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Vehis Koçulu 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
SaJbri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Feyzulla'h Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz özîtuna 

KÜTAHYA 
Ahmeit Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez ( 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 

Mustafa Orhan Daut 
Kâmil Şahin'oğlu ' 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. ZokeTiiyıa Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsametin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Aikçıal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı t 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin ' 
Rıfkı Danışmjan 
Naci Gaciroğlu 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seıyfi özitürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
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SİVAS 
Enver Akova 
Hüseyin Çınar 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 

Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Arall 

UEFA 
Mehmet Aksoy 
Neametıtim Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahni Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Detngnız 

VAN 
Fuat Türkoğlu! 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nödimoğlu 

Cumhuriyet Senatosu 
ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet finaldi (Bşk. V. 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAIIİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğiu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Na.fi* Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Müımin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
| Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

f Ahmet Nusret Tuna 
KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

YOZGAT 
ismail Yoşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Vahap Güvenç 

[Çekinserler] 
Millet Meclisi 

ZONGULDAK AMASYA 
Hüseyin Baytürk Kâzım Ulusoy 
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[Oya katılmıyanlar] 
Millet Meclisi 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza GüllüoğjU 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 
Nevzat Güngör 

ANKARA 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüeeoğlu 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin PaJksüt 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgettıan 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim Ökteıa i 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşjk. V.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Ay bar 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngöı 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
N'airiıe İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Burhanıettin Asut&y 
M. Hulusi Çakır 

K^ms 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Hasan Korkut 

KONYA 
İrfan Baran 
Necmettin Erbkaıı (I.) 
Sezaî Ergun 
İ. Eteni Kılıç/oğlu 
Vefa Tanır , 

KÜTAHYA 
Melhmet Ersoy 

MALATYA 
İsmet Iruönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
C. -Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 

Nihat Kale 
İlyas Kılıç 
Bahattin UzunoğJu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran (i.) 
Âdiıl Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozath (Bşk. V.) 
Tevfik Koraltaın 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhaın Öztrak 
Mustafa Sabri Süzeri 

TOKAT 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Cövat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
( t Â.) 

YOZGAT 
Ismaül Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısıız 
Celâli Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Eoevi-t 
Cahit Karaikaş 
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Cumhuriyet Senatosu 
TABİİ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytırak 
Suphi Karaman 
M. Şükran Özkaya 
(İ. Â.) 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Maneur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (İ. Â.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Teı-men 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
' Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
İlısan Topal.oğk: 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Tekin Arıburun (Başkan' 
Halûk Berkol 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(t Â.) 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutç/ııoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
do 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Millet Meclisi 
[Açık üyelikler] 

Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeüıi 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

Cumhuriyet Senatosu 
[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

] 
1 
1 
1 

9 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Nihat Erim. (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üç<o!k 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 

»-•-<« 
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Eski Devlet Bakanı Refet Sezgin hakkında Soruşturma Hazırlık Komisyonunca düzenlenen 
9/18 esas ve 10 Karar numaralı raporun oylama sonucu: 

(Reddedilmiştir.) 

Üye sayısı : 633 
Oy verenler : 456 

Kabul edenler : 188 
Reddedenler : 263 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 177 

Açık üyelikler : 11 
Boş Oy : 3 

[Kabul edenler] 
Millet Meclisi 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
İbralnim öfetenı 
Mehmet Turgut 

ADANA 
Emir H. Pastacı 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Haımidi Hamaımcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
A. Sakıp Hiçerknez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpınar 
Yusuf Ziya Yağcı 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemad Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
Mehmet Niyazi Gürer 

BÎLEOÎK 
Mehmet Ergül 

BÎTLİS 
Kenan- Mümtaz Akışık 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet S«Bgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
ihsan Tombu$ 
Ali Naki Ulu»oy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Sami Aralan 
Hasan Korfcmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hassan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Guldoğan 
Hayrettin Han&ğası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

Hatan Çetinkaya 
ERZURUM 

Rasim Cünisli 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Aabuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Abdullah İzm en 
M. Emin Turgutalp 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 

Ilhami Sancar 
Reşit Üllker 
Letoit Yurdoğlu 

ÎZMlR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
ihsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Kamal önder 
Ali Naki Ün er 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin . 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydilbeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avgargil 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Mustafa Kufoilay Imer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
ıSadi (Koiçaş « 
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Orfıan Okay 
Özer Ölçmen 
Faruk Süfcan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erfoek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Muaımımer Eriten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet Özdal 
İbrahim Öztürk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mevlüt Ocaıkçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda *Güley 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

Hayrettin Uysal 
SAMSUN 

Yaşar Akal 
Talât Asal 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Tcvfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğaıı 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Cakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şeuer 

TUNCELÎ 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızjoğlu 

YOZGAT 
Abdullah' Baştürk 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlıı 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Öagünoş 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mukadder öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

Cumhuriyet 
DENIZLI j 

Hüseyin Atmaca 1 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
İÇEL 

Lııtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

Senatosu 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MARDİN 
Abdıırrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestile! 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Selâhattin Babüroğlu 
Sait Naci Ergin 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
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[Reddedenler] 
Millet Meclîsi 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oraıl 

Ahmet Topaloğlu t i 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubalhşi 
Kâzım Uysal . 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Siman Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
II. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Çeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Isımet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

Kemal Erdem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BlTLÎS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çil oğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulki önü? 

CORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topcubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat EgilTi 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin X 

Rıfkı Danışman 
Naed Gaciroğlu 

Fethullah Taşkesenlioğlu 
ESKİŞEHİR 

Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz v > 
Seyfi 'öztürik 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
İsmail Halkkı Tekinel 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Münir Daldal 
Ali N'adM Erdem 
Nihad Kürşad 

Şinasi Osm a 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Saibri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahniöt Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez i , 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Kâmil ŞalhİTVoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
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Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
îzzet Oktay 

MUŞ 
Kasını Eimre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavumnacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçâa-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Km ay tür k 

Hamdi Mağden 
Kemal Şe'nsoy 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova ( 
Hüseyin Çınar 
Yusuf Ziya önder ..„;. 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan B)irincioğlu 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

Cumhuriyet Senatosu 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergene]i 

ELÂZIĞ 
Celâl Eı tuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Öner Ucuz al 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Daliveli 

ISPx\RTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna, 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tun akan 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmiettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Ba'hrd Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menıteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhe^iin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Vehap Güvenç 
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ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüıoğlu 
Melüh Kemal Küçükte-
pepınar 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğ'lu 

AĞRI 
Abdülkerim. Bay azıt 
Nevzat Günıgör 

ANKARA 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Palksüt 
Sıma Tııral 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

BALIKESİR 
öilhat Bilgelhan 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

Millet Meclisi 
[Çekinser] 

AMASYA 
Kâzını Ulusoy 

Cumhuriyet Senatosu 
BOLU 

Alâedidin Yılnıaztürk 

Millet Meclisi 
[Oya Katılmayanlar1] 

Barlas Küıntay 
Ahmet Türkel 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(t A.) 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 

Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Tnrguıt Topaloğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şükrül Akkan 
Burhaniettiin Asutay 
M. Hulusi Çakır 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
FeyzuTlah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KONYA 
İrfan Baran 
Necmettin Erbakan (İ. 
Sezai Erıgun 
1. Etem Kılıçoğlu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
C. Selçuk Gümüşpala 
E ilmi Okçu 
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MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
M. Nuri Küdamanoğlu. 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran (1.) 
Âdil Yaşp 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı (Bşk.V.) 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner (B.)-
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URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
(İ. Â.) 

Y O M A * 
İsmail Hakkı Akdoğan 

İsmet Kapısız 
CeTâfl. Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Eoevit 
Cahit Karakaş (B.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi OürBoytrak 
Suphi Karaman 
M. Şükran Özkaya 
(t A.) 
Ahmet Yıldız 

ADANA 

l£. Yılmaz Mete 
ANKARA 

Hıfza Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Uhısoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (1. Â.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 

Mehmet Güler 

Cumhuriyet 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BURSA 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 

Senatosu 
İZMİR 

Necip Mirkelâmoğlu 
(1. Â.) 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
(Bekir iSıtkı Baykal (1.) 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım tnebeyli 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Özer Derbil (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madamoğlu 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üçok 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

Millet Meclisi 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Eskişehir 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Sivas 

Yekûn 

[Açık üyelikler] 

1 3 
1 

11 

Cumhuriyet Senatosu 
Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
12 NOÎ BıÎRLEŞÎM 

17 . 5 . 1972 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
2. - , TEKRARLANMAK OYLAMALAR 

İl. —ı Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 14 arkadaşının, islâm diniiniin 
çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsama
ha ile görevlerini ihmal ve suiistimal eıttiiği, bu 
fiilin lise Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 nci 
maddelerine uyduğu iddiası ille, Başbakan ve es
ki Devlet Bakanı Refet Sezgin ile Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyi haklarında Anayasa
nın 90 mcı ve 'T. B. M. M, içtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Mıeclis Soruşturması açılma
sına dalir önergesi ve 18 No. lu 'Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/18) (S. Sayısı : 80) 
(Dağıtima tarihi : 9 . 8 . 1971) 

3. — SEÇİMLER 
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 

GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 
SÖZLÜ SORULAR 

5. _ ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 
6. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

il. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
T. B. M. M. içtüzüğünün Mjeelis Soruşturma 
Hazırlık ıkomısyonilarıyle iDgili 14 ncü madde
sinin 5 ve 7 nci fıkralarının değiştirilmesine 
dair tüzük teklifi ve Karma içtüzük Geçici Ko
misyonu raporu (2/332) (S. '.Sayısı : 79) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 7 . 1971) 

7. — MECLİS SORUŞTURMA VE YÜCE 
DİVANA ISEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
!l. — Aydın eski Milletvekili Reşat Özarda'-

ııın, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu 
hazmetılerünii yevmiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi 'Türk Ceza Ka
nununun 146 nci maddesine uyduğu iddiasıyle, 

eski Başbakan iSüleyman Demirel hakkında 
Anayasanın 90 nci ve T. B. M,. M. Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddeısi gereğince 
Meclis iSoruşturiması 'açılmasına dair önergesi 
ve '5 numaralı (Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/5) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 11971) 
, '2. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-

m, İstanbul Belediye Meclislinin, istanbul yolu 
güzergâhı ve Boğaziçi köprüsü tasdikli planı ile 
'bu planı tadilen oııaylıyan imar ve iskân Ba
kanlığının palını değiştirerek tatbik etmesiyle, 
6735 sayılı İmar Kanununa aykırı hareket etti
ği ve istimlâkler İle açılacak tazminat davaları 
doılayısıyle Devleti zarara uğratacağı, bu fiilin 
lise Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine 
uyduğu iddiasıyle, eski Başbakan ve eski Ba
yındırlık Bakamı hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına dalir önergesi ve 17 Numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu _(9/17) (;S. 
Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 16 . 7 . 1971) 

3. — Cumhuriyet ıSenatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'ııun ikinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının) petrol sanayii bölümünü değişti
rerek tatbik ietmesiyle, 77 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine aykırı hareket ettiği ve bu fiilinin 
Anayasanın 129 ncu maddesine aykırı olduğu 
iddiasıyle, eski Enerji ve Talbiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin hakkında Anayasanın 90 nci 
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 : İ10 . 11 . 1971) 

4. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıab-
rahimoğlu'nun, Ceyhan Ticaret Borsası İdare 
Heye|ti ve İdare Meclisinin feshi münasebetiyle 
verilen Danıştay kararlarını infaz etmeyerek, 
T. C. K. nuıı 240 inci maddesini ihlâl ettikleri 



İddiası file, 'Ticaret eski Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ticaret eski Bakanı Ahmet Tür-
kel haklarında Anayasanın 88 ve 90 njcı madde
leri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına 
daiir önergesi ve '9 Numaralı Soruşturma Hazır
lık komisyonu raporu 9/9) (IS. 'Sayısı : 83) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 2 . 1972) 

5. — Zonguldak eski Milletvekilli Ekmel Çe-
tiner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 
gereğince yapılması gerekli işlemlerde göster
dikleri ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C. 
K. nun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına giır-
dilği liddiasıyle Başbakan, Ticaret eski Bakanı 
Ahmet Türkel ile Ticaret eski bakanları Macit 
Zeren ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis .Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 4 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/4) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma tarihi : 
29 . 2 . 1972) 

6. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
timer'in, Enerji ve Talbiî Kaynaklar eski Bakanı 
Refet Seziglin'in, Ereğli Kömür işletmesi Mües
sesesi içlin yapılan iihale hakkındaki tutum ve 
fM/erininı T. C. K. nun 240 ncı maddesine te
mas ettiği iddiasuyle hakkında Anayasanın 90 
ncı ve T. B. M;. M. Medisi Bjirleşük Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis so

ruşturması açılmasına daiir önergesi ve 3 
Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu ra
poru (9/3) (ıS. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 
29 . 2 .1972) 

7. — İçel Milletvekilli! Celâl Kargılı'nm, ikin
ci Beş Yıllik Plan döneminde kalkınma fonu 
adı altında harcanması lâzımgeilen meblâğın 
sarf edilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve 
(bu fiilin T. ö. K;anununun 240 ncı maddesine 
uyduğu liddüasıyle Anayasanın 90 ncı maddesi 
uyarınca Bjaşbakan hakkında bilr Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesi1 ve 15 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
(9/15) (IS. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 
2 . ;3 . 1972) 

;8. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Bjocaioğılu ile Konya Milletvekilli Özer 
Ölçmenı'in, yakınlarına ve kardeşlerine sağla
mış olduğu kredilerin temin edilişinde ve ya
tırım indiriminden istifade ettirilmesiulde 5 
Yıllık Kalkınma Planına aykırı hareket ettiği 
ve bu füilleriin 'Türk Oeıza Kanununun 240 ncı 
maddesi kapsamına giirdiiği idd|iasıyle eski Baş
bakan Süleyman Demire! hakkında bir Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesi üzerine 
kurulan Soruşturma Komisyonu raporu (9/16), 
(IS. iSayısı : 81 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
8 . 5 . 1972) 



Toplantı: 11 
T. B. M. M. S. Sayısı: 81 e | nciek 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon 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 Süleyman Demir el hakkında 
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi üzerine kurulan 

Soruşturma Komisyonu raporu (9 /16) 

T, B. M. MEÖIJM BİRLEŞİK TOPLANTISI BAŞKANLIĞINA 

ÜJ2 -1(3 . a,!' . T97I1 tarih ve tt n'ci (Birleşim, 35-T sayılı Kararla kurulan Komisyonumuz hakkında 
soruşturma açılmış Ibuluoıam estki (Barbakan -İsparta Milletvekili "Süleyman Demire!'i Yüce Divana 
sevk etmeme tavsiyesi kararına ait iki nüsha raporu ile Ibu kanara 'muhalif isayın üyelerden Rize 
Milletvekili Hasan Basri Allbayralk'm bir nüsha münferit, keza Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sayın Sırn Atalay, Cumlhuriyet Senatosu Elâzığ üyesi Sayın Salim Hazer'dağlı, Adana Milletve
kili Sayın M. Kemal Küçüktepepınar, Sayın Erzurum ' Milletvekili (Selçuk Erver'di'ndn 'müşterek 
muhalefet şerhlerim yansıtır (bir nüsha muhalefet «şerhlerinin ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Derin saygılarımla. 
:9/I6 No. lu Soruşturma Koni. Bşk. 

O. (Senatosu Giresun Üyesi 
Sabahattin Orhon 

Hakkında .soruşturma açılmış bulunan eski Başbakan Süleyman Demirdin Yüce Divana sevk 
etmeme tavsiyesiyle (hazırlanmasına İcarar verilen 

RAPOR 

Giri§ 

istanbul'da münteşir 8 . 2 . 1'9'TO tarihli Günaydın ve Hürriyet Gazetelerinin, Isipartla'da kurul
makta olan Orman Mahsulleri Entegre tesisleri için sağlaıımıış olan dış kredimin verilmesinde ve 
Ankara'da kurulmuş olan Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık 'Özel Yüksek Okuluna yatırım indi
rimi uygulanmasında zamanın Başıbakanıma görevini kötüye kullanarak yakınlarına menfaat sağ
ladığı haber olarak intişar etmiştir. Kamu oyuna intikal ettirilen bu havadisler Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sayın îki üyesi tarafından soruşturma açılması talebiyle 3 , 18 . D97Ö tarihiade 
verilen önergeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

'Bunun üzerine teişıekkrül eden '9/Ü6 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu konuyu tetkik et
miş ve hazırladığı 8 . 7 « İİ(9İ7!I tarihli rapor ile her iki k'onu'da da yapılan muamelelerde yolsuz
luk bulunmadığı gibi Ibu muamelelerin Başbakanla ilgisinin kurul'masının ıda mümlküa olamıyacagı 
m'ülâhazalariyle (soruşturma açılmasına mahal olmadığı neticesine varmıştır. 

Ancak S/16 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporunun Türkiye İBüyüık Millet Mec
lisinde müzakeresi sırasında iühamların muhatabı eâki Başbakanın talebi ile $öz konusu raporun 
reddedilerek soruşturmanla açılmasına ve komisyonumuzun tevekkülüne karar verilmiştir. 
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12/13 Kasım 1(9171 tarih ve 1 nci Birleşim, 257 sayılı Kararla kurulan Komisyonumuz çalışma
larını! 4 ay içerisinde ikmal etmiş, incelemelerini, 'muhtelif mercilerden (getirtilen konu ile ilgili 
vesaik, sorumlu ve alâkalı kişilerin ifadelerine müracaat ve-mahallinde tetlkikat icrası suretiyle 
yapmıştır. 

incelemelerimizde itSham konusu muamelelerin mıevcudolup olmadığı. İbilâlhara fou muaımeleleirkı 
yolsuz olup olmadığı araştırılmıiştır. 'Muamelelerin yolsuz olup 'olmadığının tespitinde bunların icra 
edildiği -mencilerde cereyan ta M a n mevzuata veya emsal muamelelere uygunluğu veya aykırılığı 
araştırılmıştır. 'Bunu 'mütaakup muamelelerin yapıldığı her merci ile Barbakanım ilişkisi, muamele 
ile Başbakanın 'görev ve sorumluluk münasebeti illiyetinin bulunup bulunmadığı inceleme kcausu 
yapılmıştır. Ko'misyonun tetkikleri sırasında konunun aydınlanmasına yardımcı olmaları ihtimali
ne binaen komisyonumuzun ;görevi ile 'doğrudan doğruya ilişkisi ibulmımuyan muamelelere ve bir
takım iç münasebetlerin tetkikatıma kadar inilmiş tir. Bu tetikliklerin sonunda komisyon meseleleri ve 
mevcut bütün delilleri değerlendirerek karara varmıştır. Varılan karar Komisyon Başkanı tarafın
dan Ö . 4 . 1ÖI73 ıtarilrinde kamu oyuna açıklanmış ve aşağıda mıetni bülunaa rapor !0 . 4 . T972 
tarilhimde 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tevdi c'clilmistir. 

(RABOR) 

T. B- M. MEOLİıSt BİRLEŞİK TOPLANTISI BAŞKANLIĞINA 

9/16 6 . 4 . 1S«72 

1. Konu : 'Tralbaon Cumlhuriyetı Senatosu Üyesi Sayın Ömer Ho'Caoğlu ve Konya Milletvekili 
Sayın özer ölçmen önerlgeleriyle e'slki B'arjbakan Sayın Süleyman Demirel'in, 

a) ORMA Anonim Şirketin'^ Avrupa Yatırımlar Bankasından sa.ğlana-n il (2'0'0 O'OO 'dolarlık 
dış kredinin temininde (Beş Yıllık Kalkınma Plânına aykırı hareket ettiği, kredi temininde özel 
bir muamelenin uygulandığı, ıgıörülmiemfef /bir çabuklukla îkredi işiemOnöıı intaç ettirildiği 'bu şirke
tin, Başbakanın yakınlarından teşekkül etmekte olduğu ve ibu sebeple 'görevini kötüye kullanarak 
yakınlarınıa menfaat 'sağladığı; 

b) Özel Yükseliş Kolejine tanınan yatırım indirimi ile Boş Yıllık Kalkınma Plânına aykırı 
hareket .ederek görevini kötüye kullandığı ve yakınlarına menfaat sağladığı; 

Konularında Başbakanın sorumluluğunun tesbit ve diğer soru'mlııların bukınab ilmesi için Ana
yasanın 90 ncı ve Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğü 12 ve mütaakıp 
maddeleri gereğinde Meıclis ısoınışturması açılmasını: talebctmişlerdir. 

'Bu talep üzerine kumlan 9/16 numaralı Soruşturma ILızırlık Komisyonunun 28 . 7 . 1971 tarihli 
raporunda, her iki konuda dıa Soruşturma acıkmışına mahal görmemiş ancak 'Türkiye IBüyük Millet 
Meclisi 12/13 . 11 . 1971 tarih, 1 nci'(Birleşiminde söz konusu raporun reddedilmesi ile soruşturma 
açılmam fcaraıiaştırılmış ve Komisyonumuz teşekkül etm|iş bulunmaıktadır. 

2. İnoeıleimede talkibledilen usul : 
.a) Komisyonumuz teşekkülünden itibaren dört aylık süre içinde çalışma] aımı genellikle 

Türkiye (Büyük IM-illet Meclisinde kendisine tahsis edilen 741 numaralı odada yapmış, ayrıca,, ma
hallinde tetkikat icrası ınaksadiyle Komıiısyon olanak 'Türkiye Sınai Kalkınma Bankasındaki tetıki-
kat için İstanbul'a ORIMA Anonim (Şirketindeki tetikikat için İsparta'ya gidilmiştir.' Bundan başka 
Ankara'da 'Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 'Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Plânlama. Teşkilâtı
na da gidilerek dosya ve dokümanlar üz>erinde tetkikat yapılm,ış ilgililerin bâzı ahvalde maluma
tına bâzı ahvalde şıehadietine müracaat edilmiştir. . 

Komisyonumuz süresi içinde yekûn 160 saat tutan 51 oturum akdetmiş 63 şahit ve ilgili din
lemiştir. Müzakere zabıtları tutulmuş olup, Komisyonun 'aldığı karar gereğince ayrıca ım,u>mlu kâ-
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ğıtla 15 ter nüsha deşifre edilen zabıtlar 'bastırılmış ve sayın üyelere birer takını tevdi edilmjiştir. 
Deşifre edileımiyen iki celseye ait zabıtların da teiksiri yapıldığı takdirde takriben 2 200 sayfayı 
teşkil edoocik Komisyon 'müzakeratı zahıtlan üyelerin 'emrinde kazır hulıuKİurulacalktır. Şimdiden 
1950 sayfalık kısmı sayın üyelere tevzi (edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca muhtelif daire ve müessese
lerden talebedilen 'bilgi ve hilâhara iade edilmtek kaydiyle derlenen belgelerle kabarık bir müste-
nidat -dosyası da teşekkül etmiş bulunanaktadır. 

b) Komisyonumuz esasın incelenmeısinde şu usulü takibetımişıir : 
Komisyonumuzun görevi eski Başbakanın OKMA Anonim iŞrketine dış .kredi temininde ve bâzı 

teşvik tedbirlerinıdtin istifade ettirilmesinde ve ayrıca Özel Yüıksleliş 'Kolejine yatırım indirimi veril
mesinde görevini kötüye (kullanarak: vazifesini suiistimal edip etmediği ve fiili ile Türk Ceza 'Kanu
nunun 240 ııeı maddesini ihlâl ©dip 'ötmediği hususunun araştırılmasından dibaret ve yetkisi bu
nunla mahdudolduğu kaide, bu iki konunun tamamen dışında resmî ve özel muameleleri, görevi ile 
ilgili (konunun (aydınlatılmasında yaırdımcı olaıbiimesi ihtimali ile tetkikatmın içine almıştır. Bu iti
barla, Orma Anonim Şirketinin kuruluş safhasından başlamak üzere yaptığı bütün muameleler, 
resmî dairelerde yürüttüğü işlemler, ham/madde tedarikinden gümriik uygulamalarına cereyan 
eden muamıclelerin cereyan taa-zları hattâ ortakların üçüncü kaşileıde özel münasebetlerine varana 
kadar 'bütün işlemlerini inceden inceye aıaştııımış, görev konusuna girmiyon bu hususlarla ilgili 
olarak da' bir yardımcı dokümanlar dosyası meydana gelmiştir. 

3. ISonuç : [Delillerin mü nafc aş asının yapılacağı ve yazılmakta «lan gerekçeli raporda, itham
lar, ilgili mevzuat, vâki olan işlemler, bu işlemlerin kanun ve plânla ilişkileri, emsal muameleler 
uygulamialan, eski Başbakanın bu muameleler' ile ilgisi, illiyet bağının olup olmadığı, Ceza Huku
kunun suçun unsurlan olarak saydığı prensipler de göz önünde tutularak tafsilâtı ile izah ve ifa
de olunacaktır. 

Komisyonumuz : 
1. 'Her iki (konuda da, 
a) Bir muamelenin mevcudolup olmadığı, 
b) Bu muamelelerin (kanunun bir maddesini ihlâl edip etmediği, yani muamelâtın kanuna, 

hukuka ve emsallerine göre hukuka uygun olup olmadığı, yolsuz olup olmadığı, 
c) Bu muamelelerin eski Başbakanın icrai veya ihmali bir hareketinden meydana gelip 

gelmediği, 
d) Meydana gelen sonuçla, şayet eski Başbakan icrai veya ihmali bir hareketi tesbit edilmiş

se, bu hareketle sonuç arasında bir illiyet bağı bulunup bulunmadığı, 
e) Başbakan tarafından ve onun icrai ve ihmali bir fiili ile sağlanmış bir haksız menfaatin 

bulunup bulunmadığı huisuslaaı araştınimıştır. 
2. Çünkü : 
a) Bir muamıele auevcudolmadığı takdirde kanunun ihlâlinden bahseıdilomiyeceği; 
b) Bir muaımele mevcutsa bunun kanuna, usule, hukuka uygun olması halinde yine (kanunun 

ihlâlinden bahsedilmiyecıeği, çünkü kanuna uygun muameleleri yapmak değil yapmıamanm suç. 
olduğu, 

c) Yapdan muamelelerin ifasında görevli ve yetkili nıaıkam, ve 'kişilerin neresi ve kiırder oldu
ğu, eğer yetkili mıakam ve görevli kişiler arasında Başbakan yok ise, sorumluluğun görevli ve yet
kili 'kişi ve makamlara aidolaeağı, bununla beraber, Başbakanın görevli olmjasa dahi, görevliye 
tesir edici bir hareketin bulunup bulunm,adığınm araştırılması gerektiği, şayet bu muamelelerin 
icrasında Başbakanın icrai veya ihmali hiçbir hareketi mevcut değilse suçun varlığından baıhsedil-
miyeceği, bunun ceza hukukunun genel prensibi olduğu; 

d) İcrai veya ihmali bir hareket mevcudoimadıkça sonuçla bu fiil arasında illiyet bağının ku
rulmasının mümkün olamıyacağ'i, illiyet bağı olmadıkça da isnadın mümkün olmadığı; 

e) Haksız (menfaatten (bahsedilebilmıesi için hukuka aykırı (bir işlemin mevcudiyetinin gerekti
ği gibi, bunun Başbakanla ilgisinin kuıulabilmetjinin de kendisinden sâdır olan icrai veya ihmali 
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bir fiili gerektireceği, 'aksi halde, hukukan isnadın yine nıümkün olamayacağı, genel mülâhazala
rı soruşturma ve delililerin değerlendirilmesi safhasında /araştırılmış' ve dikkate alınmıştır. 

Çalışmalarını taimaımlıyan Komisyonumuz şu sonuca vaamuştır : 
1. Onma Anonim, Şirketine 1 200 000 dolar dış kredi gümrük muafiyeti ve gümrük taksitlen-

dimlmjeısi ıgilbi teşvikler sağlanmıştır. Muamele Devlet 'Plânılan^a Teşkilâtının söz konusu projeyi 
inceleyip (teşvik belgesi vermesiyle başlamış ve Türkiye Sınai Kalkınmıa Bankasında proje yeni
den değerlendirilerek uygun bulunmuş, Maliye [Bakanlığı 'Dışişleri Bakanlığı ve 'Avrupai Ekono
mik Toplumu nezdindeki Türkiye Büyükelçiliğince usuli muamelelerle tabi (tutularak Avrupa Yatı
rımlar Bankasında karara bağlanarak intaeedilmiştir. 

Teşvik belgesinde öngörülen gümrük muafiyeti gümrük taksitlendirilnıesi gibi teşvik tedbirleri 
muamelâtı. Devlet Plânlama Teşkilâtınca netice! endirilmiştiir. 

Özel Yükseliş Kolejine yatırım indirimi' belgesi Devlet Plânlaıma Teşkilâtı tarafından veril
miştir. 

2. ORMA Anonim, Şirketine sağlanan dış kredi Avrupa Yatırımlar Bankası ka ran ile sağlan
mıştır. iSırasiyle Devlet Plânlama Teşkilâtı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Maliye Bakanlığı, 
ıDışişleri Bakanlığında yapılan tetfcikatta yapılan muamelenin hukuka uygun olduğu emsallerin-
'den farklı bir muamelenin tmevcudolmadığı bir yolsuzluğun bulunnijadığı tesbit edilmiştir. OR-
MA Anonim ıŞirketine sağlanan teşvik tedbirlerinin de iDevleit (Plânlama 'Teşkilâtında yapılan tiet-
ıkikatta plâna uygunluğu 'muamelâtın hukuka uygun olduğu emsallerinden farklı bir uygulama 
m;eveudoılmaıdığı 'bir yolsuzluk bulunmadığı tesbit edilmiştir. 

Özel Yükseliş Kolejine verilen yatırım indiriminin kalkınma plânlarına uygun olduğu, birinci 
plân 'döneminden 'beri emsali muamelelere aynı imkânın tanındığı, muamelede aykırılık ve yolsuz
luk bulunmadığı Devlelt Plânlama Teşkilâtında yapılan incelemelerde tesibit edilmiştir. 

8. ORMA Anonim Şirketine dış kredi temini nıuaniıelesinde karar yetkisi Avrupa Yatırımlar 
Bankasına aidolmalkla beraber, aımamelleyi hazırlama ve değerlendirme sorumluluğunun ve göre
vinin Devlet Plânlaıma Teşkilâtı, ve Türkiye Sınai 'Kalkınana. Bankasına aidolduğu bu muamelele
rin Başbakanın görevi içinde bulunmadığı kanunen yetkili ve sorumlu mercilerin gösterilmiş ol
duğu, Başbakanın bu nuıamelelerin yürütülmesinde icrai ve ihmali bir fiilinin gerekmediği, ayrıca 
Başbakanın bu muamele (dolayısiyle icrai veya ihmali hiçbir hareketinin m,evcııdolmadığı tesbit 
edilmiştir. Bu (hususta ne bir vesika ne de yetkili yetkisiz hiçbir auemurun yeminli şahadetlerinde 
en ufak bir ima veya telkinin dahi nıevcudolmadığı ve Başbakanın dolaylı, dolaysız her hangi bir 
hareketinin mlevcındolmaidığının kesin olarak ifade edildiği, hususları (tesibit edilmiştir. 

4, Başbakanın, icrai veya ihmali bir hareketinin 'bulunmadığının kesin olarak tesıbitinden 
sonra, sonuç ile kendisi arasında hir illiyet rabıtasının aranmasına mahal olmadığı hususu, da tes
bit edilmiştir. Buna rağmen tahkikatın bütün safhalarında yapılan muamele ile Başbakanın ilişki
sine dair en ufak bir emarenin mevcudolup olmadığı araştırılmış ve en ufak bir emare dahi ıtesbit 
eıdileımeımiştir. 

5. ORMA Anonim Şirketine temin edilen dış kredi ve çeşitli teşvik tedbirleri ile Özel Yükseliş 
Kolejine tanınan yatırım indirimi muamelelerinin hukuka ve usulüne uygun olduğu tesbit edil
diğine göre, hukuka uygun bir muamele dolayısiyle haksız menfaatten söz edilemiyeceği tesbit 
edilmiştir. Kaldı İki, icrai veya ihmali bir fiili bulunmıyan kişi ile hukuka uygun bir muamele 
arasında başka bir münasebetinin bulunmasının imkânsız olduğu delillerin değerlendirilmesi so
nucunda tesibit olunmuştur. 

Komisyonumuz ORMA Anonim Şirketime dış kredi temini ve Özel Yükseliş Kolejine yatırım 
indirimi uygulanması konusunda Başbakanın görevini kötüye kullandığı iddialarının tmesneıtsiz 
olduğuna, muamelelerin hukuka ve1 usulüne uygun bulunduğuna, Başbakanın bu muamelelerin 
icrası ile ilgisi ve sorumMıığu bulunmadığına, bu durumda Türk Ceza Kanununun 240 ncı veya 
başka bir ceza hükmünün ihlâlinin söz konusu olmadığına ve raporun Yüce Divana sevk etmeoıje 
tavsiyesiyle hazırlanmasına 5 . 4 . .1972 günü ekseriyetle karar vererek gerekçeli kararın ve bu 
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karara uymıyan sayın üyelerin muhalefet görüşlerini yansıtır yazılı 'kararlarının 24 . 4 . 1972 günü 
saat 17,00 ye kadar Komisyona tevdi edilerek bu yazılı görüşlerin birleştirilip bir rapor halimde 
yüksek makamlarına takdimine karar verilmiş bulunduğunu bilgilerinize arz eder, gereğinin ona 
göre ifasını rica ederim. 

(Saygılarımla. i 
9/16 No. lu Soruşturma. Kom, Bşk. 

Giresun G. S. Ü. 
Sabahattin Orhon 

İthamlar, 'teşvik mekanizmasının işleyişi ve muhtelif mercilerde yapılan muamelelere ilişkin 
görüldüğü için gerekçeli mufassal raporumuzun girişinde konu ile ilgili kısa bir genel izahta bu
lunmak, zaruri addedilmiştir. 

Genel izahlar : 
Türikiye'de İktisadi faaliyetlerin tamamı veya hiç olmazsa bir (kısmının. Önceden hazırlanan 

plânlara bağlanarak yürütülmesi teşebbüsleri Cumhuriyetin kuruluşunu ıta'kibeden devrelerden 
itîlharen görülmektedir. Bu faaliyet birinci, ve ikinci sanayi plânlarını ve geçici bir süre için uygu
lanmak üziere yürürlüğe İkonan teşvik-i (Sanayi Kanununu, daha, çok partili hayata girmeden önce 
getirmiştin". 

Ancak ekonomik hayatın belli bir plâna uyf;un şekilde yöneltilmesi ve yönlendirilmesi anla
yışı 1961 Anayasamızın ikaıbulü ile bir Anayasa emri olarak meydana çıkmıştır. 

Anayasamız 129 ncu maddesinde, '«İktisadi Sosyal ve Kültürel Kalkınma Plâna bağlanır. 
Kalkınma bu plâna ıgöre gerçekleştirilir. 

Devlet 'Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve görevleri plânın hazırlanmasında, yürürlüğe konma
sında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde gözetiledeık esaslar ve plânın bütünlüğünü bozaoak 
değişikliklerin 'önlenmesini sağlıyacak tedbirler özel kanunla düzenlenir.» diyerek İktisadi iSosyal 
ve Kültürel Kalkınmanın plâna bağlanmasını mecburi kılmakta aynı zamanda plânın, sadece bir 
sektör veya sektörler grupunu değil, ekonomik faaliyetlerin tamamını kapsamasını, bu faaliyetler 
ister kamu, tarafından ister öızel kuruluşlar tarafından yapılmış olsun hepsini ihtiva etmesini em
retmektedir. 

Anayasamız 40 ncı maddesinde «Herkes dilediği alanda çalışıma ve sözleşme1 hürriyetlerine sa
hiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Kanun bu hürriyetleri ancak kamu yararı amaedyle sı-
mrlıyaibilir. Devlet özel teşebbüslerin millî iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürü
mesini (güvenlik ve kararlılık içerisinde çalışmasını sağlıyacaik tedbirleri alır.» diyerek İktisadi 
vte Sosyal kalkınmada ve bununla ilgili faaliyetlerde bulunmakta özel teşebbüse ikaımu yararı ile il
gili sınırlanmalar dışında başkaca bir takyidin getirilemiyeceği ve bu takyitler dışında da serbest 
teşebbüs faaliyetlerinin (kararlılık içerisinde çalışmasını sağlamanın bir Devlet görevi olduğunu ay
nı zamanda Devletin bu kabil faaliyetlerin millî iktisadın gerekleri ve sosyal amaçlara uygun yü
rümesini temin edici tedbirleri .almasını da bir görev olarak hükme bağlamıştır'. 

Anayasamız 41 noi maddesinde «İktisadi ve Sosyal hayat adalete, tam çalışma esasına ve her
kes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir. İk
tisıadi Sosyal ve Kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek bu maksatla millî tasar
rufu artırnijak, yatırımları 'Toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma plân
larını yapmak Devletin ödevidir.» diyerek özellikle maddenin ikinci fıkrasında Devletin kalkınma 
plânlarını yapma ödevini yerine getirirken riayete mecbur olduğu esasların 40 hcı maddede zikre
dilenlerden başıka unsurlarını da göstermiş ve bunların uyulması mecburi hükümler olduğunu 
belirtmiştir. 

Bu üç maddenin birlikte değerlendirilmesinden';••'" 
a) Kalkınmanın bir plânıa uygun olarak 'gerçekleştirilmesi, 
b) Plânın yapılmasının bir Devlet görevi olduğu; 
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e) Kalkınma plânlarının yapılmasında karma, ekonomi düzeni ve bunun gereklerine uyma zo
runluluğu ; 

d) Özel teşebbüs kurma serbestliği ve bu serbesti ile plânlı kalkınma emrini telif etmenin 
zaruri olduğu; 

e) Devletin özel teşebbüs faaliyetlerini millî iktisadın gerekleri ve sosyal amaçlarımı uygun
luğunu sağlama görevi, ancak bu görevin ifasında özel teşebbüs faaliyetlerinin kamu yaran dı
şında ve kanunla getirilecek takyitlerden başka bir sebep ve şekilde sınırlandırılamıyacağı; 

f) IDevletin bu amaçlarla birlikte özel sektörün güvenlik ve kararlılık içerisinde çalışmasını 
sağlayıcı tedbirleri alma mecburiyetinde olduğu; 

ig) Plânların hazırlanması ve uygulanmasında kalkınmanın demokratik yollar ile gerçekleş-
'tirilnıe'sinin temel ilke okluğu; 

h) Devletin millî tasarrufu aıtırm,a;k ve yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere 
yöneltecek tedbirleri almakla görevli olduğu; 

Kesin Anayasa eımirleri olarak meydâna, çıkmaktadır. 
Bu değerlendirme sonunda kalkınma plânlarının sadece kamu veya sadece özel teşebbüsü ihti

va etmesinin nijünijkün olmadığı ancak iktisadi faaliyetlerin tümünü kapsamakla beraber özel te
şebbüsün faaliyetlerini Anayasanın yukarda zikrettiğimiz bu -kesin emirlerine uygun tarzda plâ
nın bütünlüğü istikametinde gerçekleştirecek ve yönlendirecek tedbirleri almaya Devletin mecbur 
okluğu neticesi çıkmaktadır. 

Bu tedbirlerin özel sektörün serbestçe faaliyette bulunmasını engelleyici ona birtakım, zorlayıcı 
ve yasaklayıcı kaidelerin tatbiki olmayacağı, yani Anayasalım inceleme .konusu yaptığımız madde
lerine ve bütününe hâkim olan genel espri içerisinde hürriyet nizaimım aedelemiyen demokratik 
yollarla kalkınmayı sağlayıcı nitelikte olmaları gerekir. 

Aynı zamanda bu tedbirler alınırken iktisadi sahada özel ve kamu faaliyetlerinin, getirilecek 
özendirici tedbirlerden eşit şartlarda istifadesini sağlamak da uyulması mecburi, zaruri bir kaide
dir. ' : 

Anayasamızın bu emirleri ve yukarda kısaca tahlilini yaptığımız mülâhazalar gerek Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının, gerekse İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının hazırlanmasında dikkate 
alınmış ve hangi sektör tarafından ifa edilirse edilsin iktisadi ve sosyal faaliyetlerin Plânın genel is
tikametlerine uygunluğunu sağlayıcı hükümler getirilmiştir. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma plânlarımız Anayasanın bu hükümleri ışığında hazırlan
mış, ekonomik ve sosyal kalkınmada karma ekonomi kurallanaıa göre çok önemli bir mevki işgal 
eden özel teşebbüsün Plânların genel hedefleri içerisinde faaliyette bulunmasını sağlamak maksa-
diyle müessir tedbirler getirilmiştir. 

Her iiki Plân döneminde de bu ,tcdbiılerin ortak yanı özel sektörü belli bir iktisadi faaliyete çeke
bilmek için kullanılan aracın engelleme veya zorlama olmayıp özendirme niteliğinde oluşudur. 

Özel teşebbüsü plân ve programların öngördüğü faaliyet 'sahalarına çekebilmek için uygulanan 
araçlar onun hu sahalarda faaliyette bulunduğu takdirde finansman yönünden kendisime tanına
cak iç ve dış kredi imkân lan, proje maliyetini düşürücü nitelikte gümrük muafiyeti veya kolaylık
ları - taksitlendirme, erteleme, birtakım vergi kolaylıkları - teşebbüsün kârlılığım artırıcı ve yeni 
yatırım fonlarının meydana gelmesini sağlayıcı - yatırım, indirim i müessesesi gibi ve ihracat ve dö
viz kazandırıcı muamelelere tanınan vergi istisnaları, ucuz faizli kredi imkânları ve vergi iadeleri... 
Kalkınma Plânlarında öncelikle teşviki öngörülen faaliyet sahalarında düşük reeskont tatbikatı... 
Yine- kalkınma plânlarında teşviki öngörülen sahalara yapılacak yatırımlar içıin gerekli döviz tah
sislerinde sağlanan kolaylıklar... Sanayi ve turistik yatıranlar için altyapı tesislerinde Devlet yar
dımları, sınai ve turistik-bölge, küçük sanayi site ve çarşılannın destteki erimesi, yatının - ihracat 
faaliyetlerin tabi 'Oldukları formalitelerdin basitleştirilmesi bu formaliteleıüı yerine getirilmesi için 
gerekli sürenin asgariye indirilmesi ve müracaat merallerinin azaltılması tedbirleri gibi benzeri uy
gulamalar her iki plân döneminde ele alınmış safha safha ve her yıl tatbikattan alman neticelere 
göre olgunlaştınlımş bir şekilde yürütülmüştür. 

T.'B. M. M. (S. Sayısı : 81 e 1 nci ek) 
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Plân ve programların tetkikinden, getirilen bu teşvik tedbirlerinin özel sektörü belli bir iktisa
di faaliyet sahasına çekme gayesi yanında yurt içinde ve yurt dışında özellikle milletlerarası eko
nomik organizasyonların ve bunlar karşısında Türk sanayiinin güçlendirilmesi gayesi ile de kulla
nıldığı 'görülmektedir. 

Bu maksatla, sanayide dış pazarlarda rekabet gücünü haiz kuruluşlar elde etmek ve dünya eko
nomik iöl'çülerine uygun kapasitelerin 'meydana getirilmesinde proje hazırlama safhasından itiba
ren bu tedbirler etkili1 bir araç olarak kullanılmıştır. Karma ekonomi nizamı içerisinde sınai mali
yetlere tesir edecek uygulamaların hem kurulacak bütün yeni teslislerin, kamu veya özel sektör ta
rafından kurulduğuna bakılmaksızın, ayni ekonomik elverişlilik şartlarına saihibolmalarını gereği 
de yerine getirilmiş ve 'bu tatbikat neticesinde teşvik uygulamaları sadece özel sektöre değil ekono
miye hitabeden bir karekter kazanmıştır. 

Yaptığımız tespitlerde teşvik tedbirlerinin uygulanmasında projenin veya kurulacak yeni tesi
sin kime aidolduğu hususunun önemi olmadığı, buna mukabil konunun, sektörün ve bunların Türk 
ekonomisine tesirlerinin iç ve dış pazarlarda sahi'yolabilecekleri rekabet şart ve imkânlarının dik
kate alındığı ye bu hususlarda ağırlık kazanan yatırım veya ilhracat teşebbüslerinin en yüksek 
nisbetlerde teşvik imkânlarından faydalandırıldığı görülmüştür. 

Teşvik tedbirlerinin sistematik bir şekilde geti ^lîşli birinci plân.döneminde olmakla beraber; mü
essir bir şekilde uygulanışı İkinci Plân devresinde ve 'bilhassa 933 sayılı Kanunun yürürlüğü ile baş
lar. 

1. — Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının girişinde (Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı sayfa: 
4 «Özel teşebbüsün plânda gösterilen yatırım tahminlerinin altına düşmemeye gayret etmesi bekle
nir, özel teşebbüsün hu yoldaki gayretleri idarece plâna göre bütün lilmkânlarla desteklenecektir.») 
ifadesi bulunmaktadır. 

Bu ifade Birinci 'Beş Yıllık Plânın Anayasamız emirlerine uygun olarak özel teşebbüs anlayışı
nı karma ekonomi! sisteminde müteşebbisin yerini, özel teşebbüs faaliyetlerinin plân gerçekleştiril
melerinde haiz olduğu fevkalâde ehemmiyeti ve bu ehemmiyetine uygun bir şekilde onun 'destekle
neceğine dair kararlılığı göstermektedir. Yine Birinci Beş Yıllık Plân 59 ve müıtaaıkip sayfalarında 
Plânın, Devlet ve özel teşebbüsün yan yana bulunduğu karma bir ekonominin bütünü için hazırlan
dığı belirtilerek «... Özel sektörün geliştirilmesi için hu sektöre tanınacak imkânlarda plân hedef
lerinin gerçekleşmesi ve toplam tasarrufları ve yatırımları en yüksek kılma amacına göre hareket 
edilmiştir.» denilmektedir. Aynı plânın 74 ve mütaakip sayfalarında bu anlayışa uygun bir şekilde 
karma ekonominin yapısına dair genel ilke tesbit edilmekte yine 490 - 495 nci sayfalarında özel sek
töre rehberlik başlığını taşıyan ayrı bir bölümde cizel sektörün iktisadi faaliyetlerde mâruz bulun
duğu başlıca dar boğazları tesbit ettikten sonra 49 i ncü ve onu takiıbeden sayfalarında özel sektörün 
geliştirilmesd ve plâna uygun sahalara yönlendiril nesi için; plân döneminde hangi teşvik tedbirleri
nin alınacağını saymaktadır. 

Bunlar gümrük kolaylıkları, vergi kolaylıkları ve ihracatta vergilerin geriverilmesi ve yalbancı 
sermayenin yurda getirilmesinin teşvik edilmesi şeklinde sıralanmaktadır. 

1963 yılı başında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının uygulanmasına başlanmış ve hemen ay
nı yıl içerisinde plânda zikredilmiş olan tedbirlerin mühim bir kısmı getirilmiştir. 

19 . 2 . 1963 tarihinde kabul edilen 202 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun birin
ci kısmına sekizinci bölüm olarak yeni bir bölüm eklenmiş ve bununla kalkınma plânına uygun 
belli bir asgari büyüklük üzerinde ve hu kanunda sayılan sektörlerde yapılacak yatırımlar için ya
tırım indin'imi imkânı getirilmiştir. 

Aynı yıl 27 . 6 . 1963 tarihinde kabul edilen 261 sayılı Kanunla mamullerimize ihraç gücü ka
zandırmak için vergi • iadesi, ihracatla ilgili muamelelerde vergi resim ve hare istisnaları ve muaf
lıklar dlhdas imkânları getirilmiş uygulamanın usul ve şartları Bakanlar Kurulu yetkisine bırakılmış
tır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 81 e 1 nci ek) 
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••"• 14 . 5 . 19134 tarihinde kabul edilen 474 sayılı Kanunla Bakanlar Kuruluna Kalkınma Plânının 
hedeflerine uygun faaliyetler için gümrük tarifeleri ve buna ilişkin notlarda değişiklik yapmak ve 
gerektiğinde bu tarif eleri sıfıra dndirmek, % 50 nispetinde artırmak yetkisi verilmiştir. Aynı ka
nunla Bakanlar Kuruluna, kalkınma plânına uygun faaliyetler ile ilgili yatınm mallarının gümrük 
vergileri ile ithalâtta alınan İstihsal Vergisi ve belediyelere ait vergiler ile rıhtım resimlerinin beş 
yıla kadar taksitlendirme yetkisi verilmiştir. 

Getirilmıiş olan bu tedbirler Birinci Plân döneminde uygulanmıştır. Ancak bu uygulamada iki 
önemli husus yerine getirilemediğü için alman netice ümidedildiği kadar verimli olamamıştır. 

Birinci husus; getirilen tedbirlerin ancak mahdut bir kısmının uygulanmaya konabiimesidir. 
Meselâ 261 sayılı Kanun vergi iadesi yanında vergi istisnası veya muaflıkları imkânını da verdiği 
halde, bu dönem zarfında sadece vergi iadesi kısmı uygulanabilmiş o da, uzun incelemeler ve for
maliteler sebebiyle pek fazla müessir olamamıştır. 

İkinci husus; teşvik tedbirleri uygulama düzenidir. Birinci Plân döneminde teşvik tedbirleri
nin uygulanmasında sürat, sadelik ve çabukluğu sağlayıcı mekanizma kurulamamıştır. 

Teşvik tedbirleri ayrı ayrı bakanlıkların uygulamasına bırakıldığı halde bunların hıazır-
lianmasıı ve ikaboıılü, bakanlıklararsı uzum süren koimlilsyon çalışmalarını gerektirmiş, ayrıca ha
zırlanan bu tedbirlerin plânla ilişkisilni tesibit m aksaid'ilyfte Devleti Plânlama Teşkilâtı ile hazır
lık ve uygulama ısafbala'nmda yeiniiden Itemas v s mülzıakere zıaruıreti doğmıışitoır. 

Bxraun yanımda teşvik uyıgullaımaisımıtn proj e ve iktisadî faaliyet bütliMüğünü dikkate- alan 
bir sisteme otuıritolamaıdığı görülmektedir. Çünkü bir sıınai faaliyet; proje haızırlamıa sarflhıa-
sından itibaren kapasiilte! (seçimi, finamsımanı n sağlanılması, Pa-za-r 'araşltırıillması ve ttekıonlojd 
tesiblMnde başlanıgıçta ve bültün olarak tâbi olacağı rejimi ve yatıranın bütün safhalarını 
kapsayacak şekilde Ikeodisıiınin istifade edebileceği kolaylıkları bülimıek dutrunınn-
dladır. Bun-n başlangıçta, bilemiyen bjir müteşebbis sıhhatll'i bir proje hazırlayamıya^ 
cağa gibi, mıaliyet hesaplarını ve pazar şartlarını tâyin etımelk imkânına <d/a saıhiibollaımaz, 
Bu ilse Itleşvifc tedbirleri meveuıdıoidfuğ u halde, Devlet bu tedbiri uygulamakta bir Metalce 
istihsalini umduğu liçin bedii 'bir fedakârlığa ka/tilanmıayı göze allduğı halde, netice olarak ya-
tırrmlliarı istediğül sahaya çekmek ve onliaırı n mialiyetllerime' ve bülyüfclüfcleoüne bu tedbirler 
payesinde teisilr etmek imkânıını bulatmaımaktaıdıır. Birimci Plân dlöneımıinıde yapılan boı uyguilaıma 
geltirilenı tedlbirler-in arzuı edileni neticeleri vermeye mlüisıaildotDduğu, 'bunılaıra yenlilerinin ilâve 
edilmesinin ıgerektiği (gerçeğini meydana çıkarmış aynı zamanda özellikle uygulamada pro
jenin bütünlüğünle uygun bir teşvik sistemlimin' getirilımesi zaruretindi ortaya kıoymıuştıu-r. 

2. İkinci Plân döneminde yatırımları ve ihracatı pllân hedeflerine ııygnin tlarzlda geliştir
mek nıaksadııyde ımeveuıt teşvik uıygulatmala n inkişaf etltirilmiiş ve tatbikatta . yeni bir sis'-
jiem -getMlmıişltİr. 

Filhakika İkinci Beş YılTılk Kallkımma Plânımda yatın/mlUar ve dlhraıcatın teşiviki ve özel 
sektör faaliyetlerini plâna uygun istikamete yönlendirmek için başllııca şıu ilke ve politika
larım -getilriJlIdiğini gÖTün'elklteyiz. 

İkinci Beş Yıllik Plân 'sayfa 116 da1; özel sekjtlö-rüln teşviki politikası başlığı altında 
(.... îlkinıci Plânın! -genel hedeflere vaırması geniiş ölçüde özel teşebbüsün beklenen gelişmeyi 
göstermesine bağlıdır.) diyerek iki anailkede teşvik politikasının leısası teısfbit edilmiştir. 

(il. Özeli sektörüm yatıranları kalkınma plânının ekonomik ve sosyali ilkeleri çerçev esin
tinde teşlvlllk olunaıcaktır 

2. özel ısektlörülnl teşviki ve yönlendirilmesi aımaciyle geliştirallmiiş buıiumam tedbirler da
ğınıklıktan k-urlta-rıl-arak formaliteler basitleştirilecek ve uygulamada hızlı işleyen açık ıbir 
ımekanizırna fcu'rulaılaktıır.) 

Bu iki amailkenin ışığında Birinci Plân döneminde başlamış ollan uygulamayı da zikre
derek aniültlaalkıp sayfallarda-, yeni Beş Yıllık Plân1 ıdönemi-nde tatbikata kommıknası isıtenifen 
ilâive ItedJbM'er bel-rtdltaı-ektedir. 
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CBunİar araisında) : 
tEredi alanımda lalıoaıcalkı tedbirler dL'aıraik ;ı 
1. Uzun ve orta vadeli (kredi ihtiyarnun' k aırşılan/ması, bu maksatla özel yatırım banka-

sıımın flnujpuOımıaisı; 
'2. itkime! Plân döneminde ısanayinin teşvikinde iseîl'eiktif kredi politikasından geniş ölçüde 

ylaraırllanimialsı; 
3, ıSairuayiiıcilerin Itemiinat 'külfetlerini kolay laştııımaık mıafasadiyle işletime resmi ve ımenkujl 

ipoteği sisteminim ıgdtirillimjesi; 
4.< Sanayii işle'tıme kredisi lilbtiyaçlarını karşıliaımak: üzere 'kamın ısioısyal sigorta, f onların-

. randan bdır bölHüimtüın ayrılarak kııllanolllınasjı; 
5. Özeti ıselklt'örün yatıranlarının, döviz ihtiyacımın karşılanmasında temin edilen proje 

kredililerinden ylaraıt'andırıllmjası; 
6. Plâını hedeflerine uygun özel' sektör pıro jetlerinin dış finansmanınınkolaylaştırılması; 
Hususları bıdirtilmekltedlir. 

Malî teşvik tedbirleri sahaı&ıında; 
1. Birimci Plân dlöneminde ımalî mevzuata ithal edilmiş teşvik uygulamaılarıınldla gö-

rîüll'en! saknnıeajlıarın 'giderilerek ^ullanılımıasıma devam edilmesi; 
2. öze! teşvik teicKbirleriniln daha .geniş ve etlken bir uygulamaya kJavuşabilımesi, ilgili 

faıtmalıitelerin basitıleşitiırillmesi ve cevaplama, s üresinin kısaltılması amacı ile yatırını projele^ 
rinim değerlendirilımıesilnlden sonra verilecek telk bir beliğe ile yaitınımım değişik teşvik ted
birlerinden ikolaylıküa faydalanmasını! Bağlıyacak tedbirlerin getMU/mesi; 

3. Geril kalmış bölgeler için özel teşvik rejimi uygulanması. 
Bumdan başka İkinci Beş Yıllık Plân 118 ve nıiütaafcıp sayfalarında pazarlama BLe iâfgili 

tedbirler, ihracatla i lg l i tedbirler, sanayi bö Igedeırime ilişlkin tedbirler, müteşebbis ve ele
man yetişltirdimesi iille ilgili tedbirler ve bunun yanında proje haızırlamJa mamul1 geiliş-
tirme standart ve kalite konuları ile ilgili bir seri tedbirler manzumesi 'gdiirmiştilr. Birimci 
Plân döneminden intikal eden yatı/rım indirimi, .gümrük: taksM'endir/mıesi ve (tarife indirimi, 
vergi iadesi selektif kredi uygulaıması gibi tedbirler ikinci plânın yukaırıya aldığımız ilke-
üerinide öngörülen yeni tedbirlerin bir kısmının il'âivesi ile bu dönemde uygulanmaya konmuş
tur. 

Özellikle 28. 7.1-967 'tarihve 933 sayılı Kanunun yütfüriüğe .girmesi ile mevcut tedlbirleriiin 
ve bunlara kanunla getirilen yeni ilâveledn uygulanm-ası disipline alınmıştır. Bu noktada 
söz konusu kanunun maksat, mahiyet ve uygulanmıası üzerinde biraz durmak /gerekimefeltedir. 

9133 sayılı Kanun 1 ve 2 ncl Beş Yıllık Kalkınma plânlarının yatıomilaırı ve ihracattı 
geliştirmek için salbilbokınan bütün millî kaynak ve imkânların, sağlanacak dış imkânların 
en verimli tarzda kallfcmımanın em'rinde kullanılması için öngördükleri tedbirler i uygula
maya ısolktaa malksadım ıgniden bir hukukî metindir. 

Teşvik tedbirlerinin getirilmesi ve bunların; ııygulanmıya konulması her devrede kaynakla
rın isabetle tahsisini sağlamak içindir. Hâsılayı meydana getirmek için eımıek + sermaye yanında 
kişinin yaratma gücüne yani teşebbüsün kalkınma gayretlerinle iştiraki bu sayede kabil olmakta
dır. Teşvik mekanizması ile ımüteşebbise görev verilmekte, onun gücünden memleketin yararlan
ması sağlanmaktadır. Yatırımlarda sektörel ve bölgesel dengenin sağlanabilmesi için karma ekono-
,mi düzenlinde uygulanabilecek başka araç yoktur. Teşvik tedbirleri esasen her hangi bir destek 
•göranese dahi yapılacak veya rantabl bir şekilde ve belli vasıflarda gerçekleştirilecek yatırımla
rın desteklenmesi değildir. Müteşebbisin kârını artırmak, dölayısiyle zengini daha zengin etmek 
değildir. Bu uygulamanın maksadı bütün ülkeyi en kısa zamanda zengin etmektir. Kıt kaynak
la daha fazla ve kalkınmaya yararlı yatırımlar yapılabilmesi için uygulanan bir yoldur. Kurula
cak yeni tesisler üretimin artırılması yeni üş sahalarının ve istihdam imkânlarının yaratılması de
mektir. Teşvik mekanizmasının uygulanması ile Devletin başlangıçta katlanmayı göze aldığı mah-
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dut fedakârlık pek kısa bir zamanda meydana getirilen yeni ekonomik kuruluşlar sayesinde çe
şitli vergiler olarak birkaç misli ile kaımıya dönmektedir. Hürriyet mizamı içinde karma ekonomi 
düzeninde kalkınmanın başka yolu da bulunmuş değildir. İktisaden gelişmiş Japonya, İngiltere 
•gibi ülkelerde çok 'daha müessir tedbir ve yardımlarını ımevcudolduğu gelinmekte dam Yunanistan, 
İspanya gibi ülkelerde ise kalkınma stratejilerinin bu esaslara göre hazırlandığı görülmektedir. 
Teşvik imkânları belli 'bir zümreye hitabetmeîz. Herkese açık bir uygulamadır. Özellikle müteşeb
bisi harekete getirmek, onu kalkınma, emrine almak gayesi ile uygulanırlar. Bu sayede Devlet 
özel tasarrufları artırtmak ve yönklnldirmek imkânına zorlama tedbirlerine başvurmaksızın kavuş-
anaktadıi'. 

Mevcut Anayasanın seçtiği kalkınma tercihi ve plânların mevcudiyetimde bütün iktidarlar ve 
hükümetler aynı uygulamaya müracaat etmişlerdir. 1963 yılında o zamanın hükümetleri aynı is
tikamette yukarda belirtilen tedbirleri getirmişlerdir. 1971 ve 1972 yıllarında işbaşında olan hü
kümetler de mevcut teşvik imkânlarıın,ı dahi yetersiz görerek yenilerini getirmek için tasarılar ha
zırlamışlardır. 

933 sayılı Kanunun iki esas karaktere sahibolduğu müşahede edilmektedir. 
a) 933 sayılı Kanun 1 ve 2 nei Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının öngördüğü ancak o zamana ka

dar henüz uygulanmaya konulamamış yeni teşvik tedbirleri getirir. Bunlar : 
1., Yatırımcının finansman sahasında karşılaşmakta olduğu ve o zamana kadar müessir bir hal 

tarzına bağlanamamış olan uzun ve orta vadeli yatırım kredisi meselesidir. Kanun birinci mad
desiyle kalkınma plânına uygun ve önceliği olan yatırımlar için ve gelişmemiş bölgelerde yapıla
cak yatırımlar için ödünç niteliğinde fonlar ihdas eder. Bunların kaynağı bütçedir, millî bankalar 
aracılığı ile kullanılabilir. Yatırımın önceliği veya kuruluş yerinin gelişmemiş bölge oluşuna gö
re daha elverişli faiz ve vâde şartları ile kullanılabilir. Haddizatında o tarihe kadar Türk bütçe
lerinde fonlar vardı. Ancak dağınıktır. Çoğu, kanuni mesnetten yoksundur. Kullanılışları bir 
müşterek esasa bağlanmış değildir. 933 sayılı Kanunla getirilen hükümle fonlara kanuni mesnet 
kazandırılmış olduğu gibi uygulamalarına önceden belirlenen açık bir nizam getirilmiş olur. 

2. Kanunun aynı maddesi karma teşebbüslere kanunun nasıl katılacağını da nizamlar. 
3. İkinci maddesiyle birinci plân döneminden beri mevcudolan yatırım indirimi nispetini yük

seltir ve kalkınmada önceliği olan sektörlere ve gelişmemiş bölgelerde yapılacak yatırımlara yük
sek nispette yatırım indirimi uygulanması imkânını getirir. 

4. 474 sayılı Kanunla getirilmiş olan tarife pozisyonuna göre gümrüklerde indirim yapma 
imkânının uygulamada Devletin vergi ziyama sebebiyet verdiği gibi yatırımların maliyetine müs
pet etki yaparak cazibesini artırıcı bir sonuç vermeye elverişli olmadığını dikkate alarak, önceden 
belirtilmiş listelere dâhil ve geri kalmış bölgelerde yapılacak yatırımlar için muafiyet derecesine 
varan gümrük indirimleri getirir. 

5. Kanun aym maddesinde sanayi ve turistik bölgelerin tesis ve tanzimiyle ilgili hükümleri 
ihtiva eder. 

6. Yatırım formalitelerinin basitleştirilmesi ve birlikte yürütülmesi imkânlarını vaz'eder. 
7. Standart ve kalite kontrol!arının müessir bir tarzda yapılmasını sağlayıcı tedbirler 
8. İhracat ve döviz kazandırıcı muamelelere uygulanacak ilâve teşvik unsurları.... 
9. Şehirleşmenin düzenli bir şekilde gelişmesini sağlamak amaciyle mahallî idarelere Devletçe 

yapılacak yardımlarla ilgili yeni tedbirler... 
, 10. Yabancı sermaye muamelelerinin düzenli ve süratli işleyişini sağlayıcı tedbirler. 

11. Plânda önceliği olan projelerin yürütülmesinde personel istihdamı ile ilgili birtakım yeni 
tanzimi hükümler getirir. 

Bu hükümlerden fonlar, karma teşebbüsler, yatırım inclirimindeki nispet değişikliği, gümrükler
de sağlanan indirimler ve mahallî idarelere yardım gibi esaslı hükümler, kanunun yürürlüğe gir
mesinden iki seneden] fazla bir zaman sonra 25 . 10 . 1969 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edilmiştir. ' 
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Anayasa Mahkemesi 12 Mart 1971 tarih ve 13776 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kararın

da, «Anayasanın 2 nci maddesindeki sosyal Devlet ilkesi veya Anayasanın 41 nci maddesindeki 
iktisadi ve sosyal hayatın düzenlenmesinde, kalkınma plânlarının yapılmasında gösterilen kural
lardan her hangi birisi özel kesime belli alanlarda ve belli ölçüde özendirici tedbir olarak Devletçe 
ödünç para yardımı yapılmasına engel sayılamaz... Plân hedeflerine varılmasında özel teşebbüsten 
yardımcı bir etken olarak yararlanılmasını yasaklamadığı, yardımcı etken olarak özel teşebbüse 
plân ereklerine yönelmesi için belli ölçüde özendirici yardım yapılabileceği anlaşılır.» 

İfadelerinden ve mahkemenin diğer maddeler üzerinde yaptığı münakaşalardan kanunun getir
diği teşvik tedbirlerini değil bu tedbirlerin uygulamaya konuş şekilleri ile öngörülen denetleme 
tarzlarını Anayasaya aykırı bularak bâzı maddelerini iptal etmiştir. Nitekim iptal gerekçesinin 
ışığı altında bu şeklî eksiklikler tamamlanarak söz konusu tedbirler hazırlanan yeni bir kanun 
tasarısında 1 . 7 . 1970 tarihinde Bakanlar Kurulunca T. B. M. M. ne sevk edilmiştir. Bu tasarı 
Meclislerde müzakere edilmeden Hükümet değişikliği vâki olmuştur. Yeni hükümetler plân uygula
masının zaruretlerini dikkate alarak daha ileri seviyede teşvik tedbirleri getiren tasarıyı hazır
layarak halen Bakanilar Kurulunda da müzakere edilmiş durumdadır. 

b) 933 sayılı Kanunun ikinci mühim karakteri uygulamaya getirdiği yeni düzendir. Kanu
nun 4 ncü maddesinde evvelce mevcut ve bu kanunla getirilen teşvik tedbirleri dağınıklıktan 
kurtararak, kurduğu büro vasıtası ile gerekli belgelere bağlanmasını sağlar. Bu sayede artık mü
teşebbis her teşvik tedbirinin uygulanması için ayrı bir makama müracaat etmek, ayrı formali
teleri ikmal etmek mecburiyetinden kurtulur. Başlangıçta kendisi için Devletçe tanınabilecek im
kânları bir defada öğrenerek daha rasyonel bir proje hazırlamak ve yatırım kararları alma imkâ
nına kavuşur. 

Teşvik bürosu 933 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile kurulmuş v.e aynı madde büronun görev
lerini ve yetkisini de göstermiştir. Bu maddeye göre büro Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. Baş
bakanlığa bağlı kuruluşlar, Başbakanlık dairelerini gösteren ve bunların işleyişini tanzim eden 
1 7 . 3 . 1954 tarih ve 6330 sayılı Başvekâlet Kuruluş Kanununda gösterilen dairelerden değildir. 
Başbakanlık kuruluşunda 6330 sayılı Kanunun tespit ettiği Başbakanlık daireleri, yani merkez 
kuruluşu bir de muhtelif kanunlarla ayrıca teşekkül ettirilip görev ve yetkileri bu kanunlarla be
lirtilmiş olmalarına rağmen Başbakanlığa bağlanan ve ayrıca başka bakanlıkların bünyesine dâ
hil olmakla beraber 4951 sayılı Kanun gereğince Başbakanlığa tabi hale getirilmiş daireler de var
dır. Bu haliyle Başbakanlık kuruluşu, Başvekâlet Teşkilât Kanununda gösterilen daireler ve bağlı 
kuruluşlardan teşekkül eder. Bağlı kuruluşların çoğu ayrı kanunlarla kurulmuş olup görev ve 
yetkileri o kanunlarla tanzim edilmiştir ve ilgili kanunlar bu kuruluşlara tahmil ettiği görevleri 
ifa ve sorumluluk şartlarını da getirmiştir. Meselâ 13 Aralık, 1960 tarih ve 160 sayılı Kanunla ku
rulan Devlet Personel Dairesi... 27 Ağustos 1956 tarih 6221 sayılı Kanunla kurulan Atom Enerjisi 
Komisyonu.. 5 . 10 . 1936 tarih 2997 sayılı Kanunla kurulan Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü.. 6 . 9 . 1965 tarih ve 644 sayılı Kanunla kurulan millî istihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı... 
30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Kanunla kurulan Devlet Plânlama Teşkilâtı Başbakanlığa bağlı 
kuruluşlar arasında örnek olarak sayılabilen birkaç kuruluştur. Zikredilen bu kanunlar eereein-
ce sözü geçen kuruluşlar kendilerine mevdu görevleri kendi yetki ve sorumlulukları içerisinde ifa 
ederler. Belli kademede personel tâyinlerini kendileri yaparlar, ita âmirleri kendi teşkilâtlarının 
başıdır. Başbakanlığa bağlı kuruluş olmaları nedeni ile işleyişlerinin Hükümetin genel politikası
na uygunluğunun denetlenmesinden Başbakanın siyasi sorumluluğu vardır. Başbakan icranın başı 
olarak bütün Devlet kuruluşlarının işleyişi sebebiyle siyasi sorumluluk,taşır. Anayasamızın tanzim 
tarzı ve idare hukukunun getirdiği kurallar gereğince Başbakan bir idare âmiri değildir. Sorum
luluğu, Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması ile ilgilidir. Baş
bakan olarak kendisine .terettübeden sorumluluk, vasıf ve şümul bakımından bütün Devlet kuru
luşları için bu arada Başbakanlığa" bağlı kuruluşlar için aynıdır. .Ancak, kanunla kendilerine ve
rilen görevleri ifası nedeni ile cezai ve idari sorumluluk, o kuruluşların idaresiyle vazifeli olan 
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başlarındaki kişilere terettübeder, 933 saydı Kanunun 4 ncü maddesiyle teşekkül eden yatırım
ları ve ihracatı geliştirme ve teşvik bürosu yukarda sayılan nitelikleri haiz bir kuruluştur. Başba
kanlığa bağlılığı diğer kuruluşlar gibidir. Kendisine mevdu görevlerin ifası ile ilgili cezai ve idari 
sorumluluk bu büronun başındaki kişiye terettübetmekte, ancak Bjşbakan Hükümetin genel poli
tikası ile ilgili denetleme görevi sebebiyle siyasi sorumluluk taşımaktadır. Diğer bağlı kuruluşla
rın muamelelerinde olduğu gibi bu kuruluşun görevlerini ifası sadedinde yapmış olduğu muamele
lerin hiçbiri Başbakanın onayını gerektirmez. Büro, inceleme ve belge vermekle vazifelidir. İncele
me neticesi tespit etiği mütalâalar veya vermiş olduğu belgelerin hiçbiri Başbakan veya onun 
adına hareket eden bir kişi tarafından imzalanmaz. Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünde yapı
lan aynî haklarla ilgili bir muamele ne derece Başbakanın görevleri meyanmda ise; teşvik büro
sunda yapılan muamele veya belge de aynı derece Başbakanın görevleri meyanmda mütalâa edil
mesi gerekir. 

Âmme idaresi Enstitüsünde yapılan mubayaalardaki yolsuzluk, Diyanet İşleri Başkanlığı men
suplarından birinin görevini kötüye kullanarak kanunu ihlâl etmesi halleri ile Başbakanın ilgisini 
kurmak nasıl mümkün değil ise., büroda tanzim edilen bir belge ile Başbakan arasında bir görev 
münasebeti bulabilmek o derece kanunen imkânsızdır. 

İdari ve cezai sorumluluğa muhatabolabilmek için memur veya görevlinin yapılan muamelenin 
hazırlanışına veya intacına iştiraki, o muamelenin görev alanına dâhil olması sorumlu veya görev 
linin hâsıl olan neticeyi icrai veya ihmali bir fiili ile meydana getirmesi veya sebebiyet vermesi, 
bu icrai veya ihmali fiilin hukuka aykırı bir fiil olması ve son olarak meydana gelen netice ile 
fiil arasında bir illiyet münasebetinin bulunması gerekmektedir. Bunlara ilâveten ayrıca Ceza -Ka
nununun veya ceza hükmü getiren bir başka kanunun bu fiille ihlâl edilmiş bulunması gerekir. 

Başbakan; bu bağlı kuruluşları Başbakanlıkla irtibatlarını sağlama bakımından Devlet bakam 
İrkları ve diğer daireler arasında böler. Nitekmi her Hükümet kuruluşunu mütaakıp Devlet bakan
larının görevleri ve bağlı kuruluşların hangi Devlet Bakanınca tedvir olunacağı bir Başbakanlık 
genelgesi ile tespit olunur. Son olarak 14.. 12 .1971 tarihinde çıkarılan genelge ile de aynı işlem. 
yapılmış bağlı kuruluşların tedviri ile vazifelendirilen Devlet bakanları gösterilmiştir. 

Bağlı kuruluşlar arasında bulunan Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığını başbakanlar daima 
kendilerine bağlı tutmakta, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığını ise Başbakan yardımcısı 
mevcudolduğu sürece bu yardımcıya bağlamakta, Başbakan yardım tısı tâyin edilmedi ise kendile
rine bağlı tutmaktadırlar. 

Başbakanlığa bağlı kuruluşların tevzii ile ilgili muameleler her zaman bir Başbakanlık genel
gesi ile yapılmıştır. Yukarda bunun en son örneği de verilmiş bulunmaktadır. 

Yatırımları ve ihracatı geliştirme ve teşvik bürosunu Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına 
bağlıyan genelge de bu dağıtımı sağlayan genelgeler den birisidir. Başbakanlığa bağlı kuruluşların ted
viri ile ilgili dağıtım 4951 sayılı Kanunun uygulanmasını gerektirmediği cihetle eskiden beri cari 
ve uygulanmakta olan usulün bir tekrarından ibaretir. 

Teşvik bürosunun Başbakanlıkla ilişkisi ve büroya vücut veren kanun hükmünün kendisine tah
mil ettiği vazife ve sorumluluklar bu şekilde tespit edildiğinde; büro muamelâtı ile Başbakan 
arasında hukukî bir irtibatın mevcudolmadığı, büronun Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlı
ğınca tedvirini öngören genelge gereğince de büro işleyişinin denetlemesi vazifesinin bu müste
şarlığa terettübettiği, dolayısiyle denetimden doğabilecek idari sorumluluğun da Devlet Plânlama 
Müsteşarının uhdesinde olduğu meydana çıkmaktadır. 

Büro muamelâtının ve büroca verilen belgelerin kanun, plân ve usule uygunluğunun temini 
ile mükellef ve bundan sorumlu merciin ise büro başkanlığı olduğu tabiîdir. Büro başkanı ise Dev
let Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı değildir. Hiçbir dairenin, özellikle bağlı kuruluşlarda genel mü
dür veya müsteşarının Başbakan olduğunu kabul etmek de hukukan mümkün değildir. 
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iddiaların soruşturulması : 
İddialar, ıiki konuyu ilgilendirmektedir. 'Bunlardan birincisi ORiMA Anonim Şirketine sağlan

mış olan dış kredi ve çeşitli teşvik uygulamaları muamelâtı, ikincisi, Yükseliş Mühendislik ve 
Mimarlık Özel Yüksek Okuluna verilen yatırım indirimi müsaadesi. Bu muamelelerde yolsuz
lukların ^cereyan ettiği ve bu yüzden eski Başbakanın sorumluluğu bulunduğu hususlarıdır. 

— I — 

ORıMİA Orman Mahsulleri Entegre Anonim Şirketine 'temin olunmuş dış kredi ve diğer teşvik 
uygulamaları hakkında soruşturma; 

Bu sıoruşturıma, bâzı sayın üyelerin ve muhalefet şerhi vermiş bulunan 9/16 sayılı Hazırlık So
ruşturması (Komisyonunun üyelerinin tavsiyeleri de dikkate alınarak daha da ^genişletilmiş, 
OBIMA'nın .'kurucuları arasında bulunan Terakki Kolektif 'Şirketi kuruluşundan ortak değişiklik
lerine kadar incelemeler yapılmış ıeski Başbakan Süleyman Demirel'in yakınlarına ait bulunan bu 
ortaklıkta kendisinin veya sayın eşlerimin menfaat bağları olup olmadığı araştırılmış, ayrıca ko
misyonumuzun ıgörevi şümulüne :girmeimekle beraber ORMA'nın kuruluşu safhasından itibaren 
muhtelif merciler neizdıinide cereyan etmiş olan muhtelif muamelelerde soruşturma konusu ya
pılmıştır. 

Terakki Kolektif (Şirketi 1955 te Mesut Şener. Şevket Deımirel, Ali Deımirel, Yılmaz Şener ve 
Mehmet Ö^demir Itarafmdan kurulmuş Halıcılık imalâtı ve (ticareti her nevi inşaat malzemesi ima
lât ve ticareti, Kereste imalât ve ticareti öülyağı Fabrikası tesisi imalât ve ticareti bilumum uçu
cu yağlar imalât ve ticareti memleket dâhilinde her nevi imalâthane fabrika kurup işletmek ve 
her nevi emtianın ihracat ve ithalâtçılığı gibi çeşitli konularda faaliyet ıgıösteren bir ticaret, şir
ketidir. 1965 Nisan ayında ortaklarından Mesut Şener'in ölümü ile şirkette mevcut l% 20 hissesi 
veresesesine intikal etmiştir ki, bu beş veresenin arasında bir tanesi ide 'Süleyman Demirel'in eşi 
Sayın Naıznıiye Demirci'dir. Terakki Kolektif şirketinin gerek kuruluşundaki anamukavelename-
sinde ve bilâhara yapılan tadilâtta öden ortağın mirasçıları ile birlikte kolektif olarak şirkete 
devam edileceğine dair bir kayıt buluııımadığından Ticaret Kanunu 19(5 nci maddesi gereğince 
mirasçılar otoımatikman şirket ortağı olalmamıştır. Madde 195 «Şirket mukavelesinde şirketin 
ölen ortağın mirascılariyle devam edeceğine dair hüküm yoksa, mirasçılarla diğer ortakların itti
fakla verecekleri karar üzerine şirket aralarında devam edebilir. Mirasçılar veya içlerinden biri 
şirkette kalmaya razı olmazlarsa, diğer ortaklar ölen ortağın payı üzerindeki miras hisselerini 
razı olmıyan mirasçılara vermek suretiyle onları şirketten çıkarır ve şirkete devam edebilirler. Bağ 
kalan ortaklardan birinin şirketin devamına razı olmaması sebebiyle ittifak hâsıl olmadığı takdir
de şirket infisah eder. 

Şirketin, ölen 'ortağın ınirascılariyle diğer ortaklar arasında kolektif ışirket olarak devam 
edeceği hakkında şirket mukavelesinde hüküm varsa; mirasçılar kolektif sıfatiyle şirkete devam 
edip etmemekte serbesttirler. Şirketin devamını isterlerse, diğer ortaklar kabule mecburdurlar. 
Ancak, kolektif isıfatiyle şirkette kalmak istemiyen mirasçı varsa, ölen ortağın payından kendi
sine düşen miktar ile komanditer solarak şirkete kabul .edilmesini teklif edebilir. Diğer ortaklar 
bu teklifi kabule mecbur değillerdir. Mirasçılar şirkete kolektif ortak veya komanditer olarak 
dâhil <olup iolmıyacaklarını ortağın ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde şirkete bildirmeye mec
burdurlar. Keyfiyetin şirkete bildirilmesine ikadar,mirascılar şirkette komanditer olarak kalmış sa
yılırlar. Bu müddet içinde beyanda bulunmamış olan mirasçılar müddetin hitamından, itibaren 
kolektif ortak sıfatını iktisabederler.» Bu maddeye göre şirket ortakları ile mirasçılar arasında 
şirketin devamına dair bir karar da alınmamıştır. O tarihte 40 000 Tl. sermaye ile kurulmuş olan 
Terakki Kolektif /Şirketinin sermayesi 600 000 Tl. çıkmış bulunmakta idi. Mirasçılar kendi arala
rında akdettikleri mukavele ile şirketin aynı zamanda hissedarı ve mirasçı olan Yılımaız ıŞener'e 
25 . 3 . 196)6 da (Ek : 1 (Mukavelename) (murislerinden intikal eden şirket hissesine müteallik 
miras paylarını devretmişlerdir. Devredilen bu paylardan mütevellit tahassul etmiş ve edecek 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 81 e 1 nci ıeik) 



- L 14 -

kârların mirasçılar -adına Yılma.z Şener tarafından muhafazası da hu. mukavelede dercedilmiştir. 
Bilâhara, 31 . 3 . 19IÖ6 talihinde yani altı gün sonra şirketin anaımukaveleııanıesi tadil edilerek 
İsparta Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Memurluğunda yapılan incelemede 3 . 3 . 1966 gün ve 
2087 numara ile tasdiki ek mukavelenameye göre şirket ortakları eskiden Mesut Şener, Şevket .De
mire-!, Ali Demirci, Yılmaz Şener ve Mehmet Özdemir iken ıbu sefer Şevket Demirci, Ali Demirel, 
Yılmaız Şener ve Mehmet Özdemir olmuş ve Yılmaz Şener'in şirketteki sermayesi 240 O00 Tl. ye 
çıkmış olduğu iteslbit edilmiştir, Mesut Şener'in varislerinden eski (Başbakanın Bayın 'eşleri Naz
miye Demirel tanzim ettiği 1 . 1 . 19-67 tarihli İbranam'e ile, babasından intikal eden miras payı 
münasebetiyle (Ek 2 ibraname) 25 . 3 . 10*66 tarihli mukavelename 'gereğince Yılimaz Şener'e kar
şı doğmuş ve (doğ ab ilecek bütün mütalelbe haklarından feragat etmiştir. 

Şirketin ortakları 31 . 3 . 1966 tarihli a-namükavelena-mede ıgörülmekt>edir. Bu ortaklar kolek
tif şirket ortakları hak ve soramluluMarını tanzim eden Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 
şirketin haçlar ından sınırsız sorumlu, şirketi idare ve temsile yetkili kişilerdir. Bunlar arasında 
Sayın Nazmiye Deımirel yoktur. Mirasçılar kendi aralarındaki münasebeti tanzim, eden iki vesika
nın birisinde murislerinden intikal eden hisse paylarının Yılmaz Şener'e devredildiği hususunu tes-
bit etmekte, diğerinde ise Yılmaz Şener'e karşı doğabilecek ibütün ımütalclbe haklarından eski Baş-
'bakan Süleyman Demirel'in sayın eşleri Na-zmiye Demirel feragat etmiş bulunmaktadır. 

Dosyada mevcut vesikaların tetkik ve değerlendirilmesinden Yılmaz Şener'in ödediği yengilerle 
ilgili İsparta Defterdarlığı (Ek 3 6 . 3 . 1972 tarih ve 10 - 567 - 1157 sayılı) yazısında, bu yazıda 
Yılmaz Şener'in sahibolduğu hisse nisbeti ve buna dair ödediği verigi yıllar itibariyle -açıklıkla gö
rülmektedir. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığmca şirket defterleri üzerinde yapılan tetkikat 
neticesinde şirket tarafından Nazmiye Demirel adına kâr payı olarak Ih er -hangi bir ödeme yapıl
madığının toslbiti ısonucunda eski Başbakan Süleyman Demirel'in eşi Sayın Nazmiye .Demirel rin ba
balarından intikal eden hissenin taksimi münasebetiyle -ortaklık veya sair şekillerde şirketle men
faat münasebetinin olmadığı anlaşılmış bulunmaktadır. 

Her ne kadar bir kişinin bahasının usulüne uygun ticari münasebetlerinden ve bunun veraset 
yolu ile kendisine intikal etmesinden kanuni bir suçluluğun doğamıyacağı açık ise de, menfaat iliş
kisi iddialarının yukarda tahlili yapılan deliller ve araştırmalar neticesinde varidolmadığı tesbit 
edilmiştir. 

Ayrıca eski Başbakanın A. P. Genel Başkanı olmadan önce meşigul olduğu işleri devrettiği şir
ketlerle dolaylı da olsa her hangi bir menfaat ilişkisinin mevcudolmadığı da, tetkik 'edilen devir 
muamelâtı dosyalarının incelenmesinde meydana çıkmıştır. 

İştigal ımevzuları arasında aynı zamanda kereste imalât ve ticareti de bulunan Terakki Kolek
tif Şirketi; Kalkınma Plânı ve Yıllık Programlarda desteklenmekte olan orman ürünleri sanayinde 
İsparta da bir tesis kurulması mafcsadiyle, Türk Anayasasının her Türk vatandaşına sağladığı hak
lan kullanmak suretiyle devletin teşvik imkânlarından istifade etmek üzere, o tarihte bu görevini 
ifa etmekte bulunan, Türk Mevzuatının kendisini yetkili kıldığı Devlet Plânlama Teşkilâtına 
17 . 2 . 1968 tarihinde müracaat -etmiştir. 

1968 yılından IO tarihte Devlet imkânlarının yatırımcılara ne ıgibi teşvikler sağladığı raporu
muzun -giriş kısmında beyan edildiği gibi bu projenin Devlet Plânlama Teşkilâtında ne gibi mu
amelelere mâruz kaldığı ve ne neticeler tahassul ettiği safha safha belirtilecektir. 

İddialar, bu projeye sağlanan dış kredi ve diğer teşvik tedbirlerinin uygulanmasında yolsuz
luk yapıldığından ibarettir. ıB.ıı muamelât Devlet Plânlama Teşkilâtından başlıyarak sırasiyle Tür
kiye 'Sınai Kalkınma Bankası, (Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AET Nezdindeki Daimi Tem
silcilik ve Avrupa Yatırım Bankasında -cereyan etmiştir. Bu itibarla raporumuz bu -merciler nez-
dinde yapılan tetkikâtı ayrı bölümler halinde içine alacaktır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtında yapılan muameleler: îddia, orman ürünleri ile ilgili özel sektör 
tarafından kurulacak Sanayiin İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve 1968 yılı programından des-
leklanmediği halde Plânlama Teşkilâtı tarafından söz konusu projeye belge verildiği, muamele-
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rikı emsallerine nazaran ayrı bir özel usul ve kayırma ille süratli bir şekilde neticelendirildiğİ 
batta bilâhara, bu maksatla 1969 yılı programımın tadil edildiği hususlarıdır. 

Konuya tam bir vukufiyet peyda edebilmek için burada Devlet Plânlama Teşkilâtımda teşvik 
uygulamaları taleplerinin nasıl incelendiğimi ve neticeye bağlandığını, bu kuruluş tarafından 
verilen belgelerin niteliği ve hukukî değerleri üzerinde bir açıklama yapmak gerekmektedir. 

Teşvik uygulamaları için müteşebbisin muhatabı kııiTiluş, Devlet Plânlama Teşkilâtı teşvik 
ve uygulama dairesidir. Bu daire 933 sayılı Kanunun 4 ıııcü maddesinde sayılan kanunlarda 'göste
rilen belgeleri vermekle vazifelidir. Bu belgeler; yatırım indirimi, gümrük muafiyeti ve gümrük 
t a'ksitlemdirilmesi belgeleridir. Ayrıca 933 sayılı Kanunun getirmiş (olduğu diğer teşvik imkân
larından faydalanabilmek için .gereklıiı incelemeleri yapmak ve mütalâaları vermekle de bu daire 
görevlidir. Teşvik belgesi, sayılan bu belgelerden değildir. Teşvik belgesi bir tıoplu mütalâa vesi
kasıdır. Bu rvesika iiılerde daha açık olarak belirtildiği gibi söz konusu daire tarafından tevcih edi
len teşvik tedbirlerinden istifade imkânını vermez. Ancak, projenin incelenmesi ve değerlendirilmesi 
sonucunda tesbit edilen şartlar dahilinde teşebbüs gerçekleştirildiği takdirde hangi imkânlardan 
istifade içjin yeniden müracaat ve ayrı belge a İm ak lüzumu vairdır. 

Teşvik belgesi; İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 117 sahifesinde (İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı sahife 117 c- Tedbirler : 

2 Malî teşvik tedbirleri bölümünün (b) özel teşvik tedbirlerinin daha geniş ve etken bir uygula
maya kavuşabilmesi ilgili formalitelerin basitleştirilmesi ve cevaplama süresinin kısaltılması ama-
ciyle yatırım projelerinin değerlendirilmesinden sonra verilecek tek bir belge ile yatırımın 
değişik teşvik tedbirlerinden 'kolaylıkla faydalanmasını sağlayacak tedbirler alınacaktır. 
(Hükmüne uyularak bu Plânın ilk dilimli olan 1968 yılı programının 112 nci sahifesinde) 
özel sektörün büyük projelere yöneltilmesini teşvik başlığı altında : 

özel sektörün plân hedef ve politikalarına uygun böılige ve konularda büyülk projelere yönel
mesi memleketimizde dünya pazarları ile rekabet edebilecek sanayiin kurulmasını sağlamak ama
cıyla teşvik edilece'ktir. Bu teşviklin uygaın bir şekilde yapılabilmesi için, isteği halinde ıözel teşeb
büs tarafından Devlet Plânlama Teşkilâtına intikal ettirilecek yatırım toplamı 10 milyon Türk li
rasının üzerindeki projeler ile duş finansman ihtiyacı 200 000 doların üzerindeki projeler bir önde-
ğerlendirmeye tabi tutulacaktır. Teşviki öngörülen projelere verilecek belgede projenin hangi teşvik 
tedbirlerinden yararlanabileceği belirtilecek projesini gerçekleştirme safhasında müteşebbise iç ve dış 
kaynaklardan sağlanacak kredi imkânlarından ve ve proje kredilerimden yatırıra kotalarından 
yapılacak tahsislerden ve diğer teşvik tedbirlerinden öncelikle yararlanma şansı tanınacaktır.) 

İfadelerinin uygulamaya intikalidir. 
Grörüldüsil gibi bu belge herhangi bir teşvik imkânından istifade için alınması zorunlu bir 

belge demidir. Müteşebbis yatırıma haşlamadan evvel projesimin hangi imkânlardan faydalana
bileceğini öğrenmek istediği takdirde bu belgevi alma yoluna tevessül eder. ancak bunu almasa 
dahi yatırımı plân ve programın öngördüğü sahada ve vasıfta ise teşvik imkânlarımdan istifade 
için kesin belgeleri talep etmek hakkını muhafaza eder. Bu haliyle teşvik belgesi .bir rehberlik 
hizmetidir hattâ 1968 yılı programı rehberlik hizmetini ancak belli büyüklükteki projelere inhisar 
lelttİTimervi uygun görmüştür. Bilâhara 1969 yılı programında proje büyüklüğü için aranan 10 mil
yonluk yatırım haddi 5 milyona indirilmiştir. 

Teşvik Ibölıgeiii proje üzerimde ylapıkm tetlkıikiat ^ ı t^mnd?, M'li vtasıflan haıiz ıfaLr yatıımaııın hıanıgii 
teşvik imkânlarından istifadesinin mümkün olduğunu gösteren bir mütalâa vasfında olduğu için 
bu yatımımla ilgili olarak, yatırım kotası dövizle/inden veya dış kredi tahsislerinden istifade et
mek istiyen müteşebbise ilgili merciler nezdincle belgede şartları belfirtilen yatırımın plâna ve 
programa uygun olduğunu 'gösteren bir mütalâa olarak bu belgeyi kullanabilmektedir. Bu belge
nin hazırlanmasında Devlet Plânlama Teşkilâtının muhatabı müteşebbis değil, yatırımdır. Biza
tihi projenin kendisidir. Bu itibarla belgenin tanziminde hangi şartlan gerçekleştiren hangi konu
da, hangi büyüklükte, hangi finansman imkânında olan bir projenin ne gibi teşviklerden istifadesi-
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nin ;ka!bil olduğu teslbit edilir. Bu itibarla teşvik belgesi yatırımı muhatap tutan şartlı bir mütalâa 
vesikasıdır. Müteşebbise bir hukukî statü veya icrası lâzımgelen bir teşvik imkânı bahşetmez. 

Halbuki Plânlama Teşkilâtı tarafından tanzim edilen yatırım indirimi, gümrük muafiyeti, güm
rük taksitlendirilmesi gibi 'belgeler bu teşkilât tarafından Ih emen icra edilen ibir imkân vermemekle 
ıberalber, icra kuruluşlarında mutlaka dikkate alınması icaibeden vesikalardır. 

Bu belgeler ile 933 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi uygulanmış olmakta ımüteşeb'bisin hangi ya
tırımı için hangi imkândan istifade edeceği ve yatırımının plâna uygun olduğu tesbit edilmekte 
yine plâna uygunluğu gösteren vesikalar olduğu halde icrası 'kuruluşlar tarafından uygulamalaırı 
gerekmektedir. Halbuki teşvik 'belgesi alâkalı kurulmuşlar tarafından çoğu zaman münakaşaya tabi 
tutulmakta ve bu kuruluşlar müteşebbise projesini tadil veya yeni proje hazırlamaya ve bu pro
jenin hangi imkânlardan istifadesinin mümkünoldtığunu öğrenmek bakımlından yeniden Devlet 
Plânlama Teşkilâtına müracaat etmesini tavsiye edilmekte ve uygulamanın bu şekilde cereyan 
etmekte olduğu inceleımeleırimizden anlaşılmış (bulunmaktadır. 

İkinci Beş Yıllık Plân ve 1968 yılı programında orman ürünleri sanayinin teşvik edilip edilme
diği hususu : 

İkinci Beş Yıllık Plânın 393, 403 sayfaları arasında Orman1 Ürünleri Sanayii hakkında ilkeler 
ve tedbirler gösterilmiştir. 

398 uca sayfada ilkeler «başlığı altında : 
1. önemli tabiat kaynaklarımızdan îbirdsi olan orman ürünleri değerlendirilecek ve dünya ka

lite ve standartlarında üretim yapa'bilecek tesisler (kurulacaktır. 
2. İhracata yönelmek ve özellikle ihracatı 'desteklemek amaç olacaktır. 
Sayfa 399 ihracat başlığı altında; «Şimdiki durumda önemli olmıyan bu sanayi kolu ürünleri

nin ihracatının 'büyük oranda artırılması mümkündür. Bunun sağlanması maliyet imalât teknolo
jisi kalite, standardizasyon, dış pazarlar konusunda ve 'başka bir dizi tedbire bağlıdır.1» 

Yine plânın sayfa 399 yatırımlar 'başlığı altında; özel sektör yatırımlarının kereste, suni tahta 
ve doğrama sanayileri başta olmak üzere bu sanayi kolunun bütün alanlarına dağılacağı tahmin 
olunmaktadır. 

Yine plân 403 ncü sayfasında tedbirler başlığı altında: Özel sanayi kuruluşlarının hammadde 
ihtiyacının karşılanması düzenlenecek ve «bunun sanayi dalında tıkanıklık yaratmaması Bağlama* 
çaktır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının yukarıya kısaca naklettiğimiz ibarelerinden hiç şüpheye 
«mahal kalmıyacak şekilde plânın orman ürünleri sanayinin desteklediği görülmektedir. 

1968 yılı programı bu sanayinin teşviki ile ilgili tedbirleri daha açık ve müessir uygulama so
nucu verebilecek tarzda tanzim edilmiştir. 

1968 yılı programı 243 ncü sayfasında yurt içi talep karşılığı altında « sektörün anamal
ları içinde en önemli gelişme yılda ortalama % 18 artış gösteren ahşap levtha (Kontoplâk, lif ve 
yonga levhası) tüketiminde olmuştur, özellikle lif ve yonga üretiminde düşük nitelikte ağaç kul
lanılması ve kereste yerine ikame edilebilmesi nedenleri ile (bu artışın devam edeceği tahmin edil
mektedir. 

Yine aynı sayfada bugün tomruk ve kereste halinde yapılan ihracatın daha ileri seviyede işle
nerek ihracı ahşap levha (Kontoplâk, lif ve yonga levha) ya yöneltilmesi üzerinde önemle durul
ması gerekmektedir. Bunun için de ilk tedbirler bunları istihsal etmektedir. Ayrıca 1968 progra
mı orman ürünleri sanayiinin gelişmesine verdiği önemi bu maksatla kamu tarulkışlarıınia gerekli 
teknik yardımı yapmakla vazifelendirerek de göstermektedir. Bu hususu programın 246 nci say
fasının tedbirler .bölümünde görmekteyiz. 

Ayrıca 1968 yılı programının 12 nci sayfasında III'bâzı özel projelerle ilgili koordinasyon esas
ları başlığı altında 3 numarada orman amenajman ve orman ürünlerinin ihracı meselesinin ayrı 
bir usulle takip ve ikoordone edileceği 1968 yılı programının 123 ncü sayfasında tablo 57, 968 
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program döneminde 'özel sektörü teşvik tedbirlerinin uygulanmasında öncelik tanıman sektörler ve 
üretim kolları 'başlığı altında 3.3. orman ürünleri sanayi altsektörü kereste kurutma, fırın ve ağaç 
emprenye tesisleri pre fabrika ahşap imalâtı... 

İhracata yönelmiş sert ve yumuşak ağaç işliyea büyük kapasiteli kereste falbrikaları, ihracata 
yönelmek şartiyle kalite ve kapasiteyi artııncı yatırımlar. 

Bu yatırımların lözell sektörce yapılması halinde -öncelikle destekliyeceği ifade edilmiş bulun
maktadır. 

1968 programının 17 nci sayfasında: 1968 yılından % 30 ün üstünde yani .genel haddin üstün
de yüksek nispetlerde yatırım indirimi uygulana3ak üretim kollarını .gösteren: 1968 program dö
neminde iktisadi faaliyet sektörlerine ıgöro uygulanacak yatırım indirimi nispetleri başlığını taşı
yan protgraım kararnamesine ekli üç sayılı listede... 3 orman ürünleri sanayi altsektörü kereste 
kurutma, fırın ve ağaç emprenye tesisleri, ihracata yönelmek şartiyle seırt ve yumuşak ağaç işliyen 
büyük kapasiteli kereste fabrikaları bunların % 60 nispetinde yatırımın indiriminden istifade ede
ceğini ıgöstenmektedir. 

Halbu ki Kalkınma Plânına uygun diğer yatırımlar için uygulanan genel nispet % 30 dur. 
Yine 1968 yılı program 20 nci sayfasında 4 sayılı liste 1968 program döneminde yatırım malla

rında ve hammaddelerde Gümrük Vergi resimleri ile ithalden alınan vergi ve resimler toplamın
da iktisadi faaliyet sektörlerine göre uygulanacak indirimler başlığı altında imalât sanayi sektörü 
üç numaralı Orman Ürünleri Sanayi altsektörü, orman ürünleri işletme sanayiinin % 70 nisbe-
tinde .gümrük indiriminden istifade edeceğini göstermektedir. 

Bu listede başkaca şart aranmaksızın orman ürünlerini işliyen bu nevi sanayi için % 70 nisbe-
tinde (gümrük indirimi öngörülmektedir. Teşvik tedbirlerin uygulanmasında, tedbirlerin yatırımcı
ya sağladığı fayda ve Devlete yüklediği fedakârlık bakımından en tesirlisi, gümrük muafiyeti ol
duğu ^bilinmektedir. Birinci 'derecede önceliği haiz yatırımlar ancak ıgümrük muafiyeti yolu ile des
teklenmekte ve dört sayılı listeye alınmaktadır. 

Yine 1968 yılı programının 106 nci sayfasında c - «Sanayici ve ihracatçı senetlerine düşük faizli 
reeskont imkânı 'başlığı altında kalkınma plân ve programlarıında sanayi sektörü içerisinde geTişıme-
si öngörülen üretim kollarının daha fazla ve daha ucuz kredi temini amaciyle belli usullerle tesbit 
olunacak sanayi kollarına Merkez Bankası reeskontuna müracaat suretiyle verilecek kredilere 
uygulanacak faiz nisbeti en 'çok % 9 olarak tesbit edilmiştir. 

Bu senetler ıMerkez Bankasınca '% 5 1/4 nisbe"inden reeskonta kabul olunmaktadır.» ifadesiyle 
getirilen hükme dayalı olarak hazırlanan ve aynı programın 120 nci sayfasında bulunan tablo 55, 
% 5 1/4 reeskont haddi ve % 9 faiz haddi uygulanacak sanayi kolları baslığı altındaki listede; 

Orman ürünleri: ıSert ağaç işliyecek tesisler suni tahta elyaflı plâka ve fabrikasyon usulü .mo
bilya imalâtı... 

Gibi teşvik tedbirleri ile 1968 yılında orman ürünleri öncelMe desteklenen samayi kollanın sa
yan 57 numaralı taıbloda yüksek yatırım indirimi uygulanacak sanayi kollarını sayan 3 numaralı 
listede, gümrük muafiyetinden istifade edecek yatırım kollarını sayan 4 numaralı listede düşük 
faiz ve reeskonttan istifade edebilecek öncelikle himaye edilen sanayi dallarını sayan 55 numa
ralı listede yer almaktadır. 

Bu suretle 1968 yılı programında orman ürünleri sanayii desteklenmediği iddiasının vâridol-
madığı ortaya çıkmaktadır. Ayırıca Komisyonu mız titiz bir inceleme ile, desteklenen bir yatırı
mın programda daha başka ne şekilde yer alması icabedeceği konusunda yaptığı incelemede; or
man ürünlerinin programca sadece teşviki öngörülen bir sektör değil ağırlıkla ve öncelikle teşvik 
edilen bir sektör olaırak görüldüğü neticesine varmıştır.. 

1968 yılı programının orman ürünlerini öncelikle destekliyen bu açık hükümleri karşısında ko
nunun 19.69 yılında programlara ithal ettirildiği iddiası mesnetsiz kalmakta olmasına rağmen 1969 
yılı programının aynı konuda paralel hükümleri başlıkları ve programda bulundukları sayfalar 
gösterilerek aşağıda verilmiştir. 
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1969 yılı program sayfa 13 özel olarak koordinasyonu sağlanacak projeler arasında yine zik
redilmekte... 

1909 yılı program sayfa 423 ibaşlıyan 179 numaralı özel sektörü teşvik tedbirlerinin uygulan
masında öncelik tanınan sektörler listesinde... 

1969 yılı programı sayfa 399 ucuz faiz ve reeskonttan istifade edecek sanayi kollarını gösteren 
174 sayılı tabloda... 

19(69 yılı program sayfa 416 başlıyan teşvik araçlarının uygulanmasında ağırlıklar bölümün
de..; 

1969 yılı program .sayfa 20 yüksek ııisbette yatırım indirimi uygulanan yatırım kollarını gös
teren 3 sayılı listede... 

1969 yılı program sayfa 26 igümrük muafiyetinden istifade edecek yatırım kollarını gösteren 4 
numaralı listede... 

Onman ürünilerli sanayii yer «Maktadır. Ayrıca 1969 yılında ek olarak bu sanayi dalı progra
mın 17 ıi'ci sayfasında bulunan geliştirme vıe teşvik fonlarından istifade edecek yatırımlam. göste
ren 1 sayılı İsteye de alınmıştır. 

1969 yılı programında ilik uygulama yılı olanı 1968 e nazaran 1 sayıllı 'teşvik fonları listesinin 
geniş değişikliğe uğradığı; oluşmakta olan ekonomiye paralel uygulamanın tabiî bir ieabı olarak 
bu listeye 1969 yıllı programı ile giren; imalât sanayilkıce ileri teknikle sebze, mıeyva ve et iş
leme, konserve ve konsantrasyon sanayii tesisleri, yem sanayii tesisleri, süt sanayii tesisleri, 
kimyasal aktif maddeler imalât yatırımları, çinko entegre tesisleri, oiva entegre tesisleri, aspest 
entegre tesisleri, balkır entegre tesisileri, gemi inşaat tesisleri, çimento sanayii tesisleri' gibi 1968 
programı sayfa 15, 16 ile 1969 programı sayfa 16, 17, 18, 19 da görüleceği ve ımûkayese edileceği 
veçhile ımuhtelitf sektörlerdeki inkişaf gibi, 

...3 orman ürünleri sanayii., ihracata dönük orman ürünleri işletme ve değerlendirme sanayii 
tesisleri. 

Yer almıştır. Yukardaki mâruzâtımız yalnız imalât sanayiinde 1969 yılı programıyla 1 sayılı 
lilsteye getirilen ilâveler sayılmış olup tarımı, madencilik, turizm ve ulaştırana sektörlerinde yapıil-
mış olan ilâveler ve 1969 yılı programiyle ihdas edilen sermaye piyasası geliştirme fonları ayrıca 
sayılmamıştır. 

Komisyonumuz bu umumi incelemelerden spnra Devlet Plânlama 'Teşkilâtı Teşvik ve Uygula
ma Dairesinde evrak üzerinde de incelemıe yaparak, Devlet Plânlanma Müsteşarlığı Teşvik ve Uy
gulama Dairesinde müracaatların ne şekilde incelenmiş bulunduğunu da tesbit etmiştir. Söz 
konusu daireye müteşebbis teşvik belgesi talebi ile veya münferit teşvik tedbirlerinden her hangi 
birimlimden istifade edeb'Umek için gerekli belgeyi almak uıaksadiyle müracaat etmektedir. 

Teşvik belgesi uygulaması 1968 yılının ikinci yarısından sonra başladığı için bu tarihten önce 
dawe hövle bir belge tanzim etmemiş ancak müteşebbislerin müracaatına karşı kendilerine istifa
deleri! mümkün tedbirleri gösterir mütaflâa yazılan vermiştir. 

Heır hangi bir 'maksatla yapılan müracaatlar şavet tallep yatırım indirimi, gümrük taksiltlendiril-
rnıesi gibi münferit bir tedbirin uygulanmasını tazammum etmekte ise ilgili şubeye havele edilmekte 
bu şube gerekli gördüğü takdirde söz konusu talebe ekili projeyi Proje Değerlendirme Şubesine 
ilnltlifcal (ettirerek mütalâasını istemektedir. Şayet talep yatırımın tamamı için uygulanması müm
kün 'imkânların gösterilmesi şeklinde ise bu takdilrfde müracaat doğruca Proje Değerlendirme 
Şubesine ikıtifcal 'ettirilerek tetkik edilmektedir. 

İlgili şube veya Proje Değerlendirme Şubesi müracaat konusu yatırımın evvelâ plâna uygun 
olup olmadığını aıramakta bi/lâh'ara yıllık programların bu sektör ve bu konudaki yatırıma ne 
gibi! teşvik tedbirleri derpiş ettiğim tesbit etmektedir. Proje değerlendirmesi yapılırken söz ko
nusu 'dairenin sadece bu teslbitle, yetinmediği projenin kapasitesi, teknolojik seviyesi, kuruluş 
yeri, istihdama etkisi, sağlaması mümkün ihraç imkânları, yerli ürünleri değerlendirmede tesirli-
liği ve katma değer bakımından da tesbite tabi tuttuğu görülmüştür. 
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Bu tetkiklerin maksadı, henüz proje hazırlama bakımından kifayetsiz bultum'an özel teşebbü
sün mümkün olduğu kadar projesini ıslah ve bir nevi kendisine rehberlik yapmaktır. Söz ko
nusu dairenin kuruluş devirlerinde henüz organizasyonun eksik oluşu ve yetişmiş elemanan kifa
yetsizliği sebebiyle yukarda zikretmiş olduğumuz rehberlik ve teknik yardım hizmetleri lamcak z!a-
man içerisinde daha müessir bir tatbikat imkânına kavuşabilmiştir. Alâkalı şubece tetkik edilip 
değerlendirilen pıroje veya yatırım teklifi, tetkikat yapan uzmanın hazıri'ayaoağı bar raporla bir
likte dairenin yetkililerinin tetikik ve tasvibine inlt'ikal ettirilir. Uzmanım araştırması yeterli ve 
varmış olduğu neticeler isabetli bulunduğu takdirde, müteşebbisin talebi daire başkanı tarafım
dan karara bağlanır, Bu tetkikler kifayetsiz ve uzmanın varmış olduğu neticeler iısabetsiz bulun
duğu takdirde incelemenin derinleştirildiği ve daire içıi muhtelif seviyelerde yapılan toplantı
larla konumum! karara bağlandığı tesbift edilmiştir. 

Dairenin işleyişi ile ilgili tetkikat uzman rap arlarının karar mercilerine yardımcı araştırmalar 
niteliğimde olduğunu göstermektedir. Bu husus Komisyonumuzca dinlenen uzmanlar, şube mü
dürleri, eski ve yeni daire başfcamilan tarafımdan da aymen teyidedilmiştir. 

Tahkik konumuz Terakki Kolektif Şirketinin müracaatı üzerine teşvik uygulamada cereyan 
eden muameleler de bu umumi prosedür içerisinde şöylece cereyan etmiştir; 

Terakki Kolektif Şirketi yapmış olduğu 17 . 2 . 1968 tarihli müracaatında mevcut kereste fab
rikasının kap asit esıini yeni bir teknik kuruluş ve reorganlizasyonla iki misline çıkarmak entegre 
üretim yojlu ile kereste ile birlikte kaplama ve plâka istihsal etmek rende talaşı ve diğer artıklar
la yakıt odununu yoniga levha imalinde kullanmak suretiyle orman ürünleri artıklarını değerlen
dirmek şeklinde yatınım konusunu, tesbit etmiştir. Proje ndJhai kapasitesini iki etapta gerçekleş
tirme yi öngörmektedir. 

Devlet Plân'laıma Teşkilâtı projeyi1 tetkiki sonucunda; kuruluş yerinin hammadde kaymakla-
rıria ve mıa/mul pazarlarıma yakınlığı, kapasitem/n Türkiye şartlarına göre elverişliliği, üretimim. 
konusu yönünden plân ve programlara uygunlumu, millî ekonomiye yapacağı direkt ve emdü-
rekt katkılar prodüktiyit'eRiimh'n yüksekliği ve ticari kârlılığı, vergi iadesi uygulanabildiği takdir
de di s rvazarlaırla rekabet gücüne sahibolabileeeğıi'"n mülâhazaları iiıle olumlu karşılanmış bu kamıaa-
tini bir yazı îfle müteşebbise bildirmiş, bil âhara teşvik belgesi sistemimin ihdasımdan sonra., 
18 . Tl . 19-68 tarihli teşvik beilffesini vermiştir. Komisyonumuzca bu noktada projenin ihracata 
dönük olun olmadığı ıayrı bir tetkik konusu yakılmıştır. 

Teşvik dairesi uygulamalarımda ihracat şartı ve ihracat imkânı ayrı ayrı mütalâa edilmek
tedir. Bir projenin ihracata dönük olmasından, yaratacağı kapasite ve elde edebileceği ürün 
maliyetlerine göre dış pazar şar t la roa uygun standart 've kalitede üretim yamması veya Hm «art
lara yaklaşmış olması anlaşılmaktadır. İhracata dönük <olma şartı filıhal ihracat yapma, ve bunun 
için taahhütte bulunma 'mlânasını tasımlamaktadır. Bu husus değerlendirilirken göz önüne alınan, 
yaratılacak imkândır. İhracat 'tabiatiyle iç talebin durumuna bağlıdır. Tetkik konusu kuruluş ıge-
tlirdiği ileri tefeıoloji varattıığı büyük kapasite selbKrol'priyle ileri iseviyede (bir ic pazar ihtiyacına 
cevap verdiği ayrıca ılış pazara açılmaya elverişli kalitede mal üreten bir sanayii kolu olarak 'gö
rülmektedir. Bu safhada daire içerisinde yakılan tetkikat sırasında projenin olumlu bulunduğu ve 
yukarda zikredilen neticelere varıldığı ilgililerin raporlarından anlaşılmakla beraber, gümrük bö
lümünün ıgümrük muafiyeti uygulanmasında iki etabın birlikte «gerçekleştirilmesi sekimde bir 
mütalâası 'mevcuttur. Bu Ibölüm proje değerlendirme vaızifpsMe mükellef olmadığı, halde ileri sür
düğü bu mütalâa daire içerisinde daire içi muhtelif yetkili kademelerde inceleme konusu yapıla
rak gümrük bölümünün bu mütalâası gümrük (bölümü yetkilileri de ikna edilmek suretiyle dikka
te alınmaya değer olmadığı neticesine varılmıştır. ' (11*3 . 3 . 1OT2 tarihli celsede T'eızer Ocal'm ifa
desi) 

Netice müteşebbise Sö . '5 .1968 tarihli yazryle bildirilirken gümrük şubesi sorumlusu Orhan 
Bali parafını koyması suretiyle aynı şubenin, varılan kanaata iştirak ettiği görülmektedir. Çünkü 
dairenin muamelâtında varılan neticeye katılmayan uzman veya sorumluların yazı ve belgelere 
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paraf atmaması usulü 'Yardır ve Ibu usulün daima tatbik edildiği görülmüştür. •(••Ahmet Remzi Ha
tip'in ' 2 . 2 . K972 tariMi .oturum'ifadesi sh, 30, 311') 

Müteşebbis firma 3-9 numaralı 'teşvik 'belgesini aldıktan altı ay sonra 'Devlet Plânlama Teşkilâ
tına yeniden müracaat ederek ara'daa geçen süre içerisinde projelerini daha (geliştirmek ve .'bü
yütmek fırsatım [bulduklarını belirterek tadil ettikleri yeni projeyi '28 . <5 . 119109 tarihli yazı ile 
'birlikte Devlet Plânlama 'Teşkilâtına tevdi etmiştir. 

Birimci yatırım projesinde derpiş edilen iki etabı (birlikte ihtiva eden aynı 'zamanda kontrplâk 
üretimini de imalâta alan revize proje uygun bulu»narak 3(9 numaralı belge iptal edilmiş ve yerine 
25 . 7 < \19'6I9 tarihinde 1120 numaralı teşvik" (belgesi verilmiştir. 

'Teşivik ılairesi uygulamalarında 'zaman içerisinde projelerin geliştirildiği veya değişikliğe uğ
radığı hu nedenle 'verilmiş olan (belgelerin daha elverişli (şartlarla 'getirilen projelerin değerlendi
rildikten sonra iptal edilerek yeni (belgelerin verildiği (görülmektedir. 

Daire aynı şekilde yatırımdan vazgeçme veya yatırımda vâki •değişiklik sdbclbiyle 211 teşvik (bel
gesini iptal etmiştir. [Bu itibarla $9 'numaralı teşvik belgesinin iptalinde usule uymıyan 'bir durum 
yoktur. Kaldı ki, dairenin daha elverişli şartlarda (getirilen yatırım tekliflerimi, değerlendirmek 
şeklindeki g'örüş ve uygulamasını daima muhafaza •ettiği Ibu suretle ıgtörü'lmelk'tedAr. 'Teşvik (belge
lerinin yatırımieınm takdim ettiği pr'oje ve taahhütlere istin adetliği yukarda. belirtilmiş idi. Bu 
itıilbarla belgelerde belli kuruluş 'şartları (Anonim Şirket haline "gelme gibi) belli sermaye miktar
ları iç ve dış krediden temin edilmesi uygun görülen kaynaklar gilbi şartlar bulunmaktadır. Ve 
belgeler Ibu şartlar (gerçekleştiği takdirde müteşebbise, imkân sağlıyabilnıclktedir. Yani teşvik belge
cinde igiösıterilen 'genel şartlar yerine ıgetıirilmez ise belge yok hükmündedir. Bu 'şartlarım yerine ge-
tıirilmesi için müteşebbise belge içerisinde bir senelik süre tanınmaktadır. Bu, yatırıma gösterilen 
şartlarda İbaş'lama süresidir. Bu itibarla teşvik belgesinde istifade 'mümkündür diye 'gösterilen ted 
birler, o belgenin şartlarına uygun (bir kuruluşa ıhltiabetmektedir. 

Teşvik imkânlarının mukayesesi yapılırken belgedeki şartları yerine ıgetiren 'kuruluş dikkate 
alınabilir, aksi halde esasen alınmış teşvik imkâniı yoktur. ORMA Anonim Şirketine verilen 1130! 
Sayılı teşvik 'belgesinde belli (bir süre içerisinde sermayesinin asgari '18 milyon liraya çıkarılması 
şartı anonim şirket lolarak organize edilme şartı ve dış kredi kaynağı lolarak proje kredilerinden 
yararlanma şartı gösterilmiştir. Ayrıca iç finansmanın temininde teşvik fonlarından da yararlan
masının mümkün olduğu belgede belirtilmiştir. Firma bilâhara sermayesini belgede gösterilen 
şartların da üstünde 20 milyona çıkarmıştır. Şayet bunu yapmamış olsaydı ve belgedeki diğer şartları 
yerine getirmemiş bulunsaydı teşvik uygulamalarından istifade için her hangi bir müracaat im
kânına safoibolamıyaoalk Mi. Nitekim ilerde dış kredi temini muamelelerin yürütülmesinde açıkça 
görüleceği gibi müteşebbisin teşvikten istifadesi belge şartlarına gösterilen süre içerisinde yerine 
getirilmesine bağlanmıştır. Yani teşvik belgesinde yer alan imkânlar müracaatı yapan müteşebbi
sin durumu üe değil belgede gösterilen şartlarla gerçekleşen müteşebbisim durumu ile ilgilidir. 

Büyük projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde başlangıçta henüz projenin kabul edilip 
eddlmiyeceği teşvik imkânlarından ne derece istifadeninim mümkün olduğu bilinmediğinden hattâ 
gerekli finansman miktarı da hesaplanamadığmdan yeterli sermayeye sahip şirketler kurulama
maktadır. Henüz ortada da sadece bir tasavvur vardır ve bunun yatırıma, inkılâp edip edeımiye-
ceği kesinlikle belli olmadığından şirket kuruluş masrafları ve sermayenin belli bir süre âtıl bıra
kılması endişesi müteşebbisleri ekseriya bu şekli harekete sevk etmesi zaruretini doğurmaktadır. 
Realize edilebilecek bir proje meydana çıktığında sermaye bulmak imkânı da daha kolay olmakta
dır. Yatırım hazırlıklarını teşvik eden bu safha bütün büyük projelerde münferit müteşebbis ve
ya küçük sermayeli pilot şirketler tarafından yürütülmektedir. 

120 sayılı teşvik belgesinin verilişinde, fazla kapasite ile ilgili tereddütlere, plân ve programlar
da mevcut öncelikle teşvik hükümleri muvacehesinde mahal yoktur. Bununla beraber Komisyo
numuz Hazırlık Komisyonu raporuna muhalefet şerhi veren bir sayın üyenin zikrettiği 1041 sayılı 
Devlet Plânlama Teşkilâtı yayınını hazırlıyan uzmana da dinlemiştir. Bu uzman aynı zamanda 
120 sayılı belgeye mesnet projeyi tetkik edip değerlendiren uzmandır. Yüksek orman mühendisi 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 81 e l nei ek) 



— 21 — 

ve Orman Umum Müdür muavinliği yapmış olan uzman Abülhalik Gürcan 7 . 2 . 1972 tarihinde 
atonjan yominlıi ifadesinde. Lif levha ve yonga levha ikontrpJak ve kaplamalarda fazla kapasite ol
madığını, yeteri kadar küllanılmıyan kapasitenin henüz modern tesislere kavuşmamış kereste 
sanayiinde bulunduğunu, bilâkis projesi tasvibe dileni! tesislerin tamamı hizmete girse dahi 1972 
yılında '272 bin tona yükseleceği bunun dahi yetmeyeceği yeni 'kapasitelerin meydana getirilmesi
nin zaruri olacağını, orman ürünleri sanayiinin, oruman potansiyelini değerlenld.irmek, ormanların 
muhafazası ve gelişmesini sağlamak bakımından öneellikle desteklenmesi gereken bir sanayii oldu
ğunu belirtmiştir. 

120 sayılı Belge ile yatırama, % 60 yatırım indirimi, % 70 gümrük muafiyeti, 5 yıl taksitlendir-
me teşvik fonlarından istifade imjkânı tanınmış, dış harcamalamniın proje kredilerinden karşı
lanması öngörüıtmüştür. Yatnrımcı teşvik •fonlarından istifade etmemıiş hattâ bunun için ilgıili 
bankaya müracaatta dahi bulunmamıştır. 

Teşvik ve uygulama dairesi aynı konuda 16 beliğe daha vermiştir. 120 sayılı Belge diğer belge
lerden farklı bir usul ve inceleme tarzına taibi tutulmamıştır. Aşağıda diğer belgeler ve istifade 
ettikleri teşvik imıkânları listesi verilmiştir. 

Belge 
No. 

30 
82 

85 
105 
120 

120 
125 
130 
135 
138 
177 
186 
199 
213 
229 
235 

267 
136 

Müteşeib'bis 

Bizon Ağaç San. 
iSami ve Fuat Geritoğlu 
Koli. Şti. 
Yeni Kontraplâk A,.Ş. 
Kuriş Ağaç Sanayii A.Ş. 
Terakki Kol. Sti. (Orma) 
39 Nolıu Beliğe (İptal) 

120 N,dlu Belge 
Istaş Sanyü A.Ş, 
Taver Ağaç Sanayii 
Yontaş Yonga San. 
jSunker A.Ş. 
'Düzce Elyaf Lev. 
Sunta Tahta San. 
Düz. San A.Ş. 
Şark Yonga 
Kil : Toprak Koli. St. 
Hüris A.Ş. 
137 sayılı Belge 
235 sayılı Belge 
iModern Kjontraplâk 
iMJodern IÇontraplâk 
(İptal) 
'267 sayılı Belge 

28 

2 
31 
4 

17 
28 
16 
2! 
29 

•6 

27 
5 

21 
10 

5 

4 

26 

M. Tarih 

, 7 

1 
il 
4 

•2 

•5 
6 
7 
8 
,6 

10 
2 
4 
2 
6 

9 

8 

1968 

1969 
1969 
1969 

1968 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1970 
1970 
1970 
1970 

1969 

1969 

(Belge 

12 

24 
il 

16 

18 
25 
14 
2 
6 

14 
18 . 
1 

15 . 
18 . 

7 

13 . 
17 . 

6 . 

2 . 

10 

3 
4 
4 

11 
7 
8 

10 
11 
11 
3 
4 
5 
6 
9 

11 
10 

11 

2 

tariki 

. 1968 

. 1969 

. 1969 

. 1969 

. 1968 

. 1969 

. 1969 

. 1969 

. 1969 

. 1969 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 

1969 
1970 

1969 

1971 

Inc. Müd. 

, f 
2,5 ay 

2 ay 11 g. 
2 ay 

12 g. 

9 ay 
l a y 2 8 g . 
I a y 2 8 g . 
2 ay l i g . 
2 ay 7g. 
5 ay 8g. 
4 ay 21 g. 
I a y 2 4 g . 

24 g. 
4 ay 8 g. 
3 ,ay 2 g. 

2 ay 9g. 

2 ay 10 g. 

Teşviki 
Döviz 

Kaynağı 
Yat. in. G. M. Tak yıl 

% 60 % 70 

''% 60 % 70 
% 60 % 70 
%60 <%70 

;%60 ;%70 
% '60 % 70 
;% 60 '% 70 
j % 30 -^ 
%30 — 
%30 — 
!%30 — 
'% 30 — 

(%30 ~ 
%30 — 

1 (iptal) 
%30 — 

%30 — 

•% 30 — 

5 TSKB. 

5 Kota 
5 TSKB. 
'5 Kota 

5 TSKB. 
5 TSKB. 
5 i» 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 

5 » 
5 » 

5 » 

5 » 

5 » 

135 sayılı beligedeın itibaren, gümrük /muafiyeti imjkânı mevcudolmaldığından ve yatırım indiri
mi ancak % 30 uygulanabildiğinden teşvik imkânları bu şekilde gösterillmiştir. Sebebi, Anaya
sa Mahkemesince 933 sayılı Kanun lilgili maddelelerinin iptal edilmiş olmasıdır. 
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Yutardaki listenin tetkikinden de görüldüğü veçhile Devlet Plâınliama Teşkilâtında projenin 
incelenmesi özel bir muameleye tabi tutuUmuş değifldir. inceleme ve belgeye varma süresi, bu nevi 
projeler içim yukarıda da görülen ortalama bekle .ne süresinden uzundur. Uygulanması mümkün 
olarak gösterilen teşvik imkânları 30, 82, 85, 105, 125, ve 130 numaralı teşvik belgelerinin aynıdır. 
Bundan sonraki belgeler 933 sayılı Kanun i%ili maddelerinin iptali sebebi ile gümrük muafiye
tinden istifade •edemıemüişfer ve yatırım indiriminden de ancak % 30 niısbeltinde faydalanabilmişler
dir. 

Sonuç : 
1. D. P. T de cereyan eden muamelenin büt im safahatlarının tetkikinden İkinci Beş Yıllık 

KjarJkmma Plânı 1968 yılı programı ve 1969 yılı programımın il'gilli hüküm ve üstelerinin incelen
mesinden ve proje incelemesini yapan şahit uzman .Salâhattin Süer ve AbdülihaÜik Gürcan'ın güm
rük grupunda tetkikat yapan şahit uzman yardımcısı Tezer Ocal'ın, grup sorumlusu şahit uzman 
Orhan Balin'in, yatırımları ve ihracatı geliştirme ve Teşvik Bürosu Başkanı şahit Ahmet Remzi 
Hatip'in, Teşvik ve Uygulama Dairesi Başkan Yardımcısı şahit Muammer Dolmacı'nm, Teşvik ve 
Uygulama Dairesi Başkanı şahit Yılmaz Ergene kon'un yeminli ifadelerindeki beyanları ve bu ve
saik ve beyanların değerlendirilmesinden: 

a) Orman Ürünleri Sanayiinin İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve 1968 yılı programında ön
celikle desteklendiği bu itibarla muamelede plân ve programa aykırılık bulunmadığı, 

b) Teşvik belgesinde yer alan teşvik tedbirlerinin yürürlükte olan programın listelerinde yer 
alan teşvik tedbirleri olduğu bu itibarla teşvik uygulanmasının programa aykırı olarak yapıldığı 
iddialarının varidolmadığı, 

c) İnceleme şekli ve süresi bakımından aynı konuda emsali diğer projelerden farklı bir muame
lenin yapılmadığı, aynı konudaki emsal projelerin de aynı teşvik imkânlarından istifade etmiş ol
duğu, 

d) Teşvik uygulaması yapabilmek maksadı ile 1969 yılı programının değiştirildiği iddiasının 
varidolmadığı, çünkü her iki programında, teşvik fonları hariç, aynı teşvik tedbirlerini ihtiva 
etmesi nedeni ile buna gerek dahi bulunmadığı, 

e) Teşvik belgesinin yetkili merdi olan Devlet Plânlama Teşkilâtı Teşvik ve Uygulama Dairesi 
tarafından verildiği, belge verme yetkisinin bu makama aiidolduğu, 

f) Devlet Plânlama Teşkilâtı Teşvik ve Uygulama Dairesince projeyi tetkikten belge verme saf
hasına kadar geçen muamelâtın, görev, yetki ve maddi muhteva bakımından mevzuat, plân prog
ram ve cari usullere uygun olduğu bir yolsuzluk bulunmadığı neticesine varılmıştır. 

2. Muamelenin Başbakanla ilgisi konusunda: 
1 numarada muamelenin usulüne uygun olduğu ve yolsuzluk bulunmadığı belirtilmiş olmakla 

beraber. 
a) Teşvik belgesinin hazırlanması ve verilme jinin Başbakanın görevleri meyanında olmadığı 

gibi muamelenin intacı içinde Başbakanın onayının gerekmediği, 
b) Başbakanın söz konusu ımuamele ile ilgilendiğini gösteren yazılı bir talimat veya notunun 

bulunmadığı, 
c) Başta belgeyi imzalıyan yetkili. Devlet Plânlama Teşkilâtı Teşvik ve Uygulama Dairesi 

Başkanı Yılmaz Ergenekon olmak üzere, Büro Başkanı Ahmet Remzi Hatip, Daire Başkanı Yardım
cısı Muammer Dolmaeı, projeleri inceliyen uzmanlar Selâhattin Süer ve Abdülhalik Gürcan'ın ver
dikleri yeminli ifadelerde (Toplantı zabıtları tarih Sh. ) 
Başbakanın orma projesi veya başka her hangi1 bir emir almadıklarını ima veya telmih yollu hiç
bir ifadesinin vâki olmadığını, bu hususta hiçbir dedikodu dahi duymadıklarını, her hangi bir 
ımerciden baskı veya telkine mâruz kalmadıklarını kesMikle ifade etmişlerdir. Bu itibarla Başbaka
nın nüfuzunu kullandığı iddialarının yersiz olduğu ve sübut bulmadığı. 

d) Başbakanın muamelenin icrasının icrai ve ihmali bir fiilî ile meydana gelmediği gibi her 
hangi bir şekilde tesir ve müdahalesinin de bulunmadığı bu itibarla Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
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maddesinin aradığı unsurlardan hiçbirin'in mevcndolmadığı muamele ile Başbakanın her hangi bir 
fiili arasımda iliği kurmanın mütmJkün olmadığı. 

e) Görev, fiil, illiyet ve kanunu ihlâl unsurlarının hiçbirinin mevcudolmanıası nedeni ile; 
Orma projesinin Devlet Plânlama Teşkilâtında cereyan eden muamelâtı dolayısı ile Başbakan 

hakkında ileri sürülen iddiaların tümünün yersiz ve hukukî mesnetten mahrum olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında cereyan eden muameleler 

Gerek Hazırlık Soruşturma Komisyonuna 'muhalefet eden sayın üyeler <ve ıgerekse Meclis miü-
zakeratında, şüpheli »görüldüğü beyan edilen hususları iddialar bölümü altında toplayarak: T8KB 
irin başka talepleri reddetım'ek suretiyle Terakki Kolektif Şirketimin müteşebbislik yaptığı proje
yi kabul ve bu projeye Avrupa Yatırım Bankasınca küçük sanayi tesisleri ve yarım kalmış proje
lere tahsis edilmek üzere ayrılan kredi bölümünden kredi verildiği şirketin sermayesine nazaran 
gayritabiî (bir nisbette (kredi aldığı bu kredinin çok müsait faiz ve vâde şartları ile verildiği, 
TiSİKB nin Hazırlık Soruşturmıa Komisyonu tarafımdan taleibedilen malûmatı 'tam vermediği Av
rupa Yatınım Bankasına gönderilen raporda şirket kurucuları arasındaki eşhasın Başbakanla ka
rabet dereceleri bilhassa zikredilmek suretiyle muamelelerin usulsüz ve kayırma suretiyle icra 
edildiği tarzında ifade edilebilir. 

Bu .konudaki komisyon sorutturmaları ve sonuçlarını incelemedeın önıoe konuya aydınlık 'geti
rebilmek içıin dış kredilerin memleketimiz malî ve ekonomik sistemimize ıgirişi ve özel sektöre uy
gulanması üzerine ıgtenel bilgi vermeyi lüzumlu bulmaktayız. 

Plânlar belli bir kalkınma ıhıızına hedef olarak tesbit ederler. Bu hedefe varmada başlıca 
kaynak; kamu ve özel kesimlerin tasar ruf 1 anıdır. Ancak plân dönemi içinde talimin edilen iç tasar
ruflar plânın 'global kısmından vazlgeçmek yani fiziki üretim hedeflerindeki fedakârlık yaparak 
kalkınma bıizını düşürmek - iki, ibu tercih plânı sosyal gayelerinden de uzaklaştırır - veya iç tasar
ruflarla kanşılanamıyan finanısıman açığını, dış tasarruflardan tamamlamak... 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık plânlarımız seçtikleri kalkınma (hızı Ve üretim Ihedefleri bakımın
dan birinci yolu tenciıh 'etmişlerdir. Her iki plânda da tasarruf açığı 'görülmektedir. Bu açiklann 
kapatılması, duş kaynaklardan yurda muhtelif usullerle kaynak transferlerini gerektirmektedir. 

Bu kaynak transferleri hibe yoluyle temin edilen yardımlar veya sondan 'geri 'verileoek krediler 
şeklinde olmaktadır. Plân finansmanı genellikle kredi esasıma dayanmak aorandadır. Krediler ise, 
program döneminde cari 'harcama açıklarının kapatılması maksadiyle kullanılan program kredi
leri veya belli vasıf ta yatının projelerinin dış harcama ihtiyaçlarını karşılıyan proje kredileri şek
linde kullanılmaktadır. Aynıca duş tasarruf açığınım kapatılmasında yabancı sermaye v,e ilâve bir 
unsur olarak plân finansmanında dikkate alınmaktadır. 

Proje kredileri, beynelmilel finansman müesseselerinden veya dış firmalardan sağlanabilir. 
.Memleketimizde 'cari tatbikat, genellikle beynelmilel kredi müesseselerinden devletçe yapılan 

anlaşmalarla krediden istifade imkânım iv ermektedir. 

Pfoje kredileri tatbikatı ikinci Dünya Harbinden sonra süratle 'gelişmiştir. Kalkınmakta ıolan 
ülkelerin bu kredilerden istifade imkânları kamu veya özel kesime ait beynelmilel finansman mü
esseselerinin kabul edebilecekleri seviyede projelerinin bulunmasına bağlıdır. Uzun yıllar ıgenel 
kredi müzakereleri yapılırken memleketimizce çekilen en büyük sıkıntı belirli standarda erjşımiş 
projelerin ademimevcudiyeti olmuştur. Çünkü finansman kuruluşları hangi konuya ne vasıfta bir 
yatırım yapılacağını bu yatırım fizibil olup olmadığını kredi kararını Termeden önce bilmek iste
mektedirler. Hele Ortak Pazar münasebetleri bakımımdan Avrupa Yatiırım Bankasınca işletilmek
te bulunan kredilerde bu ihusus ayrı bir özellik taşımaktadır. 
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Özel (sektörün 'kullandığı dış kremdi kaynakları : 
1. AID kaymakları, 1958 de 10 000 000 dolar, 11904 te 5 000 000 dolar 181618 '7,5 milyon dolar 

olmak suretiyle cem'an I2İ2,I5 milyon 'dolar. 
'2. Alman kredileri ki, buna KFW, kredi anştat denilmektedir. 1!2 000 <GO0 dolar. 
3. Dünya Bankası kredileri 19I5Ö ile 19170 arasında 1913 000 000 dolar. 
4. İDA kredileri 1962 ilâ 1966 arasımda olmak üzere 35 000 000 dolar. 
i5. Bir ide konumuzla ilgili olarak Avrupa Yatırım Bankası kredileri ki 1966 da 9 münferit 

proje için 7 410 1000 bin dolar, 1967 ide 15 OOıO 000 dolar ve 1908 yılında 7,5 Imilyon dolar. 
Bu kaynakların 'hepsi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası eliyle özel sektör sınai ihtiyacı için 

kullanldırılımıştır. 
AID, kredi anştat, Dünya Bankası ve İDA kredilerinin, tahsisinde; Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankası ile ismi' geçen finansörler doğrudan doğruya temasta bulunmakta ve kredi tahsisinde baş
ka bir kuruluş araya girmeden (muamele sionuçladdırılmalktadır. 

AYB den temin •ddilen kredilerde ise üyelerine yarldımı anaprensilblolaraJk kaibul etmiş bulunan 
ve ROMA Anlaşması ile kurulan Ortak Pazarda finanse edilecek yatırım yardımlarını ilgili hükü
metin kabulüne 'bağlamış bulunması nedeniyle, hükümetin muvafakatini alma priosödÜrü 'bulun
maktadır. Bu tatlbikat bidayette 'özel sektör proje sahiplerinin TSKB vasıtası ile doğruca Avru
pa Yatırım Bankası ile temas temin eitmek suretiyle cereyan etmiş ve Avrupa Yatınım Banfcasj 
•hu projeleri finanse .etmeyi uygun gördüğü taktirde Türk Hükümetine müracaat ederek kendi
lerince uyigun görülen prloj elerin tasvibi hakkında münferit mutalbaikatlar temin edilmek suretiy
le uygulanmakta idi. {Bunun ^çeşitli ımaihzurları ve 'bilhassa Avrupa Yatırım Bankası ile rahatlıkla 
temas kuramıyan Türk özel sektör proje sahiplerinin hu kredilerden mahrum kalabileceği düşün
cesi global olarak kredilerin Sınai Kalkınma Bankasınca kullandırılması ve Sınai Kalkınma Ban
kasının, her münferit proje muamelesini 'global bir dilim içersinde tahakkuk ettirme sistemine gi
dilmiş ve '1967 yılından itilbaren tatbikat o şekilde cereyan etmiştir. Avrupa Yatırım Bankası 
kredilerinde felsefe şudur: Türkiye Ortak Pazara girecektir. Kuracağı her tesis ileride bu pazar
daki müesseselerle rekabet eder seviyede ©İmalıdır. Binaenaleyh kredilendirilıecek proje Avrupada 
hangi rekabet şartlarına haizse 'Türkiyelde de aynı rekabet şartlarına karşı mücehhez olması pren
sibi kaibul edilmiştir. Bu duruim muvacehesinde müteşebbislerin Sınai Kalkınma Bankası vasıta-
sîyle Avrupa Yatırım Bankası ile temasları yerine Türkiye'de şartları bilinen ve 'bu şartları umu
miyet kazanmış olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına müracaatı daha pratik bir yol olarak 
görülmüştür. Burada Türkiye Sınai Kalkmlma Bankası yine bir aracı kuruluştur. Dış proje kredi
leri kullanılmasında kredi tahsis kararını vereni nihayi ımerci TSKB değil Avrupa Yatırım Banka
sıdır; 

Tahkik konumuz olan kredilenldirme mualmelesi; Avrupa Ekonomik T'opluluğuyle yapılan geçiş 
(dönemi ile ilgili anlaşma gereğince, AYÎB.. aracılığiyle proje kredilerine kanalize edilen kaynaktan 
kullanılmıştır. Bu kaynağın 5 yıllık dönem için yekûnu 175 000 000 dolar olup bunun 2[9,9 mil
yon dolarlık kısmı Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının vasıtasiyle anlaşima şarktı olarak özel sek
tör projelerinin finansmanında kullanılmıştır. Terakki Kolektifin müteşebbisliğini yaptığı Or-
ma'ya ita'hsis edilen 1 20Ö 000 idlollârlık kredi de 'özel sektör projelerine talhsis edilen bu 29,9 mil-
yion dolarlık kısmın 1968 yılının, 7,5 milyon dolarlık Idilümine dâhil bulunmaktadır. 

4 . 2 . 1964 gün ve 397 sayı ile Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık 
yaratan anlaşma ve eklerinin .onaylanlmasmın uygun bulunduğuna dair karara ekli iki numaralı 
protokolün 3 ncü maddesi 'gereğince Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafınidan bu projeler 
tetkik edilip finanse edilmesi müspet karşılananlar oluru alınmak üzere Maliye Bakanlığına su
nulur. Maliye Bakanlığı ile AYB arasında aktedilen umumi anlaşmaya göre Maliye Bakanlığı mez
kûr projeyi AYB sına intikal ettirerek kredi tal'ebinide bulunur. 

Tatlbikat 2 Şubat 1967 tarihinden itibaren : 
1. îmalâft sabasında yatırım yapmak istiyen ve döviz sarfını gerektirir projelere sahip 'mü

teşebbisler TSKB ye müracaat ederek gerekli bilgi ve vesaiki tevdi ederler. 
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2. TSlKB projeleri plân ilkeleri yönünden teknik, ekonomik ve malî bakımdan ımıüteşelblbisin 
krediyi kulauimıayıa ve geri ödeme kapasitesinin nazarı itibara alarak ve finansmana lâyık gör
düğü projelere ait değerlendirme raporlarının Maliye Bakanlığına gönlderir. 

3. Maliye Bakanlığı ibu projenin -gerektirdiği dış finansmana kreidi limiti içinde kalıp kalma
dığı Ihususunu' inceler. Teşvik belgesi usulü ihdas edümelden önce ayrıca plân ilkelerine uygunlu
ğu yönünlden D'PT nın mütalâasını da taleibelder idi. Falkat teşvik belıgesi sisteminin ihdasından 
öomra böyle bir mütalâa istihsaline lüzum kalmamaktadır. 

4. (Maliye Bakanlığı resmen talepte bulunanaik üzere Dışişleri 'Bakanlığına ve Dışişleri Ba
kanlığı da AET nezdindeki daimî 'delegeliğimize finansör müessese olan Avrupa Yatırım Banka
sına -tevdi edilmek üzere Sınai Kalkınma Bankasınca değerlendirme raporlarına hâvi proje dos
yasını tevdi eder. 

Böylece genel olarak (konuya değinildikten sonra TSKB nin özellikle durumunu incelemeliniz 
gerekir. 

'TSKB özel hukuk Ihıükümlerine !göre idare olunan bir Anonim Şirkettir. T. C. Merkez Bankası
nın alâka ve desteği Dünya Bankasının malî ve tdknik yardımı ile, hususi sermayeli millî Türk 
Bankaları, Türkiye'de şubesi bulunan yabancı sermayeli 'bankalar, ibâzı sınai ve ticaret şirketleri 
ezcümle başta îş Bankası, Osmanlı Bankası, Yapı Kredi Bankası, İstanbul Ticaret Borsası, İstan
bul Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Garanti Bankası, Selanik Bankası, TÜıfc Ticaret Bankası, Ak-
banlk, Banka Konmerciyale İtalyana, Banfeoldi Roma, Çukurova Sanayi İşletmeleri Anonim Şirke
ti, Hollands Bank, İzmir Pamuk Mensucat T. A. Ş. Mensucat Santral T. A. §., Tutum Bankası 
A. O., Türkiye İmar Bankası A. Ş., Zamanın İş Bankası Genel Müdürü Necip Duruiz, 'Gabir Se
lek, Hazım Atıf Kuyucak, Nuri Dağdelen, Suphi Arnot, Hakkı Avunduk, Vdh'bi Koç'un kurucu
luğu ile 1958 senesinde kurulmuş 'bulunmaktadır. 

TSKB özel sektöre finansmanı iki yoldan yapar. Birisi orta ve uzun vadeli krddi teminidir. 
Diğeri de Sınai Kuruluşlara iştirak şekli ile olmaktadır. Bâzı ahvalde iştirak ettiği kuruluş

lara kreidi de vermektedir. 
Komisyonumuz bankada incelemeler yaptığı sırada bu «bankanın kuruluşundan o güne k.ada<r 

7,5 ile 8 milyar Tlürk lirasını aşan bir seviyede, memleketimizde yatırımların gerçekleşmesine yar
dımcı olduğuna muttali olmuş bulunmaktadır. 

TSKB kredilendirilmek için müessesesine gelen projeyi bir öntetkike tabi tutar. Bu tetkikat 
malî taihlil mühendislik ve iktisat servisleri uzmanları •eliyle olur. 

Proje proforma faturalar inşaata ait plânlar kurulacak müstakbel şirketin ortaklarını koyacak
larını, sermaye miktarını gösteri*- liste ve DPT teşvik ve uygulama dairelerince verilmiş teşvik bel-

. gesdini ihtiva etmelidir. 
DPT ile 'Smaji Kalkınma Bankası arasında 1968 senesinde 1968 yılı program kararnamesi 

27 . 11 . 1967 tarih 6/9138 madde 33 hükmü olarak yapılmış protokol gereğince 200 000 doları aşan 
kredi taleplerinde banka DPT nın teşvik belgesini aramak zorundadır. Raporumuzun plânlama bö
lümündeki mâruzâtımızdan teşvik belgesini izah ederken de ifade ettiğimiz gibi TSKB teşvik bel
gesini istinaden mutlaka kredi açmak mecburiyetinde değildir. Banka kendi prensiplerine ve mem
leket yararına uygun gördüğü projelere kredi açabilir. Ancak dış harcamalar gereği 200 000 doların 
üzerinde 'bulunan projelere teşvik belgesi olmadan kredi açamaz. Burada dikkate alınacak husus 
teşvik belgesi projenin plâna uygunluğunu ve maliyetini tesbit edebilme yönünden önemlidir. Çün
kü meselâ gümrük muafiyetinden veya yatırım indiriminden istifade edecek bir proje ile bu teşvik 

, tedbirlerinden istifade edemiyecek projelerin maliyeti başka başka olur. 
TSKB böylece projeyi tetkikata alırken ilk defa istihbaratını yapar istihbarat neticesi müteşeb

bislerin gereken sermayeyi temin edebilecekleri kanaatini verirse projeyi teknik servislerince tetki
ke alır. 

Teknik servis; maMna parkı, yerleşme yeri ve vaziyet plânı, enerji, su durumu, nakliye şartları, 
insangüeü ihtiyacı, yönünden incelemeler yapar ve bir maliyet hesabı çıkarır. 
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Maİî tahlil servisi; borç sermaye münasebetleri, teşebbüsün öz varlığı, teşebbüsün bankaya itası 
gereken teminatları, gibi ve daha birçok malî ve teknik hususları yetkili elemanlarınca inceletir ve 
tesbit eder. 

Bunlardan başka teşebbüsün ekonomik bakımdan yurt içerisindeki üretim gücü ve üretim kapa
sitesi, yurt ihtiyaçları bakımından talep tahmininin, yurt içi muhtemel fiyatları, kuruluşun üretim 
ve tüketim 'bölgelerine göre durumunu tetkik eder ve projeyim yönden değerlendirir. 

İlk tetkikler projenin kredilendirmeye lâyık olduğunu gösterilir ise, Umum Müdürlük elindeki 
dış kaynaklardan hangisini bu projeye tahsisinin imkânı bulunduğunu tesbit eder. Banka bu işi ya
panken kendisi tarafından kullanılması mümkün kredi kaynaklarından hangisi ile bu finansmanın 
yapılabileceğini kaynakların finansiörlerıi ile yaptığı gayriresmî temas ve sondajlarla öğrenir ve o 
kaynağın finansörleri ile konu üzerinde bir önmutalbakat sağlar, ki bunlar Dünya Bankası, Avrupa 
Yatırım Bankası AİD gibi kuruluşlardır. Ve uzmanları sık sık Türkiye'ye gelip gitmekte ve TSKB 
ile eldeki projeler konusunda daima temas etmektedirler. Gayıtiresmî temaslarda idare meclisierin-
den karar istihsal ettikleri takdirde şu hacımda bir projenin kredi işlemlerinin cereyan etmekte ol
duğu ve finansmanı için kendilerine sunulabileceği ihtimalini bildirirler. 

Teknik servislerce yapılan bu değerlendirmeler Genel Müdürün Başkanlık ettiği 3 Umum Müdür 
Muavini, teknik servislerin müdürleri ile bu servisleıin dışında iki servis müdüründen müteşekkil 
Kredi Komitesine intikal eder. 

Komitede değerlendirmeler enine boyuna münakaşa edilir. Sentez halinde 3 konuyu kapsayan 
bir rapor haline gelir. Ve muayyen bir taleple idare meclisine götürülür. Bu talepte mütehassısla
rın müspet ve menfi görüşleri kredi şartları, teminat şartları, faiz, vâde müteşebbisin istekleri ve 
Umum Müdürün kanaati belirtilmiş bulunmaktadır. 

Genel Müdür Kredi Komitesine riyaset etmesine rağmen oy kullanmaz. 
İdare Meclisi cereyan edecek münakaşalar sonunda lüzumu halinde ilgili mütehassısları dinle

mek suretiyle konu hakkında kararını verir. Kredilendirme teklifi mahiyetinde olan bu karar bir ta
raftan şartlı olarak müteşebbise tebliğ olunur diğer taraftan finansör müesseselere dosyaları ile 
birlikte intikal ettirilir. 

Finansör müessese Avrupa Yatırım Bankası ise, mevcut kredi anlaşması gereğince talebi resmen 
yapılması gerektiğinde sırf bu maksatla dosya Maliye Bakanlığına sevk edilir. Banka ayrıca karar 
ve dosyanın bir örneğini özel surette Avrupa Yatırım Bankasına gönderir. 

Orıma'nın müteşebbisi durumda olan Terakki Kolektif Şirketi 14 . 1 . 1969 tarihinde 39 sayılı 
teşvik bölgesini havi projıesiyle TSKB ye müracaat etmiş, 16 . 1 . 1969 tariminde bu müracaat 
Malî Tahlil Şubesince mütehassıslara havale etmiştir. Proje orman ürünlerinin sanayi »adaba 
değerlendirmesi konusunda bir yatırımı öngörmektedir. Esasen, TSKB; yurdumuzda hammadde ba
kımından büyük çapta bir orman ürünü varlığının sımayı sahada değerlendirilmesi gerektiği ve 
özel sektörün bu sahada yatıranlarınım şevkinin memleket ekonomisine büyük katkıda bulunacağı 
görüşü içleırisinde ve bu 'konuda memleketimize gelmiş yabancı uzmıanların çeşitli tavsiyeleri ile 
yurt dışımda yetiştirdikleri kendi uzmanlarımın hazırladıkları etütler ile mücehhez buEunfduğum-
dan Terakki Kolektifin öncülük ettiği projeyi tetkike değer bulmuştur. Bankaya tevdi edilen 
proje gelişen teknolojik şartlar baklanımdan proje rantabiılitesinin artırılmasını temin maks'adiyle 
müteşebbise kapasite artırılması tavsiyesinde bulunulur. 

Bu müteşebbis banka tavsiyelerini dikkate alarak ve Avrupa'da da tetkiklerde bulunarak mo
dern teknolojinin gereklerine uygun ıslah edilmiş hali ile projesini tekrar Devlet Plânlama Teşki
lâtına sunar. Devlet Plânlama Teşkilâtı; Devlet Plânlama Teşkilâtında cereyan eden muamelele
rin soruşturulması konusunda yukarda verdiğimiz izahatta amlattığnmız gibi 39 sayılı teşvik bel
gesini iptal ederek 120 sayılı belgeyi müteşebbise verir. Müteşebbisin yeni teşvik belgesini havi 
ıslah edilmiş projesi malî bakımdan malî tahlili uzmanı Turgut Albay r'ak, ekonomik yönden 
ekonomist Erbukan Şengezer ve teknik cihetten Yalçın Sebülk (Yüksek Mühendis) tarafından in
celenerek 28 . 7 . 1969 tarihlinde kredi komitesine sevk edilir. Kredi komitesi incelemeleri sonu-
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cunda İsparta'da 30 000 M3 yonga levha 3 800 M2/yıl kaplama, 156 000 adet/yıl kaplı plâk imal 
edecek'bir tesis kuralması maksadiyle teşkil edilecek anonim şirkete hariçten satımalacakları nua-
kina ve teçhizat bedeli olarak verilecek kredi miktarını 1 180 000 dolar olanak tesbit eder ve umum, 
müdürlükçe uygun görülecek kaynaktan finanse edilmesi kanaatiyle umum müdürlüğün tasvibime 
sunar. 

Faiz : Mukavele lakdedüldiği tarihteki faiz -nispeti, 
Taahhüt komisyonu : % 1 
Vâde : 2 yıl mıehil dâhil 10 yıl 
Teminat : Kurulacak fabrikamın arsa, bina, makinıa tesisat ve müştemilâtının birinci derece 

ve şurada ipoteği, 
Şartlar : 18 000 000 Tl. sermayeli bir anonim şirket kurulması, ve tesis işlemeye açıldığında 

sermayenin tamamının ödenmiş olması ve ikraz mukavelesi süresince öz varlığının 18 milyon Tl. 
sının altına düşürülmemesi, 

Hususlarını özel şart olarak tesbit ederek umum müdürlük kanaliyle ildare meclisime şunlar. 
8 . 8 . 1969 tarihinde Ferit Basmacı'inin Başkanlığımda Bülent Yazıcı, Sadi Bekter, Emim Sen-

cer, İhsan iSoyak, Emıir Yümer, Fazıl Zobu veUimmım Müdür Reşit Egeli'sniin iştirakiyle toplanan 
idare meclisi toplantı 990,3 sayılı karariyle konuyu inceler ve tasvibi hususunda ittifakla karar 
verir. 

TSKB bir taraftan şartlı olarak müteşebbise tebligatta bulunurken! diğer taraftan kredinin 
resen taılebedilmesi için dosyayı 29 . 8 . 1969 tarihinde Maliye Bakanlığına sunar. 

Bilâhara o sırada İstanbul'da tetkiklerde bulunan Avrupa Yatırım Bankası elemanlarının tel
kini ile; DM in muhtemel devalüasyonu karşısında Almanya'dan sipariş edilecek makima ve 'teç
hizat bedellerinden vâki tereffüleri karşılamak üzere TSKB 16 . 10 . 1969 tarihinde kredinin 
20 000 dolar ilâvesi ile 1 200 000 dolara çıkartılarak AYB dan talepte bulunulmasına Maliye 
Bakanlığına arz etmiştir. 

iSınali Kalkınma Bankası İdare Meclüsilnin kredi tahsisinin uygun olacağı hakkındaki kararı 
yukarıki izahattan da anlaşılacağı veçhile hemen icra kabiliyeti kazanan bir karar değildir. Leh-
tarına Avrupa Yatırım Bankasının tasvibine muallâk olması kaydiyle şartlı olarak tebliğ edil
miştir. Bu krediden müteşebbisin istifade edebilmesi de Sınai Kalkınma Bankası İdare Meclisim
de tesbit edillen şartların yerine getirilmesine bağlanmıştır. Banka cari muamelâtında diğer kredi 
taleplerinde de aynı veya benzeri şartlar konulmaktadır. Banka evvelemirde sağlanacak kredi
nin geri dönüşünün emniyetini aramaktadır. Bu sadece projemin rantabilitesi ile temin edileme
mekte her bankada olduğu gibi kredi karşılığında sağlam teminatın peşinen gösterilmesi şart 
koşulmaktadır. 

Onmaya kredi tevcihi muamelesinde, banka sağlıyacağı 'krediyi rahatça karşılayacak temina
tın gösterilmesini önşart olarak ileri sürmektedir. Bunun yanında krediyi kullanmaya ehil ve 
yatırım projesini gerçekleştirmeye muktedir bir kuruluşun teşkili ve kredinin ancak bu teşekkül 
kurulduktan sonra ve bu kuruluş adına kullanılabileceği şartı 'koşulmuştur. Bankanın vermiş 
olduğu kredi kararı bu şartlar muvacehesinde sermayesini asgari! 18 milyona yükseltecek ve 
kredi kullanım süresi zarfında özkaynağımı bu miktarın 'altına düşürmiyecek olan şirket tarafın-
dam kullamıllabilecektir, 

Bu durum üzerine; ileride kurulacak yatırım şirketi adına kredi talebimde bulunan müteşeb
bis grup bu şartları yerine getirerek krediden istifade edebilmek maksadiyle 7 . 1 . 1970 tarihin
de 500 OOO lira sermaye ile 5 kurucu ortak tarafından 250 hisseli bdlr anonim şirket kurarak 
16 . 1 . 1970 tarihinde TSKB île şartlı bir ikraz mukavelesi imzalamıştır. 

TSKB İdare Meclisinim 8 . 8 . 1969 tarih ve 3 sayılı kararı ile kurmayı düşümdükleri oramam 
ürünleri tesisleri için 1 180 000 dolarlık kredinin t'ansis edilebileceğimle dair şartlı kararı çıktık
tan sonra projenin yürütücüsü Terakki Kolektif Şirketi bu karardaki şartları yerine getirebil
mesi için gerekli teşebbüslere girişmiştir. Ancak kredi tahsisinin nihayi mercii1 TISKB olmadlğın-

T. B. M. M. (S. Sayısı : 81 e 1 nci lek) 



— 28 — 

dan bu idare meclisi kararına rağmen fünıaaısm'an kuruluşunun projeyi kabul edip kredilendire^ 
ceği henüz belli değildir. Bu itibarla müteşebbis Terakki Kolektif Şirketi İdare Meclisinin bu 
kararında belirtilen ve ileride ikraz anılaşmasında yer alması muhtemel şartları yerine getirmeye 
çalışırken diğer taraftan da proje Sınaî Kalkınma Bankasının kararı ile birlikte usulüne uygun 
bir şekilde AYB na intikali ettirilerek orada tetkik ve değerlendirilmesi devam etmiştir. 

Müteşebbis bu değerlendirmenin sonucu yani kredilemdirmenin müspet olarak neıticelenıeceği-
ne dair nihai merci mütalâasını öğrenmeden anonim şirket kuruluşu için gerekli teşebbüs ve mas
raflara haklı olarak girişmemektedir. AYB ııin proje finansmanını müspet karşıladığı anlaşılınca 
müteşebbis Terakki Kolektif Şirketi bilâhara halka açılacak gerekli sermaye miktarına varmak üze
re ilk merhale 7 . 1 . 1970 tarihinde ve yukarda kısaca belirttiğimiz üzere 500 000 Tl. sermayeli 
Orma Anonim Şirketini kendisi ve ortakları ile birlikte meydana getirmiştir. 

Müteşebbis bu arada meydana getirecekleri Anonim Şirketin gayesi, ekonomiye faydaları, ta
mamen halka açık bir kuruluş olacağı hakkında gerek İsparta Ticaret ve Sanayi Odasında yaptığı 
toplantılarda ve gerekse mahallî basın aracılığıyla ve neşrettiği broşürlerle durumu halk efkârına 
duyurmuştur. 

Halka açık Anonim Şirketlerin gerçekleşebilmesi için yetkili mercilerce tasvibedilmiş bir yatı
rım projesi ve dış finansmanının nasıl sağlanacağını başlangıçta kesinlikle bilinmesi gerekmekte
dir. Aksi halde küçük tasarruf erbabı henüz tahakkuk şansı belli o İmi yan bir kuruluşa sermaye 
yatırmakta çekingen davranmaktadır, ünşlirket niteliğinde olan 500 000 Tl. sermayeli Orma Ano
nim Şirketi 16 . 1 . 1970 tarihinde şartlı olarak ikraz anlaşmasını da imzaladıktan sonra 9 . 2 . 1970 
tarihinde idare meclisince sermayesinin 20 000 000 Tl. sına tezyidi kararını almıştır. Bu kararı 
mütaakıp artırılması kararlaştırılan sermaye için yeni ortak taahhütlerinin kabulüne başlanmış
tır. Başlangıçta büyük rağbet gören teşebbüs kısa zamanda mühim miktarda sermaye taahhüdü 
kabul etmiş olmakla beraber o talihlerde Hürriyet ve Günaydın gazetelerinde tevali eden ve kamu 
oyunu şüpheye düşüren neşriyat sebebiyle şirkete iştirak talepleri yavaşlamış müteşebbislerin de
vamlı gayretleri sonucunda bu menfi etki bertaraf edilerek Haziran ayı sonunda taaahhütler ge
rekli seviyeye varmış, şirket 27 . 6 . 1970 tarihli umumi heyetinden sermayesinin 20 0)00 000 na 
tezyidine dair statü değişikliğini geçirmiş, bu değişik Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ve 
prosedürüne göre Ticaret Bakanlığınca 1 . 7 . 1970 tarihinde tasvip görmüş, 4 . 7 . 1970 tarihinde 
İsparta Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 1970/601 esas 970/588 karar sayısı ile tasdik 
edilmiş, Ticaret Sicil Gazetesinin 9 . 7 . 197Ö günlü nüshasında yayınlanarak sermaye tezyidi 
mumalesi ikmal edilmiştir. 

Şirket umumi heyetince sermaye tezyidine karar verildiği gün tezyit ile ilgili evrakın ikmali 
için vazifelendirilen, şirketi temsile yetkili muhasebeci Adnan Çomakoğlu taahhüt edilen sermaye
nin dörtte birinin bankada bloke edildiğine dair mektubu almak üzere Ziraat Bankası İsparta Şu
besine müracaat etmiştir. İsparta Şubesi Ticaret Bakanlığına hitaben taahhüt edilen sermayenin 
1/4 ne eşit 4 875 000 Tl. lık bir değerin bankaca bloke edildiğine dair 27 . 6 . 1970 gün ve 766/2689 
sayılı mektubu vermiştir. İsparta Ziraat Bankasında yapılan tetkikatta bu mektup suretinin ev
rak arşivinde bulunmadığı tesbit edildiğinden tahkikat derinleştirilmiş başka mahallerde bulunan 
zamanın yetkilileri Banka Müdürü Necati Tatlıoğlu ve Muavin Erdoğan Güleç Ankara'ya celbedi-
lerek konu soruşturulmuştur. Bankanın verdiği bu mektubun nakit blokajı değil1 bir değer blo
kajı ifade etmekte olduğu ve bankanın buna karşılık olarak kuruculardan banka emrine tevdi 
edilmiş bonoları ile hisse taahhüt senetleri almış bulunduklarını ifade etmişlerdir. 

Anonim şirketler kuruluşlarında Ticaret Kanununun 285, 286 ncı maddeleri gereğince nakit 
sermaye taahhütlerinin 1/4 ünü bankada bloke edilmiş olması gereğine rağmen maalesef özellikle 
büyük sermayeli Anonim Şirket kuruluşlarına bu lâzımiye riayet edilemediği ve bu sebeple de bir
çok muamelelerin kanunun koymuş olduğu hükme uydurulması zarureti neticesi bu kabîl muamele
lerin " cereyan ettiği gerçeği karşısında Ticaret Bakanlığı 17 . 6 . 1960 tarihinde ve 4/94 nakıs 
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9473 sayılı Tamimiyle bankaları uyarmasına rağmen mevzuata aykırı bu kabîl muamelelerin cere
yan etmekte olduğu komisyonumuzca dinlenmiş bulunan Ticaret Bakanlığı îçticaret Genel Müdürü 
ve Şirketler Müdürünün ifadesinden anlaşılmış bulunmaktadır. 

Nakit blokajından kanunun aradığı şartlara tam olarak uymıyan ancak diğer emsali muamele
lerin tekrarı niteliğinde olan bu muamele sebebiyle şirket ortaklarının veya üçüncü şahısların bir 
zararı vâki olmadığı gibi Ticaret Kanunu ilgili- hükümle'ri gereğince de şirketin kuruluşunun 
sıhhatini haleldar etmediği anlaşılmıştır. Ziraat Bankası yetkililerinin alman ifadelerinden söz 
konusu muameleyi kanunu bu şekilde anladıkları için yaptıklarını Ticaret Bakanlığı tamimi üze
rine Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün bütün şubelerine yapmış bulunduğu 1960 senesindeki ta
mimden haberleri olmadığı çokkısa bir süre içerisinde blokajın çözüldüğünü, yapılan muamele
den bankanın bir zararının bulunmadığını bu muamele esnasında kendilerine muhatap şirket Mu
hasebecisi Adnan Çomakoğlu'nun veya her hangi bir başka kişinin bir telkin veya ısrarının bulun
madığını ifade etmişlerdir. 

Yüksek sermayeli anonim şirket kuruluşlarında zaman zaman tevessül olunan bu muamelâtın 
bankayı, üçüncü kişileri, şirket ortaklarını zarara uğratmadığını şirketin sıhhatini haleldar etme
diği sabit olmakla beraber banka yetkililerinin usulî muamelât hataları sebebiyle haklarında mer
cilerinin gerekli işlemi yapmasının yerinde olacağı sonucuna varılmıştır. Söz konusu muamele Ko
misyonumuzun görev alanına girmemekle ve muhatapla ilgisi olmamakla beraber yukarda yapı
lan tesbitin banka idari mercilerince haklarında gerekli takibatın yapıldığı tahkikat komisyonu
muzca, soruşturmamız sırasında görülmüş ve koalisyonumuza umum müdürlük yetkilileri tarafın
dan gerekli bilgi verilmiştir. 

Aynı şekilde komisyonumuzun görev ve yetkileri şümulüne dâhil olmamakla beraber bâzı sayın 
üyelerin, Orma Anonim Şirketinin sermaye tezyidi sırasında ödenmesi gerekli Damga Resmi Ver
gisinin ödenmemiş olduğu iddiaları üzerine konu ilgili mercilerden vesikaların celbi suretiyle tah
kik olunmuştur. Damga Resmi Vergisinin kanuni süresi içinde 28 , 9 . 1970 tarihinde 709.456 sa
yılı vezne makbuzuyla 135.000 Tl. olarak İsparta Vergi Dairesine yatırılmış olduğu tesbit edilmiş-. 
tir. önerge sahiplerinin komisyonumuza bilgi verirken Orma Anonim Ortaklığının 3 Ocak 1970 
te kurulmasına rağmen Ziraat Bankasından 4 000 000 liralık teminat mektubu aldıklarının 3 Ocak
ta kurulan bir şirkete bu kadar süratle kredi açdması tatbikatının Türkiye'de başka bir tatbi
katı olamıyacağıııı beyan etmeleri üzerine bu konuda yapılan soruşturmada Ziraat Bankasınca 
Orma Anonim Şirketine açılmış kredi bulunmadığı, bankanın Ankara müşterilerinden Ali Demirel 
özel Yükseliş Koleji Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu Firması kredisinden bloke edilmek 
ve Ali Demirel firması ile birlikte İsparta müşterilerinden Terakki Kolektif Şirketi ve Orma Or
man Mahsulleri Entegre Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin müşterek borçlu ve müteselsil ke
faleti sağlanmak suretiyle Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına hitaben Orma Orman Mahsulleri 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi lehine 4 000 000 liralık teminat ve kefalet mektubunun Ziraat 
Bankası Yenişehir Şubesinde 25 . 2 . 1970 tarihinde tamamen ticari ve banka muamelâtı ve usul
leri çerçevesi dairesinde normal bir şekilde bankanın muteber kredili iki müşterisinin kredi blo
kajı ve müteselsil kefaleti suretiyle verildiği tespit edilmiştir. Ayrıca Orma teşvik belgesinde teş
vik ve geliştirme fonlarından istifade hakkına sahibolmakla beraber bu konuda Ziraat Bankasın
da teşvik ve geliştirme kredisinden istifade etmediği ve bankaya müracaatta da bulunmadığı tes
pit edilmiştir. 

Sınai Kalkınma Bankasında yaptığımız incelemelerde, ortak pazar ekonomik topluluğu nez-
dindeki daimî delegeliğimizin neşretmiş bulunduğu Aralık 1969 Ocak 1970 bülteninin 64 ncü say
fasındaki Terakki Kolektif Şirketi kredilerinden 356 000 dolarlık kısmının kullanılmış olduğu hu
susu inceleme konusu yapılmıştır. AYB. ile TSKB arasındaki anlaşmaya göre AYB nin tasdik et
tiği kredilerin karşılığından TSKB ye tediyatta bulunabilmesi için tediyeden 45 gün gün önce ta
lepte bulunulması bankacılık tekniği bakımından lüzumlu şart halinde kabul edilmiştir. TSKB 
kendi iç muamelesi bakımından 45 günün hululünden bir gün evvel 356 bin doları talebetmek su
retiyle İsviçre'deki Bank SÜÎSSE'teki hesabına yatırmıştır. Bu hal her iki bankanın anlaşma çer-
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çevesi içinde tâyin ettikleri bir iç muameledir. Terakki Kolektif Şirketinin öncülüğünü yaptığı 
Orma projesine ödenmiş bir para olmadığı tesbit edilmiştir. 

Sınai Kalkınma Bankasında yapılan tetkikatta ayrıca bâzı üyelerin talebi üzerine TSKB nin 
9/13 sayılı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna noksan bilgi göndermiş bulunduğu yolundaki id
diaları da incelenmiş TSKB nm 13 sayılı Hazırlık Soruşturma Komisyonu Başkanlığınca neler 
istenmiş ise tadadi şekilde gönderildiği ayrıca keza 9/16 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonunca da neler istenmişse gönderildiği tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

SONUÇ : Sınai Kalkınma Bankasında evrak ve dosyalar üzerinde yapılan tetkikat ve ilgili
lerin bilgilerine, şahitlerin yeminli ifadelerine müracaat suretiyle vâki soruşturmamızda; 

1. Banka muamelelerinin cereyan tarzı bütün safhalariyle incelenerek : 
a) Terakki Kolektif Şirketin müteşebbisliğini yaparak dış kredi talebi ile takdim edilen proje

sinin inceleme usulünün bankaca cari her muameleye tatbik ettiği usulün aynı olduğu; 
b) Söz konusu projeye dış kredi tahsis muamelesinin bertaraf edilmiş bir başka yatırım pro

jesinin mevcudolmadığı; 
c) Kredi tahsisi yapılan kaynağın küçük sanayi ve yarım kalmış projelere aidolduğu yolun

daki iddianın varit görülmediği; 
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi 9/1.6 ve 9/13 sayılı Hazırlık Soruşturma komisyonları talep

lerinin noksansız yerine getirildiği, 
e) Uygulanan kredinin '% 4,5 faiz 30 yıl vâde 7 yıl ödemesiz süre şartları ile verildiğine dair 

iddianın gerçek olmadığı; söz konusu projeye gerçekte % 9 faiz, 2 yıl ödemesiz süre şartı ile, 8 
yıl vâde ile kredinin verilmediği, 

f) Kredi sermaye nisbetleri bakımından emsaline raslanmamış bir şekilde açıldığı iddiasının; 
tamamen yanlış hesap ve bilgilere dayandığı; gerçeğin emsal muamelelerde olduğu gibi hattâ ille 
de bir mukayese yapmak icabederse daha da küçük bir nisbette ve normal ölçüler içerisinde bu
lunduğu yanlışlığın yatırımı gerçekleştirecek şirket ile yatırıma teşebbüs eden şirket veya müte
şebbisin ve bunların sermayelerinin birbirinden tefrik edilememiş olmasından ileri geldiği; 

g) Malî raporun ekleri arasında bulunan müteşebbislerle ilgili istihbarat notunun arasında 
kimliklerinin ayrı ayrı tebarüz ettirilmesinin bankaların normal bir muamelesi olduğu da emsalle
rinin de bulunduğu; 

h) Ortak Pazar delegeliğimizin Aralık 1969, Ocak 1970 bülteninde neşredilmiş bulunan 356 000 
dolarlık kredi kullandırma iddiasının lehtar ile ilgisi bulunmadığı bu iddianın bir yanlış anlayış
tan doğduğu; 

Tesbit edilmiştir. 
Sınai Kalkınma Bankasında cereyan eden bütün muamelelerde usul dışı kanuna aykırı, emsa

linden farklı her hangi bir muameleye raslanmamıştır. 

2. Muamelâtın Başbakanla ilgisi konusu incelenerek : 
a) TSKB nin özel hukuk hükümlerine tabi bir A. Ş. olması nedeniyle muamelelerinden hiçbi

risinin Başbakanla ilgili bir karar ve tasarrufu gerektirmediği, 
b) Başbakanın bu kredi muamelesiyle ilgilendiğini belirtir her hangi bir vesikanın mevcudol 

madiği, 
c) Bankada bu muameleyi yürütenlerin alman yeminli ifadelerinde Başbakandan şifahi tali

mat veya telkin veya ima yoluyle her hangi bir ilgi emaresine muhatabolmadıkları, 
d) Başbakanla görev ve yetki yönünden hukukî bir münasebet bulunmadığı gibi, muamelenin 

tekemmülünde Başbakanın icrai veya ihmali herhangi bir fiilinin de söz konusu olmadığı ve as
lında illiyetin de mevcut bulunmadığı; 

Hususları muvacehesinde Başbakanla ilgili olacak Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesinin 
aradığı unsurlardan hiçbirisinin mevcudolmadığı sonucuna varılmıştır. 
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Maliye Bakanlığında cereyan eden muameleler 
Memleketin iç ve dış borçlanma politikasını yürütmekle görevli bulunan Maliye Bakanlığının 

dış krediler münasebetiyle yukarda verdiğimiz izahattan da anlaşılacağı veçhile buradaki fonk
siyonun genel kredi anlaşmalarını yapmak ve bunların tatbikatında sistem tesis etmekten ibaret 
olduğu görülmektedir. 

Bakanlık kaynağını AYB teşkil eden kredilendirme .muamelelerinde, AYB sine TSKB since 
gönderilen istemlerin limit içinde olup 'olmadığını inceler. Başkaca 'bir tetkikat yapmaksızın resmî 
talepte ıbulunmak üzere dosyayı Dışişleri Bakanlığına intikal ettirir. 

Ancak '2 Şubat 1967 tarihine kadar özel sektör projeleri TiSKB kanalı ile değerlendirilerek 
AYB ye intikal ettirilmekte ve her münferit proje için bir kredi temin edilmekte idi. 1966 yılında 
başlamış olan ve tuıtarı 7 410 000 HB. ni bulıan bu 9proje münferidolarak ele alınmış; bunlar için 
her seferinde Hükümetimizle AYB arasında bir finansman mukavelesi uygulama protokolü imza 
edilmiş, bundan sonra Maliye Bakanlığı ile TSKB arasında bu kredilerin TSKB ye devri için bir 
devir anlaşması yapılmış ve en son olarak da TSKB ile nihai kullanıcı arasında mukavele aktedil-
mıştır. 

Ancak AYB ile Hükümetimiz arasında her seferinde finansman mukavelesi imzalanması, imza 
yetkisi kararnamesi çıkarılması, hukukî mütalâa istihsali, anlaşma imzalandıktan sonra onay ka
rarnamesinin alınması, anlaşma metinlerinin Resmî Gazetede yayınlanması, gibi fazla zaman kay
bına selbelbolan formaliteler yalnız 9 projeye uygulanmış, sonra hu tatbikattan vazgeçilerek glo
bal kredi tatbiki usulüne gidilmiştir. 

2 Şubat 1967 den itibaren, yukarda işaret ettiğimiz gibi Maliye Bakanlığı sadece bu projelerin 
gerektirdiği dış finansmanın kredi limiti içinde kalıp kalmadığını teslbit eder ve DPT nin teşvik 
belgesini havi ise projeyi AYB den A.E.T nezdindeki daimî delegeliğimiz kanalı ile resmen finans
man talebinde bulunulmak üzere Dışişleri Bakanlığına 'gönderilir. 

Tahkik konumuzda da bu son prosedüre göre Terakki Kolektif Şirketinin müteşebbisliğini 
yaptığı proje 29 . 8 . 1969 gününde TSKB tarafından Maliye Bakanlığına sunulmuş, Bakanlık 
kalıtlarında 2 . 9 . 1969 da muamele görerek 5 . 9 . 1969 tarihinde 43863 sayı ile Haizine Genel Mü
dürü Zeki Toker imzasıyle 1 180 000 H. B. tutarında bir kredinin resmen talebi yapılmak üzere 
Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 

Bilâhara, TSKB nin bu krediye ilişkin olarak 16 . 10 . 1969 tarihinde, DM m revalüesi nede
niyle kredinin 20 0O0 H. B. artırılması 'görüşü uygun görülerek 23 . 10 . 1969 gününde aynı prosü-
düre göre Dışişleri Bakanlığına yazılmıştır. 

Kredi anlaşmasında kabul edilen usule >göre Maliye Bakanlığınca yapılması gerekli muamele 
bir Hükümet kararı niteliğinde olmadığı için Başbakanın imzasını gerektirmediği gibi bilgisine de 
sunulmaktadır. Ayrıca tamamen usulî bir işlem olduğundan Maliye Bakanının veya müsteşar ve 
hattâ Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterinin de 'onayını gerektirmemektedir. 
Hazine Genel Müdürlüğü içinde ikmal edilip Bakanlık yetkililerince «Postacılık» niteliğinde ifa
de edilen bir muamele olduğu tesbit edilmiştir. 

Bakanlıkta cereyan eden .muameleler dosya tetkikatı ve ilgililerin ifadelerine müracaat suretiyle 
yapılan soruşturma sonucunda kanunlara, mevzuata aykırı ve usulsüz her hangi bir işleme rastlan
madığı cihetle muamele tâyinini gerektirir bir hal görülememiştir. 

Dışişleri Bakanlığında cereyan eden muameleler < 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına dış münasebetleri tedvire ve yabancı merciler nezdinde 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin taleplerini takip ve neticelendirmeye, kuruluş kanunu greeğin-
ee, Dışişleri Bakanlığı görevlidir. 

Bakanlıkça AYB den vâki olacak kredi talepleri A.E.T. nezdindeki daimî temsilciliğimiz eliyle 
yürütülmektedir. 

Kredi muamelâtı, intacına kadar Bakanlıkça gizli tutulduğundan A.E.T. ile muhaberatını şifre 
ile (Kripto) yapma teamülü tesis edilmiştir. Ve Bakanlık bütün kredi işlerine özel bir önem ver-
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eliğinden dış temsilciliklerimizle olan muamelâtını şifre muhaberatı ile tedvir etmektedir. Ancak 
Bakanlığın şirfe muhaberatı büyük hacım tuttuğundan önem verilen bu işlemlerin yürütülmesi 
muamelâtı acele ve yıldırım şifreler keşidesini gerektirmektedir. Acele ve yıldırım şifrenin önemi 
gerek alınmasında ve gerek keşidesinde diğer şifre muhaberatına takaddüm etmesi hasebiyledir. 

Nitekim 5 , 9 . 19109 .tarifli ve 43863 sayılı Maliye Bakanlığı yazısı da A. E, T. neodimdeki Tür
kiye Daimî Delegeliğime !8 .Eylül tarihli bir şifre ile intikal ettirilmiştir. 

Ayrıca 9 Eylül 1CI99 tarih ve (1)6*8 sayılı yazı ile de raporu muhtevi dosya -aynı delegeliğe (gön
derilmiştir. 

İM . 1 . îl<9'6i3 tarihli 7,ö milyon H. B. lik kredi limitli finansman mukavelesinin son tediye 'ta
rihi '30 . I1IJJ . 1909 a kadar uzatılmış ve bir daha da uzatılmasının mümkün olamıyaıcağı derpiş 
edilmiş olduğu da dikkate 'alınarak muameleler 'tesri edilmiştir. 

A. E. T. nezdindelkj daimî delegeliğimiz 212 . '9 . 1SISI9- tarih ve 358 sayılı pfresiyle T. ,S. K. B. 
finansmanı için AYB. den 1 180 000 HB. lik kredi talebinde bulunduğunu Müezizinoğlu imzasıyle 
bildirmiştir. Ayrıca Maliye Bakanlığının 23 < »10 . H9Ö9 tarih ve 52702 sayılı yazısı ile Alman 
markımın relvalüesi dolayısiyle kredide 20 000 HB. lik Ibir artış talebedilmiştir. 

Bu • münasebetle Dışişleri Bakanlığı 27 Ekim 1119(69 da daimî delegeliğe, 
«Bilindiği gibi, Terakki Kolektif Şirketinin İsparta'da yonga levha, kaplama ve kaplı plâk imal 

edecek 'bir fabrika tesisi'min 1 180 0O0 HB. lik duş .finansman ihtiyacının AYB. tarafından kaırşı-
lanıması için resmen kredi talebinde bulunulmuş idi. Maliye Bakanlığından (bu kere (bildirildiğine 
göre Alman Markının revalüesi nazan itibara alıımak suretiyle Terakki Kolektif Şirketi için ,ta-
Idbolunıan Ibu kredinin 1 200 000 HB. ne çıkarılması uygun görülmüştür. Bankadan resmen kredi 
talebinde bulunularak neticenin çok acele duyurulmasını' rica ederim.» 

ifadeli şifreyi göndermiştir. 
Daimî delegelik 219 . 10 . .1(9169 tarihli cevaibiyle, banka nezdinde resmen t al ept-e Ibulunduğunu 

'bildirmiş ve '5 . 111 . 18169 tarihli şifresi ile de, 
«Bugün AYB. den ahman bilgiye göre, dün toplanan ıbanka idare konseyince 4!50 000 HB. lik 

I^ÎPAŞ III ve 1 200 000 HB. lik Terakki Limited .projeleri tasvibedilmiş ve küçük projelerin fi
nansmanı iç i ı öngörülen 3 000 000 HB. lik limitin S 766 8139 HB. ye çıkarılmak suretiyle geriye 
kalan Atlas, Elektro'porselen, Demirci Konserve, Haymak, ve yeni konitrplâık projeleriyle Aksan 
ve Akrilik tevsi projelerine hu limit içinde 30 . 6 . 1970 tarihine kadar ıfinanSc edilmeleri kabul 
olunmuştur.» Beyanı Hariciye Bakanlığına gelmiştir. 

Bu kripto 7 . 11 . 1909 da gelmiş. Birkaç kredi hakkında AYB. îdare .Heyetiuin, aldığı bu ka
ran hele 13 000 000 luk bir kredinin 786 3319 HB. artırılmış olduğu haberini Maliye Bakanlığınca 
biran önce bilinmesi zorunluluğunu duyan Dışişleri Bakanlığı ilgili servisi Maliye Bakanlığına ya
zılan 112 . ılı'll . 19109 tarilh ive 3MB sayılı bu tezkereye çok ivedi ikaydım ko'yimuş 'bulunmaktadır. 

Dışişleri Bakanlığında yapılan soruşturma sırasında Bakanlıkça tahkikat komisyonuna gönde
rilen evraklar anasında mevcut (bulunan ve Hazırlık Soruşturma Komisyonu raporuna mulhaleıfette 
Ib ulunan sayın üyelerden bâzılarının üzerinde durulmasını arzu ettikleri imzasız not fhakkmda da 
inceleme yapılmıştır. 

Bu notun dosyayı tetkik edecek Hariciye Bakanlığı yetkilileri için; Hariciye Bakanlığında 
vazifeli personeli sık sık 'görev değiştirdikleri dikkat nazara alınarak yeniden tetkik edecek me
murlara yardımcı, olmak üzere hazırlanmış bir servis notu olduğu ilgililerin Ib ey anlarından anlaşıl
mıştır. 

ilgililerin; konunun Dışişleri Bakanlığına taallûk eden safhasında eski Başbakandan her han
gi bir şekilde emir, telkin, ima yollu bir talimat almadıkları bizzat ifadeleriyle tesbit edilmiştir. 

ıMuamelelerin bütün safhalarında bakanlığın kendi usulleri 'çerçevesinde 'cereyan ettiği; ve em
salleri de tesbit edilmek suretiyle kanunlara, mevzuata mugayir (bir tatbikata Taşlanmadığı; nııı-
fhaiberatm. şifre ve acele olarak cereyan etmesi halinin bütün emsali muamelelerde bulunduğu; ilâ
veten 7,5 ımilyon HB. lik kredi anlaşmasının 30 . İKİ . 19109 tarihinde bir daiha temdidine imikân 
olmıyacak şekilde sona ereceği de dikkate alındığı (görülmüş; ortada ıher hangi bir mevzuat ihlâli 
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teslbiıt edilmemiş; ayrıca ilgililerin Başbakandan 'şifa'hi bir talimat, (telkin ima yollu herhangi ıbir 
emareye muhataboMadıkiLarı kendi beyanları ile teısbit edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığında cereyan, eden muamelenin Maliye Bakanlığındaki emsali gibi usulî ibir 
işlem olduğu Bakanlık mucip ve kararına iktiran etmiyen nitelikte bulunduğu teslbit olunmuş
tur. 

AYB'de cereyan eden muameleler 
Projelerin AYİB «e fcreıdilendirme muameleleri TSKB, Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlı

ğındaki muamelelerin inceltMimesi sırasında izah edilmiştir. 
önerge sahiplerinin gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Hazırlık Buruşturma Kurulu raporu

nun müzakereleri sırasında, gerekse Soruşturma Komisyonumuza (bilgi verdikleri sırada; Terakki 
Kolektif Şirketi Orma projesinin intacı muamelelerinin Avrupa umumi efkârımda işigal ettiği 
ve Alman Milletvekili M. Faller'in, Avrupa Parlâmentosunun Türkiye ile Ortaklık Komisyonu 
toplantısında AYİB tarafından verilen »bu kredi üzerine -soru 'sorduğunu işaret ötmeleri üzerine, 
keyfiyet hu yönden de incelemelerimiz arasına, alınmıştır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdindeM Türkiye Daimî delegeliğimizin 28 . 10 . 1971 tarih 
ve ia2Q/4Ö6 sayılı yazısı ile Dilsizleri Bakanlığımıza 'gönderilen <6 . HO . 1*9170 tarih ve OförT-612350 
K811CI1I2-J3I8İ2 sayılı yazıda aynen «Avrupa Parlâmentosu Sekrotaryası ve Topluluklar Karna 
Parlâmento Komisyonuna katılan Avrupalı üyelerin kendi aralarında, dün,, Strazlburg^da yaptık
ları toplantıda, Komisyon temsilcisi M., Andresen, Alman Milletvekili M. Faller'in Terakki Ko
lektif iŞiriketinin Orma. projesi ile ilgili sorusunu cevaplandırmıışitır. Komisyon sözcüsünün Avru
pa Yatırım Bankasından aldığı bilgilere dayananak verdiğini belirttiği hu cevapta, Orma proje
sinin Ibanka tarafından finansmanı sırasında, ne riayeti gerekli 'süreler ve 'n*e de kredi miktarı foa.-
kımından bir usulsüzlüğün yapılmadığını açıkladığı öğrenilmiştir. 

Yine aynı kaynakların Ibildirdiklerine naızaran, (bu cevaptan sonra hıâzı parlömanıterlerin 
Orma idare meclisinde görev alanların isimleriai sormaları üzerine, komisyon ıtemısilcisi, İdare 
Meclisi üyelerinin isimlerini bilmediğini ve ibunun topluluk 'bakımından hir iötıemi olmadığını, 
zira, AYİB nin kredilerinin, sunulan projelerle ilgili kişilere göre değil, bizzat projenin özellik
leri ve raritahilitesi ıgiibi objektif kıstaslara isitinaden tahsis ettiğini ifade etmiştir. 

ıllgililer, hu müzakerelerden sonra meselenin kapanmış addolunduğunu söylemişlerdir» de
nilmekte (bulunduğu teslbit olunmuştur. 

Böylece Avrupa l ratırım Bankasında yapılan muameleler hakkında yetkili murakabe organı
nın kanaati da teslbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle AYB ce projenin kredilendirilme: inde; yapılan tahsis muamelesinde riayeti ge
rekli sürelere de uyulduğu kredi miktarı hakkında hir usulsüzlüğün olmadığı, tahsisia projenin 
özellikleri ve rantabilitesi dikkate alınarak objektif kıstaslara göYe yapıldığı sonucuna varıl
mıştır. 

özel Yükseliş Kolejine tanınan yatırımı in dirimi konusunda soruşturımıa safahattı ve neti
cesi : 

Komisyonumuzun tetkik konusunun ikincisi Özel Yükseliş Kolej'iınlkı yülklsek kilsimi 
yatırımları i'çin 'tanıman yatınım1 indirim i rnnı amelesinin ikinci Beş Yıllık Kallkınma Plânı 
ve yıllık programlıara uygun olmadığı, ımuaane1 endin usulsüz ve yolsuz bulunduğu, zama
nım Başbakanınım bu yolsuz muameleden sioıru'mlu 'bulunduğu 'MdiaiLarının tetkikinden ibaret
tir, 

Konu Komisyonumuzca Devret Plânlatma Teşkilâtı ve Maliye Bakanlığında dosya ve evrak 
üzerinde tetkik ve tahkik olunmuş ayrıca., ilgili ve yetkili kişileri yeminli olarak şabilt sı
fatı ile dinlenmiş, top]aman yazılı ve ı̂ özlü delililerin tamamı değerlendirilmiştir. 

1. Geneli izahlar : 
a) ; Yatınımindirclmi incidir? 
Yatınım inıdiriımi, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine kanunda gösteriHen belli şart

ların .tahakkuku halinde uygulanan bir vergi kolaylığıdır. Bu ısıayede mükellefin vergiye 
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tabi matrakındau ilerde kesaplaıma tarzı gösterilecek belli bir aııiikıta.r teaızil . olunur. 
Yan/i matraktan tenzil olıınaaı bu miktarın vergisi alınimaız. Ga-yelsi, belli cakalarda yatırım 
yabanı müteşekkisl'eri 'teşvik ve yeni yatırını! kaynaklarının tera-küm etvmcisliditr. Gelir ve 
Kuramlar Yergisine tabi bütün mükellefler hakkında uygulanır. Sadece özel' sektördeki ya
tı rumfeııya1 değil, kamumun göıstei'tl'iği konularda. yatınım yapan özel, ikamın ayıranı yapıi'malk-
sTzııı bütün yatırınıcılara uygulanır. 

ib)' Yajtıriira iindii'İnıi'.nııü'eöseseısi'n'ilıı tesisi : 
1901 AnayalsaısınMi kabulü ile, kalkınmanın bir plâna uyularak gerçefkleştirileeeği ka-

bul olumımuştıur. Bu Anayasa cimri gereğince kazıruanau Bilinci Beş Yıllık Kalkın/ma 
Plânı 196!.°) - 1967 ide verelerini Ikap'samraık üzere 1 . 1 . 19Ö3 tarikinde uygulamaya başkınnnş-
tır. Raporum birinci bölümünde, Anayasanın karma ekomoımi düzeni, 'kalkınana ve özel t eşek -
büis haktkındalki kükümteLii mtıvacckesinde I3i rl'ıi'ei Beş Yıllık Kallkınma Plânımda! ve onu ta* 
kilken İkinci Beş Yıllık Kallkııuma Plânlında ekonomik faaliyetim özellikle yatırımları .geliş
tirmek için 'bir dfei tedbirler aılınimış ve Biırinei Beş "Yılltlv Plânlımın uygulamımaiya başladığı 
196o yılından! itibaren yürürlüğe konmaya başkiinımııçltır. Yatırımları teşjvük maksadını taşıyan 
yatınım indirimi mıüeLsıselseslnde Ibu tedbirlerden b iri olup 28 . 2 . 1963 terli ve 202 sayılı Kanun
la, 193 sayılı Kamunu tadil edilerek gctirilmııiştir. Yatımım indiriminim ihdalsı Birinci Beş Yıllık • 
Kallkımma Plânımın ilk yılına, rastlar. 

e) Mukitelif devrelerde yatırıim indirimi uygulaımaısı. 
Yatırımı indiririmi Gelir Yengisi Kamunuina. yapılamı bir ilâve ile .getirilmiş bir im alî teş-

v'lk tedbiridir. Vergi ile ilgilidir. Bu itibarla icrası Maliye Bakanlığında cer-ey an etmek-
teıdir. Ancalk, ilerde Itaifeil'en belirtileceği gd'bi, fcltüffade iımlkânınıın ımeveudolup olmadığının, 
yatırımım pSâna uygunluğu yömünde'n, tctsıbitd lialkıimınidan Devlet Plânlaima Teşkilatının 
olumlu mütalâasınla ihtiyaç gösteren bir muaımeledir. 

Yaitırıım İndirimi!;ideni istifade eltmck isteyen mıüteşekkis 202 sayılı Kanunun yürürlüğe 
gıirmelsindeuı itilbaren, yetkili ımerellere yatırımı ile ilgili bir proje takdim1 etmek zorunda
dır. Bu proje taısıvibedilip yatırım! indirimin iden istifadesi uıygum' görüldüğü talkdirde uy
gulatma ısafhaisı tamlamıen veı-gi mevzuattın.] cil gilenidivmı •bir konu oılup 'mükellefle, Maliye 
.Baikanlığı araısınıda cereyan etlnudkltedir. 

Yatırımı indirimi ile ilgili ımuaımekıfın intacında, mualmeleleriln yürütül'me'sıi baktınrıudan 
ilki ayrı 'd'eivre görülknelktedir. 

Birinci Devre : 28 . 7 . J 9(Î7 tarih ve 93'3 sayıılı Kamumda öneıeild uygul'alma dönemidir. 
Bu dömleımde, yatırımcı, yatıran, indiriminden istifade taleplerini, projelerilni ve f'imansîminn he
saplarını da ekleyerek Maliye Bakanlığı Gelirler Genle! Müdürlüğüme yapıoıaiktadır. Bu mer
ci, söz konusu talebi tetkik edip değerlendirinelklbe, bil akara 20(2 sayılı Kanunla, getirileni 
e!k ımadıde 2 nim, 2, '3, 4, 5 nci ıbentleriine göre değerlendliıtmek ve mütalâasını bildi1:"!!ek üzere 
Devlet Plânlama Teşkilatına güiiMerîmeiklteıdir. Devlet Plânlama Teşikilâtı tetiklikleri neti!ceisin<-
de «lyattrmn injdilriminıd'eın istifade edebilir» şeklinde ımıütaılâada 'buılunuıi'sa yatıi'iimlcıyaı yaltı-
rıımı inidirimıind'en isıtilfadeisıi imülmlküü olduğu bildirilfmıelkteıdir. Bu 'mülsaaıdeniın iistihsaıllinıden son.-
radı,r ki, indirim' vergi ımatraılıı/na uyıgulanaJbil.meıktedir. • Devlet Plânlanna! Teşldlâtınfıın mıü-
t'alâaisı ımeefil okluğu /taikdirde yatınım! inidiriım.ilnden! istifade mlüımjküln değildir. 

Yaıtırnn! inldiııiıminden istifade eideJbilmek içim yatırıımııın. ıgcrçelkleşmeisi gei'elkıliıdir. An'caık, 
yatıırıinı iınıdiiriımiınd'enı lisjtifa'denin ımlüımtküın olup oilmaldığının tesibiti için yatınınım gerçekleş-
miiış değıil lıatltâ başlaımış olmıası daki şarit değildir. Bn safha belge safkalsıdır. Belge' saf
hasında değerlendirilen yatınım, projeisi ve: tasavvurudur. Beliğe isafkalsı ile, inıdirimi ııy-
gulama ısıakalanı bii'birinıden aynıdır-. Hâttâ bir teşvilk t,edkiri olarak gerçekten yatırını 
''kararlarına tesir e'debilımıesi daha) yatınım başlamadan indirimden.1 istifaıdenin müimküni okıp 
oTm/adığiinm bilinmesini gerefktinmektedir. Kaldı ki, 2Ö2 sayılı Kamunla' getirilen 'Ek 4'aı.cii 
madde gereğince yatınım indliriminik fiilen uygulaınımaısii da yatırımla ilgili değerlerini kilânço 
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«Hatifine girdiği yıl başlamaktadır. Yatırımla iflgilî değerlerin çoğu birbiiırimi talkibedem 
bînfcaiç yıl Sicimde bilânejo aıkMırre giıımJektediir. İlk uygulamanın yapıılabülmıieisi için de 
yatırım limdiri'mi1 bdlgesi .almış ollmiaik gerek'mıeikjtedlir. Ydkisa yatıranı' ikmal edildikten slonra 
İndirim belgesi alonak için talep vâki olursa önceki yıllar alktifile^miş odlara yatınım değerleri hak
kımda imiclirimlden istifade miüimiküfiT (değildir. B u itibiarla 'hazınluk Kotoıisıyonu raporuma muuiha-
lefet şerhi veren' ül.velerin ileriye sürdükleri yatırunun gerçeikleş/mle şartı amıoak indirimden 
fiilen istifade için vâlkı (taleplerde bu şartım aır'aaıımiajşı Kamuma, teşvik ıtedlbirleTİndnj gaye ve ıma-
hiyefâne uygun oılımiadığmdan mıeısınleıttem nıa'bruınl'dur. 

İkinci devre : Bu dönem 933 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlıyan devredir. Bu 
devrede, müteşebbis yatırım indirimi müracaatlarını projesi ile 'birlikte Devlet Plânlama Teşkilâ
tına yapmaktadır. 933 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince yatırını indirimibelgesi verme yet
kisi yatırımları ve ihracatı geliştirme ve teşvik bürosuna aittir. Mezkûr büro, müracaatları ve eki 
proje ve finansman hesaplarını inceler. Bu incelemeyi 202 sayılı Kanunla efelenen ek 2 ne i madde 
uyarınca yapar. Büro Devlet Plânlama- Teşkilâtına bağlı olduğu için artık plâna uygunluk mütalâ
asını almak için evvelce Maliye Bakanlığınca uygulanan usule ihtiyaç yoktur. Büro gerektiğinde 
Plânlama Teşkilâtının diğer dairelerinin de yatırımımı incelemeleri sırasında sağlar. 

Büroya intikal eden bu müracaat ilgili seksiyon uzmanlarına tetkik ettirilir. Tetkik neticelerim
de 202 sayılı Kanunun aradığı şartların mevcudolup olmadığı ve plâna uygunluğuna dair uzman 
mütalâası bir raporda belirtilir. Şube Müdürü veya Daire Başkanı rapordaki eksik veya yanlışları 
belirtir, gerektiğinde muhtelif kademede istişarii toplantılar yapılarak müraeat hakkında dairenin 
görüşü tesfbit edilir. Bu görüş olumlu ise belgeye bağlanır. Olumsuz ise müracaat reddolunur. (Ya
tırım indirimi taleplerinin tetkiki usulüne dair Teşvik ve Uygulama Dairesinde yapılan tetkikat 
ve ilgililerim 17 numaralı oturum zabıtlarında 1 - 46 sayfalarda verdikleri' ifadeler cari ve normal 
usulün böyle olduğunu ortaya koymuştur.) Uzman mütalâalarına havi raporlar Dairenin nihai gö
rüşünün hazırlanmasında yardımcı istişari vesikalar dır. 

Muhtelif kademelerde yapılan tetkikat neticesinde olumlu görülüp belgeye bağlanan yatırım 
projeleridir. Devlet Plânlama Teşkilâtı Teşvik ve Uygulama Dairesinin görevi 'burada bitmektedir. 
Bundan sonra /ücranın uygulayıcı Bakanlığın görevi başlamaktadır. Teşvik ve Uygulama Dairesi 
yatırım indirimi belgesi vermekte, belgede gösterilen şartlarda icra edilecek bir yatırım projesinin 
indirimden, istifadeye müstehak olduğunu ifade etmektedir. Yoksa Maliye Bakanlığının yerine ge
çerek bizzat uygulamayı yapmamaktadır. 

Belge alan yatırımcı, yatırımla ilgili değerler bilanço aktifime girmeye başlayınca indirim uygu
laması yapılacaktır. Bu safhada Maliye Bakanlığı yatırımın'belgeye uygun şartlarda yapılıp yapıl
madığını araştırmakta; şartlara uygun 'değilse yatırım indirimini uygulamamaktadır. 

Ayrıca yatırım indirimli, yatırımda kullanılan öz kaynak üzerinden hesaplandığından Maliye Ba
kanlığı öz kaynağın yatırımda ne miktar kullanıldığını araştırmak durumundadır. Burada yatırım
la, öz kaynak ve öz kaynakla indirimin ilişiklerine temas etmek gerekmektedir. Çünkü yatırım mik
tarını veya öz kaynak miktarını, yatırım indirimi tatMikatmda indirilen vergi miktarı olarak anla
yan ve buna göre birtakım iddialar ileri sürenler vardır. Bir misalle konu daha iyi belirecektir. 
Hiçbir müteşebbis yatırımın tamamını, özellikle büyük yatırımlarda, öz kaynaktan ikmal edeme
mektedir. Yatırımın finansmanında öz kaynak ve yabancı kaynak yani kredi bulunmaktadır. Proje
nin ranta'biılitesi, kredi imkânları ve teşebbüsün ciddiyeti bakımından, proje değerlendirmesi yapan, 
•belge veren veya kredi veren kuruluşlar asgari bir öz kaynak mevcudiyetini -aramaktadırlar. Yatı
rım indiriminin sadece öz kaynağa tatbik edilişi de mevcut tasarrufları nıoMlize etmek, öz kay
nak kullanımını cazip kılarak mümkün olduğu kadar fazla öz kaynağı yatırımlara çekmek içindir. 
Sermaye kredi nispetinde tatbikatta yatırım tutarını asgari % 40 mm öz kaynaktan karşılanmış ol
ması genellikle aranmaktadır. Özelliği ve önceliği olan "birtakım yatırımlarda, veya geri kalmış böl
gelerde yapılan yatırımlarda bu nisbetin daha düşük olabileceği kabul edilmektedir. Yatırım tu
tarı 2 milyon olan bir projenin % 50 öz kaynak : 50 kredi ile gerçekleştirildiği kabul edilince yatı-
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ıını indiriminden istifadesi şöyle hesaplanacaktır. 2 milyonluk yatırım tutarı içinde öz kaynak 1 
milyon Tl. dır. Yatırını indirimi nisbeti % 30 ise milyonun % 30 u yani 300 000 Ti. teşebbüs kâra 
geçtiği zaman vergi matrahından düşülecektir. Bu tenzil vergiden değil matrahdandır. Şayet müte
şebbis % 50 nisbetinde vergiye tabi ise, bu 300 000 Tl. lık matraha isabet eden vergi 150 000 Tl..ola
caktır. İşte yatırımcının istifade ettiği budur. Alınmayan vergi 150 000 Tl. dır. 13u hesap tarzına 
göre yatırımda kullanılan öz kaynak arttıkça vergide tenzil edilmiş olan miktar da artmaktadır. 
Kullanılan öz kaynağım % 30 kadar vergi zayii olduğu iddiası gerçeklere uygun değildir'. 

2. Yatırım indiriminin uygulanması şartları. 
Yatırım indiriminin uygulama şartları 202 sayılı Kanunla getirilen ek 2 ııei maddede topluca 

gösterilmiştir. Bu şartlar aşağıya alınmıştır: 
1. İndirimin uygulanacağı ticari ve zirai kazanç esasına göre tesbit edilmiş olmalıdır. 
2. Yapılan yatırım Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırladığı Kalkınma Plânlarına uygun bulun

malıdır. 
3. Yatırımlar istihsali genişletmeye, prodüktiviteyi artırmaya, ihracatı geliştirmeye, mahsul ve 

mamullerin kalitesini ıslaha,, kültür seviyesini yükseltmeye, iltaıî ve teknik araştırmalara, galışma 
güvenliğini sağlamaya, yabancı turist celbini temine matuf olmak üzere, bina (Personel lojmanları 
dışındaki meskenler hariç.) makina, tesisat, teçhizat taşıma vasıtası ve benzeri aktif değerlerin te
dariki ve kuruluşu ile ilgili olmalıdır. Arazi tedariki ve yedek parça temini ile ilgili1 yatırımlar bu 
fıkra şümulüne girmez. Ziraatte kullanılacak kimyevi gübre ve ilâç tedamki fıkraya dâhildir. 

4. Yapılan yatırım en az 250 bin lira (Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırladığı bölge kalkınma 
plânının şümulüne giren yatırımlarla memleket ekonomisi bakımından ıayrı bir önem ve özellik arz 
ettiği Yüksek Plânlama Kurulu tarafından kabul edilen faaliyet kollarında 125 bin ve genel olarak 

"ziraatteki yatırımlarda 50 bin lira) olmalıdır. 
5. Yatırüma ait plânlara, projelere ve finansman hesaplarına ve projemin tahakkuku için derpiş 

olunan müddete ait hususlar Devlet Plânlama Teşkilâtının mütalâası esas alınmak suretiyle Maliye 
Bakanlığınca tetkik ve yukarıda sözü edilen diğer şartların mevcudiyeti tasdik edilmiş bulunmalı
dır. 

Te-tikik ve tasdik süresi Devlet Plânlama Teşkilâtımda iki ayı ve Maliye Bakanlığında bir ayı 
geçemez. 

İhtiyaç ve sarfı, mahallin en büyük «nail memuru ve ziraat teşkilâtı tarafından taddik edilmek 
şartiyle ziraatte kullanılacak kimyevi gübre ve ilâç ile ilgili yatırımlarda bu bemltte sözü eldilen 
mercilere müracaata lüzum yoktur. 

Bu maddenin 3 numaralı bendinde sıözü eldilen aktif değerlerin yeni olması bu değerlerin ımem-
İdket içinide kullanılmamış bulunmasını ifade eder. 

Kanun bu maddesi ile yatırım indiriminden istifade şartlarını tafsilâtı ile saymış bulunmakta
dır. Buna göre 2, ;3 ve 3 ncü bentlerindeki şartları topluca yerine getiren yatırımlar yatırım indi
riminden istifade edebilecekleridir. 2 nci bent uyarınca sadece Kalkınana Plânına uygun olan ya
tırımlar, şayet 4 ncü Ibenittefci büyüklük şartını haiz (değilse ve 3 nelü bentte zikredilen kıonu ve 
gayede yapılmamakta ise yatırım indiriminden istifadeleri mümkün değildir. Aynı sekilide '3 ncü 
bentte zikredilen konu ve gayelerde olmakla ve 4 ncü bentte belirtilen asgari büyüklük ölçüleri
nin çjok üstünde bulunmakla beraber Kalkmtma Plânına uygun olmıyan yatıramlar indirimden is
tifade edemezler. 

Yatırımın plâna uygun olup olmadığının tesbitinde tek yetkili merci Devlet Plânlama Teşkilâ
tlıdır. Plâna uygun olup olmadığını tesbit faaliyeti bir ayrı ihtisas 'konusudur. Ayrıca Devlet Plân
lama Teşkilâtından başka bir kuruluş bu mütalâayı vermeye hukuken de yetkili değildir. Yuka
rıya aynen aldığımız maJdldenin 5 nci bendi bu hususu açıkça belirtmekte, Devlet Plânlama Teş
kilâtınca nelerin ne süre içinde tetkik edileceğini hükme bağlanmakta ve Devlet Plânlama Teşki
lâtı mütalâasının esas alınacağını ifade etmektedir. Bu itibarla, vergi incelemesi yapan bir hesap 
uzmanının, yatırını plâna aykırı olduğu hakkındaki iddiası bir yetki teicavüzlü olduğu gibi kişisel 
ve indî bir görüşten ibarettir ve hukukî bir değeri haiz değildir. 
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Devlet Plânlama 'Teşkilâtı kendisine intikal ettirilen yatırım talebinin plâna uygun olup ol
madığını tesbit ederken, uzun vadeli plânlar ve anlara dayalı »olaraık hazırlanan yıllik prtogramla-
ra göre değerlendirir. Bu değerlendirmede plânın ekonomik ve sosyal hedef ve ilkeleri yatıranın 
bu .hedef ve ilkelere uygunluğu dikkate alınmaktadır. 

3. Özel Yükseliş Koleji yüksek kıslrnı için verilen yatırım indirimi ile ilgili iddiaların incelen
mesi. 

A) Verilen -belgenin mevzuat ve Kalkınma Plânına uygun almadığı iddiaları. 
Bu iddiaların araştırılmasında, 'özellikle yatırım konusunun Türk mevzuatına £öre özel kesime 

kapalı İbir faaliyet konusu olup olmadığı yatın-m indirimini getiren İkamın hükümleri içinde hu 
konunun 'yer alıp almadığının teslbifi gerekmektedir. 

1. Anayasamız, Sosyal ve İktisadi haklar ve ödevler başlığını taşıyan üçündü bölümünde Md. 
40 «Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak ser
besttir. 

Kanun, hu ihürriyetleri ancak 'kamu yararı a'macı ile sınırlıyabilir. 
Devlet, özel teşebbüslerin millî iktisadın gereklerine ve sosyali amaçlara ulyfgun yürümesini, gü

venlik ve 'kararlılık içinde çalışmasını sağlıyacak tedbirleri alır.» 
Bu (hüküm gereğince, kamu yararı amacı ile kanunla yapılan ibir sınırlandırma mevcut olma-

dukça Ibâzı faaliyet sahalarını özel sektöre kapamak 'mümlkün değildir. Özel okul açmak faaliyeti
ni yasaklıyan bir kanun mevcut olmadığı gibi, aksine onu düzenliyen 625 sayılı kanun çıkarılmış
tır. Bu kanun çıkarılmadan bnce de ıözel 'okullar 'mevcut idi. Üstelik 6'25 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde henüz Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelmiş idi. Kaldı İki İptalle ilgili ka-
zai kararın Anayasanın 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kanun niteliğinde kajbuılü 
de imkânsızdır. Ayrıca Anayasa madde 21 «Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğret
me, açıklama, yapma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. 

Eğitim ve- öğretim, Devlet gözetim ve denetimi altında serbesttir. 
Özel okulların 'bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun ola

rak kanunla düzenlenir. 
Çağdaş 'bilim ve eğitim esaslarına aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.» hükmünü getir

mektedir. Anayasanın hiçibir hükmü diğerini ifna etmiyeceğine göre, 'özel okul faaliyetlerinin 
şimdi dahi Anayasaya aykırı 'olduğu söylenemez. Niteikim, 'yüksek 'kısımlar hariç, diğer özel okul-
ler faaliyetlerine devamı etmektedir. 

2. Yatırım indirimini ihdas eden 202 sayılı Kanun hangi konularda yapılan yatırımların in
diriminden istifade edebileceğini ek ikinci maddenin yukarıya alınan üçündü bendinde «...kültür 
seviyesini yükseltmeye1, ilmi ve teknik araştırmalara, ....ımâtuf olmak üzere....» 'hükmü ile göster
miş bulunmaktadır. Kültür seviyesini yükseltmeye, ilmi ve teknik araştırmalara matuf yatırım
lar yatırım indiriminden, diğer şartlarıda haizse, kanunun bu hükmüne .göre faydalanabilecektir. 
Kiültür seviyesini yükseltmeye ımâtuf faaliyetlerin başımda eğitimin geldiğinde şüphe yoktur. Bu 
itibarla özel okul yatırımlarının yatının indiriminden istifadesini engelliyen İbir kanuni hükülm ol
madığı gibi aksine, yatırım indiriminden istifadelerini mümlkün kılacak hukukî imkân mevcuttur. 

3. Özel yüksek okul yatırımlarının kalkın/ma plânı ve yıllık programlara ulyigun •olmadığı id
diasının incelenmesi. 

Bu iddiaların gerçekle ne derece ilgili olduğunu tesbit için plân ve programlarının ilgili hü
kümlerini komisyonumuz tetkik etmiş, Devlet Plânlama Teşkilâtının müstakar (mütalâasını tesbit 
etmiş ve yetkili uygulayıcıların da ifadelerine müracaat ederek hepsini birlikte değerlendirmiştir. 

İkinci Beş Yıllıik Kalkınma Plânı Sh. 1'63 «İktisadi gelişme gelirli sayıda ve nitelikte insanigü-
cü talebetmekte, öte yandan bütün yurttaşların çeşitli eğitim kademelerinden yararlanma isteği ve 
'bu yönde toplumun tercihleri bulunmaktadır. Kaynakların kıtlığı nedeni ile eğitim harcamaları
nı asgaride tultmak zorunluluğu, sosyal hedefin seçiminde bir ölçüyü (gerektirmektedir. Buna gö
re eğitim için kısa sürede ilki amaçlı bir gelişme öngıörülmüştür. Birincisi iktisadi 'gelişmenin ge
rektirdiği insangücünü yetistirlmek, ikincisi bütün yurttaşlara temel eğitim vermektir...» 
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İkinci Beş Yıllık Kalkınma ve Plânı Sh. 157 «Uygulanacak politikalar : a) İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı döneminde, insanıgücü konusunda kısa .sürede mevcut msangücünü verimli olanak 
kullanmak ve insangücü fazlalıkları olan''alanlardan ihtiyaç duyulan alanlara, insanigücü hareket
liliğini sağlamak, mevcut insangücünü nitelik yönünden ihtiyaelana, uydurmalı ve uzun sürede in
sangücünü karşılamak amacı güdülecektir.» 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Sh. 146 «Türkiye'de insangücü ekonomisinin gereklerine 
göre yetiştirip metelek yapısını değiştirecek-eğitim imkânları kıttır. İnsangücü kaynağının bu yön
den gelişrtirilmesd çabasında temel sorun, eğitime ayrılacak .sınırla kaynakları en iyi .kullanmak 
amacı ile önceliklerin .kararlaştırılmasıdır... Bu nedenle -eğitim sosyal hedefler yanımda., iıktdsadi 
kalkınma hedeflerine ulaşmafk bakımından yapılacak işlerin gerçekleşebilınesi için gerekli nitel ilete 
ve nicelikte elemıan yetiştirilmesi açısından insangücü konusu ile silki e a ilgilidir.» 

İkinci Beş Yıllık Plân Sh. 147 «Yukarda açıklanan gelişmeye ve özellikle Birinci Beş Yıllık 
Plân dönemindeki çabalara rağmen bugünkü insangücü stokları incelendiğinde, gerek bunun ya
pısındaki dengesizlikler, gere'k sekitörlerdeOd dağıtım aksaklıkları ve sayı yet ersizlikleri beliinmeık-
tedir. Aynı sayfa «Kalkınma içinde stratejik önemi olan teknik insan gücünün sayı olarak yetersiz
liği...» İkinci Beş Yıllık Plân Sh. 155 «Eğitim arzını artırıcı tedbirler alınmazsa 1972 de mühendis
lerde 16 000 teknisyenlerde 34 000, tarım ile ilgili mesleklerde 7 000 ve sanatkârlarda 520 000 kişi
lik bir insangücü açığı belirecektir.» 

• İkinci Beş Yıllık Plânın 149 sayfasında 74 sayılı tablo inısa-ngücü talebi tahminlerini göster
mektedir. 152 nci sayfada bulunan 79 sayılı tablo ise insangücü arzı tahminlerini gösıtermelktedir. 
154 noü sayfada bulunan 81 sayılı tablo ise 1968 - 1982 yılları arasında insangücü açığı tahminle-" 
rini göstermektedir. Bu tabloda bulunan birkaç rakam misal olarak aşağıya alınmıştır. 

(Açıklar (Bin kişi) 

Meslek 1967 1968 1909 1970 1971 1972 1977 1982 

Mühendisler 8,6 10,3 11,3 12,3 14,1 16,2 31,5 55,8 
Fen Memuru ve Teknisyen 6,8 10,3 15, 20, 26,5 33,7 87,9 189,2 
Ziraat ve Orman 3,8 5,1 5,5 5,8 6,2 6/6 11,6 22,1 

Bu liste devam etmektedir. İlk bakışta görüldüğü gibi tenjkik sahada insangücü açıkları her 
yıl büyümektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plân Sh. 159 «özel eğitim kurumlarının çeşitli öğretim kademelerinde kamu 
sektörüne ek olarak kapasiteler yaratmaları belirli bir gelir grupundaki öğrencilere eğitim im
kânı sağlıyarak kamu eğitim kurumları üzerindeki talebi azaltması bakımından faydalı olmaktadır. 
Ancak 'bu özel öğretim kurumlarının düşük nitelikte hizımet sağlamaları, kamu eğitim kurumları
nın niteliğini düşürücü yönde gelişmeleri, özellikle yüksek öğretim kademesinde insangücü politi
kasını bozucu ve sonunda istihdam sorunları doğuracak kapasiteler yaratmaları tüm eğitim sis
temini bozucu bir sorundur. Bu gibi gelişmelere meydan verilmiyecek ve devamlı bir izleme dü
zeni kurulacaktır.» 

İkinci Beş Yıllık Plân sh. 176 «Ülkelerde açıklanan anlayış içinde, özel okulların denetimi ve 
belirli eğitim ve fizik standardını sağlamaları kollanacak, yüksek öğretim kademesinde olanlar de
vamlı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yöneticiliğinde bir üniversitelerarası kurulun denetimi al
tında çalışacaktır.,» 

İkinci Beş Yıllık Plânın yukardan beri sıralanan ilkeleri yıllık .programlarda da uygulamaya 
yön verici tarzda yer almaktadır. 

1968 yılı programının 137 nci sayfasında «İnsanigücü, ekonominin talebettiği zamanda, nitelik
te ye sayıda sağlamak eğitimin başlıca sorunu olmaktadır. Aynı prolgramın 130 ncu sayfasında bu
lunan 60 numaralı tabloda 1968 yılında teknik ve sağlık elemanları insangücü talep ve arz açıkla
rı durumu gösterilmektedir. Bu tabloda: Mühendislerde 1968 yılında arzın 17 500, talebin 27 
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olduğu belirtilerek, açık 10 300 olarak gösterilmektedir. 1968 yılı programının 142 nci sayfasında 
«her kademedeki özel okulları İkinci Beş Yıllık Plânda açıklanan eğitim ilkeleri yönünden devam
lı olarak değerlendirmek ve denetlemek üzere Millî Eğitim Bakanlığı değerlendirme kurulları ku
rulacak, yüksek öğretim kademesindeki özel okullar için kurulacak değerlendirme kurullarında bü
tün üniversitelerin periodik olarak değişen elemanlarla temsil edilmesi sağlanacaktır.» 1969 yılı 
programı s'h. 335 te «İnsangücü konusunda 1969 programının anahedefi, vasıflı insangücü açığı
nın azaltılması ve yetişmiş insangücünün yedinde kullanılmasıdır.» ifadesinden sonra. 336 ncı say
fasında yer alan 159 sayılı tabloda teknik ve sağlık elemanları talep ve arz açıklarını göstermek
tedir. Bu ta'bloya göre 1969 yılında mühendislerde arz 19 600, talep 30 500 açık 10 900 dür. 

1969 yılı programı 347 nci sayfasında özel okullar hakkında da şu tedbirleri ihtiva etmektedir. 
«.'(9) 1969 yılında özel yüksek okulların denetimi için etkin bir sistemin kurulması tamamlanacak, 
her bir özel yüksek okul ayrı bir incelemeye konu edilerek, eksikliklerin ve kanuna aykırılıkların 
hızla giderilmesi sağlanacaktır. 

Mevcut ve açılış izni için başvurmuş olan özel okullar Millî Eğitim Bakanlığının üniversiteler 
ve diğer kaynaklardan faydalanarak kuracağı komisyonlar vasıtasiyle denetlenecektir. 

ıSöz konusu özel okullarla ilıgili ve kamu yüksek okulları için geliştirilmiş projelere esas olan 
tbir standart çalışması yapılacaktır. Bu çalışmalar özel yüksek okul için gerekli öğrenci başına 
alanları, teçhizat listelerini, sosyal tesisler liste ve standartlarını kapsıyacaktır. Bu standartlara 
uygunluk açılış iznine ve diğer kararlara esas teşkil edecek ve sürekli olarak denetlenecektir. 

Yeniden açılacak özel yüksek okullara açılış izni verilmesi için ekonominin insangücü ihtiyaç
ları bakımından, Millî Eğitim Bakanlığınca Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşü alınacaktır. 

Gidecekteki öğretim üyesi (ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile özel yüksek okullar, ücretlerini 
kendileri ödiyerek yeterli sayıda asistanın üniversitelerde doktora yapmalarını sağlıyacaklardır.» 

İkinci Beş Yıllık Plân ve 1968, 1969 yılı programlarının hükümlerinin birlikte değerlendirilme
sinde ; 

a) Eğitimin amacının, insangücünün ekonominin talebettiği zaman nitelik ve sayıda sağlamak 
olduğu, 

1))' Eğitim sosyal ve ekonomik kalkınmadaki birinci derecede önemli rolüne rağmen bu konu
ya tahsis edilebilen kaynakların kıt ve yetersiz bulunduğu, bu sebeple kısa sürede iki amacı ger-
çekleştiranesinm genel ilke olduğu, bu amaçlardan birincisinin iktisadi kalkınma için gerekli insan
gücünün temini, diğerinde herkese temel eğitim vermek okluğu. 

c) Ekonomik kalkınma hedeflerini gerçekleştirme bakımından stratejik önemi haiz bâzı saha
larda mühim insangücü açıklarının bulunduğu, bunların başında mühendis ve teknisyenlerin gel
diği, plân hedeflerine varabilmede bu açıkların süratle kapatılmasının gerektiği, aksi halde işgücü 
ithali ve teknoloji transferi için büyük harcamalar gerekeceği gibi plân hedeflerine erişmenin zorla
şacağı veya imkânisızlto^acağı, 

d) Özel okulların yarattıkları ek kapasiteler bakımından kamu kurumlarını vâki tazyiki hafif
letmek suretiyle faydalı oldukları belirtilmektedir. Bu hükümlerin yanında plân, özel okullarda 
düşük niteliğe mahal verilmemesine, yine özel okulların insangücü açığı olmıyan sahalarda eği
tim kapasiteleri yaratarak istihdam sorunları doğurmasına meydan verilmemesini istemektedir. 
Ayrıca, özel okulların denetlenmesi ile ilgili bir seri tedbirler getirmektedir. Plânın istediği in
sangücü açığı olmıyan sahalarda yeni kapasitelerin meydana getirilmemesi ve düşük niteliğe ma
hal verilmemesidir. İnsangücü açığı olan sahalarda meydana getirilen ve düşük nitelikte olmı
yan eğitim kapasitesinin faydalı olduğunu kabul etmekte, bunları önlemek şöyle dursun destekle
mektedir. Plân ve programların bu açık hükümleri muvacehesinde, insangücü açığı olan sahalarda 
öğretim yapan yüksek okulların desteklenmesinin plâna aykırı olduğu iddiaları mesnetten mahruım-
dur. Gelişmesine meydan verilmiyecek olan hususun düşük nitelikte ve insangücü açığı olmıyan 
sahalarda yaratılacak yeni kapasitelerdir. 

Kaldı ki, yapılan tetkikatta, özel yüksek okulların plâna hangi şartlarla uygun olacağı ve teş
vik edileceğine dair, birinci plân döneminden beri Devlet Plânlama Teşkilâtının tebellür etmiş bir 
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görüşü, bu görüşle ilgili uygulaması vardır. 1964 yılında, Maliye Bakanlığına Dıiş Hekimliği ve 
Eczacılık Okulu için gerekli bina ve öğrenim malzemesi yatırımları için vâki yatırım indirimi talebi, 
plâna uygunluk mütalâası (için 11 Aralık 1964 tarih ve 2185/46160 sayılı yazı ile Devlet Plânlama 
Teşkilâtına intikal ettirilmiştir. Bu teşkilâtın 11 . 2 . 1965 tarih ve 5032-11-65-411 sayılı cevap
larına ekli inceleme raporunda, sağlık personelinin sayıca az olduğu, süratle artırılması gerektiği, 
yapılan yatırımın diş hekimi ve eczacı ihtiyacının karşılanmasında yardımcı olacağı mülâhazası ile, 
insangücü açığı olan bir sahada yapılan bu yatırımın plâna uygun olduğu ve % 30 yatırım indiri
minden istifadesi gerektiği görüşü ifade edilmiştir. Bu görüş teşkilâtın mütalâası olarak Maliye 
Bakanlığına intikal ettirilmiştir. Görüldüğü gibi, (insangücü açığı olan sahalarda eğitim yapmak 
ımaksadı ile kurulan özel yüksek öğretim müesseselerinin Kalkınma Plânına uygun olduğuna dair 
uygulama Birinci Plân döneminde başlamıştır. Plânlama Teşkilâtı İkincd Plân döneminde, sadece 
insangücü açığı olan sahada yatırım yapılmasını teşvik için yeterli görmemiş, ilerde incelenecek 
olan iki kriterin daha mevcudiyetini aramıştır. Her iki plân döneminde de Plânlama Teşkilâtının 
müstakar görüşü budur. Plânlamadaki insangücü açığı rakamları artarak devam ettikçe bu plân
ları iki dönem boyunca uygulıyanlarm ve hazırlıyanların anladığından- başka türlü de anlamak 
mümkün değildir. 

Komisyonumuzca dinlenen Plânlama Teşkilâtı yetkilileri de ifadelerinde aynı mütalâaları te-
yidetmişlerdir. 

4. Özel yüksek okulların programlarında yer alan /öncelikle teşvik listelerinde yer almadığı 
dolayısiyle yatırım indirimi verilmiyeceği iddiasının incelenmesi. 

ıSiö'Z konusu bu listeler, öncelikle desteklenm'esi öngörülen yatırımlarla ilgilidir. Plâna uygun 
bütün üretim kollarını ihtiva etmem'ektedir. 

1968 yılı programımda sıh. 113 («1908 program -döneminde özellikle teşviki öngörülen sektörler 
ve üretim kolları taJtoo 67 de gösterilmiştir. 

Daha önceki programlarda olduğu -gibi özel Teşvik tedbirlerinin uygulanmasındaki öncelik 
sırasını ıgösteren bu taiblo sınırlayıcı olmayıp açıklayıcı niteliktedir. Yatırımın büyüklüğü yapıldığı 
bölge v.s. özellikleri teşvik tedbirlerinden yararlanmasında *göz önünde tutulacaktır.» demekte
dir. Aym programın-123 ncü sayfasında yer alan Tablo: 57 «1968 program döneminde özel sektörü 
teşvik tedbirlerinin uygulanmasında öncelik tanınan sektörler ve üretim kolları» başlığını taşı
maktadır. 

1969 yılı programının 423 ncü sayfasında «IX, Teşviki öngörülen sektörler ve üretim kol
ları; 

1969 prıoıgram döneminde özellikle teşviki öngörülen sektörler ve üretim kolları Taiblo 179 da 
gösterilmiştir. 

Daha önceki programlarda olduğu ıgibi, taiblo sınırlayıcı olmayıp açıklayıcı niteliktedir. Yatı
rımın yurt ekonomisi, yönünden taşıdığı önem ve diğer özellikleri teşvik tedbirlerinden yararlan
mada gıöz önünde bulundurulacaktır.» denilmekte ve aynı sayfada başlıyan tablo: 179 «1969 prog
ram döneminde ö>zel sektörü teşvik tedbirlerinin uygulanmasında öncelik tanınan sektörler ve 
üretim kolları.» ıb-aışlığmı taşımaktadır. 

Tabloların açıklaması (niteliğimde olan ıbu ifadelerden, 'tabloların plâna uygun üretim kolları, 
listesi olmadığı, öncelikle desteklenecek üretim kollarını gösterdiği, tahdidi olmayıp açıklayıcı 
nitelikte olduklan açıkça ortaya çıkmaktadır. Devlet Plânlama Teşkilâtı plâna uyigun olmak 
kaydıyle bu taıblolara (gerekli ilâveleri yapabilmektedir. Uygulamanın yukarda belirtildiği şe
kilde cereyan ettiği dinlenen yetkilileırin verdiği ve aşağıda bir kısmı sıralanan örmeklerden de 
anlaşılmıştır. 

'Öncelikle teşviki öngörtilen üstelerde bulunmadıkları halde : 
Ağrı, Karaca Un Fabrikası 1968 yılımda 
Mardin, Un Falbrikaısı 1968 yılımda 
Erzurum, Aziziye Um Falbrikası 1969 yılımda 
Aygaz, Miîamgaz, dolduranla tesisleri: 1969 yılında, 
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Hürriyet ve Tercüman Gazeteleri Kültür seviyesini yükseltici nitelikte yayınlar yapmak mak-
sadıyle yapacakları yatırımlar için 1969 yılında 

Eti Toprak Endüstrisi 1969 yılında, 
Gaziantep Fıstık Paketleme tesisleri 1969 yılında, 
Paketlenmiş Toz Kireç Tesisleri ı(;Üç ayrı yatırım) T97Ö yılında, 
% 30 niısıbetinde yatırım indirimi almışlardır. Listelerin tahdidi olmadığı program metinlerinde 

belirtildiğine göre, plâna uygun olan yatırımları, öncelik listesinde mevcudolmadığı gerekçesi ile 
yetkili mercilerin reddetmeleri, plân hükümleri ile bağdaşaımaız. 

Listenin zikredilen nitelikleri, plân hükümleri ve müstakar uygulama örnekleri dikkate alındı
ğında -öncelik listesinde yer almaması sebebi ile yatırım indirimi uygulanması gerekeceği hakkın
daki iddia yersiz plâna, (gerekçelere ve hukuka göre mesnetsizdir. 

Özel Yüksek Okulların plân, proıgram ve mevzuat karşısındaki durumları 'bu şekilde tesibit edil
diğinde, plân, proıgram ve mevzuatla ilgili iddiaların tamamının varidolmadığı meydana çıkmak
tadır. Aşağıda Özel Yükseliş Koleji ile ilgili muamelelerle ilgili iddiaların tetkiki yapılmaktadır. 

B) Devlet Plânlama Teşkilâtında yapılan muamelelerle ilgili iddialar. 
1. Özel yüksek okullarla ilgili D. P. Teşkilâtına yapılan ilk müracaatın yükseliş kolejine 

aidolduğu ve ilk belgesinin bu okul lehine tanzim edildiği iddiası. 
933 sayılı Kanun yürürlüğe .girmeden yatırın indirimi talepleri Maliye Bakanlığına yapılmakta

dır. Özel okullarla ilgili yatırım indirimi uygulaması da bu kanunla getirilmiş değildir. Ancak 
kanun yürürlüğe girdikten sonra müracaat mercii değişmiştir. 933 sayılı Kanun 11 Ağustos 1967 
tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve yatırımları ve ihracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu 
ile 15 Eylül 1967 tarihinde Devlet Plânlama Teşkilâtına bağlı olarak faaliyete geçmiştir. Özel 
Yükseliş Kolejinin müracaatı Devlet Plânlama Teşkilâtıma değil 9 . 8 . 1967 tarihinde Maliye 
Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne yapılmıştır. Bu müracaatın yapıldığı tarihte 933 sayılı 
Kanun henüz yürürlüğe girmemiştir. Henüz büro yoktur. Maliye Bakanlığı büro teşekkül ettikten 
sonra 1967 yılının Ekim ayında kendisine yapılmış yatırım indirimi taleplerinden henüz netice
lenmemiş olanlarını topluca Devlet Plânlama Teşkilâtına intikal ettirmiştir. Özel Yükseliş Kolejine 
ait talep dosyasında Maliye Bakanlığımdan intikal eden dosyalardan biridir. 

Özel yüksek okullarla ilgili olarak verilen ilk belgenin Yükseliş Kolejine aidolduğu iddiasını 
da kayıtlar doğrulamaktadır. Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından özel okullarla ilgili verilen 
ilk belge 31 . 10 . 1968 talihinde İstanbul Özel Yüksek Öğretim Hizmetleri A. Ş. aclmadır. Belge 
numarası 135 tir. Özel Yükseliş Kolejine verilen yatırım indirimi belgesinin tarihi 29 . 11 . 1968 
numarası 148 dir. 

2. Uzman raporunla uyulmadığı iddiası. 
Yatınım indirimi talepleri, büroda konu ile ilgili bölüme intikal ettirilmekte ve burada bölü

mün sorumlusu tarafından bir uzmana tetkik ettirilmektedir. Uzman tetkiklerini 202 sayılı Kanun
da aranılan şartların bulunup bulunmadığını tesbit şeklinde yapmaktadır. Plâna uygun olup olma
dığı hususunun tesbitinde, teşkilâtın diğer daireleri ile temıas etmekte tereddüt halinde muhtelif 
kademede toplantılar yapılmakta, teşkilât görüşünü ifadeye yetkili kişilerin de katılmıalan ile 
sonuca bağlanmaktadır. Plânlama teşkilâtında teşkilât görüşünü ifadeye yetkili kişiler, müsteşar 
ve daire başkanlarıdır. Uzmanların mütalâa ve raporları bu kişiler tarafından benimsendiği takdir 
de plânlama teşkilâtına m,aleıdıilıebilmeıktedi;r. Teşvik ve Uygulama Dairesinin kuruluşunda personel 
sayısı yeterli olmayıp, bunların plân esaslarıma göre inceleme yapabilecek seviyeye henüz eriş
medikleri. yami plânlama uzmanı olmadıkları nedeni ile incelemelerinde plânla ilgili hususlarda 
mütereddit kaldıkları bu tereddütlerin çeşitli temas ve toplantılarda halledildiği tesbit edilmiştir. 
Dairenin kuruluşumdan itibaren başkanlığını yapan kişi de şahadetinde bu hususu teyideıtmiş, 
dairesinde bulunan uzmanların, plân hedef ve ilkelerine uygun bâr inceleme seviyesine varabilme
leri için sık silk yapılan toplantılarla serbest münakaşa ve eğitim yolunun izlendiğini, plân hedef
lerine uygun inceleme kriterlerinim bu yollarla tesbit olunduğunu, uzmanların yetişebilmeleri 
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için görüşlerini sözlü veya yazılı olarak scu'bestçc ifadelerine daima fırsat verildiğini ifad.e etmiş
tir. (11 nci toplantı Sh. 8 Yılmaz Ergen ekon'un ifadesi.) 

Necati Uğur tarafımdan hazırlanan inceleme raporu Özel Yükseliş Kolejini konu alan bir rapor 
değildir. 29'. 4 . 1968 tarihini taşıyan bu rapor Özok Okullar A. Ş. ile Teknik Öğ net imi A. S. nin 
müşterek yaptıkları Galatasaray Mühendislik Okulu ile ilgilidir. Uzman Necati Uğur bu rapo
runda söz konusu yatırımın 202 sayılı Kanunun aradığı diğer şartları haiz olduğunu teshil etmiş 
•«Bir öğretini, kurumu olarak yatırınım gerekli niteliklere sabibolduğu nuişalıade edilmiştir.» i fa de
yini kullandıktan sonra., plâna göre yatırım indiriminden faydalanaımıyaealkları düşüncesini izhar 
etmiş ancak bu konuda varmış olduğu neticenin sıhhatinden emin olmadığı için raporun s mumla 
ı«!Başjkanl]!klarınca bu genel görüşümüze katılınmadığı ve özel okulla nin teşviki gerektiği kabul edil
diği takdirde incelenen kurumların dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeye göre indi
rim. müsaailesinin verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.» diyerek plânla ilgili takdiri büro baş
kanlığına bırakmıştır. 

IBu rapor üzerine konu daire başkanının riyasetine de büro başkanı ve ilgili uzmanın müştere
ken yaptıkları bir toplantıda müzakere edilmiştir. Plan \re programın ilgili hükunulci'inin tartı
şıldığı bu toplantıda öziel yüksek okulların plâna uygun olup olmadığının araştırılmasında güz 
önünde bulundurulacaık kriterler tesbit olunmuştur. Bunlar : 

a) IM.uesse.se insaıngücü açığı olan bir sahada mı tedrisat yapmaktadır? 
b) Optimal büyüklükte ciddî biner kuruluş mudur? 
e) ıMillî Eğitim, Bakanlığı tarafından muadeleti tasdik, edilmıiş midir? Hususlarından ibarettir. 
Tesbit edilen bu kriterler ol Mayıs 1969 tarihinde Yatırmaları ve İhracatı Gelişti w ae ve Teş

vik Bürosu. Başkanı tarafından, yatırım indirimi seksiyonuna bir daire içi haberleşme nevin ile ya
zılı olarak intikal ettirilmiştir. 

Bu kriterlerin, insangücü açığı olan bir sahada, tedrisat yapma, şelklinde olan birincisi, esasen 
birinci plân döneminden beri Devlet Plânlama Teşkilâtının konunun teşviki için aradığı ve sade
ce bu kriterlerin mevcudolması halinde dahi teşvik için yeterli gördüğü şarttır. Ancak, İkinci 
Beş Yıllık Plânın özel okulların düşük nitelikte öğretim yapmasının önlenmesine ilişkin tedbirle
ri dikkate alınarak, bu kriter yeterli görülm,emtiş ve diğer iki husus ilâve olunmuştur. Bunlarla 
okulun üstün seviyede öğretim yapabilecek fizikî şartları haiz olup olmadığı, ayrıca eşdeğer öğre
tim yaptığı hususunun Millî Eğitim Bakanlığınca teshil ve kabul olunduğunun belirlennaesi isten
miştir. Bu kriterlerle, ekonominin ve kalkınmanın 'eksikliğini eğitim yapan, yaptığı bu eğitimin 
düşük seviyede olmadığı sabit olan, buna ilâveten gerekli maddi ve fizikî şartları haiz olan kuru
luşların ancalk desteklenebileceği prensibine varılmıştır. Getirilmiş olan bu kriterler* teşlkilâtın eski
den beri mevcut ve müstakar görüşünü ilâve kayıtlarla tahdidettıirlerek devanı ettirdiğini göster-
mıelktedir. Yuıkarda, zikredilen kriterlerin tesbitinden sonra Özel Yüksek, oicullarla ilgili müracaat
lar bu esaslara göre incelenerek sonuca bağlannııştır. İlik raporu yazan uzman da bu uygulamaya 
daima katılmıştır. 

Buraya kadar izah olunan muamele ile Özel Yükseliş Koleji müracaatının bir ilgisi yoktur. 
Yukarda, ismi de açıklanan bir başka talep vesilesi ile konunun münakaşası yapılmış ve bir prensi
be bağlanmıştır. Özel Yükseliş Koleji ile ilgili uygulama bu tesbitten sonra yapılan 9 uygulamadan 
biridir. 

3. Süveyda Oüleryüz ün raporu ile ilgili iddialar. 
Yukarda bahsedilen kriterlerin tesbitinden sonra özel okullarla ilgili yatırım indirimi taleplerin 

incelenmesi 'görevi bu seksiyonun sorumlusu Necati Uğur tarafından Uzman Yardımcısı Süveyda 
Güleryüz'c verilmiştir. Kriterlerin tesbitine konu olan Özok ve Teknik Öğretim A. Ş. nin raporu 
da bu uzman tarafından tanzim edilmiştir. Süveyda Güleryüz'ün özel yüksek okullarla ilgili olarak 
hazırladığı bu ilk rapor, tesbit edilen kriterlerin uygulanması ile konunun plâna uygun bulundu
ğunu belirten ve yatırım indiriminden istifade edebileceği mütalâasına varan rapordur. Bu rapor 
Necati Uğur ile birlikte bazırllanımıştır. Haltta Neaati Uğur tarafından Süveyda Güleryüz'c dikte 
ettirilmiştir. Bu husus 4 . 2 . 1972 tarihli soruşturma oturum tutanağının 33 .neti sayfasındaki Süvey-
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da Güleryüz'ün ifadesinden ve 28 . 2 . 1972 tarihli oturumda Necati Uğur ve Süveyda Güleryüz'ün 
yüzleştirilmesi sırasında 19 ncu sayfada bulunan Necati Uğur'un ifadesi ile sabittir. 

Bu hale ıgöre kayırma maksadı ile Süveyda Güleryüz'e rapor hazırlatıldığı iddiaları yersizdir. 
Aslında Necati Uğur fikrini değiştirmiş ve ikinci raporun hazırlanmasına fiilen katılmıştır. Yatı
rım indirimi (belgelerini paraf etmiştir. 

Uzman Süveyda Güleryüz ilk âmiri Necati Uğur'un kendisi ile birlikte tanzim ettiği bu ilk 
rapordan sonra, aynı esaslar içinde diğer müracaatlarla ilgili incelemeleri yapmıştır. Bu raporların 
tamamında inceleme esasları aynı ve varılan neticeler aynıdır. Raporların bir kısmında Necati 
Uğur'un hazırladığı ilk rapora atıf yapılmış bir kısmında yapılmamıştır. Bu atfın yapılmaması
nın raporun sonucuna tesir edip etmiyeceği 28 . 2 . 1972 tarihli yüzleştirme celsesinde Necati 
Uğur'a ve Hesap Uzmanı Halil İbrahim Uzun'a sorulmuştur. Her ikisinin de cevaplarını bu atfın 
yapılmamasının raporun sonucunu etkiliyeceği ve onu değiştiraniyecıeği şeklindedir. (Necati Uğur'
un ifadesi tutamak sah. 48) Kaldı ki, inceletme raporunu hazırlıyan bir uzmanın bir başika uzma
nın raporuna atıf yapmak gibi bir mecburiyeti de yoktur. 

Bu deliller muvacehesinde raporun 'değiştirildiği veya tahrifat yapıldığı iddiaları varit değil
dir. 

Özel Yükseliş Kolejinin müracaatı yukarda belirtilen kriterler muvacehesinde tetkik olunarak 
olumlu 'bulunmuş ve talep sahibine 29 . 11 . 1968 tarihinde % 30 nisbetinde yatırım indiriminden 
istifadesiniın mümkün olduğunu bildiren 148 sayılı belge verilmiştir. Verilen belge insangücü açığı 
olan bir sahada yapılan yatırımları kapsamaktadır. Söz konusu yüksek okul .resmî okulların dahi 
bir kısmının erişemediği fizikî ve maddi imkânlara sahiptir. Düşük seviyede öğretim yapmadığı 
Millî Eğitim Bakanlığınca muadeletinin tasdikli olması ve mezunlarının, herkese malûm, almış 
oldukları neticelerle sabittir. Aynı esaslar içinde Devlet Plânlama Teşkilâtınca özel yüksek okul
lara verilen yatırım indirimi 'belgelerinin adedi 9 dur. 

Vengi incelemesi yapan hesap uzmanı Halil İbrahim Uzun raporlarında ileri sürülen hususlar 
ve ıbuna mütedair iddiaların incelenmesi : 

Devlet Plânlama Teşkilâtı yatırım talebi indirimi incelemelerini dosya üzerinden ve yatırımcının 
beyan ve hesaplarına dayalı olarak yapar. Çoğu zaman bu tetkikat henüz başlanmamış bir yatırı
ma -taallûk etmektedir. Verilen belge de projenin icra edildiği takdirde hangi şartlarda yatırım in
diriminden istifade edebileceğini gösterir. Bu şartlar mevcudolmadığı takdirde belge geçersiz ola
caktır. s 

Aynı şekilde yatırım indirimi kanun hükmü (gereğince ancak yatırımda kullanılan öz kaynak
lara uygulanabileceğinden öz kaynak mevcudolmadığı veya belgede gösterilen hadde kullanılma
dığı takdirde yatırım indiriminden istifade mümkün olaımıyacaktır. Belge verildikten sonra uygu
lama Maliye Bakanlığınca yapılmaktadır. Maliye Bakanlığı 28 . 11 .1969 tarihli muciple yatırım 
indirimi muamelelerini hesap uzmanlar kuruluna sevk etmekte ve bu şekilde Bakanlıkça uygulama 
başlamış olmaktadır. Gelirler Genel Müdürlüğü 14 Nisan 1969 tarihinde bu konuyu da hesap uz
manlar kuruluna havale etmiş ve hesap uzmanlar kurulu Halil İbrahim Uzun'u vazifelendirmiştir. 

Hesap Uzmanı Halil İbrahim Uzun 1968 - 1969 yıllarında Özel Yükseliş okulları sahibi Ali 
Demirel'in okulculuk faaliyetleri ile ilgili olarak tanzim ettiği vergi raporlarında 
«yatırımın öz sermayeden karşılandığı anlaşılmış bu itibarla, yatırım indirimi iz
ninin verilmemesi sonucuna varılmıştır.» diyerek ayrıca «Banka faizi ve komisyonlarının mat
raha dâhil edilmesi 'gerektiğini» ileri sürerek cezalı verfgi tarhiyatı talelbiyle dosyayı Çankaya Vergi 
Dairesine intikal ettirmiştir. Komisyonumuzun Ankara Veıigiler Muvazzaf İtiraz Komisyonundan 
vâki sorusu üzerine mezkûr komisyondan verilen malûmata göre; bu cezalı tarhiyatın tamamı ter
kin ve iptal edilmiştir. Son olarak 6 . 3 . 1972 tarihli ve 28/29 sayılı komisyon kararlarında aynen 
«Bu izahlar tahlilî bilanço ve hesap açıklamaları gös^erîyor ki müteh'avVil kredi fanansm'anıırıa da
yanan öz kaynaklar öz sermayeden yapılan yatırım indirimini ziyadesiyle karşılamaktadır. Esasen 
işletme zarar etmediğine, kârlı ^bulunduğuna göre olayda vergi zıyaı bulunmadığına ve bu sebeple 
dönem sonu hesaplarının borç ile karşılanması düşünülmiyeeeğinden mükellef tarafından, kayıtları-
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na, bilanço tahlillerine müstenit gerçek izahları muvacehesinde yatırını indirimi öz sermaye hesa
bındaki hesap uzmanı görüş ve mütalâalarına katılmaya maddi deliller, kanuni ölçüler buna hak 
vermekten uzak bulunmaktadır. 

Bu itibarla, Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen plânlara, projelere finansman hesapla
rına göre yatırımların öz sermayeden karşılanmasına kanuni ve mâni fiilî bir sebep bulunmadığı 
görülmektedir. Mükellefin kayıtlarıma müstenit uzmanın üzerinde durmadığı, hesaba katmadığı 
bilanço ve yatırım analizi hesapları karşısında yatırımların öz sermayeden karşılandığına şüphe 
bulunmadığı kesin olarak görülmekle aksi de mükellefin yatırım projeleri ile defter kayıtları mu
vacehesinde ispat edilemediğinden bu matrah kaleminin ve matrahtan tenziline» denilmekte 'oldu
ğuna göre vergi yasalarına aykırılık iddiasının mesnetsiz olduğu tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
Hesap uzmanı Halil İrbahim Uzun ayrıca 25 . 6 . 1970 tarihinde bir görüş ve önerme raporu tan
zim etmiştir. 

Görüş ve 'önerme raporları mahiyetleri itibariyle icrası gerekli ve vergi raporları gibi doğrudan 
doğruya hukukî netice doğuran raporlar değillerdir. 

(Bu raporlar içerisinde ileri sürülen fikirleri Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı benimsediği 
takdirde gerekli malî tatbikat mercilerine intikal ettirip fikirlerini oralara iletebilir. Bu halde dahi 
ilgili idari ünitelerin bu fikirleri benimseme mecburiyetleri yoktur. Bu raporların gayesi daha çok 
Hesap Uzmanlar Kurulu Başkanlığınca vergi ile ilişkin konularda fikir ve görüşlerin toplanmasını, 
görüş ve tefsirlerin belirtilmesini sağlamak, bunlardan faydalı oldukları Başkanlıkça kabul edi
lenlerin muhafazasını temin etmek ve istisnai hallerde ilgili tatbikat mercilerine bu fikirleri duyur
maktır. 

Nitekim Hesap Uzmanlar Kurulu Yönetmeliğinin 105 <nci maddesinin (f) bendinde «Görüş ve 
önerme çalışma ve incelemelerini Vergi Hukuku, revizyon, muhasebe konularında bir kanun hük
münün bir prensibin olaylar karşısında aldığı veya alacağı şeklin analizi izahı ve bu konulardaki 
önermelerdir. Bu inceleme sonunda görüş- ve önerme raporu hazırlanır.» denilmektedir. Görüldüğü 
gibi görüş önerme raporlarının konusu Vergi Hukuku, revizyon ve muhasebeye mütaalliktir. Başka 
bir idari ünitenin hukukî tasarrufları görüş önerme raporuna konu teşkil etmektedir. 

Nitekim Hesap Uzmanlar Kurulu Danışma Komisyonunun 161 sayılı kararında hesap uzman
larının Devlet Plânlama Teşkilâtının yatırım indirimi müsaadelerini doğrudan doğruya raporla
rında münakaşa konusu yapamryacakları ve bu yolla vergi tarhiyatmda bulunamıyacakları belir
tilmektedir. 

özel okulların yatırım indirimini inceliyen diğer üç hesap uzmanı görüş ve önerme yazarak 
plânlamaca verilmiş müsaadeleri münakaşa yapmak mevzuunu hissetmemişlerdir. 

Halil İbrahim Uzun tarafından hazırlanan görüş önerme raporları Komisyonda bizzat ifade 
ettiği gibi şahsi notlarına dayanılarak tanzim edilmiştir. Bu rapor henüz plânlamadan ilgili dosya 
celbedilmeden- yazılmış ve Kurul Başkanlığına tevdi edilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtından istenen dosya geldikten sonra ;görüş önerme raporundaki iddiala-
ların bu dosyadaki vesaikle teyidedilmediğini görünce hesap uzmanı, Kurulu Başkanlığına yazdığı 
bir yazıyle doısyadaki raporun değiştirildiğini iddia etmiştir. 

Bu hesap uzmanının vergi inceleme sırasındaki takibettiği hatalı usul bu incelemeden edindiği 
bilgileri kanunen ıgizli tutmaya mecbur olduğu halele Devrim Gazetesi Başyazarı Doğan Aveıoğlu'na 
yazdığı soruşturma dosyamız zabıtlarında mevcut ve kendisi tarafından da kabul edilen iki mek
tup 24 . 12 . 1970 tarihli Ulus Gazetesine verdiği beyanat ile ve Komisyon huzurundaki yeminli 
ifade ve ikrarları ile vergi mahremiyetini muhafaza mecburiyetine riayet etmediği, tmemuriyeti 
ile ilgili .bilgi ve faaliyetlerini siyasi ve anarşik maksatların emrine vermekten 'çekinmediği tespit 
edilmiştir. 

Esasen bu hesap uzmanlığının vermiş olduğu görüş ve önerme raporunda ileri sürdüğü fikirle
rin ilgili Bakanlıkça pek itibara şayan görülmediği cereyan >eden muameleden, vergi raporlarında 
ileri sürmüş olduğu hususların varidolmadığı da imali kaza mercileri kararlarundan anlaşılmıştır. 
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Halil İbrahim Uzun'un incelemeleri kendisine göre varmış bulunduğu neticeleri basın yoluyla 
veya özel olarak yayması neticesinde ortaya atılmış iddiaların gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmadı
ğının en tipik ibir delili de ikinci (Beş Yıllık Kalkınma Plânı 159 ncu sayfası özel okullarla ilgili 
ifadelerin sadece yarısının alınarak, plân hükümlerinin dahi tahrifine çalışıldığı ve soruşturma 
sırasında vâki soru üzerine bu kısmın kendisi tarafından görülmediğini özür dileyerek ifade etmiş 
bulunmasıdır. (16 . 2 . 1972 tarih 21 aıci Birleşim .Sayfa 66 - 69) 

Sonuç : 
1. Özel Yükseliş Koleji yüksek ikisini için verilen yatınım indirimi belgesi ile ilgili olarak Dev

let Plânlama Teşkil âtında cereyan eden muamelelerin bütün safihalarının incelenmesinden ve Ma
liye Bakanlığı Gelirler 'Genel Müdürlüğünde yapılan tetkiklerden, konu ile ilgili rapor, belge ve 
vesikaların incelenmesinden, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 1968 yılı proıgramı ve 1969 yılı 
programının ilgili hükümlerinin incelenmesinden, tetkikatı yapan şahit Uzman Süveyda GKileryüz, 
Necati Uğur, vergi tetkikatı yapan şahit Hesap uzmanı Halil İbrahim Uzun, yatırımları ve ihra
catı Geliştirme ve Teşvik Bürosu Başkanı şahit Ahmet Remzi Hatip, Teşvik ve Uygulama Dairesi 
Başkam şahit Yılmaz Ergenebon'un yeminli ifadelerindeki beyanları ve bu yazılı beyanların bir
likte değerlendirilmesinden. 

a) İnsangücü açığı olan sahada belli eğitim seviyesini gerçekleştireibilen özel yüksek okul 
yatırımlarının kalkınma plânı ve yıllık programı! ara aykırı olmadığı, bu husustaki iddiaların plân 
ve ekonomi gerekleri ile ^bağdaşmadığı ve mesnetsiz olduğu, 

b) Yatırım indirimi belgesi verme yetkisi Devlet Plânlama Teşkilâtına ait bulunduğu bu husu
sun Çorum Milletvekili Cahit Amgın'ın 30 . 7 . 1971 tarihinde Başbakan tarafından cevaplandırılması 
talelbi ile Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu önergeye müstafi Başbakan Prof. Dr. Nihat 
Erim'in 18 . 12 . 1971 tarihli cevabında «Yetkili Kanuni bir merciden verilen belgeye dayanılarak 
yapılmış olan indirim dıolayısıyle eksik alınan vergi farklarının mükelleften (geri alınması, idari 
tasarruflarda gözetilen istikrar prensibi ile Danıştay içtihatlariyle teyidedilen müktesep hak 
esası muvacehesinde hukuken mümkün görülme niştir.» diyerek ayrıca teyidetmiş olduğu, 

c) Teşvik ve uygulama dairesince 31 . 5 . 1968 tarihinde tesibit olunan kriterlerin Kalkınma 
Plânına uygun bulunduğu, Devlet Plânlama Teşkilâtınca Birinci Plân döneminden beri teşekkül 
etmiş müstakar görüşün daha disipline alınarak tekrarından ibare olduğu bu itibarla indî ve 
keyfi olduğu şeklindeki iddiaların varit bulunmadığı, 

d) Uzman raporları arasında bir mübayenetin ınovcudollmadığı ilk raporu hazırlayan Necati 
Uğur'un Özel Yükseliş Koleji, Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okuluna verilen belgeye paraf 
koymak suretiyle fikrini tashih ederek diğer raporların hazırlandığı, raporda tahrifatın bulun
duğuna dair iddiaların suibut bulmadığı neticeyi değiştirmesi mümkün olmıyan bir hususta esasen 
böyle bir gereğinde bulunmıyacağı, 

e) (Belge vermede takibolunan usulün Teşkilâtta yatırım indirimi incelemelerinde her müra
caat için uygulanan usulün aynı bulunduğu ve bu şekilde teşkilâtça özel yüksek okullarla ilgili 
9 belge verildiği, Özel Yükseliş Koleji müracaatı ile ilgili muamelede bir farklılık ve çabukluk 
(bulunmadığı ilk belge iddialarının varidolımadığı, 

f) Devlet Plânlama Teşkilâtı Teşvik ve Uygulama Dairesince müracaatın kabulünden belge 
verme safhasına kadar geçen muamelâtın, görev, yetki ve maddi muhteva bakımından, plân prog
ram ve cari usullere ve mevzuata uygun olduğu bir yolsuzluk bulunmadığı neticesine varılmıştır. 

,-h) Ancalk, hu belge verme işleminin yolsuz olduğu idiasmın ortaya atılmasında birinci plân
da rol oynıyan, Yükseliş Kolejinde vergi incelemesi yapan Hesap Uzmanı Halil İbraihim Uzun'un: 

Kanunen saklamaya mecibur olduğu, vazifesi icalbı öğrendiklerini, helli maksatlarla açıklayarak 
vergi mahremiyetini ihlâl suçunu işlediği, T. B. M. M. .Soıruşturma Hazırlık Komisyonu 9/19 sayılı 
dosyasında mevcut Doğan Avcıoğlu'na yazdığı mektuplar ve bunlara istinaden yapılan yayın
lar ve 24 . 12 . 1970 tarihinde Ulus Gazetesinde çıkan beyanatı ile bilfiil riyasetle iştigal ederek 
Personel Kanununun 31 nci madesini ihlâl ettiği ve yıkıcı faaliyetlere katıldığı, 
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Vergi inöelenıeısi sırasında keyfi ve kaseli kararlarla vazifesini kötüye Ikullandığı ve hakkında 
yetkili mercilerce soruşturma yapılması gerekeceği kanaati hâsıl olmuştur. 

2. Muamelenin Başbakanla ilgisi konusunda; 

Yukarıda 1. Numarada muamelenin plân, mevzuat ve usulüne uygun olduğu belirtilmiş bulun
makla beraber. 

a) Yatırım indirimi belgesinin hazırlanması ve verilmesinin Başbakanın görevleri meyanıın-
da olmadığı gibi muamellenin inftacı için de Başbakanım onayının ıgerekmediği, 

b) Başbakanın söz konusu mıuiamele ile ilgilendiğini gösteren yaızılı bir talimat veya notu
nun bulıunmıadığı, 

c) Başta belgeyi imzalayan yejtküli Devlet Plânlama Teşkilâtı Teşvik ve Uygulama Dairesi 
Başkanı Yılmaz Ergenelkom 'olmak üzere., yatır ın ' lan ve ihracatı geliştirme ve Teşvik Bürosu ba.ş-
kaııı Ahmet Remizi Hatip, yatırım indirimi seksiyonu sorumlusu. Necati Uğur, uzman Süveyda G-ü-
leryüz ve Hesap Uzmanı Halil İbrahim Uzun'um verdikleri yeminli ifadelerde (28.12.1972 tarihli 
toplantı sh. 27-28) Başbakanım Özel Yükseliş Koleji yatırım indirimi muamelesi ile veya' diğer bir 
projeyle İlgilenmediğini, kendisinden herhangi bir şifahi emir almadıklarımı, bu hususta dedikodu 
kabilinden dahi herhanlgi söylentli duymadıklarını, herhangi bir merciden baskı veya telkine ma
ruz kalmadıklarını Ikesinlikle ifade etmişlerdir. Bu itibarla muamelenin ücrasında Başbakanın 
nüfuzunu 'kullandığı iddialarınım yersiz olduğu ve sübut bulmadığı, 

d) Yatırım indirimli belgesi verme muamelesinin Başbakanım icrai veya ihjmalî bir fiili ile mey
dana ıgelmediği ıgibi, herhanlgi bir işe'kilde muamelenin ücrasına tesir ve müldahalesimiin de burunnıa-
dığı bu itibarla Türk Ceza Kanunun 240 ncı maddesinin aradığı unsurlardan hiçbirinin mevoudol-
madığı, muamele ile Baışbakanın herhanlgi bir fiili arasında ilgi kurmanın mümkün 'olmadığı, 

e) Görev, fiil, illiyet kaınfımu ihlâl unsurlarıniın hiçbirinin mevcudolma/miası nedeni ile; 
Özel Yükseliş Koleji Yüksek kısııminıa yaitırım indirimi belgesi verilmesi dollayısı ile Başbakan 

hakkında ileri süriülen (iddiaların (tümünün yersiz ve hukukî mesnetten mahrum olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Netice: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı içtüzüğünün 16 inci maddesi (gereğince 

teşekkül eden Komisyonumuz; çaılılşmalarınıı 4 ayda ikmal ejtmiştir. 

Soruşturma Komisyonu, önerjgede ileriye sürülen, 9/16 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporuna muhalefet şerhi veren sayın üyeler tarafından belirtilen ve sorutturma sırasında ko
misyonumuz üyelerince ayrıca tahkikine lüzum fgörülen bütün konuları incelemiştir. 

Tahlkik konusu ile veya komisyonun görevi ile ilgisi bulunmasa dahi bütiün tereddütlerin esası, 
gerek zati meselenin ve gerekse emsal muamelelerin tesbiti için bâzıı ticari müesseselerin sır teşkil 
edebilecek işlemlerine kadar inilerek araştırılmıştır. 

Komisyon bu faaliyetti ile, her kademe muamelede mevzuata ve plâna uygunsuzluk, suç ve 
suçlu aramıştır, özel münasebetlerin tetkiki, takdiri hususların münakaşasına kadar bu araştırma 
sürdürülmüştür. 

Suçluluğu ispat olunana kadar her şahsın masum olduğuna ilişkin üstün hulkuk prensibine 
rağmen, soruşturmada suçsuzluğun ıspaltmı istemek derecesine varan tahkik usullerine enlgel 
olunmamıştır. 

Anayasal haklarını ikuıllamam her 'Türk vatandaşımın, kamu hizmeti ıgören, en küçiüğiüdem en yük
sek seviyesine kadar bütün görevlilerin, kanunfum, hukukun gereklerine uyup uymadıklarını tes-
pitt etmek yegâne amacımız olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kazad foksi yomunu ona niyabetten kullanan komisyonumuz, 
bütün gerçekleri ortaya çıkarmak, hukukun üstünlüğümü sağlamak gibi tarihî ve şerefli bir görevi 
büyük bir vicdan huzuru ile ikmal etmişıtlir. 
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Varılanı neticeler her bölümün sonunda belirtilmiş ve topluca 6.4.1972 tarihli kısa gerekçeli 
raporda ifade oiunmuşitıur. 

Adalet, sadece suçluyu bulma ve cezalandırma değil aynı zamanda suçsnızu, masnmu himaye et
me fonksiyonudur. 

İki yıldan fazla bir zamandan beri kamuoyunu tedirgin eden, feragatla çalışan görevlileri töh
met altında tutan şüpheler bu soruşturma sonunda açığa çıkmıştır. 

Her bölümde ayrı ayrı tafsiilen incelendiği ve kısım kısım sonuçlarının arz edildiği gibi : 
Aslında iki bölüm halinde tahkik konusu olan; 
i - O m a Orman Mahsûlleri Entegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketiyle ilgili olarak Devlet 

Plânlama Teşkilâtı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AET 
nezdindeki Türkiye daimî delegeliğimiz ve Avrupa Yatırını Bankasında cereyan eden muameleler
de yolsuzluk, kanunsuzluk, plâna aykırılık bulunmadığı; bu muamelelerin icrasında bir nüfuz isti
mali emaresinin tesbit edilemediği ve binaenaleyh suiistimalin söz konusu olmadığı; bu muamele
lerin cereyan ettiği mercilerce varılan kararların Başbakanın iştirak veya tasvibini gerektiren 
nitelikte kararlardan bulunmadığı ve ayrıca Baş balkanın icrai1 vieya ihmali hiçbir fiili ile bu karar
lar arasında bir illiyetin bulunmadığı tesbit olunmuştur. 

KARAR : Sayın üye milletvekillerinden Fuat Avcı, İsmet Angı, Mithat Şükrü Çavda r-
oğlu, Kemal Şensoy, sayın üye senatörlerden Nahit Altan, Orhan Kürümoğlu, İsa Bin
göl ve Sabahattin Orhon'un muvafık oyları ve sayın milletvekillerinden M. Kemal Kü-
çüktepepınar, Selçuk Er verdi, Hasan Basri Albayrak, sayın senatörlerden Sırrı Atalay, Salim Ha-
zerdağlı, ve Fehmi Alpaslan'ın muhalif oyları ile, 

II - Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okuluna verilen yatırım indirimi ile ilgili 
olarak Devlet Plânlama Teşkilâtı, Maliye Bakanlığında cereyan eden muamelelerde; yolsuzluk, 
kanunsuzluk, plâna aykırılık bulunmadığı; bu muamelelerin icrasında bir nüfus istimali emaresinin 
tesbit edilemediği ve binaenaleyh suiistimalin söz konusu olmadığı; bu muamelelerin, cereyan ettiği 
mercilerce varılan kararların Başbakanın iştirak veya tasvibi gerektiren nitelikte kararlardan bu
lunmadığı ve ayrıca Başbakanın icrai veya ihmali hiçbir fiilî ile bu kararlar arasında bir illiyetin 
bulunmadığı tesbit olunmuştur. 

KARAR : Sayın üye milletvekillerinden Fuat Avcı, İsmet Angı. Mithat Şükrü Oavdaroğlu, Ke
mal Şensoy, sayın üye senatörlerden Nahit Altan, Orhan Kürümoğlu, Fehmi Alpaslan, İsa Bingöl 
ve Sabahattin Orhon'un muvafık oyları ve sayın milletvekillerinden M. Kemal Küçüktepepmar, 
Selçuk Erverdi, Hasan Basri Albayrak, sayın senatörlerden Sırrı Atalay ve Salim Hazerdağiı'nm 
muhalif oyları il e; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 19 ncu maddesi gereğince; 
Eski Başbakan İsparta Milletvekili Süleyman DemirePin görevini kötüye kullanarak ve nüfu

zunu suiistimal ederek yakınlarına menfaat sağladığı iddialarının tamamının vâridolmadığı, Türk 
Ceza Kanunu 240 ncı maddesinin tatbiki için aranan unsurların hiçbirisinin hâdisede bulunmadığı 
Türk Ceza Kanunu veya ceza hükmü getiren bir başka kanunun ihlâl edilmediği sonucuna varıla
rak, Yüce Divana sevk etmeme tavsiyesiyle; 
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Verilmiş olup igbu raporumuzu, Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Genel 
Kurulunun tasvip ve takdirlerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa en derin saygılarımızla su
narız. 

Ek 

9/16 No. lu Komisyon Bşk. 
C. S. Giresun Üyesi 

8. Orhon 

Kâtip 
C. S. Muş Üyesi 

/ . Bingöl 

Üye 
Erzurum Milletvekili 

Rapor zamanında verilmemiştir. 
Söz hakkım saklıdır 

8. Erverdi 

Üye 
Bitlis C. S. Üyesi 

O. Kürümoğlu 

Başkanvekili 
Balıkesir Milletvekili 

M. 8. Çavdaroğlu 

üye 
Denizli Milletvekili 

F. Avcı 

Üye 
Rize Milletvekili 

Muhalifim^ muhalefet şerhim 
eklidir. Söz hakkım saklıdır. 

/ / . B. Albayrak 

Üye 
Kars C. S. Üyesi 

1. Rapor karar gereğince belli 
zamanda verilmemiştir. 

2. Karşı oyum eklidir. 
3. Söz hakkım saklıdır. 

8. Atalay 

Sözcü 
Ordu Milletvekili 

K. Şensoy 

Üye 
Adana Milletvekili 

Muhalefet şerhim eklidir. 
M. K. KüçüMepepmar 

Üye 
Çanakkale C. S. Üyesi 

İV. Altan 

Üye 
Elâzığ C. S. Üyesi 

1. Rapor karar gereğince belli 
zamanda verilmemiştir. 

2. Karşı oyum eklidir. 
3. Söz hakkım saklıdır. 

S. Hazerdağlı 

Üye 
Artvin C. S. Üyesi 

Muhalefet ve iştirak gerekçelerim 
ayrıca takdim ediyorum. 

F. Alpaslan 

Üye 
Eskişehir Milletvekili 

/ . Angı 
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16 No. İm iBonifturma KomisyöHtı Başkanlığına 

Karşı oyumuzu ekli olarak takdim ediyoruz. 

2 4 . 4 . İ972 

iSaat 16.00 

C. Senatosu Kars Üyesi C. Senatosu Elâzığ Üyesi 
Sırrı Atalay Salim Hazerdağlı 

Adama MiIîıeftveikifİi Erzurum Milletvekili 
M. Kemal Küçüktepepınar Selçuk Erverdi 

— Karşı Oy — 

Görevini kötüye kullanıma, devleti zarara sokm&k ve kardeşlerine yarar sağlamak suçlarıyla 
hakkında soruşturma açılan eski başbakan «sanık Süleyman Demirel için Orma konusunda A. P. 
11 üyeler son tahkikatın açılmaMâsı, komisyonun diğer üyeleri son tahkikatın açılması, Yükse
liş özel okuluna sağlanan yatırım indirimi konusunda A. P. li üyelerle diğer fbir' üye son tah
kikatın açılması- görüşünü savunmuşlardıır. Eski başbakan sanık Süleyman Demire! hakkında 
son talhkikatın açılmamasını ekseriyet «bir tavsiye» olarak 'birleşik toplantı genel kuruluna gö
türmeyi kararlaştırmış bulunmaktadır. Bu kara-in soruşturmada toplanan (belgeler ve delillerle 
ters düştüğü ve gerçeği yansıtmadığı1 kanısında olarak «son tahkikatın 'açılması» gereğini genel 
kurula tavsiyenin gerekli olduğu görüşüne Sahip olarak «karşı oyu» takdim ediiyöruız. Karşı oyu
muzda çoğunluk kararını eleştirecek değiliz. Karşı oyumuzda delilleri takdire yetkili olarak ken
dimizi görecek de değiliz. Top-knan delilleri ve belgeleri eleştirecek ve gerçeği göstermeye çalı
şacağız. Delilleria takdirimin siyasi organlara tercihlerinde değil, yargı mercilerinde adaleti 
tecelli ettirebileceğine inanıyoruz., 

Karşı oyumuzu dört Ibö'lüm içinde toplıyacağiz. Birinci ıbölümde soruşturmanın yürütülme ko
şullarını, ikinci Ibölümde soruşturmanın mahiyetine, delil ve belgelere değineceğiz. Üçüncü bölüm
de, eski (başbakan Süleyman Demirel ve diğer sorumluların suçlanma ve suçla ilgilerine değinece
ğiz; Dördüncü bölümde, karşı oyumuzu öızetliyeceğiz. 

i r - A — ' 

Sonucu önceden garanti altına alınan soruşturma 

1. Anayasanın 85 nci maddesi içtüzük hükümlerinin meclislerin bütün faaliyetlerine si
yasi parti gruplarının kuvvetleri oranına göre katılmalarını saglıyaeak yolda düzenlen
mesini şart koşmuştur. Birleşik Toplantı içtüzüğü 3 ncü maddesi T. B. M. M. de hiç' 
bir siyasi partiye mensup olmıyanlann grup kuraJbileceği tesbit edilmiştlir. Anayasa Mahkemesi 
çeşitli kararlarında Meclislerin bütün faaliyetlerine sîyalSı parti g^p'l^fMan ve grupların kuvvet 
oranlarına göre katılmalarını hükme bağlamıştır. Bu katılmanın sayı kadar «katılacak yerin)"» 
önemine göre teslbitini de ayrıca tâyin etmiştir. Soruşturma açılmasına karar verilen birleşik 
toplantı 112 . 111 . 1OT1 günlü birleşimde, Başkan, Soruşturma komisyonunun M üyeden kurulma
sı gerektiğini yapılan hesalba göre A. P. nin 8, C.H.P. nin4, D.P. nîıi İ. M.G.P. nin 1 üye ile komis
yona işitirak edeceğinâ bildirmiştir.. A.P. milletvekili Başîkan Safbdt Osman Avcı'nm bu beyanına 
itiraz olmuş, karşı görüş hukukî mesnetlerini açıklamış, fakat başkan, beyanını değiştirtiıemiş'-
tir. Verilen önergeyi oyla işleme talbi tutmamıştır. H2 . İli' . HOTl gününde T.B.M.M!. üye sayısı '6813 
bulunuyordu. Adalet Partisinin • 'milletvekili ve C. Senatosu üyesi sayısı bu toplamın % 49 undan 
aşağı olmasına rağmen 14 kişilik soruşturma komisyonunda 8 kişilik yeri elinde tutaeaktı. Böyle
likle soruşturma komisyonunda A.P. li üyeler mutlak bir çoğunluğu sağlamış olacaklardır. Yasama 
denetimli ötesinde, son tahkikatın açılımaısı veyıa açılmaması hakkında bir rapor haızırlrvacaık, yaran vet-
kisi kullanılmasiyle ilgili bir «Heyetin» teşkilinde hukuka dayalı bir meşru hakkı olmadan, hakkında 
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soruşturma açıüan parti genel başkanının partili üyelerine temin edilen çoğunluk, soruşturmanın 
sonucumu garantiye almıafctır. 

2. 'Soruşturma açılmasını ömgörmiyen çoğunluğu A.P. li üyelerin teşkil ettiği soruşturma ha
zırlık komisyonu raporu T.B.IMJM. «e kaibul edilmedi. Eski Başbakan Demirerin 'bu ıtalebine rağ
men bâzı A.P. li üyeler, komisyon raporu lehinde olarak soruşturma açılmaması için oy kullandı
lar. 

ıSoruşturma komisyonuna aday gösterilen ve seçilen üyeler içinde yarıdan çoğu ISüleyman De-
mir'el'in soruşturtma ağılsın,' takibine rağmen; soruştunmaya mahal olmadığı «teroilhini» yapan ön-
kesdn yangıya sahip olanlardır. Soruşturma komisyonunun kaderini garanti altına alma gayreti, 
hir merhale dalha ileri giderek, 'bütün ihtimallerin yolunu kesmiştir. 

13. ıSoruşturma komisyonu başkanlık divanı teşkilinde sözü edilen «/garantiyi gerçekleştirme» 
gayreti kendisini bir kez dalha (göstermiştir. Başkan, 'başkanvekili, sözeü ve kâtipten kurulacak 
başkankk divana için dik toplantıda adalet par i l i üyeler 14 kişilik komisyonun 4 kişilik başkan
lık divanında «önem ve etki» yönünde önde gelen başkan ve sözcünün kendilerine ayrılmasını, 
(başkanivekili ile kâtibin birer siyasi parti grupu mensubu üyelere verilebileceğini teklif etmişler, 
bu davranışın Anayasanın 85 nci maddesine, hukuk kurallarına, komisyon görevinin mahiyetine 
aykırı düşeceği, hele 'bütıün siyasi parti gruplar mm temsil edilmeme şekli anla/tılarak «mâikıul ve 
hukukî» bir şekil üzerinlde birleşmenin çareleri teklif edilmiş, fakat, A.P. li üyeler tekliflerini 
savunmuş ve garanti altına aldıkları oy sayısı ile karşı düşünceleri ret etmişler ve A.P. li üyeler 
Başkanlık Divanının tamını tek başına teşkil etmişlerdir. 

Yasama denetimi başlangıcıyla, yargı yetkisinin kullanmasına dönüşen soruşturma komisyonu 
çalışmaları ve çalışmalarının sonucu, tam Ibir garanti altına alınmış oldu. 

Bu koşullar içinde raporun yazıldığı şekilden başka bir sonuç beklemek sürpriz değil, ancak 
•bir mucize olurdu. 

Soruşturmadan özellikler 

Soruşturma komisyonu görevi bitimi birleşiminde, A. P. li üyelerin çoğunluğu, sanık Süley
man Demire! hakkında son tahkikatın açılmaması «oylarını» sayın Demirel diye !bitirirken, ko
misyon 'başkanı çoğunluk raporunda, !bir suçluluğun teslbitini istiyordu. Komi ile ilgisi olmıyan, 
örneğinin sorumluluğuna ilişmediği, bunun için Süleyman DemirePin kardeşi Ali Demirel'in ya-
tnrım indirimini tetkik eden ve borç tahakkuk ettirip haciz istediği için Ibaşına kıyametler kopa
rılan hesap uzmanı, soruşturmada ciddî bir tanıklık etmesi nedeniyle komisyon (başkanı 'bir suçlu
luk yönü Ibulup rapora alınmasını işitiyor, oysa; iddia edilen hususta işlem yapıldığı ve sonuç 
alındığı yetkililerin komisyonda ifade etmelerine rağmen «ceza tehdidi altında bulundurma teşeb
büsü» soruşturma özelliklerinden biridir. 

1. Hazırladığı raporlarda tahribat yaptığı ve görevini ihmal ettiği iddia edilen bir kamu görev
lisinin düğer bir ilgöJıi kamu görevlisi ile yüzleşti bilmesi sırasında, resmî evrakta tahrifat yaptığı 
iddia edilen kamu görevlisinin, yüzleştirme konum edilecek hususları önceden tam ve bütün ayrm-
tılarıyle öğrendiği, buna göre yazılı yüzleştirme metni hazırladığı görülmüş, bu davranışın mahi
yet ve mânasına dikkat çekilerek, yazılı ımetne komisyonca el konması ve davranışın tesbiti isten
miştir. Komisyon başkanı ve çoğunluğu teşkil eden A. P. li üyeler kamu görevlisini savunmuş
lar, teklifi kabul etmişler, A. P, li üyelerin dışındaki üyeler komisyonu terk etmişlerdir. 

A. P. li üyeler Komisyonda tek başlarına kaldıktan sonra sözü. geçen kamu görevlisini kendi 
aralarında dinlemiş ve önceden hazırlanan «Notu» bu kez «rıza» ile almışlardır. Kendi siyasi düşün
celerini taşımıyan komisyonun diğer üyeleri önünde reddettikleri işlemi, üyelerin ayrılmasından 
sonra kendi aralarında yürütüyorlar. Kamu görevlisi gizli olan soruşturmada, hangi konularda, 
hangi ayrıntılara göre yüzleştirileceğini biliyor, buna göre yazılı olarak hazırlık yapıyor geliyor, 
bu davranışının komisyonun mevcut üyeleri önünde tesbiti isteniyor, soruşturma sonucunu garanti 
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altında tutan A. P. çoğunluğu reddediyor. İşte soruşturma- bu koşullar içinde devam edecek ve 
sonuçlanacak. 

2. Bir örnek daha.. 
Grma'rim sermayesinin 20 milyon liraya çıkarıl ıası için önceki sermayenin tam olarak yatırıl

ması ve artırılan kısmın 1/4 nün Ticaret Kanunu hükümlerine göre Ticaret Bakanlığı adına bir 
bankada bloke edilmesi zorunluğu vardır. Orma'nm 4 875 000 lirasının İsparta Ziraat Bankasına 
bloke edildiğini Ticaret Bakanlığına bildirmesi, Ticaret Bakanlığından gelen cevabın işleme tabi 
tutulmasının gerçek olmadığı, resmî evrakta sahtokârlık yapıldığı ve yaptırıldığı tesbit edilmesi 
üzerine; Orma'nm kurucuları arasında ve teşebbüsün öncüsü olduğunu ifade eden ve şirketi tem
sil edeni Şevket Deauirel'in kanun hükümlerine göre 4 milyon 875 bin lirayı bir millî bankaya yatır
ması gereklidir. Bu meblâğı yatırıp yatıramadığı böylelikle kamu hükmünü yerine getirip getir
mediği kendisinden sorulmuş/ Böylesine sarih ve kesin soruya Şevket Demirel cevap vermemiş, 
cevap vermiyeceğini söylemiş, muhasebeci Adnan Oomak'm bu hususu cevaplandırmasından sonra 
cevap vereceğini bildinmiş. A. P. li üyeler dışındaki komisyon üyeleri, kurucu, sorumlu, yetkili 
olarak konu ile ilgili beyanında ısrar etmişler. A. P. li üyeler bu sorunun cevaplandırılmamasında 
Şevket Demirci'm maksatlı direnmesinden yana çıkmışlardır. Resmî evrakta sahtekârlık suçunu 
işlemeye azmettirmede, muh&sıebeci Adnan Çomak oğlu'nu öne sürüp onu beyanı1 ile bağlamak gayre
ti içinde olan Şevket DemilM, komisyona, sözü edilen meblâğın yatırılıp yatırılmadığını söylememiş, 
suçu Adnan Çoanaikoğlu'na aJktarmaya çalışmıştır. Adnan Çomakoğlu ileride ayrıntılariyle açaJklıya-
cağımız üzere badka ilgiHlerinin suçu nasıl işledik' vini hikâye etmiştir. Şevket Demirel komisyon 
önünde, işlemin şekli hakkında -bilgi vermekten çekinmiş, komisyonun A. P. li üyeleri soruyu 
cevaplandırmaya mecbur olmadığını savunarak, Adnan Çomakoğlu'nuri işlemi yüklenmesine ve bu 
beyanla bağlanmasına fırsat vermişlerdir. Şevket Demirel görüşüne göre kurtulmuş olacak. 

3. Bir örnek daha... 
Sanık eski Başbakan Demirel'in eşinin Terakki Kolektiften ne miktar temettü aldığının tesbiti 

zımnında Terakki Kolektifin hesapları üzerinde bilirkişi tetkikatı yapılması talebedilmiş, uzun 
tartışmalardan sonra Maliye Bakanlığına yazı yazılarak Terakki Kolektifin hesaplarında temettü 
konusu için tetkikata karar verilmiştir. 

A. P. li Komisyon Başkanı sanık DelmireFin Terakki Kolektife eşi dolayısiyli ilgisini belirten 
mukavelenamenin tetkikini istiyen ve sanıklara «sayın» ifadelerini tevcih, tetkikatı yapacak ilgi
liyi T. B. M. M. ne çağırarak görüşmesi, soruşturmanın tarafsız yürütülmesine aykırıdır. Komis
yonun aldığı karar dışında, sanığın durumu için özel bilgiler hazırlamak üzere talimat yazmak ve 
tetkikatı yapacak kamu görevlisini özel olarak çağırıp konuşmak, soruşturmanın hangi koşullar 
içinde yürütüldüğünü göstermek yönünden önem taşımaktadır. 

4. Bir örnek daha... 
Özel Yükseliş Yüksek Okuluna tanınan yatırım indirimi ile ilgili vergi kısmı için inceleme yapan 

hesap uzmanı H. İ. Uzun, komisyon huzurunda şahidolarak dinlenmesi bittikten sonra, Komisyon 
Başkanı, şahide; bir ayrı soruşturma hazırlık ko .ıisyonu dosyasındaki belgeleri okumadan atıflar 
yaparak bu mektupları siz mi yazdınız diye, tanığa sorular yağdırmaya başladı. Eski Başbakan Sü
leyman Demirel'in kardeşlerinin konu ile ilişiği olmıyan bâzı yolsuzluklarım ve eski Başbakanı 
eleştiren mektupları hatırlatıyordu, Komisyon Başkanı. Gerçek şu idi. Komisyon o gün dinlenecek, 
şahidin nasıl beyanda bulunacağını tahmin ediyor, onu güç durumda bırakmak için ilgisi olmıyan 
mektupları getirip okuyor, soruşturması yürütüldüğü bir sırada tanığı mânevi baskı ve tehdit al
tında tutmaya çalışıyordu. 

— O — 

Meydan okuma ve ötesi soruşturmanın getirdikleri: 

Sanık eski Başbakan Süleyman Demirel T. B. M. M. Birleşik toplantısında, Hazırlık Soruştur
ması Komisyonuna verdiği cevaplarda ve Soruşturma Komisyonundaki savunmasında ısrarla, dikkat-
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le, itinayla bâzı temaları işlemiştir. Suç iddiası ile ilişkisini, iddiacılar ispat etmeli, konulardan 
hiçbir şekil ve surette bilgisi yoktur. İddia edilen konulardan her hangi bir şekilde yarar sağla
mamıştır. Gerçek böyle midir? 

1. Sanık eski Başbakan, komisyon önünde, seçilmiş olduğu parti içi görevinden sonra işlerini 
tüm tasfiye ettiğini gururla ileri sürmüştür. Bu iddialı beyanına daha önce de birkaç kez raslan-
mıştar. Kamu görevi niteliğinde parti içli hizmet yerine seçilme ve sonradan lider mevkiindeki 
kamu görevinde yer alma sırasında konu ile ilişkili iş ve taahhüdün sürdürülmesi şüphesiz ki, sa
kıncalıdır. Sanık Süleyman Demire! bu doğruluk kuralına uymanın rahatlığını ortaya atmaktadır. 
Dikkatli ve meraklı gözler, oluşa belgelere göz latuneaya kadar, bu rahatlık çıkışı devam edebil
di. Süleyman Demire! elinde mevcut dört işi tasfiye için : 

a) 19 Şulbat 1965 tarihinde 6 ncı Noter marifetiyle gönderdiği yazıda işi yürütebilecek 
olan Terakki Kolektif Şirlketine veya başka firmaya devrini tş Bankasından istemiştir. Sanık Sü
leyman Demire! kamu görevi alırken, kamu ile ilglili işleri tasfiye gösterisinde bulununken, işin 
Terakki Kolektife verilmesini istemektedir. Çünkü: Terakki Kolektif kurucu ortaklarının arasın
da kardeşleri ve kayınpederi büyük payla ortaktır ve (belli) bir tarihten sonra kayınpederin ölü
mümle eşi dolayısiyle Süleyman Demire! Terakki Kolektifin kâr ve zararından doğrudan doğruya 
ilgilidir. Kendisinin taahhüdettiği bir işi tasfiye oJiyor, kamuoyu önünde fakat, devri, ilgisi ol
duğu bir başka finmaya istiyor. Muvazaanın ta kendisildir, İş Bankası işi 9 . 4 . 1965 tarihinde 
Klima firmasına veriyor. 

b) 19 Şubat 1965 tarihinde 6 ncı Noter vasıtasiyle sanık Süleyman Demirel Sosyal Sigorta
larla ilgili işini aynı şekilde Terakki Kolektife veya başka bir firmaya devrini talebetmiştir. An
cak, Sosyal Sigortalar Kurumu bitmek üzere olan işi Klima Firmasına devretmiştir. 

c) 10 . 3 . 1965 tarihli Ankara 15 nci Noterliğince tanzim edilen devir muamelesine göre An
kara Balgat mahallindeki MTA ya ait inşaat Terakki Kolektif Şirketi adına Şevket Demirel'e 
devredilmiştir. Devir senedine göre (bundan böyle Süleyman Demirel ile MTA arasındaki müta« 
ahhit sıfatı Teralkki Kolektif Şirketine girmiştir) esas kaydı mevcuttur. Mütaahhit Süleyman De
mirel yerini, kardeşlerinin ve eşinin dolayısiyle kendisinin hak sahibi olduğu Terakki Kolektif 
almıştır. Sadece şeklî bir değişiklik ve sonra dürüst bir davranıştan iddialı, çalımlı söz etmek. 

id) Tasfiye ettiği ve hiçjbir ilişiği kalmadığını iddia ettiği diğer bir işini Süleyman Demire! 
Anter Firmasına devretmiştir. Anter Firmasına .Süleyman DemirıeFin en yakınlarının ortak oldu
ğu Terakki Kolektif Şirketi ortaıktır. Terakiki Kolektifin ortalklan arasında Süleyman Demirlerin 
eşleri, merhum babalarının mirası dolayısiyle ortak bulunmaktadır. 

Süleyman Demirel doğrudan doğruya yüklendiği taahhüdü, kamu gözü önünden «artık ilgim 
yoktur» gösterişi içinde, yakınlarının öz ortak kendisinin dolayısiyle yararla ilgili olduğu şirke
te verilmesini istiyor, bu isteklerinden ikisi öngörülmüyor, ikisi yerine getiriliyor... Ve- ilgisi bu
lunduğu şirkete «iş» devrediliyor... 

2. ISanık eski Başbakan Süleyman Demirel, kendisinin- ilgi ve yararının iddia ve soruşturma, 
konusu ile bulunmadığını iddia ederek, bir bakıma suça karışan ilgililerle kardeşlerini varsa suç
ları onlar hakkında işlem yapılsın savunmasına sığınmaktadır. Aslında, sanık Süleyman Demi
rel Devlet tarafından, Devletin imkânları olarak uygulanan ve sağlanan çeşitli teşvik tedbirlerin
den kendisi de yarar sağlamıştır. Her şeye rağmen hâlâ sağlamaktadır. 

Geliştirme ve teşvik fonlarından yararlanan 1 200 000 dolar dış kredi şağlıyan, gümrük mua
fiyetinden milyonlarca lira yarar şağlıyan Terakki Kolektifin ve Onma Firmasının ortakları ara
sında kardeşleri yanında aralarında mal birliği, mal ayrılığı, mal ortaklığı hangi şekil oari olur
sa olsun hukukî sonuç itibariyle yarar bulunan eşi Bayan Nazimiye Demirel de ortak olarak bu
lunmaktadır. Oysa sanık Süleyman Demirel soruşturma konusu işlemlerle ilgisi ve yararı olmadığı
nı kesin şekilde iddia etmektedir. Sanık Süleyman Demirel'in Terakki Kolektif, Orma, Anter ile 
kâr ve zarar hesabiyle ilgisini, sorumluluğu bölümünde belgelerle açuklıyacağız. 

T. B. M, M. (S. Sayısı : 81 e 1 nei «efe) 



— w -
3. Sanık Süleyman Demirel. kardeşlerinin işlemlerinden sorumlu tutuİamıya iağmı, bilgisi dı

şında davranışları olalbilıeoeğin'i savunmaktadır. A. P. üyeleri bu görüşü esas almaktadırlar. Oysa 
daha (1966) yılımda Ulus Gazetesinde Demirel kardeşlerin kredi yolsuzlukları ortaya atılmıştı. 
Demirel kardeşlerin menfaat yağmiası basma açıklanmıştı. Zamanın Başbakanı, önleyici tedbirler 
almak, ilgililer hakkında soruşturma ağma şöyle dursun, «inkâr» ve «duymama ile» yolsuzlukla
rın artırılmasınla sebeboİmuştur. Demirel kardeşlerin çeşitli yolsuzluk iddialarını Ulus Gazetesinde 
ortaya atan miilletviekililinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını istiyen zamanın Başbakanı 
Adalet Bakanlığının yazısını Millet Meclisi Başkanlığına kendi imzasiyle havale etmiştir. Yolsuz
lukların daha başlangıcında, bilgisi belgelerle sabit olan sanığın masum masuniyet görüntüsü il-
giniçitr. (Bu. konuyu sorumluluğu bölümünde belgelerle açıkhyaeağız. 

4. ISanık Süleyman Demirel birkaç kez, genelge yayınlıyarak yakınlık nedenleriyle özel işlem 
yapılmamasını Devlet daireljer<ine duyurduğunu öne sürmektedir. Gelenek haline gelmiş böylesine 
genel bir genelgenin inandırıcı nitelik taşıması ancak, şikâyetler, yazılar, soruşturma önergeleri 
meydana çıktığı zaman gerekli soruşturmayı, idâri bünye içinde yapmakla mümkündü. Sorumlu
luk taşıdığı sünece sanık bu davranışitan itinayla kâçmmıştır. Görevli kişilerin mâruz kaldıkları 
baskı ve tekliflere boyun eğme zorunda kalmalarına selbetbolmuştur. 

5. İSınai Kalkınma Bankasının Avrupa Yatırım Bankasına kredi temini için Maliye ve Dışiş
leri Bakanlığı aracılığıyle gönderdiği evrak meyanına eklediği, kurulacak 15 milyon lira sermayeli 
şirketin, sözde ortakları içinde bulunan Şevket Demirel, Ali Demirel, Yılmaz Şener'in zamanın 
Başbakanına yakınlıklarım gösteren belgenin, Brüksel'de Ortak: Pazar nezdindeki büyükelçili
ğimizde dikkati çekmesi ürerine, bir beyana göre bu ibare ve kelimelerin çıkarıldığı, diğer bir be
yana göre bu belgenin resmî evrak arasından çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Aslında Büyükelçiliğin 
bu çabası yersizdir. Zira, Sanayi Kalkınma Bankası Avrupa Yatırını Bankasına resmî evrakın tam 
örneğini doğrudan doğruya göndermiştir. Büyükelçilikte ister ibare ve kelime çıkarma, ister bir 
(belgenin) çıkarılması okun, büyükelçinin yazılı beyanına göre zamanın Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayatıgil'in muvafakati üzerine olmuştur. Büyükelçiliğin kendisine resmî evrakta Baş
bakanın kardeşleri ile ilgili bir işe sıfat ve isminin .karışmasını duyurması ve muvafakatim alarak 
işlem yapması karşısında, Dışişleri Bakanının bu konuyu saklaması, tesadüf, unutma, önemsememe 
olarak geçiştirilemez. Bir zihniyetin, bir yönetimin damgasını taşımaktadır bu davranışlar. Sa
nık Süleyman Demirel'in ilgisi, bilgisi, ilişkisi olmadığı meydan okuması bu gerçeklerin ışığı için
de gölgeler kalkmış, net ayrmtılariyle gözükmektedir artık. Ötesi... Mevcut delilleri takdire yetki
li Yüce Divana aittir şüphesiz... 

— D — . • 

Her taşın altında bir yolsuzluk, bir vurgun 

Soruşturmanın konusu belirli ve çerçeveli, soruşturma sırasında hangi işlem olursa olsun biraz 
derinleşinoe yeni yeni, başka başka dikkati çeken konular görüldü. Hangi taşı kaldırırsanız al

tında sanık Süleyman Demirci yönetiminin marifetinin şekillendirdiği bir utanç taşı çıkmaktadır. 
'Örnek o kadar çak ki, birkaç tanesini kaydedelim. 
1. iSınai Kalkınma Bankasının Avrupa Yatırım Bankasına doğrudan doğruya ve Hükümet 

aracılığı ile gönderdiği belgeler içinde yer alan ısanık Süleyman Demirel'le akrabalık dereceleri 
Özenli bir şekilde belirtilen kimselere ait elk belgenin başkaca bir işlemde örneği olup olmadığı so
rusu üzerine ilgililerin vardır, diye getirdikleri örnekler... Bâzı firmaların kurucularına ait belgeler
di. Bu bilgiler firmanın ortaklarına ait bilgilerin dışında falanca, filânın şüyu, buyu diye ibareler 
taşımıyordu. Ancak, siyasi kişilerdi, sıfatlan belirtiliyordu. 

Evet falanca eski bakan, falan eski Ticaret (Bakanı. Bir tanesini işaret edelim. Demirel yöne-
Mmmin A. P. li, Tioaret Bakâfîî. Hangi taşı kaldırırsanız A. P. li birisinin bir «iş» peşinde, içinde 
ve «tatlı kolay» kâr yolumda olduğunu görürsünüz. Aslında sadece Avrupa Yatırım Banlkasmda 
Devletin ö&ğladığı son yıllardaki 175 milyon dolar' ortalama 2,5 milyar liralık kredi imkânı, Sı-
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nai Kalkınma Bankasınca belirli kimselere dağıtılmıştır. Sömürü düzeni içinde menfaat taşları al
tında hep belli kimseler veya belirli kimselerin menfaat sağları içinde teşebbüsler görülecektir. 

2. 'Bir örnek daha... 
Demirel kardeşler Ankara'da blir Ziraat Banka şubesine birkaç bin lira yatıracaklar. Karşılık

sız çeklerle milyonlarca lira açıkça, rahatlıkla çekebilecekler. 
3. Özel Yükseliş Kolejinin yatırım indirimi hesabında Demirel kardeşlerinden birisini yararı 

için Ankara Belediyesince su ve ruhsat işlerinde gerçek dışı çaıbaları. 
4. Demirel, karideslerinin Ziraat Bankasında istedikleri teiminat mektubu ve kredi işleminin 

üç gün içinde bir banka bünyesinlde büitün işlemlerinin nasıl görüldüğümü ve yönetim 'kurulu ka
rarı alınarak sonuçlandığı 'hayretle müşahede edilince, 'böyle Ibir işlem için Ihanka tarihinde geç
miş bir örnek istenince cevap; sadece, hatırlıyamıyoruız olacaktır. 

5. Demirel, kardeşlerine Orman Genel Müdürlüğüne (bağlı kuruluşlardan orman emvalinin, 
mulhammen beidelin pek az üstünde ıbir artışla, cömertçe 'binlerce metreküb olarak odun fiyatından 
daha ucuza verilmesi «menfaat»1 'mekanizmasının 'bütün yönleriyle işleyiş şeklini göstermektedir. 

6. Orma, kurulacak 5Û0( 000 (lira sermaye ile ancak 1 250'000 ödenmiş olarak ve bir (kaç gün 
sonra çeşitli bankalardan krediler sağlıyaeak. Teminat mektupları alacaktır. 

— E — 

.Soruşturmanın yürütülüş şekli ve güç koşullar 

Soruşturma Komisiyonuddaki A. P. li üyelerin, 'belirli bir amaca ulaşmaya çalıştıklarına ıgörüş-
me tutanakları tanıklık etmektedir. Sanık Süleyman Demirel'in ilgisi olmadığını tespit etmek, 
Bilgi veren herkesten, her şahitten mütemadiyen muttasıl şu sioruyu sioruyoriardı. «Sayın Demir-
el^len'ıbir (baskı, Ibir talep, bir îma size yapıldımı? Yapılmadımı ? Soruşturmayı Ibu çerçeve içinde 
yürütmeye çalışan Soruşturma Komisyonu A. P. çoğunluğu (Soruşturma Komisyonunun, «görevi 
içinde bulunan konuların daha berraklığa kavuşması ve gerekli ciddî tespitlerin yapılması ile il
gili talepleri reddetmişlerdir. 'Soruşturma birçok yöniyle gereği kadar inceleme ve tespite gide
memiştir. Bir kaç örnek kaydedelim. 

1. Sanık Süleyman Demirel'in işlerini devrettiğini iddia ettiği Anter Şirketine, Terakki Ko
lektifin ortak olması, (bayan Nazmiye Demirel ve Demirel kardeşlerin Terakki Klole'ktifin Ibüyük 
pay ortakları olması gerçeği karşısında Anter Şirketinin her türlü kâr ve zarar (hesabının bilir
kişi marifetiyle tetkikini Soruşturma Komisyonu . çoğunluğu reddetmiştir. Gerekli inceleme yapıl
mamıştır. 

2. Yatırımların 've ihracatın teşjviki ve uygulama esaslarına göre teşvik Itedlbirlerinlden yarar
lanabilmek için yatırılman 'belli bir bölümünün öz kaynaktan karşılanması şarttır. ıBu şart mevcut 
olmadığı takdirde teşvik tedbirlerinden yararlanma müımkün değildir. Terakki Kolektifin Devlet 
'Plânlama Teşkilâtına, Sınai Kalkınma Bankasına çeşitlli başvurmalarında öz kaynağını çiok farklı 
şekillerde göstermiştir. Öyleki, aynı yılda D. P. Teşkilâtına aynı yatırım için Ibir kez 8 küsur 
milyon lira öz kaynak Ibiraz sionra 1'2 küsur milyon lira 'göstermiştir. Talöbetltiği taşjvik tedbirle
rine öz kaynağı kâğıt üzerinde yönettiğinin açıkça görülmesine rağmen, ilgili kamu daireleri ile 
Sınai Kalkınma Bankası hiçbir safhada öz kaynak varlığını incelememiş ve aramamışlardır. Bu 
sdbeple öz kaynak şartının yerine getirilip getirilmemesinin bilirkişi aracılığiyle tespiti istenmiş, 
kamisyion çoğunluğu bu talelbi ide reddetmiştir. 

3. 'Terakki Kolektifin çeşitli yıllardaki bilanço ve hesaplarının tetkiki ile ıMesut Şener ve vâ
rislerine verilen hisse, temeddü miktarının ve vergi ödeme şeklinin fbıiirkişi marifetiyle incelenme
si teklifi, komisyon Çoğunluğu tarafından reddedilmiş, Terakki Kolektif in ortaklarından 'birisi
nin şifahi olarak vergi kayıtlarını ibraz edeceğini ifade etmesi üzerine bu husus istenmiş ve so
ruşturmanın sonuna doğru^ çlok kısa bir zamanda daha önce (belirtilen şekilde ve-şartlar içinde bir 
hesap uzmanına inceleme yaptırılmıştır. Hesap uzmanı 3 . 4 . 1972 ıgünllü raporunda «Şevket De-
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mirel'in talkvim yılı kârları ötedeniberi muhasebe lolara'k bir dağıtılma talbi tutulmadığını bildirmiş
tir. Hesap uzananı Terakki Kolelktifin, 'bütün hesaplarını aynı şekilde Orma'nm bütün hesapları
nı tetkik edememiştir. Papamda (belirtildiği üzere (mevcut yani ibraz olunan defter ve kayıtlar in
celenmiştir) "bu (meblâğların mahiyet ve müfredatını tespit edebilme amacı ile şahıs hesapları 
veya ımua/vin kalamlozlar talebedilmişse de şirket temsilcisi bu hesap işlem ve kayıtlarım verme
miştir. .Soruşturma Demire! biraderlerin «ifade de» diledikleri zaman diledikleri şekilde «belge 
ibrazında» verdikleri «miktarda» yürütül ebilmiştir. Önceden sonucu garanti altında bir soruştur
manın yürütülmesi, fbu genel işleyişin dışında olamazdı. 

— II —, ' 

Soruştur'manın mahiyeti, toplanan deliller, belgeler 

3 . 8 . 197ü tarihli soruşturma önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 'Hazırlık Ko-
misyjonu "raporu Birleşik Toplantının 12 . 11 . 1971 tarihli 1 nci Birleşiminde ıgörÜşlMmüştür. 

... Başkanlığın (Bu suretle Soruşturma Hazırlık Komisyonunun; soruşturma açılmasına lüzum 
ve malhal olmadığına ve bir Soruşturma Komisyonu kurulmasına ' lüzum olmadığına dair raporu 
reldldedilmiştir, yani soruşturma açılması ve İbir Soruşturma Komisyonu teşkili hususu T. B. İM. M. 
BMeşîk Toplantısında kararlaştırılmıştır, beyanı ile T. B. İM. M. kararı açıklanmıştır. Kurulan 
Soruşturma Komisyonunun, soruşturma konusu şiiphesizki bu durnjmda soruşturma talebeden öner
gede husttslar olacaktır. 

'Soruşturma önergesi sonuç kısmında : 
1. '«Orma»1 ya verilen kredinin özel bir işlemle haksız, ivedilik ve .görülmemiş İbir sekilide ve

rildiği, 
2. özel Yükseliş Kolejine uygulanan 600) 000 liralık yatırım indirimi işleminde eski Başlbakan 

sanık Süleyman Demirel'in; 
-a) Görevini kötüye kullandığı, 
b) Karideslerine yarar sağladığı, 
c) Devleti zarara soktuğu, 

iddia edilmekte, kredi alışında yatırım indirimi uygulamasında sanık (Süleyman Demirel'in başba
kanlık sıfat ve yetkilerinin rol oynadığı, bu sebeple hakkında T. C. K. 240 nci maddesi uyarınca 
soruşturma açılması istenmektedir. Ayrıca : 

Diğer .sorumluların da teslbiti önergede açıkça belirtilmektedir. 
T. B. M. M. Birleşik toplantısı Genel Kurulu soruşturma açılmasını bu çerçeve içinde kabul et

miştir. Soruşturma sırasında görevi kötüye kullanma suçu ile ilgili olarak Orma ve Yükseliş özel 
Yüksek Okuluna ait toplanan delil ve belgeleri ayn ayrı tesbitin gereği vardır. 

— A — 

Terakki Kolektif - Orma ile İlgiU deliller, belgeler 

Orma'ya, kredi imkânları, gümrük muafiyeti, gümrük taksitlendirilmesi ve yatırım indirimi 
sağlanmıştır. Teşvik tedbirlerinin tümü sağlanmuş bulunmaktadır. 

Qrma'nın kurulması ıhikâyesinden önce Terakki Kolektif Şirketi, D. P. Teşkilâtına başvurarak 
30 . 7 . 1968 tarihli yatırım projesini de tevdi ederek teşvik tedbirlerinin uygulanmasını istemiştir. 
D. P. Teşkilâtı 18 . ,11 . 1968 tarihinde 39 sayılı 'belgeyle yatırım mevzuu (Tevsi programının 
1 nci etabını teşkil eden suni tahta ve kaplama tesisi) için: 

a) ,% 60 yatırım indirimi, 
b) % 70 gümrük muafiyeti, 
c)> En çok 6 yıllık gümrük taksitlendirilmesi, 
d) İhracatta vergi iadesi kabul etmiştir. 
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Firma öz kaynağını 8 159 062 lira olarak göstermiştir. 9 238 593 lirası uzun vadeli, 3 000 000 
lirası kısa vadeli olmak üzere 12 236 593 lira iç kredi temin edileceği belgede belintiLmektedir. 
Firma ilk talebine uygun olarak, aracı kuruluş olarak sınai kalkınma bankası işlem yaptığı bir 
sıpada, 18 . 5 . 1969 tarihli yeni bir proje tevdi etmiş bu kez kendisine 25 . 7 . 1969 tarihli 120 
sayılı teşvik belgesi verilmiştir. 18 . 11 . 1968 tarifeli 39 »ayılı teşvik belgesinde öz kaynak 
8 J59 062 lira gösterildiği halde 8 ay sonra öz kaynak kâğıt üzerinde 12 618 120 lira olarak gösteril
miştir. 39 sayılı teşvik belgesinde, geliştirme, ve teşvik fonlarından istifade edebilir kaydı mev-
cudolmadığı halde 120 sayılı teşvik belgesine bu teşvik tedbirlerinden yararlanacağı ilâve edil
miştir. 

'Terakki Kolektife teşvik belgeleri verilmesi suretiyle teşvik tedbirlerinden yararlanması 2 nci Beş 
Yıllık Plâna ve yıllık programlara aykırıdır 

Şöyleki : 
2 nci tBeş Yıllık Plân, orman ürünleri işlemesi için; 
a) Fırınlanmış kereste ve diğer mamullerin ihracatını artırmak amaç olacaktır. Kalitenin dü

zeltilmesi, uluslararası standardlann uygulanmasını sağlıyacak teknik ve idari tedbirler alına
caktır. 

b) Orman döner sermayesi içindeki sanayi kuruluşlarının ayrı bir iktisadi kuruluş bünyesi 
içinde düzenlenmesi üzerinde durulacaktır. 

c) Hammadde fiyatlarının bu sanayiin gelişmesine etkisi göz önünde tutularak, tomruk ve 
odunun özel ucuz tarife ile satışından doğan farkın hammadde fiyatlarına intikal derecesi, ma
mullerin dış pazarlarda rekabet edebilmesine göre ayarlanacaktır. 

4) Özel sanayi kuruluşlarının hammadde ihtiyacının karşılanması düzenlenecek ye 'bunun sana
yi dalında tıkanıklık yaratmaması sağlanacaktır. 
ilkesini tesbit etmiştir. 2 nci Beş Yıllık Pân ilkeleri içinde özel sektöre ait orman ürünleri işleme 
sanayi yatırımlarının bütün teşvik tedbirlerinden yararlanacağı kaydı mevcut değildir. 1967 yılın
da program içinde; özel sektörün özellikle ihracata yönelen orman ürünleri işleme sanayiine yatı
rım yapılmasını teşvik etmek amaciyle belirli fiyat ve hammadde kolaylıkları sağlıyacak mevzu
at geliştirilecektir. Görülüyor ki, orman ürünleri sanayi işletilmesi yatırımları teşvik için fiyat ve 
hammadde kolaylığı için mevzuat değişikliği ele alınacaktır. Listelerde gösterilen onman ürünleri 
için teşvik bu çerçeve içinde olacaktır. Teşviki Devletin diğer greniş imkânlarını sağlamak anla
mında göstermek yersizdir. Kesin olarak, teşrikin şekli ve amacı tâyin •edilmişti?. Fiyat ve hammad
de kolaylıkları sağlıyacak mevzuat değişikliği. 

1968 yılı programında, özel teşebbüsün onman ürünleriyle ilgili yatırım ve teşebbüslerinin teş
vik tedbirleri olarak yatırım indirimi, kredi tahsisi, gümrük muafiyeti ve talksitlendirilımesinden 
yararlanacağına ilişkin bir kayıt mevcut değildir. 19*68 programı orman ürünleri sanayiinde özel
likle ihracata yönelecek karma teşekküllerin teşvik edileceğini, bu alanda yani yatırım alanlarını 
gösteren entegre tesislerinin yapa/bilirlik etütleri bir programa 'bağlanacak ve ondan sonra uygu
lanmasına geçilecektir. 1968 yılı programı kamu kesiminde orman ürünlerinin yeni yatırım alanla
rını nasıl tesbite gidileceğini ve şartlarını göstermiş, karma teşekküllerin özellikle ihracata yönel
mesi şartiyle teşvik edileceğini bağlayıcı nitelikte tesıbit etmiştir. Listelerde orman ürünlerinin özel 
teşebbüs kesimdeki yatırımlarının gösterilmiş olması ancak, fiyat ve hammadde mevzuatı ile iliş
kili olmaktadır. 1968 yılı programı 2 nci Beş Yıllık Plânın ilkesi çerçevesi içinde konuyu ayrıntı-
lariyle tâyin etmiştir. Bu açık ve kesin çerçeveyi ve çerçeve içinde kesin bağlayıcı kayıtlara rağ
men, Terakki Kolektif şirketinin talebinde belirttiği ürünlerle ilgili yatırım teşeıbbüsü için Devle
tin teşvikle ilgili bütün tedbirlerini uygulamaya imkân veren teşvik belgelerini vermek plâna ve 
yıllık programa aykırıdır. 

2 nci Beş Yıllık Plâna ve 1967 - 1968 yılları programlarına aykırı olarak sağlanan teşvik im
kânlarını meşini gösterebilmek için 2 nci Beş Yıllık Plânın ilkesini 1967 - 1958 yılları programları 
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uygulamalarına ters düşecek kir şekilde 1969 yılı programında özel seiktiör yatırımlarından söz 
edilmiştir. Ancak, 1968 yılı programı ile 1969 yılı programının ilgili .bölümlerini aynen naklediyo
ruz. 

1968 yılı orman ürünleri işleme sanayii. 
342) Orman ürünleri sanayimde yeni yatırım alanlarını gösteren entegre tesislerinin yapılabilir

lik etütleri bir programa bağlanacak ve uygulamasına geçilecektir. 
343) Orman ürünleri işleme sanayiine teknik eleman yetiştirilmesi gayesiyle, Orman Genel 

Müdürlüğü, Orman Fakültesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Teknik Öğretim Müsteşarlığı iş
birliği yapacaklardır. 

344. Orman ürünleri sanayiinde, özellikle ihracata yönelecek karma teşekküller teşvik edile
cektir. 

1969 yılı orman ürünleri sanayii : 
59. Orman ürünleri sanayii alanında, özel sektör yatırımlarının artırılması ve en 

faydalı yöne tevcih edilmesinin sağlanabilmesi anuaciyle, orman hammadde potansiye
linde kaydedilen en son gelişmelerin ışığı altında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından ge
rekli hammadde garantisinin verilmesini mümkün kılacak çalışmalara hız verilecek ve varılan sonuç
lara göre, hangi sanayi kolunda ve ne süre ile garanti verilebileceği özel sektöre bildirilecektir. 

60. Orman ürünleri sanayiinde entegre tesis esasına göre kamu ve özel sektöre yapılacak ye
ni yatırım alanlarını gösteren yapılabilirlik etütleri 'bir programda bağlanacak ve sektörlerin bu 
sanayi ile ilgili projeleri gerekirse müştereken uygulayabilmelerini temin için gerekli imkânlar 
sağlanacaktır. 

Açıklandığı üzere özel sektör yatırımlarının kayıtsız şartsız değil, belirli biçimde ve gösterilen 
şartlara göre teşvik edilebileceği tâyin edilmiştir. Terakki Kolektif bu şart ve biçime uygun bir 
yatırım teşebbüsünde olmadığını dilekçelerinde açıkladığı gibi, tevdi ettiği raporlarda da böyle 
bir yön olmadığı kuşkusuz bir şekilde görülmekte lir.. 1 20i0 000 dolarlık döviz kredisi, 10 milyon 
liralık gümrük muafiyeti, 2,5. milyon liralık gümrük taksitlendirilmesi ve sınırı belirsiz yatırım in
dirimi imkânı, bütün bu Devlet imkânlarını sağlıyan teşvik tedbirlerinden istifade için, yatırı
mın İkinci Beş Yıllık Plânın ilkesine uygun düşmesi 1968 yılı programında gösterilen bir yatırım 
olması gerekirdi. Oysa 18 . 11 . 1968 tarihli 39 numaralı teşvik belgelerinde sözü edilen çeşitli Dev
let imkânları ihracatı bile garanti etmiyen, ihracata dönük oimıyansatırım teşebbüsü için sağlan
mıştır. 

Terakki Kolektif Şirketine, Devletin plânı ilkelerini ve yıllık program esaslarına aykırı olarak 
sağladığı çeşitli imkânları yüzünden, Devletin diğer işlerinin zararın ve işlemin ölçüsü içinde ak
sadığı, noksan kaldığı cihetle görevi kötüye kullanma suçu yanında lehinde çeşitli imkânlar sağ
lanan şirketin uzak - yakın ortaklarının haksız yarar sağladıkları meydana çıkmaktadır. 

Teşvik belgelerinin niteliği 

Plân ilkeleri, yıllık program esasları öylesinebir yana itilmiştir ki ; sözde yapılan incelemeler 
bekletilmeden belgeler verilmiştir, örneğin, Terakki Kolektife 120 sayılı teşvik belgesi 25 . 7 . 1969 
günü verilmiştir. Oysa, Terakki Kolektifin talebini tetkik ve bir rapor hazırlamakla görevli araş
tırmacı Or, Yük. Mühendisinin raporu ancak 26 . 7 . 1969 günü teşvik ve uygulama dairesine ve
rilmiştir. Yani teşvik belgesi verilmiş, ondan sonra bu konuyu inceliyen rapor hazırlanmış. Devlet 
imkânlarının hangi ölçüler içinde kullanıldığını ve imkânların nasıl sağlandığını görüyoruz. Ara^ 
tırmacmm raporu da aynı kader çizgisi içinde olmadan kurtulamamıştır. «Projedeki donelerden 
istihraç olunacak denge tesis olunmuştur» adaştır nacı gerekli .malî dengeyi ve zorunlu belgeleri gör
meden kendisi, firma yerine hesap dengeleri kuracaktır. Ve raporunun niteliğini açıklamak zo
rumda kalacaktır. (.... varlalk durumu nafeilt alışı bilanço ve sermaye durumu belgelendirilmesi 
şirketin Ankara temsilcisi Turgut Arık'tan istenmişse de henüz gelmemiştir.) 
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Yatırım indirimi- tanınması için öz sermaye miktarının bilinmesi zorunluğu vardır. Zira yatı
rım indirimi münhasıran öz sermayeden sağlanan veya karşılanan yatırım miktarına uygulanır. 
Geliştirme ve teşvik fanlarından yararlanmak için yatırını asgari yüzde 40 m öz kaynaktan karşı
lanması esastır. İşaret ettiğimiz iki konuda Devlet Plânlama Teşkilâtının görevlendirilen daire
leri ve işlemleri yapan kamu (görevlileri, öz kaynak durumu tesbite dahi lüzum görmeden «isteni
len her şeyi» fazlasiyle kalbul ederek talepte bulunanlara vermişlerdir. «Ulufe» dağıtmada bile böy
lesine soromsuzluk ve keyfîlik ölçüleri görülemez. Amaçta, plân ilkelerine yıllık programlara vahîm 
şekilde aykırıilıık, ıbiçimde keyfîlik, belgelerle ortaya çıkmıştır. Eski Başbakan sanık Süleyman 
Demirel'in ,görev yaptığı »sürece yasa hükümleriyle bağlı olan D. P. Teşkilâtında, kendisi ve yakm-
lariyle ilgili bu işlemle ilgisi ve bilgisi olmadığını iddia etmesi hukukî bir geçerlilik taşımaz. 
29 . 11 . 1968 tarihli 6 -10999 sayılı Kararnamenin 29 ncu maddesinde fonların kullanılmasının 
yatırımın yüzde 40 inin öz kaynaktan karşılanması esasını koyan hüküm sorumluluk taşıdığı dönem 
içinde eski Başbakan Demirerin imzasını taşıyor. Buna rağmen belgeler verildiği sırada yetkili daire 
kendisine bağlı bulunuyordu. Beş Yıllık Plâna 2 nci dilimindeki ilkeler kendi imzasını taşıyor. 
1968 - 1969 yılı programları kendi imzasını taşıyor, Terakki Kolektifle eşi dolayısiyle ilgili bulu
nuyor. Bu gerçeklere rağmen bilgi ve ilgi yokluğu iddiası masıl gerçek olabilir. Teşvik belgelerinin 
verilmesinde sanık eski Başbakanın görevi kötüye kullanma suçluluğu vardır. Teşvik belgelerine 
esas olan raporları hazırlıyan ve belgeleri veren kamu görevlilerin görevi kötüye kullanma suçla
rı <vardıı\ 

Teşvik belgelerinin verilmesi üzerine Terakki Kolektife bilâhara (Orma'ya) sağlanan imkân
ları ayrı ayrı incelemek ve belgelendirmek, samık Süleyman Demirel'in «ilgi ve bilgisi» sığnağmın 
berraklaşması yönünden zorunluğu vardır. 

. (I) Kredi sağlanması, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanılması 

A) Geliştirme ve teşvik fonlarından yararlanmanın genel esasları : 
1. Geliştirme ve teşvik fonlarından yararlanacak yatırım projelerinin plân ve yıllık program

larda tesbit edilen hedef ve ilkelere uygun olması, 
2. Yatırımın yüzde 40 mm (en ,az) öz kaynaktan karşılanması,, 
3. Bu genel şartlara uygunluk halinde, ancak bir yatırım için kredi tahsisinin yapılabileceği 

Başbakanlığa bağlı Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından (yazılı şart olarak) tesfoit edilmiştir. 
B) Geliştirme ve teşvik fonlarının sektörler itibariyle dağılımındaki esaslar. 
Başbakanlığa bağlı D. P. Teşkilâtının tesbit ettiği yazılı esas şudur : 
Orman ürünleri sanayii 
Üretim tipi 

İhracata dönük orman ürünleri işleme ve değerlendirme sanayii tesisleri. 
Bu hususları gözden geçirelim : 
1. Geliştirme ve teşvik fonlarından istifade için plân Sılkelerine uyma zorunluğu vardır. Plân 

ilkesinde orman ürünleriyle ilgili amaç ve hedefi tesbit etmiş idik. Sözü geçen yatırım teşebbüsü
nün uygunluğu söz konusu edilemez. Yatırını teşebbüsü 2 nci Beş Yıllık Plân ve yıllık programla
rın hedef ye ilkelerine uygun değildir. 

2. Öz kaynak ilişkisuı, ilgili dairelerce istenmemiş ve yerine getirilmemiştir. Bu şartlar içinde 
kredi açılmış bulunmaktadır. Terakki Kolektife (Orma'ya) fonlardan kredi açılması görevin kötü
ye kullanılmasıdır. 

İhracata 'dönük olma, hususunu yatırım teşebbüsünde olan ileri sürmemiş, garanti vermemiş, il
gili daireler 'bunu aramamışlardır. Bu yönden de kredi sağlanması mesnetsiz ve haksızdır. Sağlan
ma şekli görevi kötüye kullanmadır. 
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/ / - Kredi kuttanışındaki yolsuzlukla/ ve görevin kötüye kullanılmasi 

a) Kredi yağmasının planlanması : 
Terakki Kolektif teşvik belgelerine itiraz ederek Sınai Kalkınma Bankasına döviz kredisi için 

14 . 1 . 1969 tarihinde müracaat etmiştir. 
Sınai Kalkınma Bankası Terakki Kolektifin projesine öncelik tanıyarak talebi süratle karşıla

mıştır. 
Geliştirme ve teşvik fonlarından yararlanma ve bu konuda öncelik kazanmak için Devlet Plânla

ma Teşkilâtının 1969 programıma göre hazırladığı yatırımı ve ihracatın teşviki ve uygulama, esas
larına göre (Türkiye'ye kendi sahasında yeni bir teknoloji getiren yan sanayi gelişmesine hizmet 
eden, anamal mamul veya yarı mamullerini dünya fiyatlarımda imal etme gücüne sahibolan ve bu
nun şart ve imkânlarını yaratan ve ithalât ikamesi sağlıyan ihracata yönelen yerli hammaddelere 
mamul veya yarı mamul halinde ihraç gücü kazandıran yatırımı projelerime öncelik tanınabileceği 
tesibit edilmiştir. 

Türk Hükümetinin temin ettiği ve garanti altında bulundurduğu dış ülkelerden sağlanan döviz 
kredisini Sınaıl Kalkınma Bankasının dilediği şek Jl.de kullanıl ması düşünülemez. 5 Yıllık Plân he
def ve amacı ile yıllık program şartları ve yukarıda belirtilen «resmî» çevreler içinde kalma zorun-
luğu vardır. 

Sınai Kalkınma Bankası (S. K. B. diye tanımlandı) : 
1". Öz kaynak şartı ve oranı arama ve yerine getirme'şartı şöyle dursun, bunu sormadan kredi 

açmıştır. 
Kendisi katkıda bulunmıyacak, bir payı olmıyacak, sadece bir fizibilite raporu tevdi edecek te

şebbüsleri «Kredi» açılabilmesi,'fakir ve geri kalmış bir ülkede kalkınmanın aracı şekli olamaz. An
cak, bâzı belli kişileri «daha çok zengin etme», «Devlet imkânlarını dağıtma» nın sürdürülmesi olara'k 
nitel enemilıir. 

2. Sınai Kalkınma Bankası Avrupa Yatırım Bankasından (A. Y. B. diye tamımlanacaktır.) sağ
lanan dış kredilerden 1 200 000 doları Terakki Kolektife verdiği tarihte, Orma diye bir şirketin 
kuruluşu söz konusu değildir. 

S. K. B. sermaye tezyidi ve sermaye şirketi kurulması şartı ile krediyi açtığını iddia etmekte
dir. S. K. B. yetkililerinden bu târihe kadar sermaye şirketi kurulması va'di1 ile kredi Verilmesi ör
neği sorulmuş, cevabı alınmamıştır. Kredi «Resmî» işlem olara'k o tarihte ödenmiş, sermayesi 125 000 
lira olan Terakki Kolektife ödenmiştir. S. K. Bankası 17 . 7 . 1969 tarihli teknik iktisadi ve malî 
tahliller raporunda... «müteşebbisler 15 milyon lira sermayeli bir anonim şirket kuracaklarını beyan 
etmişlerdir. Şirket ortakları ve sermaye hisseleri aşağıdaki şekilde olacaktır.» yazısiyle «hayal», 
«•düşünülen» bir şirketi, Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir anonim şirket gibi kabul 
etmede, göstermekte resmî işleme tabi tutmaktadır. Hangi hukuk kuralı ve ekonomik kural bir mü-
teşe'bbisin kâğıt üzerinde sermaye tevziatı yaptığı ve kurulacağımı söylediği bir şirketi «var» sayar 
ve ona göre 1 200 000 dolar dövjz kredisini verebilir! S. K. Bankası bu «kâğıt şirketi» A. Y. Banka
sına takdim etmiş ve kredi sağlammasımı istemişti •. 

3. S. K. Bankası Terakki Kolektif Şirketi ve onun vadettdği «kâğıt şirkete» döviz kredisi 
açılmasını uygun gördüğünü verilmesini onayladığını A. Y. Bamlk'asına ulaştırırken, Terakiki Kolek
tifin adına işi yürüten Şevket Demirci başta olmak üzere müteşebbislerin önemlileri olarak gösteri
len kimselerin «krediyi» A. Y. Bankasına karşı garanti taaihhüdünde bulunan Türk Hükümetinin 
başında bulunan sanık Süleyman Demirel'le akrabalı'k derecelerini gösteren özel bir belgeyi ekleme
yi de «özen» le yerine getiriyor. Normal ve mutat bir davranış olup olmadığı sorusuna S. K. Ban
kası ilgilileri, birkaç örnek var diyorlar; göstere göstere eski bir Adalet Partili Ticaret Bakanınım 
kredi işleminde, A. P. Ticaret Bakanlığı sıfatını gösteren belgeye tanıklık ettiriliyor. Bir teşebbüs
te bulunan ve kendisinin Devletteki sıfatını usulsüz, haksız ve maksatlı olarak dış ülkelere ulaştır
mak ayrı şey, bir teşebbüste bulunanın Başbakanın çok yakın akrabalıklarını gösteren belgeler tau-
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zim edip ulaştırmak ayrı şeydir. Ne var ki, birleşen tarafları var. Devlet kaynak ve imkânlar mı 
yağma etmedeki yarışta, başta gidenlerin kim oluşları. 

4. S. K. Bankasının sanık Süleyman Demirci'm en yakın akrabalık dereceleri gösterilerek ha
zırladığı belge, bir yandan A. Y. Bankasına dosyası ile gönderilmiş, bir yandan Maliye ve Dışişleri 
bakanlıkları aracılığiyle gönderilen dosyaya eklenmiştir. Maliye, Dışişleri Bakanlığı, bu belgeyi 
mutat ve normal imişçesine A. Y. Bankasına iletmek üzere Brüksel'deki A. E. Topluluğu nezdin-
deki Büyükelçiliğimize süratle göndermede sakınca görmemiştir. Maliye Bakanlığında, Dışişleri Ba
kanlığında S. K. Bankasının kredi açılmasını öngören dosyası «süratli» işleme tabi tutulmuş ve 
dönemle» takibi emriyle yürütülmüştür. Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçiliğimiz yazışmalarında Te
rakki Kolektif Şirketinin «Terakki Limited Şirketi» diye tanımlanmasının nedeni anlaşılamamış
tır. 

5. A.EJT. nezdindeki Büyükelçiliğimizdeıki yetkili bir görevli, sanık ıSüleyıman DemireTle akra
balık derecelerini gösteren bellgenin çıkarılarak A. Y. Bankasına dosyanın gönderildiğinıi, Büyük
elçi ise, akrabalık derecesini gösteren ibare ve kelimelerin metinden çıkarıldığını ifade etmişlerdir. 
Büyükelçi o sırada tesadüfen bir mahalde bulunan Dışişleri eski Bakamı ıSayın Çağlayanğiil'in bu 
belgeden söz ettiğini, bu kelime ve ibarelerin icapsız olduğunu, çıkarılmasının uygun dlacağını an
lattığını, 'eslki Dışişleri Bakanımın buna muvafakat ettiğini1, Şevket Damirelliın de tesadüfen o sırada 
Brüksel'de olduğunu hatırladığını ifade ieitnuiştir. Oysa Dışişleri eski Bakanı Sayın Çağlayangil, ha-
zırlKk soruşturma Komisyonu raporu görüşülürken 'bir sataşma üzerine sıöz »aldığı sırada, kredi ko
nusu ile ilgisi olmadığını kesinlikle ifade 'etmişti. Soruşturma Komisyonunda birilbirimi tutmayan bu 
beyanların telifini talebettik. Komisyon çoğunluğu yüzleştirme teklifini reddetti. Telif ve bilmeme id
dialarına rağmen bir gerçek vardır. S. K. Bankası bir amaca erişmek yani, sanık Süleyman Demii-
rel'im. yakın akrabalarına ve dolayısiiyle Terakki Kolektife 'ortaklığı nedeniyle kendisine yarar 
sağlamak üzere döviz kredisi sağlamak için, yürütme erganunum en üst yerindeki görevinden 
ismiyle ve akrabalık derece ve sıraTJariyle belirld bir belge tanzim etmiştir. Bu belge A. Y. Bam-
İkasama dosya ile gönd erimiştir, Hükümet eliyle «Resmen» takibi emredilen ikinci örnek dosya
daki «Belgenin» çıkarılıp çıkarılmadığı yahut belgeden bâzı kelimelerin çıkarılıp çıkarılmadığı 
hususları «tam tesbit edileımemiştir.» Hükümetim yetkili bir üyesi bu ibeûgeden resmen haberdar ol
muş ve safhada «zevahiri kurtarma» şeklinde bir işleme de müsaade vermiştir. 

'6. A. Y. Badkasmın krediyi tasvibi telefonlarla takibedilmiş ve resmî mercilere «Müjde» ça
bukluğu ve saibursızlığı içinde ulaştırilmiışltır. Normal ve usulüme uygun bir kredi, tesirsiz bir kre
di işlemi saymak için çok ama, çok iyimserliğin hududunu aşmak gerek. 

7. A. Y. Bankası kredi açılmasını bu şartlar içinde kabul etmiş ve S. K. Bankasına bildirmiş
tir. Ancak, A. Y. Bankası 7 Kasım 1969 tarihli muvafakat yazısında gönderilen 'belgelerin ge
çerliği üzerimde tereddüdünü de saklamamış, belgelerin yetersizliği ve noksanlığı belirtilmiş ye 
tamamlanması istenmiştir. A. Y. Bankasımım yetersiz ve noksan belgeli bir dosyaya kredi açjtığı 
ise görülmüş şey değildir. Bu noksanlar hâlâ tamamlanmamıştır. 

8. -S. K. Bankası Terakki Kolektife 1 200 000 dolar döviz kredi sağladığı sırada, «Kâğıt şir
ket» H5 milyon lira olarak 17 . 7 . 1969 da takdilm ediliyor. IS. K. Bankası bir ay sonra 20 . 8 . 1969 
tarih 16320 mlumaralı Maliye Bıakanlığına hitaben yazılan ve A. Y. Bankası kredi isteme hariç dos
yayı gönetereo yazışımda ise (İstanbul'da Terakki Kolektif Şirketi ortakları ve diğer müteşebbis
ler) tarafından 18 milyon lira sermaye ile kurulacak anonim şirkete A. Y. Bankası kaynaklann-
dam «finanse edilmek üzere 1 180 000 hesap biriminin tahsisi bankamızca uygun görülmektedir.» 
denmektedir. «Kâğıt şirket» S. K. Bankasınca kâh 15 milyon lira sermayelidir, kâh 18 milyon lira 
sermayelidir, kâh İsparta'da kurulacak, kâh Istanlbul'da kurulacaktır. «Kâğıt üsltünde» şirket kur
manın bu kadar kolaylığı olacaktır elbet.. 

«Orma Şirketi» Demirel kardeşler ve Terakki Kolektif tarafından kredi sağlandıktan, iş gönül
lerine göre gerçek safhaya girdikten sonra kurulacaktır. Fakat, taahhüdettikleri 15 yahut 18 mil-
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yon liralık şirket olarak değil, 500 000 lira sermayeli bir şirket kuracaklar, 125 000 lira yatıra
caklar o kadar. Gerçek olan sadece bu. 

Orma % 30 hissesi Şevket Demirel, % 30 hissesi Terakki Koiektif, •% 28 hissesi Hakkı Boş-
gelmez, '% 10 hissesi Sedat Yıldız, % 2 hissesi A. Hamdi AyyıldızV aidolmak üzere kurulmuştur. 
Oysa, S. K. Bankası bu şirketin 18 milyon sermayeli bir şirket olacağı, ortakların ise başlıcalarının 
16 kişi olacağını, isim ve taahhüdettikleri sermaye ile A. Y. Bankasına takdim etmişti. Bu takdim 
edilen 16 ortaktan sadece Şevket DemireFi Orma'nın kurucuları içinde görüyoruz. Kurucu ortak 
olarak gösterilen hiçbirisi (Orma'nın kurucuları) arasına alınmamıştır. Orma, Demirel biraderle
rin ve Terakki Kolektifin (Terakki Kolektifte biraderlerin şirketidir) pay ekseriyeti statüsü işin
de kurulmuştur, işte kredi bu şartlar içinde sağlanmıştır. 

9. Orma, 125 00O ödemiş, 500 000 lira sermayeli şirket olarak kuruluşundan sonra, S. K. Ban
kası 27 Temmuz 1970 tarihinde 19 610 000 liralık birinci derecede 13 . 8 . 1971 tarihinde 13 mil
yon liralık, ikinci derecede Isparta'daki \8 parça gayrimenkul üzerine ipotek kaydı yaptırmıştır. 
8 gayrimenkulun birleştirme tarihi 12 . 7 . 1971 dir. Halbuki, S. K. Bankasının bu birleştirilmiş 
gayrimenkul üzerindeki ipotek talebi 27 . 7 . 1970 günüdür. İpotek tarihinde arsalar birleştiril
miş değildir. Kaldı ki, 8 parça gayrimenkulden bir kısmı ipotek konma tarihinde (Orma) tarafın
dan satmalınmış değildir; yani, mevcut değildir, örneğin, 14 339 metrekarelik, 79 194 lira 50 ku
ruşa alman gayrimenkulun Orma tarafından almış tarihi tapu kaydına göre 30 . 7 . 1970 günü
dür: İpotek istemi gününde ipoteğin tapuya 8 parça üzerine konulması 27 Temmuz 1970 tari
hinde yani istemden bir hafta, gayrimenkul satmalmışından 3 gün önce ipotek konmuştur. Mev-
cudolmayan gayrimenkul üzerine ipotek, gayrimenkuller Orma tarafından sanki «Kamu adına» 
istimlâk edilircesine alınmıştır. 22 Nisan 1970 tarihinde; a) 16 055 metrekare, b) 7 229 metre
kare, 11 Mayıs 1970 tarihinde; A) 3 094 metrekare, B) 3 081 metrekare, C) 2 948 metrekare, 
D) 8 056 metrekare, E) 51 220 metrekare gayrimenkul bir çırpıda ayrı ayrı kaynaklardan sa-
tmalmmıştır. Bir istimlâk işlemi bile böylesine rahat, kolay, bir çırpıda yürütülemez. Kâğıt şirket 
devamı sonradan ipotek işlemi ve sonra, nerede bunun görevini kötüye kullanması, ticaret serbes
tisi, kazanma hakkı, kredi alma eşitliği yok mu? Denecek, savunma edebiyatı gürleyecek... 

b) Kâğıt üstünde şirket : 

Kâğıt ığürkett alarak üzerinde kredi işlemi yürütülen «Kurulacak Şirket» nihayet 2.1.1970 tarihin
de 500 000 lira sermaye ile İsparta'da /(kurulabiliyor. Avrupa Yatırım Bankasına başka diğer yer
lere başka nitelikte takdim edilen Şirket Demirel biraderlerin çoğunluk payı ile kurulmuş bulu
nuyor. Anasözleşmeye göre 30 adet bedelsiz itfa senedi çıkarılmıştır. Ve buraların tamamı Şev
ket Demirel'e ait olacaktır. Böylelikle Anasö;: Jeşmenin 29 ncu Maddesine göre 10 da birinin tak
simi suretiyle yarar sağlıyacak tasfiye hallinde tasfiye bakiyesinin de dörtte birini almış, olacak
tır. Bu imtiyaz ve yararlar neyin karşılığıdır Şüphesiz k i yukarıda izah edilen kredi sağlamamın 
karşılığıdır. 

ORMA'nm idare Meclisi Başkanı ve imtiyazlı 'ortağı Şevket Demirel 27.6.1970 Cumartesi .gtiinü 
ORMA olağamlüstü Genel Kurtul toplantısında OR MA'nın 32 milyonluk bir teşebbüs olduğunu ve 
20, milyon liralık kısmımın öz Sermaye ile karşılandığını 12 milyon liralık bir kredinin A.Y.B. ca 
temin edileceğinin idare Heyeti olarak ORMA'nm sermayesinin 20 milyon, liraya çıkarılmasına 
karar verdiklerini, işlenilin tamamlandığını Genel Kurulu bu. nedenle toplantıya çağırdıklarımı be
yan etmiş. (... güzel ve faydalı teşebbüsümüzün memleket için1 hayırlı 'olmasını dilerim) demiştir. 
Hükümet Komiserinin imzaladığı Genel Kurul top lantısında % 25 peşinatların bankaya bloke, edil
diğine dair banka mektubunun genüdüğü tutanağa geçmiştir. Güzel ve faydalı memlekete hayırlı 
teşebbüste 20 milyon liralık öz kaynak yatırdıklarını açıklayan Şevket Demirel bugüne kadar 
bir belge ile resmî bir daire önünde öz kaynak va rlığını gösterememiştir. Terakki Kolektifin tale
bi sırasında veya ORMA'nm kuruluşu şurasında tesbit edilmemiştir. 8 milyon denmiş, 12 milyon 
denmiş, 20 milyon denmiş değiştirmSş, değiştirilmiş. Kime hayırlı olduğu belli olan bu te^ebbüstle 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 81 e 1 nci ek) 



— 62 — 

böylesine lâflar üzerine inlşa edilmiştir. Toplum hayatımızın ıstırapları içinde devam ederken 
«buzıırsmzlnMaruı» hızlanması nasıl önlenebilirdi. 

Şevket Demirel döviz kredisini A.Y.'B. 31 Oca k 1970 tarihinde Alman Markı olarak kullammıa-
ya başlamıştır. Aslında krediyi A.YİB. 20.8.1960 tarihinde onaylamak suretiyle tasdik etmiştir. 
Halbuki, 27.ı6.1970 tarihinde Şevket Demire! 12 milyon liralık dış kredi temin edilecekti diyor. Ge
leceği matuf bir dille konuyu takdim edecektir. Sağlanmış, kullanmağa başlanmış krediyi ileri d« 
temin edilecek şekilde göstermek kredinin hangi şartlar içinde, hanigi yanarlar gözetilerek sağlan
dığımı (göstermektedir. Şevket Demirel Firmanın başkanı ve temsilcisi olarak sermaye artışı için. 
zorunlu olan % 25 peşinatlarım yatırılmış olduğu na dair belgeyi de ibraz ediyor. 4 875 000 liranın-
bir bankada bloke edilmesini öngören bu işlem için bir 'kuruş yatırılmadığı halde Şevket Demirel 
Şinketin Genel Kurulunda «peşin olarak» meblâğın yatırıldığını ifade ediyor. 

ORMA'mm Anamukavelenara esinin 7 nci maddlesi değişikliğine 27.6.1970 günlü olağanüstü Ge-
nle'l Kurulda karar veriliyor. Kararın örnekleri ve imza tashihleri yapılması için Şirketin Merke
zi olan İsparta'da değil, Keçiborlu ilçesindeki, notere gidiliyor. Notere hiçbir meblâğ ödenmeden 
sanki ORMA'nm bir memuru imecesine işlemler yaptırılıyor. Noter neden s'onra vergi, resim, hare 
ye ücretılenin ödenmesini istiyor. ORMA hiçbir 5 demeye yanaşmıyor. Noterin resmî yazısına göre 
bugüne kadar üç kalem içindeki vergi, hare ve ücretlerden hiçbirisi ödenmemiştir. İsparta'da 
Vergi Dairesinden gelen bir meblâğ ise, içlerinden bir verigi üç ay sonra ödendiği bildiriliyor. An
cak aynı tarihte Noter ödenmediğini bildiriyor. Notere resmî işlem yaptırıyorlar. Ödenmesi gere
ken ımeblâğları ödemiyorlar. Hem Noter ayaklarımla gidecek, hem azarlanacak, hem malî yüküm
lülükler yerine getirilmiyecektir. 

V) Resmî evrakta sahtekârlık : 

15, 18, 20, milyon liralık bir şirket kurulacak söylenti ve taahhütlerinden sonra İsparta'da 500 
bin lira sermayeli ORMA Şirketi kuruluyor. 125 bin lira kuruluş şartının yerine getirildiği göste
riliyor. Sınai Kalkınma Bankası 18 milyon lira sermayeli bir şirketin kurulacağı şartı ile kredi
yi vermiş ve kredi kullanmaya başlanmıştır. 

27 . 6 . 1970 günü İsparta'da ORMA hm Kurucu Ortakları Olağanüstü Genel Kurulda Şevket 
Demirel sermayenin 20 milyon liraya çıkarılması için gerekli kararın alındığını ve işlemlerin yeri
ne getirildiğini söylüyor. Ticaret Kanununun bağlayıcı, emredici şart unsuru olarak yatırılması ge
reken dörtte bir sermaye payının «Peşinat» olarak 4 875 000 liranın İsparta Ziraat Bankasına yatı
rıldığını resmeln açıkça ifade ediyor. Ve belgeyi tutanağa geçirtiyor. Şevket DemirePin ibraz et
tiği Ticaret Bakanlığına götürdüğü belgeler gerçek belgeler değildir. Resmî evrakta sahtekârlık 
yapılmak suretiyle elde edilen sahte belgelerdir. Şöyle ki : 

. 2 7 . 6 . 1970 günü İsparta Ziraat Bankasına tek !bir kuruş yatırılmadan kayıtlara göre, tek bir 
resmî işlem, yapılmadan sahte olarak evrak tanzim edilmiştir. 

Şevket Demirel 4 875 000 lira nakit parayı Ziraat Bankası İsparta Şubesine yatırmadı. Banka 
müdür ve müdür muavininin imzasiyle Ticaret Bakanlığına hitaben resmî bir yazının şekli bütün 
unsurlarını • taşıyan belgeyi alıyorlar, muhtevası olan meblâğım ıbir kuruşu muhasebe kayıtların
da bulunmamaktadır. Gerekli defterlerde yazı örnekleri de yoktur. Giden evrak dosyasından alı
nan bir numara önünde ciddî olmıyan yazılar vardır. Şevket Demirel banka müdürünü 4 875 000 
lirayı yatırmadan yatırılmış gibi sahte belge tanzime icbar ediyor. Banka müdürü belgeyi hazırla
maya müdür muavinini memur ediyor, (böylelikle müdür ve muavini aslı olmıyan resmî işlemlere 
ait sahte belge tanzim ediyorlar. Şevket Demirel'e 'veriyorlar. Şevket Demirel bu belgeyi ORMA 
Olağanüstü Genel Kuruluna ibraz ediyor ve aynı zamanda «elden» Ticaret Bakanlığına götürüyor. 
Ticaret Bakanlığı bu sahte belgeyi muteber sahih ıbir belge gibi işleme tabi tutuyor ve sonuç ola
rak ORMA nın Ticaret Bakanlığı adına yazı üzerinde bloke ettiği 4 875 0O0 liranın Şirkete iade 
edilmesine ait bir yazıyı Şevket Demirel'e elden veriyor. Şevket Demirel ve banka yetkilileri Ti
caret Bakanlığının İsparta Ziraat Bankasına yazdığı resmî yazıyı bankanın kayıtları içine almıyor
lar ve göstermiyorlar. Ortadan kaldırıyorlar. 
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Soruşturma Komisyonunun durumu İsparta Halk Bankası Şubesinde talebimiz üzerine tesbit-
ten sonra mahalline gönderilen Ziraat Bankası müfettişi raporu resmî evrakta sahtekârlığın bü
tün saflıalarmı tesbit etmiştir. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün yetkili mercileri müfettişin 
bu raporunu teyid ve tasdik etmiştir. Banka idaresi bu işlemleri yapan müdür ve müdür muavi
ninin haklarında idari, inzibatî ve cezai sorumlu'uğun tâyinine .gidilmesini tespit etmiştir. 

Resmî evrakta sahtekârlık suçu sabit bulunmaktadır. Resmî evrakta sahtekârlık suçunu iş
lemeye teşvik suçu da meydandadır. ORMA nın 125 000 lira sermayesinin 20 milyon liraya çı
karılması işleminin bir sahtekârlık zinciri içinde meşru ve hukukî olduğunu iddia etmek mümkün 
değildir. 

500 000 liralık şirkete 18 milyon liralık kredi sağlamış iddiası karşısında hangi 500 000 lira 
tam 20 milyon lira sermayeli şirket savunması ve yalanlaması tesbit edilen bu gerçek durum kar
şısında nasıl bir izah tarzı bulabilecektir. 18 milyon liralık döviz kredisi 125 000 lira ödenmiş ser
mayeli Demirci ailesi kontrolündeki Terakki Kolektife, sonra aynı niyetlilikteki ORMA ya veril
miştir. Diğer işlemler görevinin kötüye kullanılması, resmî evrakta sahtekârlık, resmî evrakta 
sahtekârlığa teşvik suçları, kayırmalar bu zincirin bir halkasıdır. 

özel sektör kesiminde dövizli kredinin plânın öngördüğü yıllık programların tesbit ettiği ya
tırımlar için öz kaynak şartı aranarak ve mevcut usuller içinde uygulanması ancak mümkündür. 
Yani, dövizli kredinin verilmesi belli şartların behemehal yerine getirilmesine bağlıdır. Terakki 
Kolektife sonradan ORMA ya aktarılan kredi bütün safhalariyle mesnetsiz, usulsüz, haksız açılmış 
ve kullandırılmıştır. Demirel kardeşlere ve dolayısiyle eski Başbakan sanık Demirel'in" yararlan
dığı Terakki Kolektif Şirketine resmî evrakta sahtekârlık suçunun işlenmesi de göze alınarak kul
landırılan kredi hukukî ve haklı bütün mesnetlerden yoksundur. Derhal tahsili gereken haksız bir 
iktisaptır. 

Yatının indirimi 

Terakki Kolektif Şirketine İkinci Beş Yıllık Plânın temel ilkelerine, yıllık programlara aykırı 
olarak verilen 39.120 sayılı teşvik belgelerinde «yatırım indirimi» de sağlanmıştır. 

Sözü geçen teşvik belgelerinin hukukî hiçbir geçerlik mesnedi .mevcut değildir. Buna rağmen 
belgeler kullandırılmıştır. Belgeleri alan Terakki Kolektif Şirketi teşvik tedbirleri içinde gösteri
len yatırım indiriminden yararlanmaya teşeibbüs etmiştir. Terakki Kolektif Şirketi adına teşeb
büsleri Şevket Demirel yürütmüştür. Yatırım in liriminden yararlanmanın temel şartı, yatırımda
ki «Öz kaynak» tır. öz kaynak miktarınca vergi. indirimi uygulanacaktır. Vergi muafiyeti şeklin
deki teşvik tedbiri olarak ekonomik ve malî bünyemizde yer alan yatırım in'dirimi plânın öngör
düğü özel teşebbüs yatırımlarının «öz kaynaktan» karşılanan kısmı için uygulanan bir teşvik ted
biridir. Devlet hem kredi verecek hem de bundan dolayı «kâr» dan vergi almıyacak şekli sağlam 
bir düşünce prensibine, âdil ölçülere sığmaz. Bütı'in bunlara rağmen teşvik belgelerinin verilişinde 
«Öz kaynak» şartı ve miktarı aranmamıştır. Belgelere dayanarak Terakki Kolektif adına yatırım 
talebinde bulunan Şevket Demirel yatırım indirimi için de talepte bulunmuştur. 

1. Terakki Kolektif 17 . 2 . 1968 tarihinde yazı ile yatırım indirimi istemiştir. 39 sayılı teş
vik belgesinin tarihi ise, 18 . 11 . 1968 dir. Firmanın lk müracaatı böylelikle 39 sayılı teşvik belge
sinden öncedir. Ona dayaiı olamaz. 

2. Terakki Kolektif Firmasına Devlet Plânlama Teşkilâtı 9 . 4 . 1968 - 8 . 5 . 1968 - 22 . 11 . 1968 -
11 . 9 . 1969 tarihleri arasında yani 1,5 yıl aralıklı olarak soru formları göndererek dondurulması
nı istemiştir. Terakki Kolektif bir yıl cevap vermemiş. Bir yıl. beş ay sekiz gün sonra 17 . 9 . 1969 
tarihinde projesini büyüttüğünü, yeni müracaatı yapacağını bildiriyor. Diğer teşebbüslere olma
dık güçlükleri yığan bir teşkilât Şevket Demirel'in talebini müteşebbis kendisi imişeesine İsrarla 
takibediyor. Ve nihayet iki yıl üç, ay sonra dosya arşive kaldırılıyor. 

3. Bu kez firma 2 . 10 . 1970 tarihinde müracaat ederek 120 sayılı teşvik 'belgesine istinaden 
yatırım indirimi belgelerini talenediyor. Oysa, 120 sayılı teşvik belgesinin tanzim tarihi 25.7.1969 
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dur. Devlet Plânlama Teşkilâtmın uygulama esaslarına göre teşvik belgelerinin geçerlik süresi 12 
aydır. 12 aylık süre somunda teşvik belgeleri geçerli değildirler. Ve ona dayanılarak bir teşvik 
tedbiri uygulanması istenemez. 120 sayılı teşvik belgesinin yürürlük süresi 25 . 7 . 1970 günüdür. 
Terakki Kolektifin adına Şevket Demirel DJP.T. den yatırım indirimini geçerli süreden iki ay son
ra istemiştir. 120 sayılı teşvik belgesi hukukî geçerliğini yitirdiği bîr tarihte Devlete külfet Şev
ket Demirel'e firmaya ve diğer ortaklarına nimet sağlıyacak bu talelbin her hangi bir şekilde tet
kiki mümkün değildir ve olamazdı. Ne varki, D.P.T. nin ilgili dairesi hukukan mesnetsiz olan bilâ-
hara hukukan meşruiyetsiz hale gelen sözde teşvik belgesine dayanarak talebi kabul etmiştir. 

Terakki Kolektifin yatırım indirimi talebi Süveyda Güleryüz'e havale edilmiştir. Süveyda Gü-
leryüz'ün yüzleştirme sırasındaki davranışlarına daha önce işaret etmiştik. Süveyda Güleryüz mev-
cudolmıyan teşvik belgesine dayanarak öz kaynak şartı gösterilmiyen teşvik belgesini esas tutarak 
inceleme raporu hazırlamıştır. Bu rapora istinaden yatırımları teşvik şubesi tarafından (Ahmet Rem
zi Hatip) imzasıyle 29 . 1 . 1971 tarihinde Terakki Kolektif Şirketine ve Maliye Bakanlığına ya
tırım indiriminden faydalanılacağı hususu bildirilmiştir. 

4. Şevket Demirel İsparta Vergi Dairelerine başvurarak uygulama istemiş ve uygulama yapıl
mıştır. Son yıl için zarar gösterdiğinden yatırım indirimi uygulanmamıştır. Şevket Demirel ve Te
rakki Kjo-lektif - ORJMA Şirketi Devletten süresiz bir açılk çek almışlar. Camları isteyip «kazandık» 
'kârımız var derlerse yahut günün birinde milyonlarca liralık Devlet imkânlariyle sağladıkları bü
yük tesislerinin kazancını gösterme zıorunda kalırlarsa bu kez sağladıkları 'belgeleri 'gösterip Dev
lete vertgi öldemiyec eklerdir. 

Devletten kredi alacaksın hem de !döviz olarak, teminatlarını Devlete ödeteceksin, dış ülke
lerden getireceğin Ibfötün malzemenin •'% 70 i içinfoir kuruş gümrük vermiyeceksin, .geri kalan % 
30 unu 5 yıl taksite (bağlattıracaksın, şayet kâr ediyorum deme zorunda kalırsan kazanç hesabı 
gösterirsen onun için Devlete verlgi vermemenin yolunu ustalıkla 'bulacaksın ve vergi ödemiyecefe-
sin. Böylesine «tatlı» yatırımın adına ülkenin kalkinmasi özel teşeblbüsün teşviki •diyeceksin. Ve 
nerede görevi kötüye kullanma bu ülkede' çalışmak, kazanınıak hürriyeti, 'hakkı yok mu diyeceksin. 

Yatırım inidirimi özel sektör yatırımlarında Plânın ilkelerine yıllık programların esaslarına uy
gun. »olanlarının belirli bir kısmına Devletin yardımıdır. Yoksa 'bir yağma usulü değildir. 

Gümrük muafiyeti 

Şevket Demirel Terakki Kolektif - O M A adına D. P. T. na 24 . 12 . 1970 tarihinde müracaat
la 120 sayılı teşvik ıbelgesine dayanarak gümrük muafiyeti istemiştir. Osman Nuri Sezer tarafın
dan 21 . '1 . 1971 tarihinde rapor hazırlanmıştır. Ve firmaya 1 . 3 . 1971 tarihinde % 70 gümrük 
muafiyetine hak kazandığı Muamlmer Dolmacı, Osman Nuri Sezer, Orhan 03ali, Ahmet Remzi Ha-
tip'in çeşitli safihalarında karıştikları işlem sonunda (bildirilmiştir. 

î . 120 sayılı teşvik (belgesinin veriliş tarihi 215 . "t . T9>69 dur. Bir yıl geçerlidir. Geçerliliği
nin bitiş tarihi 25 . 7 . 1970 günüdür. Oysa, Şevket Demirel .Terakki Kolektif ve ORMA nın 
gümrük muafiyeti uygulamasını istemesi tarihi 24 . 12 . 1970 dır. Yani, geçerlik süresinin doğu
şundan 5; ay sonradır. Hukukî meşruiyeti SÖK konusu olmıyan belgenin 'geçerlik slüresi de bitmiş 
'bulunmaktadır, böylelikle* bu işlemdeki haklarda tanınan menfaatler de usulsüzdür. 

Gümrük muafiyeti uygulanalbillmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtının teslbit edilen yazılı res
mî. gtöriüiş'ü aynen şöyledir : (Yatırıimların Ve ihracatım teşviki ve uygulama esasları 'kitabı sayfa 
9) .... Uygulamanın genel -esasları gümrüklerde tam ve kısmi muafiyet uygulânımasında yatırımın 
kalkınma plânı ve yıllık proıgramlara uygun olması yeterli değildir. 93İ3 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi, (b) bendine göre çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararnamelerinde gösterilen sektörlerden 
ihidnd© yatırım konusunun yer alması gereklidir. 1969 yılı programının uygulaniması koordinas
yonu ve izlenmesine dair kararın 48 - 56. ncı maddedeüri gümrüklerde- tam veya kısmi muafiyeti 
düzenlemiştir:) Sö<zü geçen 6 .- 10999 sayılı Kararın 49 ncu maddesi kesin olarak (igümrüklerde 
kalkınma palanı ve yıllık proigramlarda teşviki öngörlülen yatırımlara kısmi veya tam muaflıkları 
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ihdas veya iade usulünün uygulanması için bu yatırımların Dünya pazarlarında özellikle Ortak 
Pazarda rekabet yeteneği olaJbileceği güçte bin sanayiin kuruilmasmı sağlamak amacı ile yapıl
mış olması esastır. 

Görülüyor ki, gümrük muafiyeti için plânın ve yıllık programlanıl teşviki ünigörmeleri yeterli 
değildir. Ayrıca temel bir unsur aranacaktır. Dünya Pazarlarında özellikle Ortak Pazarda reka
bet yeteneği (olabilecek ğüete bir sanayi. Terakki Kolektif yatırını için böyle 'bir esası gösterme
miş ve böyle bir sanayi kuruluşu için talepte de bulunmamıştır. Böyle bir sanayi için yatırı/m ya
pılacağını, yatırımcı teklifinlde işaret Ibile etmiyo/. Rapor hazırlıyanlar teşvik belgesi safhasında 
bunun- imkânsız olduğunu işaret Sorulduğumu duyuyorlar fakat bunlara, rağmen Devlet Plânlama 
Teşkilâtının ilgili dairesi geçlrsiz belgeye dayanarak ve tedbit edilen esaslara aykırı alarak gümrük 
muafiyeti tanınımasma ait işlemi yapıyor. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 17 . 3 . 1971 tarihinde Antalya Gümrük Müdürlüğüme CİF de
ğeri 19 158 645 liralık l)ir değer sınırı içinde % 70 oranın! la ithalde alman gümrük vergi ve re
simlerinden muafiyete tabi tutulmasını yazıyor. 

Soruşturma. Komisyonunda belirtilen sınır içinde ne 'miktar muafiyet tanındığını başka güm
rüklerden ithal yapılıp yapılmadığım, ithal edilen malların Sanayi Bakanlığı belgelerine uygun
luğu ayrıntılarının tesbiti istenmiş, Soruşturma Komisyonu çoğunluğu hu hususların araştırılma
sına lüzum görmemiştir. 

Şevket DemireFin Terakki Kolektifin - OIuAIA m ti (-ortaklarının tümünün yararlanacakları) 
gümrük muafiyetinden kaç milyon lira yararlandıklarını Soruşturfma Komisyonuna teslbit ettire
medik. 10 milyon lira mı, 19 milyon lira mı muafiyet tanındığı belli değil. Belli olan büyük meblâ
ğın gümrük muafiyeti adı altııila Demirci biraderlere bağışlanmış olmasıdır. 

Yıllar yılı dış ülkelerde çalışan işçi -dişinden tırnağından artırdığı para ile bir traktör/ü getir
mek ister gümrük kapılarında perişan ve pişman 'bırakılır, Devletin döviz kreplileri ile Şevket De-
mirel Terakki Kolektif, ORMA milyonlarca liralık malzeme getirirler gümrükten bir kuruş ver
meden geçirirler. Ülkenin dar boğazlar serisi halb±le geçmek güçlüğünde bulunduğu bugünkü or
tamım Ibir yiönünü ve sebeplerden başlıcasmı bu yağma teşkil ettiğini unutmak miüımkün mü? 

Gümrük tahsiileııdirilmesi 

İthâl ddilen malzemenin % 70 ine gümrük muafiyeti tanıyan D. P. T. heş yıllık taksitlendirme-
yi geri kalan % 30 için tanımış oluyor. Gümrük muafiyetinin esası geçersiz ve mesnetsiz olduğu
na göre sonucu olan taksitlendirmeye ayrıntıları ile işaret etmeye artık ihtiyaç yoktur. Yalnız 
bir yolsuzluk görüntüsüne değinmeliyiz. 2 303 573 liralik gümrük taksitlendirilmesinin yapılaibil-
mesi için 9 . 8 . 1970 tarilıinJde Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından Antalya Gümrüğüne mücl-
detsiz bir banka teminatı mektubu karşılığında olmak üzere işlem emri veriliyor. 2 '303 576 lira
lık meblâğ için 2 milyon liralık bir teminat mekmibu kaydı vaıldır. Teminat mektubu geçerli mi, 
değil mi, taksitlendirme peşin kısım alınmış mı, alınmamış mı, bu hususların tesbitini ide Soruş
turma Komisyonuna yaptıramadık. 

Gümrük işlemlerinde yolsuzluğun bariz yönü sudur : Gümrükten muafiyette yararlanacak kı
sım öz kaynakla karşılanan ithalât kısımıdır. Kredi ile sağlanmış itıhalât 'gümrük muafiyetinden 
yararlanamaz. Kredi ile yapılan bir yatırım için itflıal e'dilen malzemelerin gümrük in!dirimlerin-
den ve muafiyetlerinden yararlanaımıyacağı temel fikri karşısında 1 200 W0 dolarlık temin edi
len dış kredi ile ithal edilen ORMA mn malzemeleri için gümrük muafiyeti yasalara ve malî mev
zuat hükümlerine aykırıdır. 

Soruşturma önergesinin ORMA ile ilgili kısmında, 
a) Sağlanan kredi döviz kredisi olarak talepten kullanılmasına kadar bütün safhalarında ya

salara teslbit edilen usullere, kalkınma plânına, yıllık programlara kesin 'Oİara-k aykırıdır. Yete
ri kadar belge ve delil toplanmıştır. Görevi kötüye kullanmadan eski Başbakan sanık Süleyman 
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•Demirci'den araştırmacı Selâ'hattin Süer'e kadar ve resmî evrakta sahtekârlığa kadar sanık Şev
ket Demirel'den Banka Müdürü Necati Tatl ıya 'kadar. Bu delil ve belgelerin takdiri suçun tâyini 
yetkili yargı organına ait bulunmaktadır. 

ıb) (Sağlanan yatırım indirimi ; Kalkınma plânına, yıllık programlara, yasalara ve uygulama 
esaslarına aykırıdır. Aykırılığı gösteren delil ve (belgeler toplanmıştır. Görevi Ikötüye kullanmak 
eski Barbakan sanık Süleyman Demirel'den, Ahmet Remzi Hatip'e kadar görülmektedir. Topla
nan belgelere ,göre delillerin takdiri yetkili yargıoıiganma aittir. 

e) Gümrük ve resimlerinden tanınan muafiyette talepten gümrükteki ithale kadar bütün saf
halarında İkinci Beş, Yıllık Plâna, yıllık programlara eski Başbakan Demirel/in imzasını taşıyan 
karara ve yasalara uygulama esaslarına aykırılık vardır. Aykırılığı gösteren delil ve belgeler top
lanmıştır. Bir kısım belgelerin toplanması konuların berraklığa kavuşması için vâki talepleri Ko
misyon çoğunluğu kabul etmemiştir. Yetkili yargı organı noksan (bırakılan hususları inceliyecek 
ve değerlendirecektir. Eski Başlbakan sanık Süleyman Demirel'den, Muammer Dolımacı'ya kadar 
görevi kötüye kullanmak suçları vardır. Yetkili or'ganı delilleritakdir edecektir. 

ç) 'Gümrük taksitlendİrilmesi : Gümrük muafiyetinin devamıdır. Belgeler ve 'deliller kısmen 
toplanmıştır. Komisyon eioğuıiluğu hâzı hususlarda belgelerin toplanması (gerekli 'tetkiklerin yapıl
ması talejbini kalbul etmemiştir. Yetkili yangı organı !bu hususları araştıracak delil ve belgeleri 
toplıyaeak ve takdir hakkını kullanacaktır. 

ORMA ile ilgili olarak soruşturma önergesinde öne sürülen iddiaların niteliği 

a) Ciddi olduğu, 
h) Belgelere dayandığı görülmüştür. 
Soruşturana Komisyonunda yapılan incelemede : 
Kredi sağlanmasında gümrük .muafiyet ve taksitlendinme ve yatırım indiriminde görevi kötüye 

kullanma suçlarının ötesiride vahim şekilde işlettirilmiş, işlenmiş resmî evrakta sahtekârlık ve bu 
suçu işlemeye teşivik suçları görülmektedir. 

Mevcut delil ve belgelerin takdir hakkı ve yetkisi Yüce Divana aittir. Komisyonun 'çoğunluğu
nu elinde tutan A. P. üyeleri son talkkikatın açılmamasına karar vermeleri mevcut ve toplanan 
deliller kanşısınlda hukuka, adalete ve 'hak duygusuna aykırıdır. İleride izahını yapacağımız ne
denlerle Usul Kanununa ve Yangıtayın belirtilmiş içtihatlarına da aykırıdır. Çoğunluk kararı her 
yönü ile OPıiMA konusunda isabetsizidir. Siyasi görüş ortaklığı niteliğini aşamıyaıı bir gayretin ifa
desidir. Bu etiketten T. B. M. M. G-enel Kurulunun sağ duyusu çoğunluk raporunu kurtaraibilir 
ümidini her şeye rağmen taşıyoruz, 

•Soıi'uşturima Önergesinde tahkiki istenen ikinci husus, eski Başbakan. Süleymıan Demirci'm küçük 
kardeşi Ali Demire! tarafından kurulan ve işletilen Özel Yüksek Okulun yatırım indiriminden ka
nunsuz bir şekilde istifade ettirilmiş oltmaısidır. Bu konudaki uygulamayıda aşağıda gözden geçire
ceğiz. 

1 Müracaat : 933 sayılı Kanunun çıkışından Sonra yatırım indiriminden istifade için yapılan 
ilk müracaattır. 

9 .8 .1967 tarihinde Ali Demire! ve o zamanki ortağı Salih San tarafından Maliye Bakan
lığına verilen bir dilekçe ile «1967 yılında yaptıkları özel orta, lise ve yüksek okul yatırımı sebe
biyle 20:2 sayılı Kanunun 16 ııcı maddesi gereğince yatırım, indirimi hükümlerinden istifade ettiril
mesini istemişleridir. 

933 sayılı Kanun yürürlüğe 'girdiği cihetle bu müracaat Maliye Bakanlığından Devlet Plânla
ma Teşkiliâtına intikal ettirilmiştir. 

Yatırim indiriminden istifadeyi istiyen ilk yatırım bu olmasına rağmen, bir başka talep öne alı
narak (Özok Okullar A. Ş. ve Teknik Öğretim A. Ş.) bunlar hakkında verilen karar emsal alın
mak suretiyle meseleye kolay hal şekli aranmış ve hu müracaatlar Araştırma Neoati Uğura havale 
edilmiştir. 
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Araştırmacı verdiği raporda özel yüksek okul'arın teşvik tedbirlerinden istifade etmemelerinin 
gerektiğini etraflıca ve Plâna istinaden izah etmiş bulunmaktadır. Şöyle ki : 

a) 2 nci Beş Yıllık Plânın Eğitim bölümü (t) pmg rafında «Özel Yüksek okulların düşük 
nitelikte hizmet sağlamaları karam eğitim fennim1 arının niteliğini düşürücü etkisi, istihdam somun
ları doğuracak kapasiteler yaratması, tüm eğitim sistemini bozucu bir sorundur. Bu sebeple de
vamlı izleme düzenine tabi tutulmalıdır. 

b) Eğitimde ilkeler arasında sayılan (İkinci Beş Yıllık Plânın) b - (Paragrafı) fırsat eşitliğine 
aykırı c - 1968 programında özel sektörün öncelikle teşvik edileceği hususlar tablo 57 nci gös
terilmiştir. Bu taıbloda özel eğitim kurumları yer almamıştır denilmekte d - kaynak israfı olduğu 
e - yukarıdaki hususların sınai Kalkınma Bankası ve gerekse T. Emlâk Kredi Bankasının bu kuru
luşlara kredi venmeyişiyle de sabidolduğu kanisiyle teşvik tedbirlerinden istifade edemiyecekleri 
sonucuna varılmıştır. 

Bu raporla özel okulların teşvik tedbirlerinden istifadelerinin mümkün olanııyacağı anlaşılınca 
plânın ve programının ilkeleri bir tarafa bırakıla ak bu kere Teşvik Bürosu Başkanlığında kendi
liğinden 3 kriter vaz'edilerek isteklerin bu kriterlere göre değerlendirilmeleri emrediliyo<r ve dos
ya yeniden raporu yazılmak üzere başka bir araş'ırmaya havale edilerek bu ölçülere uygunluk yö
nünden rapor alınarak, özel okulların teşvikinde plânlama ölçüsü yerine kişisel ölçüler kaim oluyor. 
Ancak bundan sonraki birtakım yazışmalara gerek"esiyle tutulan Ali De'mirel Dosyası açılan yoldan 
gerilemek üzere araştırma olarak Süveyda Güleryüz'e havale ediliyor. 

Adı geçen tarafından 17 . 10 . 1968 tarihinde, yani müracaattan bir sene 2 ay ,8 gün sonra yatı
rım indiriminden istifadesini gerektiği yolunda, rapor tanzim ediyor ve bu raporda bilâhara mükel
lefin değiştirdiği ve 1966 - 1967 yılında yapılan kısımları da kapsamak suretiyle indirim belgesi 
veriliyor. 

Süveyda Güleryüz tarafından verilen ve bugün dosyasında bulunan raporun ilk rapor olmadığı 
ve ilk raporda bilâhara değişiklikler yaplıdığı da Komisyon tetkikatı sırasında tespit edilmiş bu
lunmaktadır ki, buna ayrıca temas edilecektir. 

Bu suretle temin edilen 609 496 liralık indirimden sonra', 1968 - 1969 dönemi için tekrar müracaat 
yapılmış ve tekrar 802 054 Tl. bir indirim daha tanınmıştır. 

2. Yukardaki safhaları geçirerek yatırım indirimi tanınan muamele kanunlara, Plâna aykırı 
ve mânevi cebirle, vazifeyi ihmal ve suiistimalle mualleldir. Şöyleki: 

a) Plân ve program yönünden : 
Gerek araştırmacı Netaci Uğur'un raporunda ve gerekse Hesap Uzananı Halil İbrahim Uzun'un 

raporunda zikredilenlere zamimeten Başbakanın bir yazılı soru önergesine verdiği cevap ve Maliye 
Teftiş Heyetinin raporları iddiamızı kanıtlamakladır. 

aa) Plân ve programların temel yasamız olan Anayasaya, aykırı olmamaları ve onun koyduğu 
ilkelere uygun bulunması gerekir. 

Halbuki özel okulların Anayasaya aykırılığı Anayasa Mahkemesince tesb'it edilerek, bu mües
seselerin özel olarak çalışmalarına son verilmiştir. Verilen karar müracaattan sonra olmakla bera
ber, bu yoldaki münakaşa ve ilim adamlarının fildir ve mütalâaları çok daha eskiye aittir. Plânla
manın başında ve içinde bulunanların bunları takibetmemiş olmaları düşünülemez. Bu konuda 
hassas olmaları, esasen Plâna aykırılığın yarısına bir de Anayasaya uygunluğun tartışmak olması 
kararı menfi yönde etkilemeli deli. 

bb) Gerek İkinci Beş Yıllık Plânın ve gerekse yıllık programlara da aykırıdır. Şöyleki : 
2 nci Beş Yıllık Plânın eğitimi bölümünün 'ilkelerinde (b) paragrafında «Vatandaşın temel eği

tim üstünde Devletçe sağlanan eğitim imkânlarından yararlanması, fırsat eşitliği ilkesine göre dü
zenlenecektir» denilmekte ve yine Plânda «Temel eğitim üstündeki eğitim imkânının ancak fırsat 
eşitliği ilkesine göre yapılacak seçmelerden geçenlere verilebileceği ifade edilmektedir. 

Parası olan bir kısım vatandaşın çocuklarına istediği branşta okuma imkânını bir seçmeye 
göre değil de ödenen paraya göre veren bu okulların temel ilke olan ve fırsat eşitliğine aykırı ol
duğu tartışmadan uzaktır. 
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cc) Yine İkinci Beş Yıllık Plânda « . . . ancak bu özel eğitini kurumlarının düşük nitelikte 
hizmet sağlamaları, kamu eğitim kurumlarının niteliğini düşürücü yönde gelişmeleri, özellikle yük
sek öğrenim kademesinde insangücü politikasını bozucu ve sonucunda istihdam sorunları doğuracak 
kapasiteler yaratmaları tüm eğitim »istemini bozucu bir sorundur» demekle teşvik etme şöyle 
dursun devamlı bir izleme düzenine tabi tutul malarını istemektedir. 

dd) Yine plânda yüksek öğrenim kısmında «1969 - 1972 döneminde bu kademede gereken 
kapasite artışı bugünkü üniversitelerin genişletilmesi ve özellikle yüksek okullarda yaratılacak 
ek kapasite ile sağlanacaktır. Yüksek okulların niteliğinin artırılması için üniversitelere bağlı 
yüksek okullar kurulması tercih edilecektir.» demek suretiyle tercihin üniversiteye bağlı yüksek 
okul olduğu belirtilmiş özel yüksek okuldan ilse* hiç bahsedilmemiştir. 

ee) 1968 yıllı programını yürürlüğe koyan bararınanıenlin 39 ucu maddesilmde yatırım iııdiri-
mindeın istifade edecek sektörler 3 sayılı listede gösterilmiştir. Bu listede özel okullar mevcut 
değildir. Yine 1968 programının 12 nci bölümünde teşviki öngörülen sektörlere ait 57 No. lu 
tabloda özel yüksek okullara yer verdlımemaıştir. 

'Tabloda gösterilmemiş olmasının teşvike mâni ölmıyacağı görüşü ileri sürülmektedir. İkinci 
Beş Yıllık Plânda ve 1968 programında yer alan sektörler vıe üretim kolları arasında da özel okul
lar mevcut değildir. 

Bu haliyle özel okullarım plânı ve programda» teşvik edileceği hususu kavli mücerrette kalan 
lür iddiadır. Teşvik ve Uygulama Dairesini o zamanki başı Komisyonda yaptıklarının... gerek-
çesilnii göstermek için bir (gayretin içine girmiş esasen sorumlu olaın bu ve bunun gibi blktakım 
kişiler bilirkişi edasiyle ifadelerde bulunmuşlardır. 

IBunllardan yalnız Ergenekon verdiği ifadede İkinci Beş Yıllık Plânın 163 ncü sayfasının insan 
gücü açığı kapamada özel okulların teşvikini öngördüğünü ifade eltmliştifr. İşine geldiği kadarını 
okuyuşu ve paragrafın somunu okumayışı dahi zihniyetini ve meseleyi elçaibukluğu ile geçiştir? 
mek niyetini ortaya koymalktadıır. Aynı pragrafın sonunda «Temel eğiltlim imkânları üstündeki 
eğitim hizmeti, fırsat eşitliği 'ilkesinle göne yapulaealk seçmelerden geçenlere verilecektir.» denil
mektedir. Özel yüksek okullarda böyle blir seçme ve fırsat eşitliği olmadığı 'aşikârdır. Yine bu 
kişi 1969 programında da özel okulların teşvik edildiğini kendine göre tefsir edilen hükümler
le izaha çalışmıştı. 

Halbuki Başbakanı Nıilhat Erim tarafından bir milletvekilinin yazıflı sorusun'a verilen resmî 
cevap, bilirkişi diye dinlenen kişimin beyanları ile tamamen ters düşmektedir. Şöyle ki : 

77-73/14941 sayılı ve 18 . 12 . 1971 günlü Başbakanlık yazısında «1969 yılı programının ha
zırdık çalışmaları sırasında, özel yüksek okulların teşvik edilmesiyle ilgili olarak 1969 yılı prog
ramının! birinci müsveddesinde - «1969 program döneminde özel sieıktörü teşvik teidbirleririin uygu-
lalmmasımda öncelik tanınan sektörler ve üretim kollarımı gösteren tablonun» - 7 nci eğitim sek
törü başlık bölümünde özel yüksek okullara da yer verilmiştir. Bununla ilgili 1969 programı bi
rinci müsveddesinin 10 ncü sayfasının sureti ilişiktir. (Eık No. 1) 

İncelendiğinde de görüleceği üzere müsveddede orta seviyedeki özel okullarla, insan gücü açı
ğı olan sahalarda eğitim yapan ve muadeleti! Millî Eğitimi Bakanlığıma tasdikli ve optimall bü-
yüklüklteki özel yüksek okulların teşviki öngörülmüştür. Ancak programın birinci müsveddesi
nin yapılan müzakeresinde müsveddeden eğitim sektörü tüm olarak çıkarılmıştır. Bu nedenle 
1969 yılı programınım uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karara ekli nihai şeklini 
almış 1969 yılı programında özel okulların teşvikine ilişkin hükümler yer almamıştır» denilmekte
dir. Bu yazı özel okulların 1969-programında teşvik edilmediğinin ve program müsveddesine 
girdiği halde teşvike lâyık bulunmıyaralk çıkarıldığını kanıtlamaıktadır. Bu resmî yazıya rağmen 
«ki burnun Maliye ve Plânllama tarafından yazılan yazılar birleştirilerek vücut bulduğu tetkik sı
rasında öğrenilmiştir». Halâ 1969 yılı programında özel sektörün diğer yıllardan daha çok teşvik 
edildiğini söyliyen eski T. U. Dairesi Başkanının samimiyet ve hüsnüniyetini değerlendirmek ge
rekir. 
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Ekteki 1960 program müsveddesine sokulmak istenen ise tamamıen araştırmacılara dikte ettiri 
len kriterleri taşıyor. «Orta seviyedeki özel okullarla, inisangücü açığı olan sahalarda eğitilm ya
pan, muadeleti Millî Eğitim Bakanlığınca tasdiklivc optimal büyüklükteki yüksek okullar» m (teş
vik edilebileceği plân müsveddesilne sokulmaya çalışılmış, fakat yapılan müzakereler sonlunda 
programdan çıkarılmıştır. 

Bu açıklık karşısında özel okuların teşvik tedbirlerinden istifadesinin plân. ve programlar da 
öngörüldüğünün ifade ediimıesi hayreti muciptir. 

ff) Tine Maliye Teftiş Kurulu tarafından D. P. T. yaptırılan tetkiıkat sonucu verilen rapor
da da tamamen yatırım indiriminin plân ve programa aykırılığı tesbit edilmekle birlikte, taltîbik 
edilen yatınım indirimlerinde de farklı muameleler yapıldığı ifade edilmiştir. 

Bir kısım yatımmlarm 1968 programına 57 sayılı tabloda bulunmayışı, -ekli sebebiyle teşvik 
tedbirlerinden istifadesinin mümkün olamayacağı ifade edilirken - bunlar Banat Fırça ve Plâstik 
Sanayii A. Ş. (III sayılı listede ve 57 sayılı tabloda yer almadığı için) 

Mısırlı Tekstil Boya A. §., Malazlar Kibrit Sanayii ve Tifcaret A. Ş. aynı gerekçe ile reddedil
mişlerdir. Diğer taraftan anasektörü - hizmeti sektörü - dahi programlardaki teşvikine öncelik 
tanınan sektörler arasında bulunımıyan özel okullar yaltoırım indiriimindeni faydalandırılıp, diğer 
yatırımlar için adı geçen listelerdeki alt sektörlere kadar uygunluk aranmakla, yatırım indiri
minde objektif dayanağı olmıyan/ bir ayırım yapmıştır. Denilmek suretiyle plân anlayışlarını 
ortaya koymuşlardır -

Bütün buraya kadar söylenenler özel yüksek okulların teşvik tedbirlerinden istifadesinin 
plâna aykırılığım ortaya koymaktadır. 

b - Teşvik tedbirleriniin uygulamasında da objektif davranılmamıştır. 
Esasen teşvike lâyık olmıyan bu kuruluşa teşvik tedbiri uygulannırken yine objektif davra-

nılmamış ve bir kayırmaya gidilmiştir. Şöyle kil: 

Plân ve programlar özel sektör için yol gösterici, kamu sektörü için emredicidir. Özel sek
törü muayyen konularda plâna ve programlara uygun olarak yatırıma teşvik için konulmuş çekici 
tedbirlerdir. Yoksa yatırım yapanlara sonradan ödenen prim değüldri. 

YaJtırımı belirli sahaya çekebilmenin imkânlarını hazırlar yoksa kendiliğinden kârlı bularak 
yatırım yapmış kimseyi mükâfatlandırmaz. Bunun aksıi plân ve program ilkeleriyle çelişir. Bu 
husus Komisyonda dinlenilen Gelirler Genci Müdürü Adnan Kafaoğlıı'nun 15 . 2 . 1972 günlü cel
sedeki beyaniyle de sabittir. Yılmaz Ergenekon ve Necati Uğurun beyanları da bunu teyide* -
•nıektedir. Hâdisemizde 9 . 8 . 1967 günü müracaat eden Ali Demirci 1967 yılında yaptıkları ve ta
mamladıkları okul binaları için yatırını indirimi talebetmiştir. 30 Haziran itibariyle hesap döne
mi kabul etmiş 9 . 8 . 1967 tarihli ve mükellefin müracaatı hesap dönemi geçtikten sonradır. Bu 
sebeple malî güç analizi yapan uzman Osman Nuri Sezer verdiği raporda yatırım gerçekleşmiş ve 
bitmiş olduğunu ifade etmiştir. 

933 sayılı Kanundan önce yapılan yatırıma, İm kanunun çıkışından sonra yatırım indirimi tat
bikini istiyen mükellef zamanın geçmiş olduğunu anlayınca veya anlatılınca ek iki müracaatta 
daha bulunmuş ve beyanlarını değiştirmeye çalışmıştır. 1967 yılında müracaatı sırasında bitmiş 
olan yatırım, miktarını 9 757 500 Tl. olarak gösterdiği halde bilâhara dönerek, yanlışlıkla ve tah
mine müstenidolarak bildirdiği rakamları tashih ettiğini inşaatın 1 Haziran 1967 de başlayıp 
30 Haziran tarihine kadar devam ettiğini ifade etmiştir. Bu kere bu beyan muteber tutulmuş, da
ha önce tamamlanmış binalara yeni bi,tm,iş gibi indirim uygulanmıştır. Araştırmacı hesap döne
mi bitmiş 1966 - 1967 yılını dahi hesaba sokmuş ve fakat öz kaynağından yatırım olmadığı için 
indirim yapmamış gibi göstermiştir, öz kaynağın meveudolmadığı da maliyece yaptırılan inceleme 
ile ortaya çıkmıştır. 

1968 - 1969 dönemi yatırım indirimi ise, müddetinde bitirilmemiş ve D. P. T. vize alınmamış
tır. Süresi geçen yatırıma yatırım indirimi veril i niştir. Öz sermayeyi çoğaltmak ve öyle göstermek 
için babasından 2 500 000 Tl. borç aldığını ifade etmiş ve babası da 1948 yılına kadar ziraat ve 
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ticaretle uğraşmadan elde ettiği parayı oğluna ödünç yendiğini ifade etmiştir. Burç, olarak veril
diği söylenen bu paranın da öz kaynak telâkki edilmesi imkânsızdır. Yapılan tesislerin yapı kul
lanma izni ve ruhsatının bulunmadığı ve bu sıebeple bitiş tarihlerini resmen saptamak imkânı olma
dığı ortaya çıkmış durumdadır. 

O) Özel okullardan İstanbul Özel Yüksek Öğrenim, A. §. verilen yatırım indirimlinden «Özel 
yüksek okullardan yunt içimde insangücü açığı olan sahalarda öğretim yapanlar kalkınma plânı 
yönünden teşvik edilmekte insangücü açığı olmıyan sahalardakiler ise, teşvik edilmemektedir. Ma-
fcina, elektrik mühendisliği ve işletme iktisadi yurdumuzda insangücü açığı olan öğrenim saha
ları arasındadır. «ıBuna karşılık kimya mühendisliği, muhasebe, maliye sigorta ve bankacılık dal
larında insangücü açığı bulunmamaktadır. Ortaklığınızın yatınım konusu aynı zamanda insangücü 
açığı olan ve olmıyan sahaları kapsamakta, her iki sallaya giren yatırımların miktarı kesin olarak 
ayrılamamakta olduğundan yatırımın yarısı yatırım indiriminden faydalanabilir» denilmiştir. 
(30 . 12 . 1968 gün ve 145/10194) bu hale göre kimya mühendisi ve mimar yetiştiren okulların 

yatırım, indiriminden istifade etmemesi gerekirken, müracaatçı Ali Demire! olunca bu karar de
ğişmiş ve bu alandaki öğrenim müesseseler ine de yatırım indirimi sağlanmıştır. 

d). Yine plânlamada araştırmacı Süvcyda Güleryüz tarafından verilen ve içerisinde «özel okul-
larm yatırım indirimi bakımından durumları müşavir araştırmacı Necati Uğur tarafından incelen-
aniştir. 29 . 4 . 1968 tarihli raporda özel yüksek okulların yatırım indiriminden istifadeleri uy
gun görülmemiştir. Ancak büro başkanlığının 31 . 5 . 1968 tarihli yazılariyle özel okulların yatı
rım indirimi taleplerinin aşağıdaki yönlerden incelenmesi ve bu şartlara haiz olanların indirim
den faydalanmaları istenmiştir» ibaresi bulunan kısmın bilâhara rapordan çıkarılmış olduğu ge
rek rapordan inceleme sırasında pasajlar olan hesap uzmanı H. İbrahim Uzun ve gerekse araştır
macı Necati Uğur tarafından tetkik ve Komisyonda ifade edilmiştir. 

Bu halin ifade ettiği mâna haddizatında son araştırmacının da ilk araştırmacı gibi özel okul
ların yatırım indiriminden istifadesini uygun bulmadığı, ancak araştırmanın verilen ilk kritere gö
re yapılmasının emredildiği ve bu kriterlere göre uygun bulunduğundan belli ki, bu pasajın bulun
maması raporu okuyan her kişiyi aynı kanaate götüreceği cihetle, mahzurlu bulunmuş ve tazyikle 
çıkarılması temin edilmiştir. 

Her ne kadar araştırmacı bir tazyike mâruz kalmadığını ifade etmişse de bunun samimî olma
dığı araştırmacının Komisyondaki dintenişi sırasında, da tesbit edilmiştir. 

H. İbrahim Uzun, Necati Uğur ile muvacehe için çağırılan araştırmacı soruşturmanın gizliliği
ne rağmen kendisini suçlıyan bu iki kişinin hangi konularda suçladıklarını tesbit etmiş olmalı ki, 
bunların cevaplarını yazılı olarak hazırlamış ve getirmiştir. Bu husus o vakit de münakaşa konu
su olmuş ve bir kısım Komisyon üyelerinin o celse için Komisyonu terkiyle sonuçlanmıştır. 

iSüveyda Güleryüz'ün gıyabında söylenenleri bilmıosi ya iddianın, yani zabıt değiştirmenin vâki 
olması ile mümkündür. Kendisi değiştirdiği ve diğerleri de bunu tesbit ettiği cihetle söylenmiş ol
duğunu tahmin ederek hazırlanıp gelmiştir. Veya gizli tahkikattan başkası tarafından haberdar 
edilmiştir. İkinci ihtimal vâridolmadığına göre birinci ihtimal kanıtlanmaktadır. 

Netice : Yatırım, indiriminden istifade hususundaki kararın plânın açık ilkelerine rağmen verili
şi bir tarafa, kararın verilişinde takibcdıilen yol da şüpheleri çekmektedir. 

Normal telâkki eıdilemiyecek bir süre beklenildikten sonra dliğer müracaatçıların müracaatları 
incelenip rapor verilince bu kere onları geçen bir hızla vesikanın verilişi haklı olarak şüpheleri 
çekmektedir. Daha önce rapora bağlananlardan hızlı belge alışı, rapor değiştirilişi, müracaatın 
şeklinin hudut ve şümulünün tetkik edilmesi ve bunların hepsin in olumlu karşılanışı yapılan mua
melelerin vatandaş muamelesi görmediğini ortaya koymaktadır. 

Tesir altına alınan kimselerin bunu ikrar etmeleri elbette ki, mümkün görülemez. Ancak müra
caatçı ve mensubu bulunduğu müessesedeki icraat hakkında aleyhte beyanda bulunan kişilerin içe
risine düştükleri eziklik ve kuşku bu muamelelerin normal cereyan etmediğini ifade etmektedir. 
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Eski Başhakem sanık Süleyman D emir eV in görevini kötüye kullandığına dair belgelere dayalı de-

Uller ve diğer kamu görevlileri ile olmıyanların durumu 

Soruşturma Komisyonu çoğunlukla aldığı 'kararlara göre eski Başbakan- sanık Süleyman De
mirci'm Yüce Divana sevk edilmemesini tavsiye etmektedir. Yasalaıa, usullere, adalete aykırı 
bu kararın reddi ile Yüce Divana sevk BirleşikToplantı İçtüzüğünün 19 ucu maddesi gereğince 
dayanılan ceza hükümlerini gösteren bir önergenin kabulü dile mümkündür. Birleşik Toplantı İç
tüzüğünün şart koştuğu böyle bir önergeyi görüşmeler sırasında Başkandık Divanına gereği için 
tevdi edeceğiz. Önergemizde eski Başbakan sanık Süleyman Demirci ve suç konuları ile ilgili ka
mu 'görevleri 'düğer şahısların hakkındaki ceza hükümlerini ayrıca göstereceğiz. Bu nedenle karşı 
oyumuzla bu hususlara değinımdyeceğiz. Komisyon çalışmalarının bir safhasında ilgili kamu görev
lileri ile kamu görevlisi olmıyanların isanık sıfatı ile dinlenmeleri yolundaki talebimiz Komisyon 
çoğunluğu tarafından kabul edilmemiştir. Bu talep sırasında o safhada ilgililerin suçları ve ce
za hükümleri gösterilmişti. 

Hakkında soruşturma istenen eski Başbakan Süleyman Demirci'mi öne sürülen ve gösterilen 
çeşitli suçlarla, yolsuzluklarla ilgisine işaret edeceğiz. Çoğunluk raporunun Süleyımani Demir el 
hakkında son tahkikata lüzum görmeyen raporundaki temel konu olan .suçla ilişkisini tespit 'ede
ceğiz. 

Süleyman Demirel eski Başbakan olarak iddia edileni suçların «yalan,» olduğunu «siyasi aımae 
taşıdığını» «bilgisi olmadığını» suçluluk isnadında ve iddiasında bulunanlar tarafından isbadedil-
mesi görüşünü masuniyetinin! bir ikalesi olarak göstermekte ve bu ikaleye sığınmaktadır. Masuniyet 
asıldır. Aksini ispatla herk ez zorunludur. Bu çok rahat ve tipik savununa aracıdır. Masuniyetini 
ispat 'gerek ve zahmetini göstermeden temize çıkmanjm en, kestirme yoludur. ORMA haksız, 
usulsüz, .yersiz olarak döviz kredisi almaştır. ORMA ya kredi Terakki Kolektif adına verilmiştir. 
Önceden tespit 'edilen objektif şartları yerine getirmeden) Devletin müstesna imkânları görevi kö
tüye kullanmak suçları resımî evrakta sahtekârlık ve diğer suçlarla işlenerek sağlanmıştır. Gümrük 
muafiyeti, yatırım indirimimde de görevi kullanım alarm biribirini takibi ile sağlanmıştır. Yüksek 
Yükseliş Koleji yatırım indirimi aynı kaderin izlerini taşımaktadır. 

Eski Başbakan sanık Süleyman Demirel öyle suçlar varsa dahi, benim ilgimin tesirimin tesbi-
ti gereklidir diyor. Soruşturma isteminin bütün safhalarında savunucu A.P. İller aynı görüşü 
paylaşıyorlar. Bütün bu suçlar olmuş böylesine yağma yumağı yuvarlanmış, kabarmış Demirel'-
in hiç aıma hiç haberi ve ilgisi olmamış, tesiri olmamış, gerçek böylemi dir? 

Eski Başbakan sanık Süleyman Demircl'in bu savunması gerçek dışıdır. Savunma zorunluğu 
sınırı içinde kalmaya ımahkûmdur. Süleyman Demirel Başbakanlık görevine 'başladıktan sonra 
kardeşleri ve kardeşleri ile yakınlarının kurdukları şirket harekete geçmiştir. Daha 1966 yılında 
«Demirel Biraderieı.» «Hodri meydan» başlıkları altında Ulus Gazetesinde krediler ve diğer ko
nularla ilgili yolsuzlukların başladığı yağma hevesinin nasıl harekete 'geçtiği açıklanıyordu. Ya
zar ve ilgililer hakkında «hakaret» suçlarından dolayı cezai takibata geçiliyordu. Yazar- millet
vekili olduğu için 'dosya yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Millet Meclisi Başkanlığına 
gönderiliyor, Adalet Bakanlığı Meclis Başkanına tevdi için bütün dosyayı Başbakanlığa gönderi
yor. Eski Başbakan Süleyman Demirci birkaç kez bu havale dosyasını imza ediyor. 

Bu belgeleri; bizzat imzalıyor. Daha 1966 yılında «Biraderlerin» suç işlemeye, suç işletmeye Dev
let imkân 1 arından! haksız olarak yararlanmaya başlandığı açıkça ortaya konuyor. Uyarı yapılıyor. 
İmiza. ile resmî belge ile eski Başbakan sanık Demirel bu husustaki iddiaları öğreniyor. Süleyman 
Deımirel basında yer alan bu iddiaları ciddî ş'-. İkilde inceleme, araştırma konusu edebiliyor mu? Ge
rekli ciddî tedbirleri alabiliyor anu? İlgililer hakkında, soruşturma açtırıp sonucunu kamuoyuna 
bir sorumluluk açısından açıklıyabiliyor mu? Asla. Dönüp dönüp ispat edin diyor. İlgimi, bilgi
mi, ilişkimi. 

Kendi resmî imzasiyle belge ortada. İddiaları hakaret sayıp, ceza tâyini için yol açmak üzere 
dosyayı Meclise havele ediyor sonra, bilgimi ispat edin diyor. 
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Bir başka savunma taktiğide birkaç kez «Genelgeler» 'gönderdim diyor. Kimseye kayırma, ya
pılmaması istenmiş bu genelgelerde. Her hükümetin başvurduğu genel bıir işlemdir bu. önemli olan 
daha Başbakandık görevinin dik yıllarında yolsuzluklar serisinin ilk halkalarında ciddî şekilde «önlen
me» görevinin ciddî bir şekilde yerine getirilip getirilımemesidir. Aksine ııyanyı yapanları cezalan
dırılma yoluna gidiliyor. Böylesine bir 'davranış içinde hangi kamu görevlisi haksız, mesnetsiz 
suç sayılacak Demire! Biraderler taleplerine «Mukavemet edebilir ve hayır diyebilir» böylesine 
bir zihniyet karşısında Devlet imkânları tahripten, nasıl korunabilir. 

Demirel kardeşlerden Ali Deımriel'in yatırım indirimi talebini genç bir hesap uzmanı tetkik 
ediyor. Yolsuzlukları buluyor, yasaların emrettiği, öngördüğü işlemleri yapıyor. Sonuç olarak 
•geçici haciz işlemine başvuruyor. Hesap uzmanının başı nida kıyametler kopuyor. Haciz işlemini 
sadece Çankaya Vergi Dairesi yürütebiliyor. Defterdarlık Ankara Valiliğiiıne havale ediyor. An
kara Valisi imzadan korkuyor ve imza etmiyor. Hesap uzmanı âmirleri tarafıdan çağrılıp sözde na
sihatte, aslında .işlemi durdurmasını istiyorlar. 

Gelirler Genel 'Müdürlüğü yıldırım, hrayle haczin geri alınabileceğini öğütlüyor. Biütün bunlar 
yetmiyor, bir kamu görevlisi çıkacak görev şuuru içinde işlem yapacak. Kime karşı? Devrin Baş
bakanı Süleyman Demirci'm kardeşine karşı. Olur mu böyle garip bir şey, kıyamet kopmanın) ağ
ları işlemeli. Hesap uzmanının peş'vıe kamu görevlileri takılma! ı öylesine ürlkütıülmeli, öylesine 
çember içine alınmalı ki, 'bin defa pişman olsun. Canlından bezsin. Daha ötede etkili bir gözdağı 
olsun. Mektuplarına el konmalı, özel mektupları açılmalı ve bu kamu görevlisi takilbat altına, alın
malı. Resmî evrakta sahtekârlık suçunu işliyculer milyonlarca haksız kredi alanlar Ibirer kahraman 
edası taşıyacak, giörevini yerine ıgetiren kamu görevlisini 'canından bezer hale getirir durumlar 
meydana çıkacak. Devrin Başbakanının kardeşinin vergi kaçakçılığını öne sürüp haciz işlemi iste-
miain ne büyük bir şmç olduğunu görüyoruz. Hesap uzmanı kamunun yeitiki imkânlarının çemberi 
içindedir. O yıldın]aeak ve herkes yılmış olacak. Hakkında dâvalar... 

•Bütün (bunlar yetmiyecek Süleyman Demirel ve diğer ilgililer hakkında tam bir masuniyet 
icazeti veren Soruşturma Komisyonu Başkanı soruşturma önergesi ile ıhiejbir suretle ilgisi olmıyan 
ve bu konuda kamu adına hizmet gömı hesap uzmanının çok evvel Demirel biraderlerin malî var
lıklarını açıklaması nedeniyle 'hakkında tahkikat yürütülmesine rağmen Başkan, yeniden tahkikat 
açılma sı nı istemektedir. 

Demirel Kardeşlerin yağma plânlaması içinde (görev şuurunu göstererek bâzı yolsuzlukları gıkı 
ışığına 'Çıkaran bu kamu görevlisi hakkında S'üleym'an Demirel yönetimi sırasında cezai soruşturma 
mekanizm ası baışlamış fakat intikam imkânları; bulamamıştı. Soruşturma konusu edilen ve konu 
ile ilgisi olmıyan hususları Komisyon Başkanı yasa yasaklarına rağmen yeniden sahueye çıkarıyor. 
Göz yıldırmayı sürdürebilmek için bu koşullar içinde kamu görevlilerinde tam. bir sıhhatle «size 
tesir edildi mi, edilmedi mi» sorusunun cevabım nasıl alabiliriz. Bu anlayışın insafsızca işlemesi 
karşısında, tanık durumundaki kamu görevlilerinden nasıl fedakârlık bekliydbiliriz. Adaletia tecel
lisi için olsa bile, Ancak ve ancak yetkili yargı organı önünde bu mümkündür. Sanık Süleyman 
Demirel bilgim, ilgim yok diyecek. Komisyonun A. P. li üyeleri tesir - telkin - emir oklumu diye 
soracaklar ve sonra kamu oyuna dönüp - görüyorsunuz ya «tanıklar» tesirden, enıirdoM, hattâ 
İratta «imâdan» bile bak set iniyorlar. Böylesine bir masuniyet tablosu çizilemez doğrusu. 

Sanık Süleyman Demirel, lıiejbir tesir, olmadı, yOktur diye övünecek savunma cephesi bu övün
meyi, kalkan olarak kullanacaktır. 

ı.Rsiki Başbakan sanık ıSülcyman. Demirel karşı oyumuzu yazdığım uz şu ana kadar soruşturma 
konusu edilen OIîıMA Şirketin iu kurucu ortakları arasında olan 'Terakki Kolektifin Sayın Eşleri
nin ortaklığı dol ay isiyle yarar sağlama durumundadırlar. 

Komisyona tevdi ettiği bir ibraname ile eşinin Terakki Kolektife ortaklığını kardeşine devret
tiğini, ispat ettiğini anlatan .Süleymavı Demirel'in bu iddiası ve ispatı da gerçek dışıdır. 25.3.1'9İ06 
Ankara 14 neü Noterliğinee tanzim edilen mukavelenameye göre - Terakki Kolektifinin ortakla
rından Mesut, Şener'in ölümüyle, verese (Küfbra Şener - Nazmiye Demirel - Fatma Güneş - Ali 
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Şener - Yılmaz Şener) Terakki Kolektifteki sermaye pay:uı, Yılmaz Şener'e devrediyor. Mukave
lenamenin 2- nci maddesine göre aynen (Yılmaz Şener), vereseden devraldığı sermaye payını bi
rikmiş ve birikecek temettlüü verese adına muhafaza eder. - Bunlar üzerinde vereseye dâhil olan
lara (Yılmaız Şener dâhil müsavi hakka sahiptir) dördüncü, madde... Vereseye dâhil olanlara dü
şen temettülerin vergilerini Yılmam Şeuer (verese adına) aidolduğu dairesine ö'diyeceltitir. 5 nci 
madde bu mukavele 3)1 . M . 10(65 gününden başlıyarak unvanı yukarda yapılı, şirket a nasözl eşme
sinin yürürlükte 'bulunduğu sürece mer'i ve mutelberdir hükmünü taşıma'ktadır. Kolektif Şirket 
için Ticaret Kanunu hükümlerine göre ».noterce yapılan bir işlemin, aynı «biçimde» değişmıesi zorun-
luğu vardır. Noterce tasdikli ticari sicile kayıtlı Ibıı mukavelenamenin değiştirildiğine veya yü-
rürliükten kaldırıldığına dair noterce yapılmış ticari sicilde kayıtlı hiçlbir beliğe mevcut değildir. 
İsparta Ticaret Sicili Memurluğunda bu husus kesin olarak tesbit edildi. 

'Süleyman Demirel her dakika her çeşit tanzimi mümkün sadece eşi eridin imzasını taşıyan ibir 
kâğıdı Komisyona tevdi ederek 10187 yılında eşi:n. Terakki Kolektifteki bütün Ulaklarını kardeşi
ne devretmiştir diyor. Hiçlbir yararın söz konusu edllmiyeceğini /İm belge ile ileri sürüyordu. Ne 
var ki, Soruşturma Komisyonunda /bulunanlar bu zihniyetin ibir yönetiminin hangi çizigide olduğu
nu biliyorlardı/. Terakki Kolektifm hesaplarının inceleıiımesini işitiyor-]ar. Komisyon çoğunluğu 
(binlbir güçlük gösteriyor ve sonra çok kısa bir zaman içinde tetkikatı bir hesap uzmanına yaptıra-
biliyor. ?y . 4 . '1972 tarihli Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı raporunda (Aktif kalemler arasında 
yer alan «alacaklar» hesabının b) senetsiz alacaklar bölümi'ode diğer orta'klarla beralber Nazmiye 
Demirel adına da kayıtlı mdblâğlara raslanmış olup teslbit edilen bilgi şöyledir : 19105 : 10616 : 
1967 24 '84İ1 lira, 10(08 M 84(1 lira, 19<69 yılı l!l!8 9144,82 lira, 10170 yılı M 841 lira) görülüyor 
ki, kısa ve sınırlı ibir süre içinde ve kendisine verilen defterler üzerinde teslbit yapan hesap uzma
nının, raporu tek başına sanık Süleyman Demirel'i «avunma ve masuniyet ölçülerinin üzeriacleki 
(bütün gölgeleri aitmaya yeterli ibulunmaktadır. Demirel komisyon önünde kenıdisine gtöre geçerli 
?>ir kâğıdı gösteriyordu ve buna güveniyordu. 

il . I . 10167 tarihli Nazmiye Demirel imzalı ibraname başlıklı bu kâğıt aynen şöyledir : (Te
rakki Kol. Şti. nin ortağı Balbam Mesut Şener'in 1965 yılında ölümü sonucu Ibu şirketteki veraset 
haklarımı Bay Yılmaz Şener'e devretmiş idim. Bu devrin karşılığı Yılmaz Şener'den (Ankara 14-. 
Noterliğince yapmış olduğum 3508 No. lu 2l5 Mart 10'6!6 tarihli) mukavelenamenin •> ncü madde
sinde belirtilen; haklarımın 1 ., 1 . 1(9167 tarihinden itibaren muhafaza imkânıum kalmadığı için 
Yılmaz Şener'den hakkımın karşılığı olan payımı nakit olarak aldığım için bundan böyle Terakki 
Kolektif Şirketinde Yılmaz Şener'in üzerinde olan % 12 vârisler hissesinden hiçbir alacağım 
kalmadığını beyan ederim. 1 . 1 . 1967 Nazmiye Demirel.) Deniyor. Noterden tasdik edılmiyen 
ticari sicile geç.miyen bu kâğıda istinaden 1 . 1 . 1967 tarihinden itibaren hiçbir hisse kalmadığı 
iddiası görülmektedir. Biran için bu. kâğıt gerçek ve usule uygun olsun. Bilirkişi belgesi için
deki yıllara göre alacak nereden, nasıl doğacak. Bunun mâkul bir izah şekli var mıdır? Tekrar 
işaret ediyoruz şu anda bile Terakki Kolektif ve Orma ile miktarı, ödeme şekli, alınıp alınmaması 
ne olursa olsun Bayan Nazmiye Demirel ilgilidir. Mal birliği, mal ortaklığı, mal ayrılığı hangi şe
kilde olursa olsun Medeni Kanun hükümleri içinde Terakki Kolektif ve Orma ile ilgi bağı dolayı-
siyle eski Başbakan sanık Demirci'm yararı vardır. Sağlanan yararın miktarını araştırma imkâ
nını Komisyonun A. P. li çoğunluktaki üyeleri önlemişlerdir. 

Demirel biraderlerin ve Terakki Kolektifin Orma'nın usulsüz ve haksız teşebbüslerine engel 
olmıyan ve onları haksızlıklarına uyma zorunda kalan kuruluş ve dairelerin bâzı davranışları gö
rülmektedir. Yükseliş Özel Yüksek Okulunun yatırım indirimi talebinin plâna aykırılığı görüşü 
üst kademelerden gelen yazılı emir niteliğindeki emirlerle susturulmuştur. Yeni prensipler kon
muştur. 

S. K. B. ııın zamanın Başbakanı olarak Demirel'e akrabalık başları belirtilerek bir örneği Hü
kümet aracılığı ile A. Y. B. na gönderilen ek yazıdan A. E. T. nezdindeki büyükelçiliğimiz ciddî 
sakınca görmüştür. Tam bu sırada mutlu bir tesadüf olarak Dışişleri Bakanı Çağlayangil 
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Brüksel'dedir. Yine mutlu bir tesadüf olarak Şevket Demirci de Brüksel'dedir. Dışişleri Bakanına, 
yazının veya ibarelerin çakarılması Büyükelçi tarafından teklif ediliyor. Dışişleri Bakanı tasvip 
ediyor. Şu hale güre, Hükümet, hem Büyükelçilik seviyesinde hem Dışişleri Bakanı seviyesinde 
konunun bu yönü hakkında resmen bilgiye salilboluyor. Hükümetin işlem hakkında gerekli soruş
turmayı yaptığına dair hiçbir işaret yoktur. Aksine Dışişleri Bakanı Sayın Çağlayangil itina ile 
bu hususlar hakkında bir şey söylememiştir. 

Sanık Demirel'in ilgisi yararı, bilgisi olmadığı masuniyet zırhı artık düşmüştür. Yararını, ilgi
sini, bilgisini bu belgeler ortaya koymaktadır. 

Süleyman Demirci şayet yolsuzluklar, suçlar varsa benimle irtibatı ispatlanmak savunmasına 
Soruşturma Komisyonu çalışmaları sırasında bir kısım üyeler muhkem mesnetler hazırlamaya gay
ret etmişlerdir. Hemen her tanığa eski Başbakan Demire! tarafından emir, tesir, ima yollu baskı 
olup olmadığı sorulmuştur. Suçla sanık arasında kamu görevinin yerine getirilmesinden ötürü gö
revin kötüye kullanması suçunun oluşumu görev yerinin özelliği suçun şekli ve suçun özelliği göz 
önünde tutulmadan şeklî bir tesbit yapılmak istenmiştir. 

Görevini kötüye kullandığı iddia edilen Başbakandır. Suçun şekli kardeşlerine çeşitli yararlar 
sağlamanın zemin ve imkânlarını hazırlamak veişlenişine engel olmamaktadır. Bütün bu unsurlar 
içerisinde Başbakanlık görevi vardır. 

Sanık Süleyman Demirel'in görevini kötüye kullanma suçu 

T.C. Kanununda görevi kötüye kullanmak suçu iki şekilde tesbit edilmiştir. 
1. Kanunda yazılı hallerde görevi kötüye kullanma suçu. 
2. Kanundaki hallerden başka genel olarak görevi kötüye kullanma suçu. 
1. T.C. Kanunu veya özel ceza hükümleri taşıyan Kanunlarda gösterilen görevi kötüye kul

lanma suçu şekli suç unsuru cezası belirtilen görevi kötüye kullanma suçlarıdır. Görevin kötüye 
kullanılmasını Kanunda gösterildiği şekiller ezcümle T.C. Kanunu 174-2, 181,194,209,210,211 ve 
müteakip maddeleriyle 228 nci maddesinde memurların görevlerini hangi hallerde kötüye kullana
cakları açıklanmıştır. Bu maddelerdeki suçların tekevvünü için artık başka bir unsur aramaya lü
zum duyulmaz. Örneğin, bir memurun bilfarz birPolis memurunun Kanuna tevfikan merciinden 
verilmiş bir karar veya müsaadeye dayanmadan gayrimeşru bir maksat tahtında bir şahsın evine 
girmek suretiyle görevini kötüye kullanması. Bu halde 194 ncü madde ile ilgilidir. 

2. T.C. Kanunu yazılı hallerden başka herne suretle olursa olsun görevi kötüye kullanmak 
suçunu tesbit ihtiyacını duymuştur. Yani Kanunda gösterilen ve tesbit edilen görevi götüye kul
lanmak suçlarından ayrı olarak her ne suretle olursa olsun görevin kullanmak halini suç say
mıştır. T.C. Kanununun bu tür görevi kötüye kullanma, bahsinde asıl üzerinde durulması gereken 
ıtemel amaç görevin kötüye kullanılmasıdır. Çünkü Kanunda belli olan hallerde kötüye kullanma
nın tesbitinin kolay olduğu ölçüde sözü edilen 240 ncı maddeye uyan ve gayri- muayyen bulunan 
kötüye kullanmaların tesbiti gerekli bulunmaktadır. Burada çeşitli olan kamu görevlerinin memur 
vazifelerinin birçok özellik arzetmesi ve bu özelliklere göre çeşitli şekillerde görevin kötüye kul
lanması imkânının oluşudur. Çeşitli görevler bugünkü toplum ve kamu hayatında Yasaların tes
bit edemiyeceği çeşitli şekillerde kötüye kullanılabilir. 

Şimdi kısaca işaret ettiğimiz bu hususlardan sonra Demirelle iddia edilen suçların ilişkisine 
işaret edebiliriz. Eski Başbakan sanık Süleyman DemirePe yöneltilen suç görevini kötüye kullan
maktır. Sanık Süleyman Demirci konusu belirtilen soruşturma için söz edilen sırada Başbakan idi. 
Sözü edilen işlemlerin tümü Başbakanlığa bağlı D.P.T.' ııdan geçmiştir. Mevcut ve yürürlükteki 
Yasa hükümlerine göre Devlet Plânlama Teşkilâtı Başbakanlığa bağlıdır. Başbakan. Bakanlar Ku
rulu Başkanı olarak yetki ve görevlere sahibokluğıı kadar Devle't teşkilâtında bakanlıklara bağlı 
Devlet dairelerinde Başbakanlığa bağlı olanlardan ötürü doğrudan doğruya görevi vardır. Yetkile
re sahiptir. Bu bakımdan Başbakan kendisine bağlı dairelerle hukukî ilgisi yönünden her hangi bir 
dairenin bağlı okluğu Bakanlıktan farklı değildir ve olamaz. 
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Teşvik ve uygulama belgesi 933 sayılı Kanunla D. P. T. na bağlanmak istediği sırada D. P. T. nın 
aslında Hükümete müşavir bir Heyet olması gerekir. İcraya ait görev niteliğinde teşvik tedbirleri
nin uygulanmasının bu Teşkilâta verilmesi yanlıştır. Görüşüne karşı Demirci çıkmış ve teşvik ted
birlerinin uygulanması işi Başbakanlığa bağlı D. P. T. na verilmiştir. İşte bu sırada sanık DemireP-
in eşinin de ortaklık payı bulunan Terakki Kolektif Şirketi adına Kardeşi Şevket Demire! D. P. T. 
ye bağlı Teşvik ve Uygulama Dairesinden çeşitli teşvik tedbirlerinden yararlanmak için teşvik bel
geleri istemiş ve almıştır. Teşvik belgelerinin plâna ve yıllık programlara aykırı olduğunu belgeler
le gösterdik. İkinci Beş Yıllık Plân, yıllık programlar ve kararnameler Başbakan olarak Süleyman 
Demirci'm imzasını taşımaktadır. Bu belgelere uymayan ve usulsüz olarak verilen teşv/ik belgeleri 
Başbakanlığa bağlı olan daireler tarafından verilmiştir. Hem de bu veriliş tarzlarında resmî evrak
ta sahtekârlığa kadar gidilmiştir. Bütün bu işlemlerin normal ve usule uygun olduğu artık iddia edi
lemez. Hiçbir bilgisi, ilgisi hele şahıs olarak yararı olmadığı iddia edilen Sanık Demirci'in yararı, il
gisi ve bilgisi ileri safhada belgelerle görülmektedir. 

Başbakanlık görevinin ilk yıllarında Demirci Biraderlerin vurgun hazırlığına geçtikleri sırada 
açık ve acı dille basında tehlike gösterilmiş ve yine basında ayrı açılardan konu işlenmiştir. Hattâ 
bir safhada ilk önergeler verilmiştir. Bütün bunlara rağmen Başbakanlığın geniş yetki ve imkânla
rını elinde tutan Sanık Demirci araştırma, tedbir alma, önleme veya bunlara yakın hiçbir teşebbüste 
bulunmamıştır. Sanık Dcmirel'in bu davranışı iki açıdan Önemlidir. 

1. Delillerin toplanmasında tam bir imkân sağlanamamıştır. Çoğu Demirci zamanında görev
lere yerleştirilmiş kimseler bu zihniyet karşısında «hesaplı ve ihtiyatlı olmak zorunda kalmıştır» he
le Soruşturma Komisyonunda çoğunlukta olan A. P. li üyeler karşısında bu yönü ile konunun Yüce 
Divana gitmesinde ayrıca zorunluk vardır. 

2. Bütün olanlara rağmen mutat birkaç genel anlamda genelge gönderme dışında konu ile ilgili 
ciddî hiçbir kanuni teşebbüste bulunmamış olmakla masuniyetinin asıl olduğu meşru şekilde iddia 
etme hakkını kaybeden Sanık Süleyman Demirci'm başkalarını ispata zorlamayıp yetkilıL yargı önü
ne çıkması ve bunu kendisinin istemesi zorunlu hale gelmiştir. 

Sanık Süleyman Demirci kendisine bağlı D. P. T. nın bir dairesinden İkinci Beş Yıllık Plâna, yıl
lık programlara aykırı olarak kredi verilmesiindon 'haberdardır. Eşinin ortak olduğu Terakki Ko
lektife ait 1 . 1 . 1967 tarihli ibra kâğıdını 1972 yılında Soruşturma Komisyonuna masuniyetin de
lili olarak ibraz ettiği ölçü ve derecede haberdardır. Akrabalık derecelerini gösteren belgelerin Bü
yükelçilikte Dışişleri Bakanlığının çıkarılması geçeği karşısında durumu uzun yıllar saklıyan Çağ-
lıyangiPin bilip susması ölçü ve şeklinde haberdardır. İşlemlerle ilgilidir, İkinci Beş Yıllık Plânın al
tında imzası vardır. Bu plânım ilkeleri hakkında sahibolduğu bilgi ölçüsünde altında imzası oldu
ğu yıllık programlar ve değişiklikleri hakkında haberi vardır. Ve yukarıdan beri izah ettiğimiz şe
kilde yararı vardır. 

Terakki Kolektifte Eşinin 1 . 1 . 1967 de ibra senedi vererek tüm ilişkisini kestiğini idddia 
etmesine rağmen 3 . 4 . 1972 tarihli bilirkişi raporunun teshirine göre Bayan Nazmiye Dcmirel'in 
1971 yılı hesapları içinde alacaklar hesap hanesinde adının bulunması ölçüsünde yararı vardır. 

Başbakan yetkisi ve Başbakan görevi Başbakanlığa bağlı D. P. T. nın teşvik tcdibrlcrini tesbit 
etmesi yine bu Teşkilâta bağlı bir dairenin teşvik tedbirlerini uygulaması Sanık Dcmirel'in görevi 
kötüye kullanması suçunun kanuni unsurunu teşkil etmektedir. 

Kötüye kullanılan görevin memurun, memuriyet görevi smırı içinde bulunan bir görev olması su
çun kanuni unsurudur. D. P. T. mn Başbakanlığa bağlı olması İkinci Beş Yıllık Plânın ve yıllık 
programların hazırlanması ve değiştirilmesinin Başbakanlığın görevi içinde olması teşvik tedbirleri
nin uygulanması görevi verilen hizmet birimlerinin Başbakanlığa bağlı bulunması ve Sanık Süley
man Dcmirel'in gösterilen müddet içinde Başbakan bulunması suçun kanuni unsurlarının tam olarak 
mevcudiyetini göstermektedir. 
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Yukarıda izah edilen yarar, bilgi ve ilginin belgelerle mevcudiyeti suçun maddî unsurlarını gös
termektedir. Böylelikle görevi kötüye kullanma: suçunun kanuni ve maddî unsurlarına ait delille
ri açıkça görülmektedir. Yeteri kadar belge ve delil mevcuttur, 

Görevi kötüye kullanma suçunun mânevi unsuru görevin şekli, akrabalık dereceleri, yarar ve 
bilginin mevcudiyetine ait toplanan delil ve belgelerde görülmektedir. 

Yasa yetkisi ve delillerin takdirinin ilgili yargı organına ait oluşu 

Sanık Süleyman Demirci hakkında soruşturma konusunda ciddî belgeler toplanmış, deliller tes
pit edilmiştir. Bu delillerin takdiri siyasi organ olarak Birleşik Toplantıda yapılabilecek mi? Hiç, 
şüphesiz ki, Anayasa soruşturma, konusunda Yasama. Organına yetkiler tanımıştır. Anayasa görüş
meleri sırasında en çok tartışılan, en çok değişikliğe uğrayan konu Meclis soruşturması olmuştur. 
Soruşturma nasıl başlasın, nasıl yürütülsün, nasıl sonuçlansın. Bugünkü hükme göre Birleşik Top
lantıda Soruşturma Komisyonu raporu görüşülecek Yüce Divana sevk edilme veya edilmeme kararı 
verilecektir. Yasama Organı siyasî bir organdır. Buna rağmen Anayasaya göre bir kısım yargı yet
kisini kullanabilecektir. Başbakan veya Bakanlardan birinin Yüce Divan önüne çıkmasını veya çık
mamasını «bir bakıma garanti, bir bakıma göre, siyasi tercihin» şeklidir. Hangisi olursa olsun «tam 
bir takdirin» olup olmıyacağı hususu, önemlidir. Birleşik Toplantıda karar alınmasını kayıtlayan bir 
hüküm mevcut değildir. Ne var ki, genel hukuk kuralları ve adalet ölçüleri görmıemezlikten geli
nemez değerdedir. Hiçbir delilin elde edilmemesi, hiçbir 'belgenin bulunmaması karşısında karar 
serbestisi rahatlığı ve tercihi ayrı şeydir, mevcut delil ve belgeleri siyasi kanaatlere göre var veya 
yok saymak ve bu ölçüler içerisinde değerlendirmek ayrı şeydir. Bizıim ceza hukukumuzda delil
lerin takdiri yetkili mahkemeye aittir. Cumhuriyet Savcısının veya Sorgu Hâkiminin hazırlık vo 
ilk tahkikatta delilleri takdir etme yetkileri yoktur. Soruşturma Komisyonunun görev şekli bir ilk 
tahkikat kademesidir. Yani son tahkikatın açılıp açılmaması Genel Kurula tavsiye edecektir. Ko
misyonun takdir yetkisi mevcut değildir. Bu yönden delilleri değerlendirip bu deliller son tahkikat 
açılmasına yeterli değildir diye rapor tanzim etmeye hakkı olamaz. Hiç delil bulunmaz ve belgeler 
gösterilemeseydi böyle bir 'hakları olabilirdi. Oysa, soruşturma konusunda önemli ciddî belgeler ve 
deliller toplanmıştır. Bunların takdiri Yüce Divana ait olacaktır. Bu sebeple eskeriyefın aldığı 
kararda isabet yoktur. 

Soruşturma Komisyonu çoğunluk raporu mevcut delil ve belgelerin değerlendirme ve takdirini 
temelden önlemeye matuftur. Zira, raporun kabulü halinde mevcut •bütün belge ve deliller geçersiz 
ve işlem siz sayılmış olacaktır. 

Son tahkikatın açılmamasını. tavsiye eden çoğunluk raporunun bu görüşü yanlıştır 

Çoğunluk görüşü olarak eski Başbakan S üleyman Demirci hakkında son tahkikatın açılmaması 
tavsiye edilmesi Birleşik Toplantı Genel Kuruluna isabetli yolu «salık» vermemektir. 

Bizim hukuk sistemimizde ilk tahkikat sonunda alınacak son tahkikatın açılması kararı hiçbir 
tasdik veya tasvibe bağlı değildir. Bu, delillerin takdirinin yetkili mahkemeye aidoluşunun düşün
ce sonucudur. Aksine mahkemeye sevk etmeme kararı ceza hâkiminin tasdikine bağlıdır. Ve iti
raz yolları açıktır. Soruşturma Komisyonu görev şekli ilk tahkikat değildir. Bu yetki Birleşik Top
lantıya aittir. Yani, son tahkikatı açma veya açmama yetkisi Birleşik Toplantıya aittir. Birleşik 
Toplantının alacağı karar son tahkikatın açılması yönünden her hangi bir şekilde tasdike bağlı ol
madığına göre Genel Kuruldan ayrı bir durum vardır. Delillerin yetkili mahkemeye aidoluşu ge
nel kurallına, paralel olarak bu kuralı son tahkikatın açılmamasını kayıtlama, açılmayı esas sayma 
prensibi karşısında Birleşik Toplantıya toplanan delillere rağmen son tahkikatın açılmamasını tav
siye etmek yanlıştır. Görevin kötüye kullanılması, sağlanan yararlar, resmî evrakta sahtekârlık 
suçlarına ait belgeleri ilgi ve suça yeterli dereceleri içinde siyasi bir organın takdirine bırakıp bu 
takdir ölçüsünde sonuçlandırmak sakıncalı bir yolu salık vermektir. İşte bu tavsiye yanlıştır. 
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IV 

Özet ve sonuç 

Eski Başbakan Sanık Süleyman Demirci'm görevinin sağladığı yetki sınırı içinde sonucunda 
kendi yararı da olan Şirket ve kişilere usulsüz, haksız Devlet imkânları sağladığını -ve bu şekilde 
görevini kötüye kullandığına dair delil ve belgeler toplanmıştır. 

Soruşturma konusu edilen «uçların işlenişi ile ilgili olarak bir kısım kamu görevlisi olanlarla eski
den kamu görevlisi olup şilindi serbest çalışanlarla kamu görevlisi olnııyanlarm işlem ve suçlarına 
göre delil ve belgeler toplanmıştır. Bu delil ve belgelerin takdiri Yüce Divana aittir. Bu delil ve 
belgeler yeteri kadardır, ciddîdir. Son tahkikatın açılmasını, zorunlu kılacak, niteliktedir. 

Soruşturma: Komisyonu Genel Kurula son tahkikatın açılmasını tavsiye etmesi gerekirken aksi
ni tavsiye etmesi gerçeklere ve hukuka aykırıdır. 

Son tahkikatın açılmasını Genel Kurula ulaştırma düşünce ve oyu ile Komisyonun çoğunluk ra
poruna karşıyız. 

0. Senatosu Kars Üyesi G. Senatosu Mlâzığ Üyesi Erzurum Milletvekili Adana Milletvekili 
*SYm At alay • 8 alim Jfazerdağh tielcuk Erverdi Melih Kemal Küçüktepepınar 

MUHALEFET ŞERT1İ 

Giriş : 

Trabzon Oumihuriyet Senatosu Üyesi Ömer Hoeaoğiu ile Kjonya Milletvekili Özer ölçmen. T. B. 
M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 3 . 8 . 1970 tarihli bir önerge vermişlerdir. Bu önergede netice 
olarak aynen şöyle demilmeiktedir:. 

«•a) 'Gerek Orma (Orman Mahsulleri Integre Sanayii ve Ticaret .Anonim Şirketi) ne 1 milyon 
200 bin dolarlık AET (Ortak Pazar) kredilisi hususi bir muameleye taibıi tutarak haksız, görülme
miş bir çaıbukkık ve görülmemiş bir şekilde sağlaınimaismda, 

b) Ve gerekse Özel Yükseliş Kolejine 600 hin liralık yatırım indirimi uygulamasında, 
Başbakan Süleyman DemirePin vazifesini suiistimali ettiği, kardeşlerine menfaat sağladığı, Dev

leti zarara soktuğu, kredimin alınışında, yatırım indiriminin uygu! a maşımda Başbakanlık sıfat ve 
yetıkileılnin rol oynadığı, bu sebeple T. C. Kanununun 210 nci maddesine göne suç islediği anla
şılmıştır.» 

Önergede bundan sonra eski Başbakan Süleyman Demi içel'in sorumluluğunun teshili ve diğer 
sorumlularında bulunması için Anayasanın 90 n°ı ıuadidesi ve T. B. M, M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğümün 12 nci ve mütaakıp maddeleri gereğince «Meclis Suruşturma» açılması tale.bolunmakta-
dıı-. 

Önergedeki bu talep üzerine 9/16 Xo: lu T. B. M. M. '.Soruşturma Hazıirlıık Komisyonu kurul
muş ve bu komisyon 28 . 7 . 1971 tarih ve esas: 9/16, Karar: 11 sayılı Kararını, T. B. M.'. Meclisi 
Birleşik Toplantısı Başkanlığına sunmuştur. Bu (karardaki Meclis Soruşturması açılmasına lü
zum ve mahal olmadığına dair hususu, T. B. M. Meclisi reddetmiştir. Bu suretle 9/16 sayılı T. 
B. M. Meclisi Soruşturma Komfcyoııu 'kurulmuştur. 

'T. B. M. M. inin 14 üyesinden ( 8 A. P. li, 4 C H. P. li, İ D . P. li 1 M. G. P. M) meydana gelen 
Soruşturma Komisyonu ç>a!lışma;larını tamamlamı'ş bulunmaktadır. Bu koımisyonun üyesi olarak 
müşahede, tesbit ve kanaatimiz oldur ki, komisyonun A. P. li üyeleri, .Anayasamın, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün bu konuda öngördüğü mâna ve öneme, maalesef riayet etme
mişler ve işin gerektirdiği tarafsızlığı göstermenıişlerdir. Komisyon üyelerinin çoğunluğunun bu 
tutumu soruşturmanın seyrini de etkilemiştir. 

Gerek Soruşturma Komisyonunu teşkil eden üyelerin çoğunluğunun ve gerekse parlânıe:nto-
daiki çoğunluk partisinin bu konudaki davranışlarına, olayların akış tarzına rağmen bâzı ha-
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Takatlerin örtbas edilmesi mümkün olamamıştır. Gerçekler ortaya dökülmüştür. Şimdi ortaya dö
külen bu gerçekler karşısında Soruşturma Komisyonunun üyesi olarak çoğunluk oylariyle alı
nan karara neden karşı olduğumu açıklıyacağım. 

1. ORMA 

A) Devlet Plânlama Dairesi : 

1968 programında Orman Ürünleri 'Sanayinin etşkiüdne ait hükümler s ı r tardı r : 
1. «Orman ürünleri sanayii alt sektörü: Kereste kurutma fırın ve ağaç empreuye tesisleri, 

ihracata yönelmek şartı ile sert ve yumuşak işliyen. büyük kapasiteli kereste fabrikaları», na 
tatbik edilecek vergi indirimi % 60/1968 programı ıS. 17) 

2. «Orman ürünleri sanayii alt sektörü : Orman ürünleri işleme sanayii» ne tatbik edilecek 
gümrük indirimi % 70. (1968 programı S. 20) 

3i Özel sektörü teşvik bakımlından öncelik tanınan sektörleri gösteren tablo: 7 den: «Or
man ürünleri sanayii alt sektörü : kereste kanıtına fırın ve ağaç emprenye tesisleri, prefabrike, 
ahşap ve ev imalâtı. 

İhracata yönelmiş sert ve yumuşak ağaç işleyen büyük kapasiteli kereste fabrikaları, ihracatta 
yönelmek• şartı ile kaliteyi ve kapasiteyi artırıcı yatıtımlar» (1968 program S. 123) 

4, «Orman ürünleri sanayiinde, özellikle ihracata yönelecek karma teşekküller teşvik edile
cektir.» (1.968 program 'S. 246) 

Yukarıdaki husuflar tetkik edâlllirse iki noktayı tesbit (itmek mümkündür. Bıhtinci nokta 1968 
programlında koııitra.p'lâk, lif, yonga levha ve kaplama tesislerine ait teşvik edici bir hüküm ala
mamasıdır. Yani bu gibi tesisleri kuracak özel teşebbüslerin. teşvik unsurlarından faydalana
cağına dair 1968 programında her hangi bir hüküm yoktur. Bu gıibii tesislerin teşvik edileceği
ne dair hüküm 1969 programlına konmuştur. Nitekim 1969 programımda özel sektörü teşvik ba
kımından öncelik tanınan sektörleri gösteren tablo 179 dan: «Oıtaıarı ürünleri sanayii: prefafb-
rilke ahşap ÖV imalâtı, koııtrapl'âk, lif, yonga levha ve benzeri tesisler, ihracata yönelmiş ke
reste fabrikaları, ahşap mohilya sanayii, fabrika artıı'klarıtna değerlendiren tesisler. 

İhracata yönelmek şarta ile melvcut tesislerin kaliteyi ve kapasiteyi artırmak üzere yapacak
ları yatırımlar. 

Orman ürünlerini değerlenddirme tesisleri. (1969 program S, 424) 
Terakki Kollektif Şirketimin kurduğu yonga lievha ve kap;ıama fabrikaları ve benzeri tesis

lerin 1968 programında olmadığı yolundaki suallere Plânlama dairesinden Yılmaz Ergenekoaı ve 
A. Remzi Hatip'in verdiği cevaplar enteresandın'. Nitekim Kars Senatörü Sırrı Aıtalay'm bu 
mahiyetteki bir sualine Yılmaz Eııgenokon: «S. 67 - 68» şeklinde cevap •vermiştir. A. Remzi Ha
tip ise aynı mahiyetteki bir suali «15 - S. 68.B» şeklinde cevaplandırmıştır. 

1968 programı ile 1969 programı arasında mevcut olan, yaınıi 1969 yılı programına «Kontrap-
l'âk, lif yonga levha ve benzeri tesisler» libareısisinin ilâvesi selbeıbine ait sorulan bütün sualler 
tatmin edici cevap bulamamıştır. 

1968 programı orman ürünlerine ait ikinci ön'mıli nokta, teşvik unsurlarından istifade edebil
mek içini kurulacak teslisin ihracata yönelmesidir. Yani, kurulacak tesislerin çeşitleri yanında 
ihracata yönelmesi şartı da vardır. 

Terakki Kolektif Şirketinin kurmak istediği 'tesisin ise, ihracata yönelmediği, dünyadaki ben
zerleri ile rekabet edemiyeoeği ve hattâ D. I*. T.Gümrük indirim şubesinin ya.ptığı tetkike göre 
«Ancak ikinci etap yatırım ve üretim gereefcl'eştîrildiiği takdirde ekonomik ve modern bir tesis 
hüviyeti olacağı» adlaşdnıakfcadır. Zaten ibu hususu firmaida D. P. T. na yaıptıığı 25 . 5 . 1969 tarihli 
müracaatında açıkça itiraf etmektedir. Bu yazıda aynen: «Yılda 14 bin metreküb kapasitede 
suni tahta tesisi dünyadaki emsallerine nisbeıtle çok düşük ve dolayısiyle dünya paza^lariyl'e reka
bet edebilecek bir güçte değildir. Bu itibarla tesisin ilk anda 100 metreküb günlük kapasite ile ku
rulmasında fayda mülâhaza etmekteyiz.» denilmektedir.: 
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Halbuki daha önce, 1.8 . 11 . 11)08 tarihinde almam ol) numaralı belgeye göre kurulacak tesisin 
plânın, öngördüğü şartları haiz olması gerekirdi Yani ihracata yönelmesi, kapasite ve teçhizat 
bakımından dünya pazarlarımda benzerleri ile rekabet edebilme gücüne sahibolma'Si gerekirdi. 
Terakki Kolektif Şirketinin 39 numaralı teşvik 'belgesini değiştirmek için yaptığı müracaatta, 
bu helge verilirken kurulacak tesisin şartlara haiz olmadığı ve bilhassa D. 1\ T. Gümrük indirim 
şubesinin itirazı doğrulanmaktadır. 

Ayrıca bu durumu »Sanayi Kalkınma Bankası Genel Müdürü de ifadesinde şu şekilde doğrula
maktadır: Bize nitekim Terakki Kolektif Şirketi de muayyen bir kapasiteli bir fabrika kurmak 
için müracaat ekmiştir. Biz temaslarımız neticesinde hu ufak kapasiteli fabrika ile para kazana
mayacağını, İhracat yapamayacağım, kapasitesini şu miktara çıkaracak bir maikina parkı ve bir 
proje hazır!amasını telkin etmişizdir. Müteşebbisler kabul etmişlerdir, değiştirmişlerdir projeyi.» 

İkinci teşvik belgesi, yani 120 sayılı belge verilirken, tesis hakkında hazırlanan raporun'bile 
beklenmeden verilmesi, Terakki Kolektifin gördüğü hususi muamelenin işarotlerindeni biridir. 
Niiltekim yapılan tetkiklerden, proje hakkında vemlen raporun tarihi 20 . 7 . 1909 olduğu halde 
120 numaralı teşvik belgesinin tarihinin 25 . 7 . 1909 olduğu anlaşılmıştır. Bu tarih farkı hak
kında bilgisine müracaat edilen şahısların ifadelerimden tatmin edici bir neticeye ulaşılamamıştın*. 

1909 programı hazırlanırken teşvik tedbirle i ıı arasına «Kontrapiâk, lif, yonga levha ve ben
zeri tesisler» .ibaresinin konularak, bu gibi tesislerin ihracata yönelme şartının dışarı çıkarıl
ması da, bu ibarenin terakki kolektif şirketi için konduğu intıbaiinı kuvvetlendirmektedir. Zira 
1969 programı hazırlanırken Terakki Kolektif Şirketine 39 numaralı belgenin verildiği ve kuru
lacak tesisin dış pazarlarla rekabet gücünün olmadığı biliniyordu. 1909 programındaki hüküm ay
nen şudur: «Kontrapiâk, lif, yonga levha ve ban zeri tesisler, ihracata, yönelmiş kereste fabrika
ları, ahşap nıoîb'Bya sanayi, fabrika artıklarını değerlen diren tesisler», Burada ihracata yönel
me şartının cümledeki yeri son derece önlemlidir. 

B) Sanayi Kalkınma Bankası : 
Sanayi Kalkınma Bankası hususi bir banka olmakla beraber, gerek statüsü, gerekse teamülleri 

bakımlından bâzı prensiplere riayet etmek mecburiyetindedir. Bunları maddeler halinde şöyle sıra
lamak mümikündür. 

1. Dış krediler için hukukî bakımından borçl'anaıı T. C. Hükümetidir. Sanayi KaIkınılma Ban
kası aracı bir organdır. 

Bu durum banka genel Müdürünün ifadesi ile de sabit olmuştur. Nitekim Banka Genel Mü
dürü ifadesinde «Günkü hukukî bağ bakımından aslında bütün 175 .milyon' doları borçlanan T. 
C. Hükümetidir. Ye borçlandığı paranın bir kısmını Avrupa Yatırım Bankasının muvafakati ile 
bana tekrar ikraz etmiş durumdadır kendisi.» dedikten sonra neticeyi şu şekilde bağlıyor: «İşin 
bütün riski müteşebbistedir, oınıdan sonra T. O. Hazinesine karşılık ben, yani müşteri ödemediği tak
dirde Sınai Kalkınma Bankası, ben de Hazineye ödemezsem, Avrupa Yatırım Bankasına karşı ida 
Hazine mesul durumda idi. Ama çok şükür bugüne kadar hiç. böyle bir hal olmadı.» 

ıSanayi Kalkınma Baııılkası Genel Müdürü i ladesimin bir yerinde, yine bir hususa işaret ede
rek, «Çünkü asıl borçluluk talebini Avrupa 'Yatımın Bankasınla yapacak odan Maliye Vekâleti, T. 
C. Hükümeti nâmına,.. Onu yapmazsa zaten o borçlananı az. Evvelâ o borçlanılıyor, sonra beni borç
landırıyor», demektedir. 

Bütün bunlar gösteriyor ki bu kredinin alınması ve kullanılması hususi bir bankanın, hususi 
bir şirket veya şahsa krddi vermesi gibi değildir. Ye burada Hükümetin rolü esastır. 

2. Dış kredilerin Sanayi Kalkınma Bankası aracılığı ile kullanlması için D. P. T. nın uygunluk 
belgesi veya teşvik belgesi vermesi gerekmektedir. 

Bu durumu Banka Genel Müdürü ifadesinde şu şekilde anlatmaktadır: «1968 senesine kadar 
teşvik uygulama diye zaten bir şey yoktu. Binaenaleyh plânlama, yahut müsteşarlığa, yahut bir 
başka makama müracaat edip Türkiye Sınai Kalkınma Bankasından kredi alabilmek için izin alma
ya da ihtiyaç yok idi. O tarihten sonra böyle bir lüzumu hâsıl oldu ve biz 200 bin liradan büyük ta-
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loplerde daima plânlamadan bir teşvik belgesi getir, sonra senin işini tetkik edelim dedik ve bu ara
da da plânlama müsteşaırı ile banka arasında yapılmış bir de protokol vardır. Emrederseniz onun da 
fotokopisini takdim etmeye hazırız. Durum budur efendim, yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
bir kararnamesi icabı, o tarihten itibaren tatbikata girişilmişjtir.» 

Bu ifadeden anlaşılmaktadır ki, kredinin alınmasında çok önemli bir faktör de plânlamanın 
verdiği teşvik belgesi olmaktadır. 

Banka Genel Müdürüne «teşvik belgesi almış ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankasınca da uygun 
görülen bir proje, yine icabında Avrupa Yatırım Bankasınca krediye müstehak ,görülmiyeibilir mi?» 
şeklindeki bir suale Grenel Müdür şöyle demiştir: «O, Avrupa Yatınım Bankasının takdirine bağlı, 
fakat hukuken nazari olarak görüLmiyebilir.» 

Bu cevaplan anlaşılmaktadır ki, plânlamadan teşvik belgesi alan ve Sınai Kalkınma Bankasınca 
uygun görülen projeler' tatbikatta genel olarak Avrupa Yatınım Bankasından da 'kolayca kabul 
görmektedir. 

3. Terakki Kolektif Şirketinin veya" Orana'nm Sınai Kalkınma Bankasına müracaatından son
ra, Bankada hususi bir muamele gördüğü anlaşılmaktadır. Bu durumu ortaya koyan hususlar şun
lardır1 : 

a) 'Ortakların durumu hakkında malûmat verilirken, ortaklaırdaıı Şevket Demire!, Ali Demir el 
ve Yılmaz Şener'in devrin Başbakanının kardeşleri ve kayınbiraderi okluğunun ırapora yazılması, 
nıorımal ölçülerle izahı .mümkün olmıyan bir husustur. Nitekim raporda kurulacak şirketin hissedar
ları tanıtılırken, bunların bir kısmının Başbakanla akrabalıklarının yazılmasının izahı alâkalılar 
tarafından yapılamamıştır. Bu hususta Banka Genel Müdür Muavini bir suale verdiği cevapta 
«Avrupa Yatırım Bankasından tahsis edilen kredilerle ilgili projelerde .böyle siyasi akrabalara 
olan başka bir ortak bulunduğunu hatırlamıyorum, ıbu bankadan şu anıda ben bir misal vermek duru
munda değilim. Bu olsaydı mutlaka yazılırdı» demiştir. 

Aynı şahıs bu mevzuda sorulan muhtelif sualleri: «Avrupa Yatırım Bankasına tesiri nedir diye 
ikinci bir sual tevcih edildi. Ne Avrupa Yatırım Bankasına, benim bildiğim bankacılıkta ne de di
ğer dış bankalara böyle bir şeyin en ufak tesiri olmaz.» 

Üçüncü bir sual, Maliye Bakanlığına tesir edilip takılma olmaması için mi bu kondu? şeklinde 
oldu. «Maliye Bakanlığı ile 20 senedir çalışırız. Şimdiye kadar Maliye Bakanlığı ile hiçbir projede 
takılma vâki olmadı. Bizim aklımızdan bu bilgiyi koyarak Maliye Bakanlığının bir tercih tanıması 
aklımızdan bile geçmez.» şeklinde cevaplandırmıştır. 

Yine bu cevaplar arasında Genel Müdür Muavini «Kararı verenler kimin kim olduğunu bilmek 
isterler.» demiştir. 

Bütün bunlar beraberce tetkik edilince şu neticeye gitmektedir: 
Kimin kim olduğunun bilinmesi kararın neticesine tesir edecektir. Dosyaya fuzûli, boş ve ka

rara tesir etmiyecek malûmatın konmasına ihtiyaç yoktur. Eğer olsaydı, hissedarların kimin oğla 
olduğu, askerliğini nerede yaptığı, kiminle evli olduğu gibi hususlarda yazılırdı. Meselâ Yılmaz 
Şener'in ablasının kocasının kim olduğu yazılıyor, fakat babası yazılmıyor. Bunun mânası, dosyaya 
yazılanlar karar verenlere tesir eder demektir. 

Bunun kimseye tesiri olmaz demek, tartanın, edici bir cevap değildir. Olmazsa niye yazılmıştır? 
Madem ki, karar verenler kimin kim olduğunu bilmek isterler, öyle ise rapora konan malûmat boş 
ve maksatsız olamaz. 

Bu raporun Avrupa Yatırım Bankası üzerinde de tesirinin olmadığı iddia edilemez. Düşünelim 
ki, bir Hükümetin başında bulunan bir kimsenin yakınları bir şirketin kurucularıdır. Bu Hükümet 
bu şirket için bir talepte bulunmaktadır. Bu talebin kabul ediknesininde, talebin geri çevrilmeme-
ainin de, hiç olmazsa muamelenin çabuk yürütülmesinde, bunun ayrıca banka mesulleri bugüne 
kadar yapmış oldukları kredi muameleleri arasında buna benzer bir emsal göstermemişlerdir. Misâl 
diye gösterilenlerin buradaki ile hiçbir benzerliği yoktur, tesiri elbette olacaktır. 

b) 1969 yılında, aynı mevzuda sınai Kalkınma Bankası tarafından açılan krediler içinde 
en çabuk çıkan Terakki Kolektif Şirketinin kredisi .olmuştur. Projenin baştan başa değişmesine rağ-
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men bu,.böyle olmuştur. Durumun bu şekilde neticelenmesinde, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarının 
seferber olmasının, işleri en setri vasıtalarla yürütmelerinin ve büyük elçinin ise bizzat takibetımesi-
nin, hiç şüphesiz büyıük rolü olmuştur. Bu duruım projenin hususi bir muamele gördüğünün başka 
bir delilidir. 

c) Bankanın şirketle mukavele tarihi 16 . 1 . 1970 dir. Krediyi kullanmak için alınan teıminat 
mektulbu tarihi 23 . 1 . 1970 dir. Kredinin 356 695 dolarının kullanma tarihi 31 . 1 . 1970 dir. 

Burada iki nokta son derece önemlidir. 
Bininci nokta, işini tatbikatımda görülen1 büyük hızlılıktır. 
İkinci nokta, kreldirin kullam.'ilmaısında kredinin açılma şartına uyülımaımaisıdıır. Nitekim 

kredimin açılma şartı şudur : «18 milyon lira sermayeli bîr ianioinilm şirket kurullmaısı. ve ifk:-
naz ımu/kavelesi süresince öz varlığın 18 imilyon liramımı altına düşÜTÜlıneımıeisli, ikraız mııuka-
velieisinin 18 ımilyton lira scrimayeli amoniiim şirkclb kurulduktan sonra itazailaınmııaisı, bu şad
lara, rağmen hem ımükavefenin irnzalanmiaisı he;m de kredünân ilik Ikıs/mı olan 356 695 doların 
fcullanıüımıası tarihinıde şirketini sermayesi henüz 500 bin Tl. dliîr. Şirikeltim senmlaıyesi kredimin 
tajçılma şaritma bunıdan 6 ay ısom/ra uyabilmiş ve şankîeıt seranJayelsimi 20 nıüSyon. Tıl. sıoa amcak 
Temlmuız d970 tarihlimde çıkar abifaiştir. Halbuki bu arada şirket krediyi bile kuilan'nııştır. 

.od)!- 'Sımayi! Kalkınıma Bankası Umlum.1 Müdür Muavini ifadesinde» Bizi/m forımlaırmnızda 
verdikleri cevabın sıhhati müteşebbisler tarafından taahhüdeldiilir. Bunun1 ısiaruımlulsfiı biziz. 
Her 'ralkaimı teker 'teker tahkik ederiz.» deamiştuır. 

Banka bu prensibimi ne Terakki1 Kolektif Şirketi için1, ne de Oruna kurucuılaırı için. yeri
ne ıget'irmieımfiışltdr. ŞÖyleki kurulacak şiiirkeltdaı or talkları •sermayemin büyük bir kısmımı tiaıaihhü-
dettiküöri hailde/Terakki Kolektif Şilrketinin malî bünyesi ve blâmçıosu! banka tarafımdan tıahr 
kik edilmemiştir. Yeınd şirketin OTtiaklarrndan Ali Demirel'iln 19108 bilançosunun 1.1 ımtityiom lira 
kârla kapatıldığı ifade -edildiği hailde1 bu da tahkik edilmemiştir. Zira hesap ' ıi'zımianlan ra
porlarına göre bu blâmıçioiçla kâr 1.1 ımilylom lira değil 989 483 Tl. dır. Ayrıca bir kimsemin 
m!alî düruimıınu ortaya koyımak içimi yalnız bir yılıin bılânçtoısuna bakmak kâfi değildir. Me
selâ 1967 blânçioisuna bakmış olsaydı, burada gÖKteruleni kârın sadece 56 345 Tl. -olduğu görü
lecekti. Ayrıca 1969' yıllında da bu kâr 151 980' Tl. olacaktır. Ciddî ve tarafsız bir tahkik, 
Ali Demfilrel'in analî duırnmulnıuııı raporda1 yazıldığı ıgibi olmiadiğını gösterecekti. Bu yapıl
mamıştır. 

Diğer taraftan Şevket DemirePin ileri kimya ( P e - R e - J a ) sanayiindeki ortaklığı üzerinde 
durulmamış, sadece «ortaktır» diyerek, bu şirketin isminden istifade edilme yolu tutulmuştur. 

Ayrıca, kurulacak yeni tesisin hammaddesinin büyük bir kısmı Terakki Kolektif Şirketinin 
mevcut fabrikasının artıklarından temin edilecektir. Bu bakımdan da bankaca Terakki Kolektifin 
durumunun tetkiki gerekirdi. 

e)| Sanayi Kalkınma Bankası ile Devlet Plânına arasında yapılmış olan protokole göre, Sanayi 
Kalkınma Bankası kendisine tevdi edilen projeler üzerinde belirli sınırlar içinde değişiklik yapar. 
Bu sınırların dışına çıkamaz. Bunun elbette bir mânası olması gerekir. Bu sınırların ne olduğunu 
Sanayi Kalkınma Bankası mütehassıslarından Y. Müh. Yalçın Sebük ifadesinde şöyle anlatmakta
dır : «Biz plânlamaya tevdi edilen projelerin kapasitesi ile ancak % 10 kadar oynıyabiliriz. Yani 
60 m3 lük bir tesisi 66 ya çıkarmamızda veya 54 e indirmemizde bir mahzur yoktur. Bunların dö
vizleri ile de % 20 kadar oynıyabiliriz. İlk profermalar diyelim ki, 1 milyon dolardır. Burada bâzı 
eksiklikler »gördük, biz bunu 1 200 000 dolara çıkarabilir veya 800 000 dolara indirebiliriz.» 

Bu durum Terakki Kolektif Şirketi projesinde nazarı itibara alınmamış ve proje kapasitesi 
% 100 değiştirilmiştir. Gerçi bunun için yeniden teşvik belgesi alınmıştır. Ancak bu durum, hiç 
olmazsa eski teşvik belgesinin verilmesinde objektif kıstaslara dayanılmadığını göstermektedir. 

1. Sanayi Kalkınma Bankası mensuplarının ıgerek ifadelerinde, gerekse daha önce yapılan mu
amelelerde objektif olmadıkları açıkça görülmektedir. Buna ait iki önemli misal vermek isterim: 
Banka Umum Müdürü Reşit Egeli ifadesinde «Büyük çaplı projeleri Dünya Bankasına yahut Av-
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rupa Yatırım Bankasına yollarım. Avrupa Yatırım Bankası derki; 400 bin dolardan aşağı, 400 
bin ünite dekonttan aşağı kredi müracaatını bana .ıgıönderme, ben ufaklarla uğraşmak istemem. Bun
lar her iki müessesenin teknik anlaşmalarıdır. Binaenaleyh, Avrupa Yatırım Bankasına yolladığım 
müracaatlar hep 400 bin dolar veya daha büyük müracaatlardır, kredi talepleridir.» demiştir. 

Banka genel müdür muavini ifadesinde aynı meseleyi «Avrupa Yatırım Bankası orta ve küçük 
projeyi finanse etmez. Büyük proje ister. Nitekim şifahi mutabakatımıza göre, bunlar yapılır 
yapılmaz yabancılarla 400 bin dolardan aşağı kredi ihtiyacı olan projeyi Avrupa Yatırım Bankası 
finansman için kabul etmez» şeklinde ortaya koymuştur. 

Bütün bu ifadeler Sunta isimli firmanın 170 bin dolarlık kredisinin Avrupa Yatırım Bankası
na gönderilmemesinin izahı için verilmiştir. Halbuki 19 . '9 . 1969 tarihin sonuçlanan 353 bim dolarlık 
yeni kontrplâk firmasına ait bir kredi, 29.4.1970 tarihinde Aksa Firmasına ait 171 bin dolarlık 
bir kredi ve nihayet 22 . 5 . 1970 tarihinde Haymak Firmasına ait 250 bin dolarlık başka bir kre
di pekâlâ Avrupa Yatırım Bankasından temin edilmiştir. 

Burada bilhassa Haymak'm kredisi üzerinde durmak gerekir. Bu firmanın idare meclisi reisi 
ve en büyük hissedarlarından biri Şevket DemireFdir. Ayrıca Orma Şirketinin kurucuları arasında 
bulunan Mehmet ve Ömer Kozan kardeşler Haymak Şirketinin 1,5 milyon lira ile hissedarlarıdır. 
Yani Orma'nın kurucularının bir kısmı Terakki Kolektifin ortağı olduğu gibi, bir kısmı da Hay-
nrak'ın ortaklarıdır. Şevket Demirel ise hem Terakki Kolektifte, hem Haymak'ta hem de Orma'da 
ortaktır. 

Sanayi Kalkınma Bankası mensuplarının ifadelerine ait ikinci önemli noktasında şirketinin 
projesine ait hususlarda görülmektedir. Nitekim bu hususta Banka Umum Müdür Muavinine so
rulan bir suale umum müdür muavini, Suntanın! müracaatını kastederek «1970 yılındadır. Sun
tanın efendim. 1970 yılından önce talebi yok. Sunta, 30 . 1 . 1970 arzu ederseniz baştakilerin de mü
racaat tarihlerini teker teker söyliyeyim.» diyor. 

Başka bir suale verdiği cevapta, «efendim, Terakki Kolektif Şirketine yani dolayısıyle Or
ma'ya kredi vermek için hiçbir orman ürünleri sanayi projesi reddedilmemiştir. Hattâ tetkikten 
de çekilmemiştir. Suntanın şurada söylediğim kredi verilme müracaatı 31 . 1 . 1970 tarihindedir. 
1968 de bir müracaatı vardır, fakat bu müracaat projedeki tahmin ediliyor, yani o hususta tam 
detaylı bilgiye sahip değilim, fakat kendi aramızdaki müzakerelerle, tamamlamak için kendileri 
tarafından bir süre geri çekilmiştir. Sonra bu müracaat yapılmıştır.» demeKtedir. 

Aynı umum müdür muavini Sunta dosyası üzerinde tetkikat yaptıktan sonra tekrar komisyon 
huzuruna gelerek şu ifadeyi veriyor: «Zannediyorum bir - iki değişiklik var, hemen getireyim. Sun
ta hakkında tetkikat yaptım, Sunta 1968 deki, o zabıttaki şeyi, o ayrı bir kredi talebi var. 1968 
cetvelini de çıkarttırdım, diğeri gibi şimdi beş dakika sonra arzu ettiğiniz dosyayı takdim ediyo
rum. Orada bu görülecektir. Suntanın başka bir 19!68 de kredi takibi var, 1968 de de bu orman 
mamulü olarak yalnız Suntanın müracaatı var. Ve bu da 1970 senesi içinde kredi' olarak realize 
edilmiş. Ama tekrar Sunta hakkında bilgi isterseniz arkadaşlar hemen temin edeyim.» 

Başkan soruyor: «19>68 deki müracaatı 1970 de realize edilmiş oluyor.» 
Umum müdür muavini «Evet» diyor. Aslında bir nokta üzerinde durulmuyor veya işlerine öyle 

geldiği için üzerinden atlanarak geçiliyor. O da şu: Suntaya temin edilen kredilerden hiçbiri Av
rupa Yatırım Bankası kredisinden temin edilmemiştir. Bu durum önergedeki iddianın doğrulu
ğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

g) iSanayi Kalkınma Bankası elemanları plânlamadan alman teşvik belgesini de Orma Şirketi 
mensuplarını korumak için istedikleri şekilde tefsir etmişlerdir. Meselâ komisyon üyelerinden biri
nin, «İhracı düşünülmiyen bir hususun öncelikle döviz kaynaklarından ve bu fonlardan istifade
sinin 5 yıllık plânın 1968 programına uygun görüyor musunuz? İhracata yönelmemesine rağmen 
plâna ve programa uygun görüyor musunuz? Şeklindeki suale uzman Turgut Albayrak'm cevabı 
şu oluyor: «Gelelim plâna uygunluk meselesine, Başbakanlık D. P. T. dan teşvik belgesi almış ve 
plâna uygunluk hususunda teşvik belgesi almış bir proje hakkında, artık plâna uygun mu, de
ğil mi diye düşünmek biraz fazla gayretkeşlik olur zaamed^rim.» 
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Komisyon Başkanmın başka bir uzman olan Erbukan Şengezer'e, «Bu etüdü hazırlarken 5 yıl
lık plânı göz önünde tutunuz ve onun tatbikat yıllarına ait programları göz önünde tuttunuz&a 
hangi bölümlerdeki tavsiyelere uyarak çalıştınız?» şeklindeki sualine bu uzman şöyle cevap veriyor: 
«Efendim şimdi bir konuyu müsaade ederseniz izah edeyim. Ben 7 senedir bankadayım. Plânlama 
Teşkilâtı ile çok yakından ilişkilerimiz olmuştur. Plânlamadaki arkadaşlarımızın durumu, özellik
le ekonomik incelemeler açısından bizim kadar derime gitmeye elverişli değil.» 

Yani işlerine gelince plânlamanın fikri esastır. İşlerine gelince plânlama meselelerin derinli
ğine inemez. 

h) Orma Şirketi ile Sanayi Kalkınma Bankası arasındaki kredi anlaşmasına tatbikat esnasın
da da Orma'nın riayet etmediği hususu mevcut evraktan anlaşılmaktadır. Nitekim Orma'nın 
10". 3 .1971 tarihindeki durumu uzman Ömer Güvenç tarafından şöyle anlatılmaktadır: 

«ıSonuç» 
1. Projede 1971 Nisan başında işletmeye açılacağı ömgörüleın tesisin zaporda açıklanan neden

lerle 1971 Eylül sonuna kadar bitirilebileceği, ancak yılın son üç ayının deneme çalışmaları ile ge
çeceği ve ticari istihsale 1972 başında başlanacağı anlaşılmaktadır. 

2. Sabit yatırım maliyetinin projeye göre 20 milyon liralık artışla 45,6 milyon lirayı bulacağı 
hesaplanmıştır. Bu artışın 7.3 milyon lirası T. S. K. B, kredıisindefei devalüasyon kur farkı ile, 
0,9 milyon lirası yine devalüasyon dolayısıyla ertelenebilecek gümrük vergilerindeki artışla, 2 
milyon lirası da sermayenin projede öngörülen 18 milyon lira yerine 20 milyon Tl. nı çıkarılması 
ile karşılanacaktır. (Toplam 10.2 milyon Ura) kalan 9.8 milyon liranın ise öz varlık ile karşılan
ması gerekmektedir. 

3. 1970 Temmuzunda 19.5 milyon Tl. artırılarak 20 milyon liraya çıkarılan sermayenin 1971 
Mart sonunda 8.1 milyon lirası ödenmıimnş görünmektedir. Bu durumda, işin tiieari istihsale geçe
ceği öngörülen 1972 başında normal bir malî bünye ile çalışabilmesi için, 1971 yılı sonuna kadar 
kuruma (9.8 - 8.1) =.17.9 milyon liralık özvarlık girişi sağlanması gerekecektir. Bu hususun or
taklığa bir yazı ile bildirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

4. Kuramdan 1970 sonunda görünen 864 bin liralık mehil faizi alacağımızın bugüne kadar 
609 bin lirası tahsil edilebilmiştir. Kalan 255 bin liranın tahsili ise gecikmektedir.» 

Bu rapordan anlaşıldığına göre tesisin projede görülen işlemeye açılış tarihi gelip geçmiş ol
duğu halde ne şirketin sermayesi ödenmiş, ne de şirket faiz borcunu tam olarak ©diyebilmiştir. Bu
na karşı banka tarafından yapılanlar şirkete hatırlatma ve yazı yazmaktan ibarettir. 

O) T. C. Ziraat Bankası : . 
Ziraat Bankası ile Orma, arasındaki muameleler şu şekilde cereyan etmiştir. 
1. 26 . 12 .1969 tarihinde, T. Ç. Zıiraat Bankası İsparta Şubesi Müdürü Necati Tatlıoğlu ve 

Müdür Muavini Erdoğan Güleç'in imzalan ile Ticaret Bakanlığına gönderilen yazı şudur: «İspar
ta'da kurulması mukarrer Orma - Orman Mahsûlleri Integre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi -
Sermayesinin 1/4 ni teşkil eden 125 000 lira şirket kurucuları tarafından bankamıza bloke edilmiş
tir. 

Bakanlığımızın bu husustaki işarına göre ilgililere verileceği saygıları ile arz olunur.» 
Bankanın bu mektubunu alan Şevket Demirel aynı tarihli bir yazı ile Ticaret Bakanlığına 

müracaat ederek Orma Şirketinin kuruluş muamelelerinin tetkik ve tasdikini listemiktedir. 
Gerekli evrak kısa zamanda - Beş gün içinde - tetkik ve tasdik edilerek Ticaret Bakanlığının 

31 Aralık 1969 tarihli yazısı ile Şevket Demirel'e bildirilmektedir. 

Ayrıca 7 Ocak 1970 tarihli bir yazı ile de T. C. Ziraat Bankası İsparta Şubesine «Orma - Orman 
Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Kesin olarak kurulduğundan şirket ser
mayesinin dörtte biıini teşkil edip, 26 . 12 . 1969 tarih ve 1350 - 4892 sayılı mektubunuzla banka
nıza yatırıldığı bildirilen 125 000 liranın adı geçen şirkete verilmesi rica olunur. 

Paranın ödenmesinden sonra yukarda günü ve sayılı yazılı mektubumuz hükümsüz sayılacaktır.» 
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Yine 7 Ocak 1970 tarihli bir yazı ile Ticaret Bakanlığı Orma Şirketine şu yazıyı yazmıştır: 
«Şirketiniz kesin olarak kurulduğundan sermayenin dörtte birini teşkil, edip, Ziraat Bankasının 
İsparta Şubesine yatırılan 125 000 liranın şirketinize verilmişi hususu adı geçen bankaya yazılmış
tır.' '•.:.'. • '":.. ' . 

Bilgi edinilmesi rica olunur;» 
İlk bakışta bu muameleler normal gibi görünmektedir. Ancak Meclis Komisyonu tahkikat ya

parken görmüştür.ki: 
a) Bankaya tek kuruş para yatırılmamıştır. 
b) Banka tarafından Ticaret Bakanlığına yazılan 26 . 12 . 1969 tarih ve 1350/4892 sayılı mek

tubun Bankada bir sureti yoktur. Bu tarih ve sayıda başka bir evrak vardır. 
c) Ticaret Bakanlığı tarafından İsparta Ziraat Bankası Şubesine yazılan 7 Ocak 1970 tarih 

ve 4 (0112.3/1989) 293 sayılı yazı da Ziraat Bankasında mevcut değildir. 

Bu duruma göre 500 000 Tl. sı sermayeli Orma Şirketi tek kuruş parası olmadan kurulmuş ol
maktadır. Bunun adına ne deneceğini tesbit etmek güçtür. 

2. 27 . 6 . 1970 tarihinde ve 766/2689 sayı ile T. C. Ziraat Bankası İsparta Şubesi Müdür ve 
Mudur Muavininin imzası ile Ticaret Bakanlığına şu mektubu yazıyor: «Orma - Orman Mahsul
leri Enteg ve Sanayi ve Ticaret A. Ş. nin sermaye sini 500 000 liradan 20 000 000 liraya çıkarılması 
dolayısiyle artan sermayenin % 25 ini teşikl eden 4 875 000 lira Bakanlığımız adına bloke edilmiş
tir. ;; 

Sermaye tezyidi muamelesinin ikmâlini1 mütaakıp Bankanıza yazılacak mektuba göre gereken 
işlem yapılacaktır. 

Keyfiyet saygı ile bilgi ve tensiplerinize arz olunur.» 
Yine 27 , 6 . 1970 tarihinde Cumartesi günü saat 10 da Orma Şirketi Umumi Heyeti topla

nıyor. Toplantı zaptında şunlar var: «Bu izahat bütün kurucuların tasvibiyle karşılandı. Oya 
sunuldtı. Şirket sermayesinin 500 000 liradan 20 000 000 liraya çıkarılması ittifakla kabul edildi. 
Ve kuruculardan iştirak taahhütnaımelerî alındı. % 25 peşinatların bankaya bloke edildiğine dair 
banka mektubu görüldü. Bu suretle anasözleşmenin 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde tadili i t t i 
fakla kararlaştırıldı.» 

Aynı gün, yani 27 . 6 . 1970 tarihinde Orma Şirketi adına Ticaret Bakanlığına bir yazı yazıla
rak Banka mektubu ve diğer evrakla birlikte gönderiliyor. 

Bu yazıya Tiearet Bakanlığı 1 Temmuz 1970 tarih ve 4 (0112, 3/1989) 14713 sayı ile cevap 
veriyor ve şirketin kurulduğunu bildiriyor. Cumartesi ve Paza,r sayılmazsa iki veya üç gün de şir
ketin sermayesinin artırılması tasdik oluyor. 

Ticaret Bakanlığı tarafından 9 Temmuz 1970 tarih ve 4 (0112, 3/1989) 15360 sayıl ile durum 
T. C. Ziraat Bankasına bildirilerek «4 875 000 Tl. nm adı geçen şirkete geri verilmesi rica olunur.» 
denmektedir. 

rDurum, 9 Temmuz 1970 tarihli ve 4 (0112, 3/1989) 15359 sayılı bir mektupla Orma Şirketine 
de bildiriliyor. 

Bu suretle de Orma'nm sermayesi 20 000 000 Tl. na çıkmış oluyor. 
Ancak Meclis Soruşturma Komisyonu tahkikat yaparken anlaşılıyor ki : 
a ) T. C. Ziraat Bankası İsparta Şubesine değil 4 875 000 lira, tek kuruş yatırılmamıştır. 
fc) Ziraat Bankası tarafından yazılan 27 . 6 . » O tariih ve 768/2680 sayılı mefctulbun ibir 

kopyası Ziraat Bankasında mevcut değildir. Bu sayıda hiç alâkası olmıyavu başika bir evrak var
dır. 

c) Ticaret Bakanlığı tarafından Ziraat Bankasına yazılan ve bloke edilen 4 875 0O0 Tl. nin 
•şirkete iadesini bildiren, 9 Temmuz 1070 tarin ve 4 (Oılll'2.3/lÖ80) 16860 sayılı yazı da Ziraat Ban
kasında mevcut değildir. 

Bu duruma göre tek kuruşa sahilbolmadan kurulan Orma Şirketi, yine (bankaya tek kuruş koy
madan sermayesini 20 000 000 Tl. na çıkarmış oluyor. 
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- B u durumu taihkilk edeu banka müfettişi bütün bu hususları" tesibit ederek, idari:aedibir ve ceza-, 
lan t e ^ i t ettikten sonra, «Ayrıca, Orma Şirketinin kuruluş ve sermaye tezyidi işletmleri sırasın
da para olarak ödenmesi gereken sermaye yapı hakkında Ticaret Bakanlığına' gerçeğe aykırı be
yanda bulunulması sebebiyle T. Ticaret Kanununun 305 nci maddesi delâleti ile T. Ceza Kanunu
mun 3(50 nci maddesinin ihlâl edilmiş olduğu ve 'T. C. K. nun 235 nci maddesi hükmü göz önünde 
bulundurularak ilgililer hakkında cezai takibata tevessül edilmesinin gerektiği kanaatına varıl
mıştır.» demektedir. • .V • 

'Tetkik müfettişi ise «sanıklar, kanun ve mevzuata aykırı şekilde nakit yerine bankamıza tev
di edilen emre muharrer senetlerin hangi hesapta tahakkuk ettirileceği 'hususunda bankamız 
mevzuatında açıklık bulunmaması sebebiyle, muhasebe kayıtlarımdagösterilmediğini ileri sürmek
tedirler. Halbuki, bu tip kıymetlerin, muhtelif kıymetler deposu ('6. teminat olarak alman her tür
lü-'kıymetli evrak ve senetler) hesabında tahakkuk ettirileceği 1!9I5H</Ü'5!8(6 sayılı bankamız genelge
sinde belirtilmiştir. Kanaatimiz/ee, mevzuata aykırı şekilde yapılan işlemlerin gizlenmesi ve kayıt
lar üzerinde iş bırakılmaması maksadiyle istisnai bir işlem yapılıp siöz konusu senetler muhasebe 
dışı bırakılmıştır. Diğer konularda tahkik müfettişinin görüş ve düşüncelerine iştirak; edilmiştir. 

Teftiş Kurulu Başlkanının da .görüşü şudur : «Tahkik ve tetkik müfettişlerinin birbirine 
uyan kanaat ve mütalâaları muvafık görülmüştür.» 

Bu raporun tarihi 115 . ,3 . 19T2 dir. Şevke* Demirel'in bu mesele karşısındaki ifadesi son de
rece enterasandır. Nitekim Orma Şirketi hakkında en küçük teferruata kadar bilgi saıhibi olan 
ve sorulan her suali cevaplandıran Şevket Demire!, banka mektupları hakkında «malûmatı olma
dığı, bu hususu muhasebecisi ile banka müdürünün hallettiğini» ifade etmiştir. , 

4. Yukarda bütün açıklığı ile kuruluşu ortaya konan Orma Şirketine yine İsparta Şubesinin 
teklifi ile Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi tarafından 4 milyon liralık bir teminat mektubu ve
riliyor. Bu teminat mektubu Sanayi Kalkınma Bankasına götürülerek 1 200 000 dolarlık kredinin 
kullanılmasına başlanıyor. 

öörülüyor ki, batı/kaya tek kuruş para yatural madan 20 milyon Tl. lık bir şirket kuruluyor, Bu 
şirketin bankada yine tek kuruş parası olmadan kendisine 4 milyon Tl. lık bir teminat mektubu 
veriliyor. Bu teminat mefetubuna dayanılarak başka bir bankanın aracılığı ile Devlete açılmış 17 -
18 milyon liralık bir kredinin kullanılmasına başlanıyor. 

Hâdiseyi (başından sonuna kadar hulâsa edecek olursak, Terakki Kolektif Şirketi ve Orma Şir
ketine bütün Devlet kapıları sonuna kadar açılmıştır. Bazan plân ve programın açılk maddeleri 
bir tarafa itilmiş, bazan bu dokümanlara hususi ilâveler yapılmış, baz'an banka ve Devlet daire-
lertoıde teamül ve kaideler unutulmuş, bazan da, Ziraat Bankasında olduğu gibi? kanun ve yönet
melikler çiğnenmiştir. 

iBiütün bunlarda eski Başbakan Süleyman Demirel'in rolü nedir? Şimdi bu hususun üzerinde 
durmaya çalışalım : 

a) Terakki Kolektif Şirketi Süleyman Demirel'in kardeşleri, kayınbiraderi ve bir kısım ya
kınlarının kurmuş oldukları bir aile şirketidir. Soruşturma Komisyonunun tahkikat neticesinde 
Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel'in de Ibu şirkete ortak olduğu meydana çıkmıştır. 

Orma Şirketinin kurucuları da yine Süleyman Demirel'in kardeşleri, kayınbiraderi ve onların 
iş ortaklarıdır. 

b) Eski Başbakan Süleyman Demir el kardeşlerinin bu gibi işlerle uğraşmaması için her- hangi 
bir telkinde bulunmamıştır. Kardeşlerinin şirket üstüne şirket kurmialarına göz yummuş ve onla
ra âdeta yardım etmiştir. 

c) Bütün bunların dışında, yolsuzluk ve suiistimal iddiaları kardeşlerinin kendisi sayesinde 
büyük servetler sağladığı yolundaki iddialar karşısında en küçük bir tahkikat yapma yoluna git
memiştir. Kendi ifadesi ile «kulağına bir şey gelmeden, bâzı şeyler oluyor onu önlemek için değil, 
bâzı şeylerin olmaması içim» tamim üzerine tamim yayınlayan eski Başbakan Süleyman Demhıel'in, 
iddiaların gazetelere, oradan T. B. M. Meclisine aksettiği zamanlar hiçbir tahkikat yoluna gitme-
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meşinin izahı mülkün delildir. Kedisi bu duiramu komisyona verdiği ifadesinıde hulâsa olarak> 
neşriyatın hedefi Ali Demire! ve Şevket Demirel değilr benim. Ali Demirel ve Şevket Demine! mi 
himaye edildiği şikâyeti yok, benim onları himaye ettiğim şikâyeti var. Yani onların benim gıya
bımda himaye edildiği iddiası değil, benim onları Ihimaye ettiğim iddiası yar ki, bugün ben bu 
sdbepten hu'zruruvıuzidayi'm. Böyle 'bir iddia olmasa Ali Demirel ve Şevket Demireri kim himaye 
etti ise, şayet himaye ettilerse, bu himayede yolsuzluk varsa, o kimsenin ilgili merci önünde ol
ması lâzım. Halbuki hc-def benim. Bugünkü iddia da bu. Böyle bir iddia karşısında, ben dönüp aca
ba hu doğru mu diye kime talhkik ettireceğim.» diye izaih etmektedir. 

Halbuki dunum önce hâdise olarak ortaya atılmış, ondan sonra iddia olunmuştur. Hadiseler 
hakkında eski Barbakan gerekli idarî tahkikatı açtıracağına veya açtıracağına dair hiçbir te-
şdübüste 'bulunmadığı içki-iddialar devam etmiştir. .Nitekim hadiseyi ortaya atan gaıaetenin ilk 
günkü başlığı şudur1: «JDeonirellene son üç yıl içinde devlet bankalarından 216 milyon lira kre
di verildi. 

— Ve alman bu 2)6 milyon 900 biti lira. borçtan şimdiye kadar tek kuruş ödemediler.» 
.'İkinci günkü gazete ise şöyledir : «Türkiye'ye açılan 2>2 milyonluk dış kredinin yarısını tek 

'basma Demirel]er aldı.» 
Birkaç gün sonraki gazetenin başlığı ise «dört yıl önce 262 bin lira vergi veren Demircilerin 

buJgünlkü serveti 87 milyon liradır*» 
'Görülüyor ki, iddialar Demircilerin korunduğa şeklindedir» eski Başbakan Demirel'in hâdise

leri hiç olmaızsa doğru mu, değil mi diye tahkik ettirmesi gerekirdi. Bu yazıların hepsi 1970 yılı 
Şubatında yazılmıştır. Eğer e$ki Başbakan Süleyman Demirel meseleyi tahkik ettirme yolunu tut
saydı, meselâ İsparta Zir-aat Bankasının Orma'ya yapmış olduğu kanunsuzluk, yapmış olduğu 
usulsüzlük ve kayırma devam etmezdi. Ortaya atıldığı tarihten 4 - 5 ay sonra Onma Şirketinin ser
mayesi artırılırken ayıiıi kanunsuzluklar yapılamazdı. Bu şirket görülmemiş şekilde korunamazdı. 
Sadece 'bu misal bile eski Başbakan Demirci'm mesuliyetini ortaya koymaya yeter kanaatindeyim. 

d) Baki Başbakan Demircl'in hâdiseler üzerine idari yönden gitmemesi, hâdiseleri bildiği ve 
üzerine gittiği takdirde müesseseler tarafından «korumanın» durdurulacağı, bundan da kardeşle
rinin zarar göreceği endişesi sezilmektedir. 

Nitekim l'97ö yılı Şubatında idari yönden iddiaların üzerine yürünseydi, Orma'nm ne Ziraat 
Bankası, ne de Sanayi Kalkınma Bankası tarafından korunması mümkün olamazdı. Şirket korun
madaydı işlerini bugünkü noktaya getiremezdi. Şirket koruna koruna bugünkü noktaya gelebil
miştir. Şirket ile Sanayi Kalkınma arasındaki muameleler tetkik edilirse bu husus açıkça görüle
cektir. Bu şirketin halka açık olması da., hususi muamele görmesini gerektirmez. 

Ayraca Orma'nım kurulması ve tesis kurması ile en büyük menfaati Terakki Kolektif Şirketi 
sağlamıştır. Zira Orma'nın tesisinin hammaddesi Terakki Kolektifin mevcut tesislerinin artıkların
dan temin edilmektedir. Atılan ve yakılan artıklar değer kazanmıştır. Terakki Kolektif ise asla 
Baışbakan DemirePin eşinin de ortak olduğu, Demirellerin bir aile şirketidir. 

Yatırım indirimi istisnası nedir? 

Böyle (bir istisnanın getirilmesinin gayesi nedir? 

Yatırım indiriminin maksadı, Kalkınma Plânında öngörülen sahalara yapılan özel sektör yatı
rımlarının, belli bir nispette vergiye tabi kazançlardan düşülmesi suretiyle, yatırımların artmasını 
ve bu yolla kalkınmanın hızlanmasını temin etmektedir. 

202 slayılı Kanunun yatırım indirimi ile ilgili kısmının gerekçesinde şu hususlara yer verilmiş
tir: 

Ek 2 nci maddede, yatırım indiriminin uygulanması bakımından aranılan şartlar belirtilmek
tedir. MievzuubahİB şartiar maddenin 1... 5 nci belitlerinde açıklanmış olup, indirimden istifade ede
bilmek için bunlarıa topluca yerine getirilmiş olması zaruridir. 1-5 nci bentlerde belirtilen şart
lar ve ilgili açıklama bu bentlere mütenazır olarak aşağıda; sırasıyle arz ve izah edilmiştir: 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 81 e 1 nci ©k) 



— 87 — 

1. İndirimden istifade edebilme bakımından aranılan ilk şart, indirimin uygulanacağı ticarî ve 
zirai kazancın bilanço esasına göre tespit edilmiş olmasıdır. 

2. İndirimin uygulanmasında aranılan ikinci şart, yapılan yatırımın Devlet Plânlama Teşki
lâtınca hazırlanan Kalkınma Plânlarına uygun bulunmasıdır. 

Malûm olduğu üzere ekonomik kalkınmanın temel şartı, yatırım hacmini arttırmak ve yatı
rımdan azamî sosyal faydayı sağlamaktır. Bu bakımdan yatırımların bir plânlama anlayış ve esa
sı dâhilinde yapılmaş olması icalbeder. Bilhassa bizim gibi az gelişmiş bir memlekette ekonomik 
kalkınma ve gelişmenin plânsız bir şekilde gerçekleşemiyeceği aşikârdır. Bu itibarla hususi sektöre 
ait yatırımların Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırlanan Kalkınma Plânlarına uygun olması zaru
ri görülmüş ve ek 2 nci maddenin 2 nci bendine bu maksadı temine matuf hüküm konulmuştur 

«3. Yatırım indirimi için kabul edilmiş olan diğer bir şart 3 neü bentte açıklanmıştır.» 
«Bu bent hükmün© göre, istihsali genişletmeye, prodüktiviteyi arttırmaya, ihracatı geliştirmeye, 

mahsul ve mamullerin kalitesini ıslaha, kültür seviyesini yükseltmeye, ilmî ve teknik araştırmala
ra, çalışma güvenliğini sağlamaya ve yabancı turist celbine matuf yatırımlar, indirimden fayda
lanmaktadır.:» 

Ancak sadece bu şartların yalnız başına değil, Kalkınma Plânına uygunlukları ile birlikte göz-
önünde tutulması ve topluca nazara alınması gerekmektedir. Yani bu şartları taşıyan yatırımla
rın Kalkınma Plânınca da teşvikin öngörülmesi ve diğer şartlarında yerine getirilmesi halinde 
yatırım indiriminden faydalanılması mümkündür. 

«4. Yatırım indirimi bakımından zaruri görülen 4 ncü şart, yapılan yatırımın 250 000 liradan 
az olmamasıdır.» 

«5. Yatırım indiriminden istifade edebilmek için lüzumlu görülen 5 nci şart ise, yatırıma ait 
plânların, projelerin ve finansman hesapları ile projenin tahakkuku için derpiş olunan müddetin, 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca tetkik ve yukarda sözü edilen şartların mevcudiyetinin tasdik edil
miş olmasıdır.» 

«Ek 2 nci maddenin 3 ncü bendine ait gerekçede de izah edildiği gibi, memleketimizin ekono
mik kalkınması gelişigüzel yatırımlarla mümkün olmayıp, ancak selektif bir plân dairesinde arzu
lanan seviyeye ulaşacağından, hususi sektörün münferit yatırım taleplerinin Devlet Plânlama 
Teşkilâtının genel ve bölge kalkınma plânına nazaran uygun olup olmadığını araştırmak gerekir.» 

«Bilindiği gibi millî ekonomiye munzam yatırım imkânları sağlamanın en sıhhatli ve tesirli 
çaresi, tasarrufları artırmak yolunda alınacak tedbirlerle ilgili bulunmaktadır. Bu bakımdan 
memleketimizde ilk defa tatbik edilecek olan yatırım indirimi müessesesinin, bir yandan yatırım
ları teşvik edecek diğer yandan da yatırımların, işletmelerin kendi öz kaynaklarından ayrılacak 
fonlardan finanse edilmesini sağlıyacak bir karakter taşıması uygun bulunmuştur.» 

«Bu maksatla, ek 3 ncü maddenin metnine, yatırını indiriminin münhasıran öz sermayeden kar
şılanan veya sağlanan yatırım miktarına uygulanacağına dair bir hüküm konulmuştur. Yatırım 
indirimi matrahının tâyininde, öz sermayeden karşılanan veya sağlanan kaynaklar Vergi Usul 
Kanununun 192 nci maddesindeki öz sermaye tarifi göz önünde tutulmak suretiyle tesbit oluna
caktır. Bahis konusu madde hükmü muvacehesinde öz sermayeden yatırıma tahsis edilecek kay
naklar, işletmeye kuruluş anında vaz'edilen sermaye ile işletme sermayesine sonradan yapılan 
ilâvelerden, gerek kanuni mecburiyetlere uyulmak suretiyle ve gerekse ihtiyari olarak her çeşit 
yedek akçelerinden, işletmelerin henüz yedek akçe mahiyetini almamış durumda olan dağıtıl
mamış veya işletmeden çekilmemiş kazançlardan terekkübedecektir.» 

«öz sermayeden sağlaman kaynaklar dışımda, işletmelerin gerek baınlkalardanı ve gerekse 3 neü 
şahıslardan temin ettikleri kredilerle veya tahvil ihracı suretiyle sağladıkları fonlarla yapacak
ları yatarımlar, yatırım indiriminden faydalananuyıacaktaır.» 

Demek ki, yatırım indiriminin maksadı, olumsuz etkileri görülen kalkınma gelişmesini, bu sa
halarda yatırımların artınllmasını sağlamak değildir. Şüphesiz iktisadi ve sosyal yönden olumsuz 
etkileri görülen veya görülecek olan sahalarda yapılacak yatırımları, kamum koyucu yatırım in
dirimi istisnası yoliyile desteklemek istemiştir. Bu istisnanın uygulanmasâyle, kalkınma plân ve 
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programlarında teşviki öngörülen yatırımların, kalkınma plân ve programlarının gel%mesin& ar
zuladığı, kalkınma hızını artırıcı sahalara çekilmesi istenmiştir. Bunun içindir ki, kalkınma 
plânlarına uygun olmıyan yatıranların, diğer şartları haiz olmaları halinde bile yatırım indiri
minden faydalanmalara imkânı bulunmamaktadır. Bunun içindir ki, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı döneminde, inşaat sahasında özel sektörün yatınım yapması kalkınma plân ve programla-
rınea sınırlandırılmak istenmiş ve bu sahadaki yatırımlara yatırım indirimi istisnası tanınma
mıştır. (Devlet Plânlama Teşkilâtı Teşvik ve Uygulama Dairesinin yatırımların ve ihracatın teş
viki ve uygulanma esasları adlı kitap) 

Kalkınma plân ve programlan teşvik edilmesi istenen faaliyet sahalarına açıkça belirtmekte 
ve bu üretim sektörlerinin, gelişıtirilmesinden ve teşvikinden iktisadi ve sosyal yönden beklediği 
faydalar üzerinde durmaktadır. İktisadi ve sosyal bakımdan kötü ve ters etkileri olan ve yatı
rımlarının artması halinde olumsuz etkileri görülecek iktisadi faaliyet sektörleri ve üretim kol
lan için kalkınma plân ve programları teşvik tedbirlerinden bahsetmemekte, tam aksine bunların 
olumsuz etkilerini azaltacak veya ortadan kaldıracak tedbirler alınmasını ve yatırımlarının daral
tılmasını öngörmektedir. 

itfcinıci plân toanıgi senatörlere yapılacak yaltırımiları teşrvlük etmektted'ir? 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, açıkça tarım sektörünün, madencilik sektörünün, imalât sa

nayii sektörünün, ulaştırma sektörünün ve turizm sektörünün geliştirilmesi ve teşvik edilmesi yö
nünde hükümler taşımaktadır. Ancak bu sektörlerin, gelişi - güzel, plânda tesbit edilen ilkeler 
ve uygulanması gereken politikalar dairesinde teşvik edilmesi ve geliştirilmesi istenmektedir. 
Yani bu sahalarda yapılacak her yatırım bile kabule şayan görülmemektedir. Plânda öngörü
len ilkeler ye politikalar çerçevesinde yapılacak yatırımlar, kalkınma plânına uygun olacağı ka
bul edilmektedir. Bu şartlar altında yapılacak yatırımların iktisadi ve sosyal kalkınma yönünden 
faydalar yaratacağı düşünülmüştür. 

Nitekim Süleyman Demirel-in önsözü ile yayınlanan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı (1968 -
1972) kitabının özel teşebbüsün teşviki' politikasının ilkelerinin başında «özel söktürün yatıram-
lan kalkınma plânının ekonomik ve sosyal ilkeleri çerçevesinde teşvik olunacaktır.» denilmıeik-
tedir. Yine aynı kitabın, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının temel politikaları bölümünde, şu 
hükümlere yer verilmiştir: 

«Plânda öngörülen temel hedef ve amaçlara ulaşabilmek için yeterli ve elverişli politikaların 
kullanılması zorunludur. Plân hedef ve amaçlarının gerçekleşmesi, bu araçların seçiminde, geliş
tirilmesinde ve uygulanmasında gösterilen dikkat ve titizliğe bağlıdır.» 

«Plân dönemi içinde izlenecek politikalar, ekonominin gösterdiği niteliklere göre seçilecek 
ve belirtilen temel ilkelere uygun olacaktır. Tesbit edilecek politika tedbirlerinin, gerçekçi, uy
gulanabilir olması aranan .nitelikler olmakla beraber, istenen sonuca götürücü güçte ve seviyede 
uygulanması da gereklidir. Politikaların izlenmesinde ve tedbirlerin seçimlinde plânın temel he
def ve amaçlara göz önünde tutularak, çelişmeler yaratabilecek politikaların kullanılmasından sa-
kıınılacaktır. Aynı şekilde kullanılabilir olmaklaberaber yan etkileri küçük olan, yan etkileri bü
yük olana ve kısa sürede sonuç doğuranlar, uzun vadelilere tercih /edilecektir. Etkisi farksız isa 
uygulanması dolambaçlı usullere bağlı araç yerine kolayca uygulanabilen olanı seçilecektir.» 

«Karma ekonomi düzeninin amacı, kaynakların ekonomik ve sosyal faaliyet dalları 'arasında 
daha iyi dağılımını sağlryaeak bir ortam yaratmak suretiyle ülkenin bütün kaynak ve imkânla
rını sseferlber ederek, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak olacaktır.» 

«Karıma ekonomi düzeni Türk toplumunun daha yüksek bir refah seviyesine erişmesinde âdil 
ve dengeli bir gelişme sağlamanın aracı olarak kullanılacaktır.» 

Yine, İkinci Plânın, karma efkono'mi düzenindin kuralları bölümünde şu görüşlere yer verilımiş-
tir: 

«.Devlet, .ekonomik hayatın düzenleyici olarak dolaylı yollarla istikrarı sıağliyaeak ve fiyat me
kanizmasının yetersizliklerini vergi, kredi, para ve dış ticaret politikası gibi araçlarla düzenliye-
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cek, tekelci güderin belirmesine engel olacak, tüketicinin ezilmesine müsaade etnıiyecekftir. Bu su
retle, piyasa fiyatlarını esas alarak karar ve ren. özel kesimin elindeki kaynakların ekonomik, ge
lişme için yararlı alanlara etlkin bir şekilde dağılımını sağlıyacak bir ortam yaratılacaktır.» 

«Devlet özellikle genel gelişmeyi hızlandıran altyapı yatırımlarını geliştirecek ve toplum refa
hına yönelen eğitim, sağlık gibi sosyal amaçlı yatırımları yapacaktır.» 

«Plânın tasarruf politikası bölümünde belirtildiği gibi, «Özel tasarrufların gayrimenkul yatı
rımlarına en kısa vâdede kâr getirebilecek verimsiz alanlara kayması yerine, sürüildeyiei yatırım 
sahalarına ve az gelişmiş bölgelere yönelmesini teşvik etmek için tedbirler alınacaktır.» 

«lEn verimli sahalara yönelen müteşebbislere teşvik edici selektif' vergi politikası uygulana
caktır. İzlenecek kredi politikası artan tasarrufların plânın öngördüğü sahalara yönelmesine yar
dımcı olacaktır.» 

«(Sosyal güvenlik sisteminin yaygın ve yeterli olmaması, .kredi ve vergi politikası yoluyla teş
vik edilmekte olması, küçük tasarrufların verimli olarak kullanılabileceği sahalara yönelmesini 
sağlıyacak bir düzenin mevcudolmayı§ı gibi nedenlerle özel tasarrufların büyük bir kısmı konut 
yatırımlarına yönelmektedir. Hızlı şehirleşme, artan nüfus ve mevcut konut standartlarının düşük
lüğü, konut ihtiyacını artırmakta ise de lüks konut yapımını önlemek, tasarrufların daha verimli 
sektörlere kaydırılması ve böylece plân hedeflerine varma için önemlidir. Bu sıebeplerle vergi ve 
kredi politikası, sosyal standartlarındaki -konutların- yapımımı teşvik etmek, lüks konut yatırımla
rındaki konutların yapımını teşvik etmemek, lüks konut yatırımlarındaki artış eğilimini durdurmak 
için kullanılacaktır.» 

Plânın vergi politikası ilkeleri bölümündeki görüşler de şöyledir : 
«ikinci Beş Yıllık Plân döneminde izlenecek vergi politikasının temel amacı, kabul edilmiş 

bulunan ekonomik ve .sosyal ihedeflere uygun olarak plânın finansmanının ekonomik istikrarsızlı
ğa yol açmadan adaletli olarak sağlamak ve tasarrufları verimli yatırımlara yöneltmek olacaktır..» 

'•-.. «Kabul edilmiş bulunan yılda ortalama % 7 gelişme hedefi, tasarruf ve yatırımların öngörülen 
seviyelere çıkarılması yanında, yatırımların üretim faaliyetleri arasında taslhit edilen şekilde da
ğılmasını da gerekrtimekjtedir... Mevcut vergi sistemi, öncelikle yatırılabilir fonların, ekonomik ge
lişme için en verimli olanlara yönlendirilmesine imkân verecek bir yapıya kavuşturulacaktır. Ya
tırımların, özellikle ihracata ye yurt içinde üretimi ekonomik sınırlar içinde ın,ümjkün ithal malla
rını ikâme edici sektörlere kaymasını kolaylaştırıcı bir vergi politikası izlenecektir.» .. 

Plânın kredi politikası ilkeleri bölümündeki görüşler de şunlardır : «Kredilerin, plânda özel
likle geliştirilmesi öngörülen sektörlere yöne!turnesi ve ihtiyacın niteliğine göre faiz ve vâde yö
nünden farklılaştırılmaları sağlanacaktır.» , 

(Kalkınma plânına uygun ve plânca teşviki öngörülen sektörler hakkında alınması gereken tedr 
birler, plânın ilgili bölümlerinde şöylece gösterilmiştir : 

1. Tarıım sektörü 
2. 'Madencilik sektörü 
3. İmalât sanayii sektörü 
4. Tütün mamulleri sanayii 
5. (Gıda sanayii 
6. Dokuma ve giyim sanayii 

. 7 . Orman ürünleri sanayii (İhracata dönük olması şarttır.) 
8. Deri ve deriden mamul eşya üretimi 
9. Kimya sanayii 
10. Petrol ürünleri sanayii 
11. iCam ve camdan eşya sanayii, 
12. Demir çelik sanayii • •'.. 

•13. Madeni eşya sanayii 
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14. ıKakina, imalât sanayii 
15. Tarım aletleri ve makinaları imalât .sanayii 
16. (Elektrik, makina cihaz ve malzemeleri imalât sanayii 
17. 'Elektronik sanayii 
18. [Karayolları taşıtları imalât sanayii 
19. ûemi inşaat sanayii 
20. Ulaştırma sektörü 
21. Turizm sekitörü 

İlkinci Beş Yıllik Kalkınma Plânı baştan sona ıkadar incelendiğinde, plân döneminde teşviki, 
yatırımlarının artırılmam öngörülen faaliyet sektörleri hakkında yuikarda belirtildiği şeikilde teş
vik edici, yol gösterici ve destekleyici hükümlere Rastlanacaktır. 

Ekonomi içerisinde başka iş kolları da vardır ki, plân bunlar hakkında yukardaki gibi teş
vik edici, özendirici hükümler taşımamaktadır. Meselâ «Diğer Hizmet Sektörleri» içinde yer alan 
«{Bankalar» için plân şu tedbirlerin alınmasını öngörmektedir : 

«Banka sayılarının artması teşvik olunmıyr«ûk, küçük bankaların birleşmek suretiyle daha 
kuvvetli kuruluşların ortaya çıkmasına yol aça oak imkânlar araştırılacaktır.» 

; Meselâ karayolu taşımacılığı konusunda plân şunları söylemektedir: 
«ÎKarayölu taşımacılığı, özellikle yük taşımasında bir düzensizlik içindedir. Aşın rekabet taşı

ma ücretlerinin normalin çok altına düşmesine ve dolayısdyle aşırı yükleme yapılmasına yol aç
maktadır. Taşıma talebi yüksek bir hızla, denizyolu ve demiryolundan karayoluna kaymaktadır. 
Öte yandan karayollarını kullananlarca yol yapım ve bakım masraflarına yeterince katılınamaması 
bu eğilimi hızlandırmalktadiır.» 

Meselâ konut bölümünde plân, bu sektörü teşvik etme yerine şu görüşleri ve tedbirleri öngör
mektedir : 

«Toplam yatırımlar içinde konut sektörü yatırımlarının İkinci Beş Yıllık: Plân dönemi için tes-
bit edilen oranını artırmadan, mümkün olan en çok sayıda konut üretimini sağlamak amaciyle 
yurt şartlarına, uygun, ekonomik standarta halk konutu yapımına yönelinecektir. Şehirlerin dü
zenli gelişmesine yardımı ve sağladığı tasarruf nedeniyle, ayrı ayrı konut birimleri yerine, top
lu, konut yapımına gidileceMir. Lüks konut yapımı sınırlanacak, ekonomik standartlar üstünde 
kamu konutu yapılmıyaeaktır.» 

Kalkınma plânı neden böyle bir kısım ekonomik sektörleri açıkça teşvik ederken, teşvik ted
birlerinden faydalanmalarını öngörürken, diğer bir kısım sektörlerin gelişmesine engel olmak is
temiştir? Hiç şüphesiz plân, az gelişmiş bir memleket olan yurdumuzda, kıt kaynakların en iyi şe
kilde kullanılması, verimli sahalarda kullanılması, kalkınma hızını artıracak yatırımların yapıl
ması, dolayısiyle iktisadi ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirileibilmjeısi için, kalkınma plânının te
mel politikalarına uygun tutarlılık içinde özel tasarrufları belli sektörlere çekerek, bu sahalarda
ki yatırımları artırmak istemiştir. Bu nedenle, zararlı sonuçları görülen, yatırımlar bakımından 
doymuş veya ekonomik kalkınma bakımından verimli olmıyan sahalara özel tasarrufların kayarak 
israf olmamasını istemiş ve bu sahalardaki özel yatırımları teşvik etmemiştir. 

Kalkınma plânının teşvikini derpiş ettiği sahalarda hususi şahısların yapacakları yatırımlar ya
tırım indirimi istisnasının diğer şartlarını haiz bulundukları takdirde, bu vergi istisnasından fay
dalanabilecektir. Teşvik ediimiyen, geliştirilmesi istenmiyen iş kolları ve sektörlerde hususi şahıs
ların yapacakları yatırımların ise, bu istisnadan faydalanarak vergi yoluyla kazanç sağlamaları 
kanunen mümkün olamayacaktır. 

Ancak yatırım indiriminiden faydalanacak ve bu yolla vergiden kazanç sağlıyacak olan şahıs, 
zamanın Başbakanı Süleyman Demirel'in kardeşi olunca, kalkınma plânının temel politikaları bir 
tarafa bırakılmış,, özel okul yatırımlarının plânca teşvik edilip edilmediğine bakılmamış, uydurma 
kriterler yaratılarak yatırım indirimi istisnasından Ali Demirel'in faydalanması imikânı temin 
edilmiştir. Hattâ zamanın Başbakanı Süleyman Demirel'in kardeşine bu istisnayı tanıyabilmek 
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için Devlet Plânlama .Teşkilâtı, başkaca özel okul sahiplerine de yatırım Mirimi teşvik belgesi ye
rerek Devletin milyonlarca liralık vergi gelirinden mahrum kalmasını bile göze alabilmiştir. 
İkinci Beş Yılhk Plân ve (buma müsteniden çıkarılan yılık pragraanlar lözel yüksek okul yatınm-

larınin Itesvilkiini önigörmüş truüküir? ' 

1. — özel Ytüksek Okullar Hakkunıda Mân ıue 'der? 
Plân, teşviki, geliştirilmesi istenilen faaliyet kolları ve sektörler için öngörüldüğü teşvik ted

birlerini özel yüksek okullarla ilgili olarak ileri sürülen ve belirtilen hususları gözden geçirelim 
ve zamanın Başbakanının kardeşi olan Ali DemirePin okulları için yatarım indirimi istisnası bel
gesinin Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından plâna ve kanunlara uygun şekilde verilip verilemiye-
oeğini görelim. 

Plânın eğitimle ilgili ilkeleri arasında özel yüksek okullar hakkında şu. hükümler tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

t«h) Özel eğitim kurumlarının -çeşitli öğretim kademelerinde kamu sektörüne efe olarak kapa
siteler yaratmaları belirli bir gelir grupunldaki öğrencilere eğitim imkânı sağlıyarak kamu eğitim 
kuramlarının üzerindeki talebi azaltması bakımmidan faydalı olmaktadır. Ancak bu özel Öğretim 
kurumlarının düşük nitelikte hizmet sağlamaları, 'kamu eğitim kurumlarının ıniteliğini düşürücü 
yönde gelişmeleri, özellikle yüksek öğretim kademesinde insangücü politikasını bozucu ve sonu
cunda istihdam sıorunları doğuracak kapasiteler yaratmaları tüm eğitim sistemini .bozucu bir so
rumdur. Bu gibi gelişmelere meydan verilmiyece'k ve devamlı bir izleme düzeni kurulacaktır.» 

Plân, özel yüksek okulların sağlıyacağı faydadan daha çok, yaratacakları zararlı sonuçları or
taya (koymaktadır. Paragrafın birimci cümlesini alarak, (özel yüksek okulları, plân teşvik edi
yor) demek son derece saçmadır. Plânın özel okullar hakkında verdiği hükmü değerlenjdirelbil-
mak için «Ancak» diye başlıyan ve özel okulların »a'dece teşvik edilmesi halinde değil, özel okul 
olarak kazanç kaynağı müesseseler halinde bırakılmalarınım 'doğuracağı kötü etkileri teşıbit eden 
satırları da 'birlikte okumak lâzımıdır. Hatta paragrafın sonunda plân, (özel okulları teşvik ede
lim) demiyor da «Bu gibi gelişmelere meydan verilmiyecek ve devamlı bir izleme düzeni kurula
caktır.»1 diyerek, bu alandaki yatırımları teşvik «örnek niyetinlde olmadığını (belirtmektedir, 

(Nitekim plân, eğitimde genel politikalar bölümünde (son paragraf), özel yüksek okullar hak
kında alınması gereken sıkı tedbirleri göstertmekte ve olumsuz etkileri görülen özel okul yatırım
larının önlenmesi için (görüşler ileri sürmektedir. Plân, gelişmesini, teşvik eldilmesini istediği sek
törler için kullandığı dili terikeiderek, bu sefer, özel yüksek okullar hakkınlda alınması gereken 
tddbirleri şöylece göstermektedir. 

«İlkelerde açıklanan anlayış içinde özel okulların denetilmi ve (belirli eğitim ve fizîk standar
dını sağlamaları kollanacak yüksek öğretim kaJdemesinde (olanlar devamlı olarak Millî Eğitim 
Bafcanlıığmın yöneticiliğiride bir üniversitelerarası 'kurulun denetimi altında çalışacaktır.» 

(Bu satırların hepsinin altını çift çizgi ile çizmek lâzımdır. Plân özel okul yatıranlarını teşvik 
etmiş olsaydı, (denetimden, belirli /eğitim ve fizik standardını sağlamalarının kollanacağından, 
yüksek <okullarm üniversitelerarası kurulun denetimi altında çalışmaları (gerektiğinden bahseder 
miydi? Hayır. Kesin olarak İkinci Beş Yıllık Plân özel yüksek okulların yatırımlar yoluyle teşvik 
ediLmesini istememektedir. 

ıPlân, gerçekten, özel yüksek okulları teşvik elden 'hükümler taşısaydı, o ızaman Anayasaya ay
kırı bir duruma düşerdi. Çünkü Anayasa Mahkemesi, özel yüksek okulların Anayasaya aykırı ol
duğuna karar vermiş ve bu okullar Anayasa'ya aykırı oldukları için '9 Temmuz 1971 tarihinde ka
patılmıştır. Anayasa Mahkemesinin kararı, özel yüksek okulların teşvik edilemiyeceğini, kısaca 
kalkınma plânına uygun olamıyacağını gösteren en güzel hukukî 'bîr delil ımahiyetindedir. 

2, Bakanlar Kurulu karan mı öael yüksek okulları teşvik etmektedir? 
Yülük programlar, kalkınma plânına paralel olarak hazırlanmaktadır. Ali Demirel'in Derl«t 

Plânlama Teşkilâtımdan yatınım iridirimi teşvik beügesi laktoğı 19*68 yılı programı, «Plânlama Mer-
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kez Teşkilâtınca- hazırlanıp Yüksek Plânlama Kurulu tarafından ine elendikten öonra adı geçen ku
rulun. 1'5 . l,1..19l67 tarih ve 49: sayılı. rapföru ile Bakanlar Kuruluna» sunulmuş ve 30-.'; 9 . WQO 
tarih, ve'81 sayılı Kanunun 115 rbci maddesine .göre kabul edilmiş «sözü geçen yıllık programın 
uygulama esaslarına ilişik kararlarla ''birlikte yürürlüğe konulması, Bakanlar Kurulunca 27.11.1967 
tarihinde kararlaştınlımıştır.» 

Bakanlar Kurulu Kararının (IV - yatırımlar : Teşvik esasları bölümünden (1) No. lu kısmı) 
yatırım indirimine ayrılmıştır. Bu kararın 38 nci maddesi 202 ve 933 sayılı (kanunlara uygun ola
rak, iş kollarına ve bölgelere göre uygulanacak yatırım inldirimİ nispetlerini tesibit etmektedir. Bu 
maddenin (a) fikrasınlda «kalkınma plânı ve .yıllık programlara uygum her nevi yatırımlara» in-
ıdirimden faydalanacak yatırım miktarları için, % 30 yatırım indirimi oranı tesibit edilmiştir. Ka
rarın 39 ncu maddesinde de yatırım indirimi istisnasınSdan faydalandırılması derpiş olunan «ik
tisadi faaliyet sektörleri»1 şu şekilde tesbit olunmuştur r 

1. ITanm sektörü 
.%• [Madencilik sektıöru 
3., İmalât sanayii sektörü 
4. Ulaştırma sektörü . . . 

5. Turizm sektörü olarak tesibit edilmiş ve hattâ bu sektörlerdeki hangi çeşit yatınmlann 
teşivik edilmek istendiği ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Bu sektörler ve yatırımlar arasında özel 
okul yatırımlarına katiyen yer verilmemiştir. 

Hal böyleyken eski Başbakan Süleyman DemirePin kardeşi Ali Demirel, 1968 yılında Balkan
lar Kurulunun bu kararına aykırı olarak yatırım indirimi istisnasından faydalandırılmış ve bu hak
sız istisna belgesi dolayısiyle Süleyman Demirel, Başbakan olarak arkasız vatandaşlara Vasıtalı 
veya Vasıtasız Vergilerle yük yüklerken, kardeşinden 609 bin liralık yatırım indirimi dolayısiyle 
vergi almıama yoluna gitmiş ve bu vergiyi Devletkasasmdan kardeşine bağışlamıştır. 

3. İÖ88 yıllık programı mi 'özel Yüksek Okulları 'T©§ıviik letmektedir? 
1968 program döneminde özellikle teşviki öngörülen sektörler ve üretim 'bolları,, programa ek 

taiblo 57 de gösterilmiştir. Bu tabloda yer alan sektör ve üretim kollarındaki yatırımlar, temel şart
lara sahibolmaları halinde yatırım indirimi istisnasından en az % 30 nisibetinde faydalanabilecek
tir. Bu taiblo «It9ı68 proıgram döneminde öızel sektörü teşvik tedbirlerinin uygulanmasında öaıeelik 
tanınan sektörler ve üretim koilıları» m göstermektedir. 

özel sektörü teşvik tedbirlerinin uygulanmasında öncelik tanınan sektörler ve üretim kolları 
şunlardır : 

: (il) . Tanım Sektörü 
(2) Madencilik Sektörü 
(3) İmalât Sanayii Sektörü 
(4) Ulaştırma Sektörü 
C5) Turizm Sektörü 

Görüleceği üzere, özel yüksek okulları yatırımlarınm teşvik edilmesi ve yatırım indirimi istis
nası tanınması burada da derpiş edilmemiştir. 

D. P. T.'ca «Yatınmlann ve İhracatın Teşviki ve uygulanma esasları» adı altında yayınlanan 
kitabın İT inci sayfasında «1968 yılı programında, 1968 program döneminde özel sektörü teşivik ted
birlerinin uygulanmasında öncelik tanınan sektörler ve üretim kollan» ile ilgili 57 No. lu tablo hak
kında şöyle bir açıklama vardır : 

«Tabloda gösterilen sektörler ve üretim kollan sınırlayıcı değildir. Tabloda gösterilmemiş ol
makla beraber D. P. T.'ca teşviki uygun görülen üretim kolları da indirimden faydalaiidırılır.» 
Ancak Devlet Plânlama Teşkilâtınca teşviki uygun ıglörülecek üretim kollarının yapacakları yatınm'-
ların, yatınm indiriminden faydalanalbilmesi için, Gelir Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinin 
02)":-No. lu bendi gereğince «ıDıevlet Plânlama Teşkilatının hazırladığı Kalkınma Planlarına uygun 
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olması».' lâzımdır.. Kalkınma plânlarına uygun okuyan yatırımların, diğer şartlara saJbihıollmaları 
halinde bile 'bu: istisnadan faydalanma imkânı yoktur. 

Kalkınma plân ve programları özel yüksek okul yatırımlarını teşvik mi etmiştir ki, yatırım 
indirimi istisnasından faydalanabilsinler? Gene aynı kitapta «yatınım indiriminde amaç özel sek
tör yatırımlannın, Kalkınma Plânında öngörülen sahalara kaydırılmağıdır. Meselâ, İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı dönemimde, inşaat sahasına lözel sektörün yatırını yapması teşvik edilmemiş
tir.» deniliyor. Acaiba İkinci Plân özel sektörün ıözel okullar sahasına yatırım yapması teşvik edil
diği için mi, Devlet Plânlama Teşkilâtı eski Başbakan Süleyman Demirel'in kardeşine yatırım indi
rimi istisna belgesi vererek Devletin vergi yoluyla zarara uğramasına göz yumulmuştur? 

. Gerek İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve gerekse bu plâna müsteniden hazırlanan 1968 ve 
1969 yılları programlan, hiçbir şekilde özel yüksek okul yatırımlannı teşvik etmemekte; üsteMk 
kurulmuş olan özel eğitim kurumlarının işleyişinden, temin ettikleri hizmetin düşüklüğünden, ka
mu eğitim kurumlannın niteliğini düşürücü, insangücü politikasını ve bütün eğitim sistemini bo
zucu : etkilerinden şikâyet etmektedir ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin müstaceliyetinden 
bahsetmektedir. 

4. 1969 yıllık programı İmi özel Yüksek Okul Yatıranlarını fceşjvnik ediyor? 
Hayır: 1909 yılı programı da, özel yüksek okul yatınmlanni teşvik etmem ektedir. Tam aksine 

İkinci Plânın temel hedeflerine ve politikasına ters düşen özel yüksek okullar hakkında alın-
,ması gereken tedbirleri göstermektedir. 1969 yılı programına göre, bu alandaki yatırımları teşvik 
etmek yerine, alınması gereken tedbirler şöylece belirtilmiştir : 

«1969 yılında özel yüksek okulların denetimi için etkin bir sistemin kurulması tamamlanacak, 
her özel yüksek okul ayrı bir incelemeye konu edilerek, eıksikliklerin ve kanuna aykırılıkların hızla 
giderilmesi sağlanacaktır.» 

«Mevcut ve açılış 'izni: için başvurmuş olan Özel yüksek okullar Millî Eğitim Bakanlığının üni
versiteler ve diğer kaynaklardan faydalanarak kuracağı komisyonlar vasıtasiyle. denetlenecektir.» 

«iSöz konusu özel okullarla ilgili ve kamu yüksek okulları için geliştirilmiş projeleri esas alan 
bir standart çalışması yapılacaktır. Bu çalışmalar, özel yüksek okul için gerekli öğrenci başına olan
ları, teçhizat listelerini, sosyal tesisler liste ve standartlarını kapsıyacaktır. Bu standartlara uy
gunluk açılış iznine ve diğer kararlara esas teşkil edecek ve sürekli olarak denetlenecektir.» 

«Yeniden açılacak özel yüksek okullara açılış izni verilmesi için, ekonominin insangüeü ihtiyaç
ları bakımından, Millî Eğitim Bakanlığınca, Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşü alınacaktır.» 

Gelecekteki öğretim üyesi ihtiyaçlarını karşılamak amaciyle özel yüksek okullar, ücretlerini 
kendileri ödiyerek yeterli sayıda asistanın üniversitelerde doktora yapmalarını sağlıyacaklardır.» 

Bu duruma ve gerçeklere rağmen Ali Demirel'e 1968 - 1969 yıllarında yaptığı özel okul yatırım
ları dolayisıyle, bu yatırımlar kalkınma plân ve programlarınca teşviki öngörüldüğü için değil, 
sadece ve sadece Başbakanın kardeşi olduğu için yatırım indirimi istisnası tanınmıştır. 

5. 'Sosyal jPlânlama (Dairesince IhazırlanaJn özel yüksek okullarla ilgili raporu bu feonuda ne 
diyor? 

1970 yılında Sosyal Plânlama Dairesince hazırlanan raporda, özel yüksek okullarının yarattık-
lan ve yaratmaya devam edecekleri olumsuz etkiler bir kere daha ortaya serilmektedir. Bu olum
suz etkiler hakkındaki pörüşler, İkinci Plân ve programlarında belirtilen görüşlerden hiç de 
farklı değildir. Bahis konusu raporda, özel yüksek okulların yarattığı olumsuz etkiler şöylece ele 
alınmıştır: 

1. «özel yüksek okullann sahipleri, gerek öğretim üyesi yetiştirmenin çok külfetli oluşu, ge
rekse yetiştirilecek elemanların akademik statülerinin kanunla tesbit edilmemiş olması nedeniyle 
öğretim üyesi yetiştirmek üzere ciddî bir adım atmamaktadırlar.»! 

«Bunun sonucu olarak, kamu yüksek okullan ve üniversiteler öğretim üyeleri, çok yüksek üc
retlerle özel yüksek okullara kaydırılmakta ve bu da üniversite ve yüksek okulları çeşitli yollar
dan etkilemektedir. Üniversiteler öğretim üyelerinin özel yüksek okullara ayırdıklan ders saatleri, 
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bir yândan öğretim üyesi için hayati önem taşıyan araştırma imkânlarını, öte yandan üniversiteler* 
de verilen derslerin hazırlığına ayrılması gerekli zamanı daralmakta, üniversitelerde verime etkili 
olmaktadır.» 

2. «özel yüksek okulların yeni bir öğretim üyesi yaratmadan, üniversiteler öğretim üyelerin
den faydalanması, yeni merkezlerde açılması düşünülen üniversitelerin biran evvel hizmete girme
sini, öğretim üyesi sıkıntısı çeken genç üniversitelerin, öğretim üyesi taleplerimin karşılanmasını ve 
mevcut üniversitelerde gece öğretimi imkânlarını tehlikeye sokmaktadır. 

3. «önümüzdeki yıllarda mezun sayılarında büyük patlamalar beklendiğinden, özellikle, mi
marlık ve mühendislik dallarından mezun olacak öğrencilerin ciddî problemlerle karşılaşması bek
lenebilir... însanıgücü politikası ve kalite bakımımdan sıkı bir denetim getirme durumunda olan 
Millî Eğitim Bakanlığı, bu okulların kanunlara riayetini dahi sağlıyaımıamıştır. Konıu en kısa za
manda ele alınmadığı takdirde gelişme, tüm yüksek öğretim gelişmesini etkiliyecektir.» 

4. «özel yüksek okullar gerek öğretim teçhizatı, gerek eğitim alanları bakımından kamu stan
dartlarının çok altındadır. Sınıflar kalabalık, kütüphane ve sosyal tesisler yeterli değildir. Bu ne» 
denle özel yüksek okullar düşük nitelikte hizmet sağlamaktadır.» 

Sosyal Plânlama Dairesinin özel yüksek okullar hakkındaki tesbitleri ve görüşleri bu kadar 
olumsuz, insangücü ve eğitim politikası yönlerinden alarm karakterinde iken, nasıl olur da Ali De
mirel'in Yükseliş Mimarlık ve Mühendislik Okulu Kalkınma Plânına uygun, teşvik edilmesi, yatı
rım indirimi istisnası tanınması mümkün olan bir yatırım sahası olabilir? Sosyal Plânlama Dairesi, 
«özellikle mimarlık ve mühendislik dallarından mezun olacak öğrencilerin önümüzdeki yıllarda 
ciddî problemlerle karşılaşmaları beklenebilir.» derken, nasıl olur da Ali Demirel'in mimarlık ve 
mühemdisik yüksek okuluna yatırım indirimi istisnası tanınabilir ? 

(Kalkınma plân ve programları ile Sosyal Plânlama Dairesi, özel yüksek okulları bu kadar acı 
bir şekilde kötülerken, nasıl olur da Ali Demirel'in yüksek okulu yatırımlarının Kalkınma Plânına 
uygunluğu iddia edilerek, bu yatırımlar için yatırım indirimi teşvik belgesi verilebilir? Ali De-
mirel'e Devlet Plânlama Teşkilâtınca yatırım indirimi belgesi verilmesinin tek selbeibi, sadece ve 
sadece Ali Demirel'in eski Başbakan Süleyman Demirel'in kardeşi olmasıdır. Yani Ali Demirel, 
eski Başbakanın kardeşi olduğu için bu konuda da kayırılmış ve kendisine menfaat temin edilmiş; 
Devlete vermesi gereken vergileri haksız olarak servetine eklemesi, kanunsuz olarak Devlet sır* 
tından kazanç sağlama imkânı, Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından temin edilmiştir. Ali Demi-
rel'e yatırım indirimi teşvik belgesi verebilmek için, kanunlar, plân ve programlar çiğnenmiş ve 
bütün gayretlerin gösterilmesinden geri kalınmaanış/tır. 

Taştâlk (Mgıeisti! verîMorfken müracaat edilen yol nedir? Müşavir Araşfaatonacı Neteati TJğur'uıa öızel 
okullar için yazdığı rapora rağmen nasıİ olmu§ da Ailâ (DâmN'e teşvik fbiellgeısî r̂ iklbülmiiişttir 
1. Yatınım Mirimi ıbeştvik Ibellgesi almak isçün, 933 myık Rmanaâm Bftmra ilk defa Afli Demirel 

müracaat etmiştir 

933 sayılı Kamum yürüirlütğe giilrdiktem sıonıra, yatınım indMmü belgesi almuaJk içim ilk defa 
mtüraoaıat edem şahıs efâki Başbakan Süfeyanam Deımilrel''im 'kardeşi AJli1 Dömfi(rei'rdîr. Müra-
cafcımı 9 Ağustos 19<67 •tarihinde yapmıştır. Ali D emdrel, teşvik befligesüni nasıl ollsa ahır diye
rek 19Ö7 yılı «tonumdan! ütifbarem başkaları da D'evlelt Plânlama TeışkilStımıa müracaat ©taneye 
baişıliaimajşllarldıır. 

Müracaat edemleir arasında olan Kemft oyum: culairımım 31 2195 Oöû liralık yatırım italebâi, iz
mir öael Batin' Kolejimin 2 100 000 üimlife talebi ile Zaıfer Mülhemdislik ve Mimarlık öze! 
Yüflaselk Okaılunum 1 308 682 liralık yatırım talelbfi «Plâma uygum olmaması» sebebiyle Devlet 
Plânlatma Teşkilâtı itlarafnidam ir0ddedtülım% ve b u yatöıırumlama yatıyım indirimi teşvik belgesi 
verfflm)ean%tir. 

Bâza nedenlerle Ali Deminel'e öncelikle yatırım imdMtai bölgesi verme yoluma gidilme-
mdış, ınolksain vefcikalariinı tamaımlamasıı için1 ikıem dişime çeşütii mühletler verilmiş ve1 1967 -1968 
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özel hesap dönemimde yaptığı yatırıımları için 2 0311 608,84 lira üjzerolnden % 30 mlifefeetayle 
yatınım; indirimi bellgesi 291 Kasam. 196® tarihinde idüzenOjemerek veG^miştir. 

Bu arada 28 . 8 . 1966 tarihinde müracaat eden İstanbul özeıl Yüksek öğretim Hftzmtetlerd 
A. Ş; ne, yatarım! indirimi belgesi 31 . 10 . 1968 teriminde verilim% : 10 . 2 . 1968' tarihinde 
müracaat etdeın Teknik öğretim A. Ş. me ve 10 . 2 . 1868 tarihimde ımıütraöaalt -eden özel ofcul-
lar A. Ş. ne 31 .12 . 1968 tarihinde yatınım indirimli belgeleri verilımişti!r, Ali DettniireFe teş
vik belgesi veriCımeden! önce, daltoa sonraMl tarihlerde müracaat edenlere, Ali . Demire!'den da
ha evvel teşvik belgesi verilmesinin maksadı, ilk defa özel ekui' yatırı/mlarana Ali Demıdırel için 
teşttik bellgesili verilmediğini ve bir kayran'a olduğu yolıumıdta ortaya çıkacak, iddiaları ka-
muıffle edebilmektir. Amıâ aslında diğer özel okul şalhlipleri, sırf Ali Demirel'e bu bak itanı»-
mıaoağı içıin yatırım indirimi îtetisma&ıından katenmıa plânıma ve (Mir Vergisi1 Kanununa 
ayton lOİkrak faydalanmışlardır. Başkalarının bu fcamuamiB ve meısmetisiz olanak fiaydal&naJbil-
meleri, sırf Ali Detmirel'e verilen veya verilecek olan yatırım iınidilriımii belgesi yüzünden ol
muştur, ' 

2. Müşavir Araştırmacı Necati Uğıır'un gienel olarak özel yütoek okullarm yatırım İmdi. 
rJmJl (balammdan dıuru'nıları hakkındaki raporu 

AM Demirci'den çok sonra 10 . 2 . 19618 tarihinde müracaat edeln özel Okullar A. Ş. nln 
yatırım indirümiil talebi D. P. T. ca inteelenirkem, teşvik ve uygulama dairesinde çalıştan 
Müşavir araştarmacı Necati Uğur, 29 . 4 . 1963 tarihini taşıyanı bir rapor dülsemlemişltir. Bu 
raporda Necati Uğur, «Genel olıarafc özel' yüksek 'okullarım yatımımı indirimi batomımdan 
duıruımillarınıı», özel K)larafc Özel Okullar A. Ş. ile 10 '. 2 . 1968 tarihinde müraeat •edeni Tek
nik oktullair A. Ş. ile 10 . 2 . 1968 tarihinde müıracaJt eden Teknik Öğretiım: A. Ş. mimi yatırım 
irüdtir&iDi taleplerini incelemiştir. Yazdığı rapo ruı 29 . 4 . 196® tarihli yazı ile YatımmDan ve 
İhracattı Oel%tirnue ve Teşvıik Bürosu' Başkanı A. Beımızü Hatip'e vermiştir. 

Mücavir Araıştrrcnıaıcı Necatöl Uğu-r, yazıdığı bu rapor da bakumız, «özel yükisek okulların. 
yatırım' indirimi btakımonldıan durumları» hakkında neler delmiştir. 

«(ıa)i İkimci Beş Yıllık Plân : ' 
İkinci Beş Yıllık Plânım ('eğittim) bölümü nüin ilkeler kısmında («h» paragrafı), özel eği

tim kurumları ile ilgili olarak şu açıklama mevcuttur : «özel1 eğitimi kurumlarınım çıeşiltli öğ
retimi kademelerinde Ifeamıu sektörümle ek olarak kapasiteler yaratmaları, belirli bir geliiir 
grupumdiakiı öğremcilere eğitim imkânı sağlayarak kamu eğitim kuruımlannıon ülaeırindeki 
talebi azaltması b-akamından faydalı olmaktadır. An'cak bu özel öğretöım kuramlarınım 
düşük miteliifete hifesmet sağlamaları, kamu eğitim fcuıruimılarımını niteliğine düışjüırüöü yönde ge*. 
lişmeleri, özellikle yüksek öğretim kademesinde insamguıcü1 politikacımı bozutcu ve skynjueum-
dia liisltihdaım. sorunları doğuracak kapasiteler yaratmaları tü!m eğittim süsteminii (bozucu bir so
rundur. Bu ıgibi gelişmelere meydan! verilllmiyecek ve devıamlı bir Meme dülzeni kurulaıcaık-
tır.» 

«GörüMülğü iüzere, Beş Yıllık Plânda sad'eee bu kunılüşlarını faydalı olduğuma - dokunulmuş, 
teşvik edileceklerine 'dair bir hüMirm kionıulîimamışjtSır. 

«Bilindiği gibi (fayda) terimi geniş bir kavramdır. Doyma noktasına gelinceye kadar her 
üretimin az veya çok bir fayda yaratacağı şüphesizdir. Bu itibarla, yatırım indiriminden fayda-
landırmada ölçü, bu yatırımların sadece faydalı olması değil ve fakat kalkınma plânlarında teş
vik edilen konulara girmesi olmalıdır. Nitekim Gelir Vergisi Kanununda yatırım indirimi uygu
lanması için aranılan şartlardan biri de (Ek madde 2/2) yapılan yatırımın, Devlet Plânlama Teşki
lâtının hazırladığı Kalkınma Plânına uygun bulunmasıdır. Kalkınma plânlarımızın temel yapısının 
emredici (imperatif) değil, yol gösterici (indıcatıf) olduğu göz önünde bulundurulursa, buradaki 
uygunluğun Plânda teşvik edilen konular olarak anlaşılması zorunludur. Oysa, yukarda da, de
ğinildiği gibi, İkinci Beş Yıllık Plânda özel eğitim kurumlarının, dolayısıyle özel yüksek okulla
rın teşvik edileceğine dair bir açıklama mevcut değildir.» 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 81 e 1 nci ek) 



— 96 -

..-, «Buna karşılık, sözü edilen Beş Yıllık Plânın eğitim bölümünün •ilkeler-;kısmında (b-paragralı) 
fırsat eşitliği sağlama imkânlarını genişletmek amaciyle ekonomik durumu iyi olanların kendileri 
•içıin yapılan eğitim harcamalarına katılmalarının sağlanacağı belirtilmektedir, özel öğretim ku-
rumlanmn yatırım indirimi ile teşvikinin, plânda öngörülen (fırsat eşitliği) sağlama amacına 
açıkça aykırı düşeceğini ise açıklamaya lüzum yoktur. 

«b) 1968 yılı programının özel öğretim kurumlarına ilişkin hükümleri :- ... 
1968 yılı program döneminde özel sektörü teşvik tedbirlerinin uygulanmasında öncelik tanınan 

sektörler (Tablo 57) de gösterilmiştir. Bu tabloda özel öğretim kurumlan yer almamaktadır. 
Eğitim bölümünde ise, alınacak tedbirlerden özel okullara ilişkin olanı 'aynen şöyledir, («t» paragra
fı) ; «Her kademedeki özel okulları İkinci Beş Yıllık Plânda açıklanan eğitim ilkeleri yönünden Millî 
Eğitim Bakanlığınca değerlendirmek ve denetlemek üzere, Bakanlıkça değerlendirme kurulları 
kurulacak, : yüksek öğretim kademesindeki özel okullar içim kurulacak değerlendirme kurullarında 
bütün üniversitelerin periyodik olarak değişen elemanlarca temsil edilmesi sağlanacaktır.» 

«Görüldüğü üzere 1968 yılı programında da özel yüksek okulların teşvik edilmesti öngörülmüş 
değildir. ^ öte yandan sözü edilen programda, teşvik tedbirlerinin uygulanmasında Öncelik tanınan 
sektörleri gösteren 57 nei tablonun başlığı aynen şöyledir. «1968 program döneminde Özel sektörü 
teşvik tedibrleranıin uygulanmasında Öncelik tanınan sektörler ve öğretim kolları.» Tablo başlığın
da «öğretim kollan» deyiminin yer almasına rağmen tabloda her hangi, bir öğretim kolu yer almış 
değildir. Bu durumda programın hazırlanması sırasında bâzı öğretim kollannın teşviki de öngö-
ıtüldüğü halde, sonradan bunlann tablodan çıkarıldığı ve fakat hataen tablo başlığının aynen kal
d ı ^ kanısını uyandıraıakta^ 

'(O) Kaynak israfi : 
«Bilindiği gibi resımî üniversite ve yüksek okullara seçme sınavı ile öğrenci kaibul edilmesine kar

şılık özel yüksek okullara giriş, sınava tabi değildir. Buna karşılık 18 . 6 .1965 gün ve 626 No. lu 
özel öğretim Kurumları Kanununun 13 neü maddesine göre özel okullarda diplomaya esas teorik 
ve pratik derslerin imtiıhanlan Millî Eğitim Bakanlığıncıa yaptırılır. İmtihan kurulları, Hrisi der
sin öğretmeni olmak üzere ilgili özel okulda görevi ibulunmıyan ve o dersin üniversitedeki öğretim 
üyeleri veya yine o dersin resmî yüksek okuldaki (öğretmenleri arasından seçilecek 2 üye ile birlikte 
3 üyeden kurulur ve imtihanlar üniversitenin veya resmî yüksek okulun usulüne göre yapılır. 

Bu duruma göre Özel Yüksek okullarda sınıf geçme resmî karşıtlarına göre bir kolaylığa sahip
tir. Halbuki diploma alma safhasında resmi okullarla aralarında bir eşitliğin mevcudolduğu söyle
nebilir. Bu durumda, özel yüksek okullarda, son sınıflarda diploma al'abilecekleriaı sayısının resmî 
yüksek okul ve üniversitelerdekine oranla oldukça düşük olacağını taJhmin etmek hatalı olmaz. Bu
nun ise bir kaynak israfı olduğu şüphesizdir. 

Yatıran indirimi netice itibariyle, yatırımcının gilderleriııin bir kısmını devletin üstlenmesi de
mek olduğuna göre, kaynak israfı doğuracak olan özel yüksek okulların indirimden faydalanmaları, 
israfına devletin de iştiraki demek olacaktur. 

(Ç) l>i#er (kademedeki lözel okullar : 
Özel yüksek okullara yatırım indiriminin uygulanması halinde, her kademedeki diğer öğretim 

kurumlarına da indirim uygulanmaması için haklı bir sebep bulmak güçtür. Her kademedeki özel 
öğretim kuruımlanna indirim uyıgulanması halinde ise, indirimlerin malî portesinin özel yüksek okul 
kademesindeki kapasite noksanlığını kolaylıkla giderecek bir seviyeye ulaşacağını tahmin etmek 
hatalı olmaz. 

(D) (Sınai Kalanına İBankası ı\re T. Emlâk ve Kredi DBankalarının tofcutaıu1: 
Gerek Sınai Kalkınma Bankası, gerekse T. Emlâk ve Kredi ; Bankası • özel yüksek okulların ya-

tırımılan içjin kredi talebini reddetmektedir. Sözü edilen bankaların bu tutumlan da, yatırım indi
rimi yönünden karar verilmesi sırasında göz önünde bulundurulabilir. 
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«Yukardan beri anıklanan nedenlerle özel yüksek okulların yatırını indiriminden faydalananın^ 
yacakları düşünülmektedir.» 

Müşavir Araştırmacı Necati Uğur, (Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığından gelmedir.) raporunun 
sonuç bölümünde de şunları söylemektedir: «Özel okullar A. Ş. ile Teknik öğretim A. Ş. nin yatırım 
indirimi talebi mahallinde ve dosya üzerinde incelenmiş ve şu sonuca varılmıştır : 

Raporun birinci bölümünde ayrıntıları ile açıklandığı üzere, İkinci Beş Yıllık Plânda ve 1968 
yılı programımda, özel okulların ve genellikle her kademedeki özel okulların yatırım indirimi yo-
luyle teşvikimin öngörülmediği sonucuna varılmış' ir. 

Başkanlıklarınca bu genel görüşümüze katılamadığı ve özel okulların teşviki gerektiği kaibul 
edildiği takdirde, incelenen kurumların dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeye göre 
indirim müsaadesinin verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.» 

Necati Uğur'un yazdığı rapor okunduğu zaman görülecektir ki, özel yüksek okulların yatırım 
indiriminden faydalanmalarına müşavir araştırması karşı çıkmıştır. Ancak raporun son paragrafın
dan anlaşıldığı üzere, Daire Başkanlığı özel yüksek okullara yatırım iıudirimi belgesi verilmesi 
görüşünde olduğu için kendisini sorumluluktan kurtarmak için raporuna ilâve yapmak lüzumunu 
duymuş ve «Başkanlıklarınca bu genel görüşümüze katılmmadığı ve özel okulların teşviki gerek
tiği kabul edildiği takdirde» kararı siz verin demeye getirmiştir. Genel olarak özel yüksek okul
lara yatırım indirimi tanınamıyacağı ve ö,zel yüksek okul yatırımlarının Kalkınma Plân ve prog
ramlarına aykırı olduğunu savunan araştırmacının, telkinler veya baskılar karşısında kalmasa, 
raporuna bu yollu bir ilâve yapması beklenemez. 

Müşavir araştırmacı Necati Uğur, özel yüksek okul yatırımlarının kalkınma plânına uygun ol
madığı ve bu yüzden yatırım indirimi istisnası tanınmasının kaynak' israf ı demek olacağım, «yatı
rım indirimi netice itibariyle, yatırımcının giderlerinin bir kısmımı devletin üstlenmesi demek oldu
ğuna göre, kaynak israfı doğuracak olan özel yüksek okulların indirimden faydalanmaları, kaynak 
israfına devletin do iştiraki demek olacaktır», şeklindeki görüşünü belirttiği raporunu, Teşvik ve 
Uygulama Dairesi Başkanlığına verdikten sonra neler olmuştur1? Devlet Plânlama Teşkilâtı, Müşa
vir Araştırmacı Necati Uğur'un bu kadar açık bir şekilde ortaya koyduğu görüşlerine neden uyma
mıştır! D. P. T. bu görüşlere uymak lüzumunu duymamıştır, çünkü Ali Demirel'in yatırım indi
rimi istisnasından faydalandırılması mevzuübahis ir. Şayet bu görüşlere D. P. T. yetkilileri uymuş 
ve ona göre muamele yapmış olsalardı, Ali Demirel'in 1968 yılında 600 496 liralık, 1969 yılında 
803 '054 liralık yatırım indirimi istisnasından faydalanması ve bu yolla haksız ve kanunsuz olarak 
Devlet sırtından servetini artırması mümkün olmıyacaktı. 

Şimdi D. P. T. sorumluları, Necati Uğur'un raporundan sonra, eski başjbakanm kardeşi Ali De-
mirel'e, yatırım indirimi y'oluyle menfaat temin edebilmek için ne gibi yollara müracaat etmişler, 
bunları görelim : 

3. Ali DemirePe (yatırım indirimi belgesi nerefbilmek için daha neler yapılmıştır, 
Müşavir Araştırmacı Necati Uğur 29 . 4 . 1(JG8 tarihli ve özel yüksek okul yatırımları için 

yatırım indirimi belgesi verilemiyeceğini, Kalkınma Plânına aykırı düşeceğini .bildiren raporunu 
verdikten sonra, o 'zamanki Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu Başkanı Ahmet 
Remzi Hatip, raporun sahibi Necati Uğur'u makamına çağırmıştır. Çünkü Ahmet Remzi Hatip, 
özel yüksek okullara yatırım indirimi istisnası tanınmasından yanadır. Necati Uğur'a kendi plân 
anlayışını ve bu şeyi zikrdder. i 

Sonra yanma Necati Uğur'u alarak, A. R. Teşrik ve Uygulama Dairesi Başkanı Doç. Dr. Yıl
maz Ergenekon'ım yanma giderler ve üçlü olarak özel yüksek okul yatırımlarına teşvik belgesi ve
rilip verilemiyeceğini müzakere ederler. Yılmaz Erigenekon ve Ahmet Remzi Ha tip'in -görüşleri, 
özel okullara yatının indirimi belgesi verilmesi, gerektiği şeklindedir. Onlara göre, kültür seviye
sini yükseltmeğe ya riyan her yatırım, bu istisnadan faydalanabilir. Necati Uğur, hu görüşlere ka
tılmaz ve eski görüşünü müdafaa eder. 
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Şimdi olayın gelişmesini müşavir araştırmacı Necati Uğur'un kendisinden dinliydim : 

«Necati Uğur - Ef etildim, raporumu verdikten sonra, büro başkanı aynı giörüşte değillerdi. 
Kendisi de ve son söz ide tatbikata göre daire başkanında bulunmaktaydı. Şüphesiz. &on salahi
yetli merci olarak bahsedildiği gibi, daire başkanıyle birlikte toplantı yaptıık. Bendeniz, Ahmet 
Remzi Hatip ve Yılmaz Ergenekon daire başkanı olarak, id ah a başka şahısların bulunup bulunma
dığını hatırlamıyorum. Fakat bu üç şahıs olarak, bizlerin toplantıda bulunduğumuz muhakkak. 
Burada daire başkanımızca, Yılmaz Ergeneikon'ca, yazılı hale getirilmiş olan bu üç prensip ortaya 
atıldı. Bunlar mevcut ise, özel yüksek okulları teşvik edilmesi gerektiği ifade olundu. Ben fik
rimde ısrar ettim. Belki hukukî dayanağı var; belki yok; eğer ısrar ediliyorsa, bu şökilde, bu şart
larla özel yüksek okulların teŞivik efdilmesi ve bunun yazılı bir emir haline getirilmesini ve dos
yasına konulmasını istedim ve dosyalarda gördüğünüz büro başkanlığının yazısı da bu talebim 
üzerine yazılmıştır. Ve bundan slonraki işlemlerde bu şartlar da araştırılmak suretiyle incelemeler 
sonuç 1 a nklı rıl mı ştır.» 

«Başkan — Şimdi, siz o sırada araştırmacı uzman almanıza rağmen o seksiyonun şefi fiilen 
şefi mahiyetinde görülmektesiniz. Özel yüksek okullar lıakkmLla alınan, yüksek okulları vesile
siyle alınan bu prensip kararı sırasın'da Özel Yükseliş Kolejinin de böyle bir müracaatı olduğunu 
biliyor musunuz? 

Necati Uğur — Evet, gayet tabiî biliyorum. 
Başkan — Biliyordunuz. Bu konuşma münhasıran özel yüksek okulların müracaatı vesilesiyle 

çıkmış, o, Özel Özlok Yüksek Okulunun müracaatı dolayısiyle alınmış bir karar mıdır? Diğer yatı
rımcıların müracaatları <da... 

Necati Uğur — Bu konuda müracaat etmiş olan bütün firmalara uygulanmak üzere düşü
nülmüştür Şüphesiz. 

Başkan — Düşünülmüştür, fakat elinizde yalnız o rapor üzerimde mi münakaşa cereyan etmiş
tir, yoksa diğer firma']arın müracaatları da alınıp incelenmiş midir? 

Necati Uğur — .Mendim, şu hususu tasrih edeyim : (Genel olarak özel yüksek okullar teşvik 
ddü'meli midir? Edilmemeli midir?) Konusu tartışılmıştır. Dolayısiyle o güne kadar yapılmış 
olan müracaatlar aynı zaman'da tartışma konusu oluyor 'demektir, benim kanaatımca. 

Başkan — Peki bu şeyde, yani Beş Yıllık Plânın ayrıca 68 uygulama programının bu konuyu 
teşvik etmiyeceği veyahutlta şu şartlar altın'da teşvik edeceği hakkındaki bir kanaata sahibolarak 
o toplantıda buluniduğunuz sırada ibu taplantıidan ikna edilerek mi çıktınız, yoksa bu görüşün 
tesibitinde sizin katkınız varsa herlhanıgi bir tesire mâruz muyidunuz? 

Necati Uğur — İkria edilmiş oldaydım, şüphesiz bu yazılı bir şekilde pneosiplerin verilmesi, enı-
redilmesini istemezdim. İkna edilmemişimdir.» 

Aslında bu satırların, hele son satırların altını çift çizgi ile çizmek lâzım. 
Bunun üzerine, özel yüksek okulların yatırım indirimi istisnasından faydalanmalarını temin 

edecek şekilde, hazırlanan 31 Mayıs ] 968 tarihli yazı, Müşavir araştırmacı Necati Uğur'a verilir. 
Böylece yatırım indiriminden faydalanmak için müracaat eden özel yüksek okul sahiplerinin ta
lepleri bu yazıdaki esaslara göre incelenir. Yani bu yazıda tesbit edilen üç kıstasla Ali Demirel'in 
yatırım indirimi taleplerinin geri çevrilmemesi temin edilir ve bu hususta gerekli kılıf hazırlanır. 

Şimdi A. Remzi Hatip'in 31 Mayıs 1968 tarihli ve yatırım indirimi seksiyonu sorumlusu Necati 
Uğur'a yazdığı yazıyı görelim : 

«Konu : İkinci Beş Yıllık Plânda, 
1. «Kaynakların kıtlığı nedeniyle eğitini harcamalarını asgaride tutmak zorunluluğu ile, eğitim 

için anahedeflerden biri olarak, kısa sürdde iktisadi gelişmenin öngörüldüğü, 
2. Temel eğitim üstündeki eğitim imkânının ancak fırsat eşitliği ilkesine göre yapılacak seç

melerden geçenlere verilebileceği, . 
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3. Özel okulların çeşitli öğretini kademelerinde kamu sektörüne ek olarak kapasiteler yarat
maları, belirli bir gelir grupundaki öğrencilere eğitim imkânı sağlıyarak, kamu eğitim kurumla
rının üzerindeki talebi azaltması bakımından faydalı olduğu» kaydedilmiştir. 

«Plânın bu esaslarını göz önüne alarak yatırım indirimi talebeden müesseselerin müracaatlarının 
tetkikinde şu hususların tahkik ve tesbiti icabeder: 

1. Müessese insangücü açığı olan bir sahada mı tedrisat yapmaktadır? 
2. Optimal büyüklükte cdcldî birer kuruluş mudur? 
3. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından muadeletleri tasdik edilmiş midir? 
Gereğini rica ederim.» 
Bu yazı yazıldığı tarihlerde Ali Demiirel'in yatırını indirimi talebi de Devlet Plânlama Teş

kilâtının bu yetkilileri tarafından incelenmektedir. 
Büro Başkanı A. Remzi Hatip yükardaki yazıyı hazırlarken İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı

nın işine gelen yerlerinden cümlecikler almayı da ihmal etmemiştir. Ondam sonra ikinci plânda der
piş edilmeyen kıstasları, özel okullara yatırını (indirimi belgesi verlilelbiimıesine imkân hazırlıya-
cak şekilde tespit etmeyi de ihmal etmemiştir. Ali Demire! yatırım indiriminden faydalanma
sına imkân verecek şekilde kıstaslar tespit etmiştik*. 

Şimdi yükardaki yazıda bahsedilen cümlelerin üzerinde duralım : 

İkinci plânın, eğitim politikasının anahatları bölümünün dördüncü paragrafı (Sahife : 163) 
şöyledir: 

«İktisadi gelişme, belirli sayıda ve nitelikte insangücü taiebetmekte, öte yandan bütün yurt
taşların çeşitli harcamalarını asgaride tutma zor unluğu sosyal hedefin seçiminde bir ölçüyü ge
rektirmektedir. Buna göre eğitim için kısa sürede iki amaçlı bir gelişme öngörülmüştür. Birinci
si, iktisadi gelişmenin 'gerektirdiği insangüclüıü yetiştirmek; ikincisi, bütün yurttaşlara temel 
eğitimi vermektedir. Kişilerin bu amaçla yaratılan eğitim imkânlarından yararlandıktan sonra da
ha yukarı kademede eğitim hizmetinden yararlanma isteği kaynakların sınırlılığı nedenliyle kabi
liyetleri oranında karşılanabilecektir. Bu durumda, toplumun tümüne hizmet edeni temel eğitüm 
imkânları üstündeki eğitim hizmeti fırsat eşitliği ilkesine göre yapılacak Beçmleilerden geçenlere 
verilecektir. 

Plânın bu bölümünden özel yüksek okulların teşrik edileceğini, özel okul yatırımlarına ya
tırım indirimi istisnası tanınacağını çıtkarmak imkânı var mıdır? Plân, özel yüksek okulları teş
vik ederek yurttaşların, temel eğitim imkânları üstündeki eğitim imkânılarını bu yolla karşıla
masını dest elkliy elim mi diyor? özel sektör tasar rafları, özel sektör kaynakları özel yüksek okul 
yatırımlarına mı gitsin diyor? Plân, ya ne diyor?Plân diyor ki, ekonominin* kaynakları kı t t ı r ; 
kaynakların kıtlığı nedeniyle eğitim harcamalarını asgaride tutmak zorunluluğu vardır; bütün 
yurttaşlar da çeşitli eğitim kademelerinden yararlanmak istiyor; ama (bu durumda toplumun 
tümüne hizmet eden temel eğitim imkânları üstündeki eğitim hizmeti, fırsat eşitliği ilkesine 
göre yapılacak seçmelerden geçenlere verilecektir) yani temel eşjitim üstündeki eğitim imkân
larından vatandaşlar, fırsat eşitliğine göre yapılacak seçme sınavlarını geçtikleri takdirde fay
dalanabilecekler. «Yukarı kademede eğitim hizmetinden yararlanma isteği kaynakların sınırlılığı 
nedeniyle kabiliyetleri oranında karşılanabilecektir» diyosr. Yani plân, yurttaşların' kabiliyetleri 
oranında yüksek öğretim imkânlarından faydalanmasını istiyor. Plânın bu bölümü bile ekonomli-
nin kıt kaynaklarınîm özel yüksek okullar sahasında israf edilmemesi şeklindedir. 

Diğer taraftan yazının (3) ncü maddesine plânın eğitim ilkelerînlden özel okullarla ilgili (h) 
paragrafının sadece birinci cümlesi alınarak, plânın özel okulları teşvik ettiği şeklinde anlam 
çıkarılmıştır. Her nedense özel okullara yatırım indirimi istisnası tanıyabilmek için kıstaslar 
tespit edilirken paragrafın diğer cümleleri görmemekten gelinmiştir. 

Gerçi (özel eğitim kurumlarının çeşitli öğretim kademelerinde kamu sektörüne ek olarak, 
öğrencilere e'ğitim imkânı sağlıyarak kamu eğitim kurıumlarınm üzerindeki talebi azaltması ba~ 
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kınımdan faydalı olmaktadır.) fakat bu cümlenin devamı olan şu plân görüşleri ve tespitleri ile 
birlikte değerlendirilmesi ve karara varılması gerekirdi. Yukardaki cümle şöyle devam ediyor: 

Ancak, 
1. Bu özel öğretim kurumlarının düşük nitelikte hizmet sağlamaları, 
2. Kamu eğitim kuramlarının niteliğini düşürücü yönde1 gelişmeleri, 
3. özellikle yüksek öğretim kademesinde insangücü politikasını bozucu ve, 
4. Sonucunda istihdam sorunları doğuracak kapasiteler yaratmaları, 
5. Tüm eğitim sistemini bozucu bir sorundur.» Paragraf, plânın öngördüğü şu tedbirlerle son 

buluyor : «Bu gibi gelişmelere ımeydan verilimi ycceık ve devamlı bir izleme düzeni kurulacaktır.» 

Plânın bu esasları göz önünde bulundurulunca özel yüksek okul yatırımları için nasıl yatırını 
indirimi istisnası tanımak mümkün olabilir? Eski Başbakanın Kardeşi Ali Deımiret'e her ne 
olursa olsun yatınım indirimi belgesi verebilmek endişesi olmasaydı, Devlet Plânlama yetkilile
ri, nasıl böyle plâna aykırı bir tutum içine girebilirlerdi? Nasıl böyle plânın değişik bölümlerinden 
canları istedikleri gibi aldıkları cümlelerden yatırını indirimi belgesi verilebilecek ş-ckikle kıs
taslar tespit ederlerdi? 

Şimdi tesfbit edilen kıstasların üzerinde duralını. Bakalım bu kıstaslar hakkında plân ne di
yor? 

d. Müessese insanıgüoü açığı olan bir sahada mı tedrisat yapmaktadır? 
ıMüescsse insanigüdü açığı olaa (bir sahada tedrisat yapıyorsa, bu sahada yapılacak özel yatı

rımların teşvik edileceğine dair plânda hüküm mü vardır ki, in san gücü açığa olan sahada tedrisat 
yapılması bir yatırım indirimi kıstası olarak ah naibi irin? İktisadi gelişme, belirli sayıda insangü
cü talejbetoneiktedir, ama talebedilen bu insanıgücüaün de belirli «nitelikte» olmasını istemektedir. 
Yoksa «bu öızel öğretim kurumlarıvım düşük nitelikte.» sağladıkları ve «kamu eğitim kurumlarının 
niteliğini düşürücü yönde» gelişerek, «özellikle yüksek öğretim kademesinde insanıgüoü politika
sını bozarak» ve «sonunda istihdam sorunları doğuracak kapasiteler» yaratarak «tüm eğitim sis
temini bo'zueu bir sorun» ortaya koyarak ürettikleri düt-ük nitelikli insanigüeünün artırılmasını 
pi'â'n istememektedir. 

Diyelim ki, plân, insanjgüeü açıklarının kapatılmasını istiyor. Ama nasıl? Ona bakmak lâzım. 
Plân, ekonominin insanıgüicü açıklarının kapatılmasını özel şahısların, bu arada Ali Demirel'in 
yapacağı okul yatırımlarından, mı beklemektedir ki, insangücü açığı yatırım indirimi için bir kıs
tas olabilsin ? 

Plânın eğitim bölümünün ötıgün eğitim (5 - yüksek öğretim) kısmında (sayfa : 170) ekonomi
nin istediği yüksek nitelikli insangücü açığının ue şekilde ve kim tarafından karşılanacağı göste
rilmiştir. Bu bölümde de özel okul yatırımlariyle, insangücü açıklarının kapatılacağına dair bir 
hüküm nitevcut değildir. Plân şöyle diyor : 

«Yüksek öğretim, en üst seviyeli iıısangücünün ve bilimsel araştırına alanlarının istediği ele
man yetiştiren eğitim kademesidir. Yüksek öğretini kademesi içinde üniversiteler ve yüksek okul
lar bulunmaktadır. Yüksek öğretim tümüyle insa-nlgücü ihtiyaçlarını karşılamak anıaciyle geliştiril
mektedir. Bugüne kadar açılan üniversite ve yüksek okulların öğretim üyesi sorunu ve öğretim 
üyesi yetiştirmek için gösterilen çabalardaki başarısızlık önümüzdeki devrede yeni üniversiteler 
açılmasını -ziorlaıştıırmakta, yüksek okullar açılması için güçlükler yaratmaktadır. K9İ6I8 - 1072 döne
minde bu kademede gereken kapasite artışı bugünkü üniversitelerin igenişletilmesi ve özellikle 
yüksek okullarda yaratılacak ek kapasite ile sağlanacaktır. Yüksek okullardı niteliğinin araştı
rılması için üniversitelere bağlı yüksek okullar kurulması tercih -edilecektir. Yüksek öğretim im
kânlarının yurt üzerinde dağıtılmasında, yüksek 'okullardan yararlanılacak ve öğretim üyesi ihti
yacı, uzun süreli programlarla giderildikten sonra, yüksek okullardan yararlanarak üniversite 
açma imkânları' olabilecektir. Her üniversite açma konusu ayrı bir proje ola
rak ele alınacak, '.' uzun süreli hazırlık yapılacaktır.' Yüksek öğrenime öğretim üye
si yetiştirmek üzere yabancı ülkelere doktora öğrencisi gönderme çabalarına devam edile-
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cck, 1968 - 1972 arasında yeniden 3 000 öğrencinin doktora için yurt dışına güuderil'mesi sağlana
caktır. Yüksek öğretimin öğ-retim üyesi sorununun çjözülmesi, asistanlık ve öğretim üyeliğinin çe
kici duruma getirilmesi ve doktora yapmış as ist arlardan öğretimde doğrudan doğruya yararlan
makla giderilecektir.» 

«Üniversitelerin eğitim ve araştırma güçlerini artırmak için kaynak sağlanacaktır. 
B üt iki lise seviyesindeki teknik ve meslek okullarından gelen öğrencilere, gerekli formasyonu 

sağlıyacak, bir hazırlık döneminden sonra yüksek öğretime devam imkânı .sağlanacaktır. An
cak, bu öğrencileri, insangücü açıklarını kapıyabilmek ve kaynak: israfını önliıydbilmek amaciy-
le, yüksek öğrenime kendi alanlarında devama, yöneltici ve teşvik edici «bir sistem geliştirilecek
tir. 

Üniversitelerin lisans üstü öğretim devresi kurmaları, özel programlarla öğretim üyesi yetişti
rilmesi, üniversite dışında doktora programları, yoğunlaşan eğitimi programlar ve yayın faaliyetfc-
leri teşvik edilecektir. Üniversite kademesinde bugünkü eğitim sistemi içinde arz kaynağı bulun-
mıyan ve insangücü 'ihtiyacı yakın olaulardan karşılanan sanayi, nükleer, enerji, elektronik, teks
til, sıhihi tesisat müfhendkliği ve işletme iktisadı dallarında eğitim kapasitesi sağlanacaktır.:» 

Gene aynı bölümün (C. Grcnel politikalar) kısmında (plân sayfa : 176) insattıgüıoii ihtiyaçları
nın Devletçe nasıl karşılanacağı gösterilmiştir. Şöyleki : 

«Her kademede, inisangücü ihtiyaçlarına uygun olarak gece öğretim verilmesinden yararlanıla
caktır. Bu hizmetin, söz konusu eğitim kurumunun gündelik faaliyetlerini ve bilimsel gücüuü ak
satmadan verilmesi esastır. Bu gübi sakıncaların doğabileceği durumlarda gece öğretimi yapılma
yacaktır.» 

«İlkelerde açıklanan anlayış içinde özel okulların denetimi ve belirli eğitim ve fizik standar
dını sağlamaları kollanacak, yüksek öğretim kademesinde olanlar devamlı olarak Millî Eğitim 
Bakanlığının yöneticiliğinde bir üniversitelerarası kurulun denetimi altında çalışacaktır.» 

Yıiııe plânın insangücü bölümünün uygulanacak politikalar arasında ekonominin insangücü 
(ihtiyaçlarınım ne şekilde karşılanacağı gösterilmiş ve burada da özel yükseik okul yatırı<mlarını 
teşvik etmek suretiyle bu ihtiyacın karşılanmasına dair her hangi bir görüşe yer verilmemiştir. 
Bu bölümde, plânın (Sayfa : 157) insangücü konusunda alılnmasını istediği tedbirlerden bâzuları 
şöyledir: 

«Bugünkü ve ilerde doğabilecek insangücü açıklarımı kapatmak ve linsangücünün niteliğini yük
seltmek için, kamu kuruluşlarında gerekli hizmet îçi eğitim programlan hazırlanacaktır.» 

«Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu vasıflı insangücünün yurt dışında çalışmaya gitmesinin ön
lenmesi ve gidenlerin dönmeleri için yurt iç inde çalışmalarım çekici kıllacak bir politikaya gidim
le çektir.» 

İnsangücü ilkeleri (sayfa : 14.5) arasında da «yüksek seviyede insangücü sıkıntısı çeMlen 
alanlarda ve özellikle teknik konularda mevcut elemanlardan em iyi yararlanmayı sağllyan bir 
politika güdülecektir.» denilmektedir. 

Bütün bu plân hükümleri birlikte değerlendirildiği zaman, insangücü . açıklarının, özel yükseik 
okulların desteklenerek, teşvik edilerek, yatırım indirimi sağlanarak, kapatılmaya çalışılacağını 
gösteren en küçük bir belirtinin bile olmadığı görülür. Böyle olunca «müessese ihsangücü açığı olan 
bir sahada mı tedrisat yapmaktadır:?» diye sorarak, yatırım indirimi belgesi verme yolluna gitmek 
manasızdır. 

2. Optimal büyüklükte ciddî birer kuruluş mudur? 
Plân, «ilkelerinde açıklanan anlayış içinde özel okulların denetimi ve belirli eğditinı ve fizik 

standardını sağlamaları kollanacak, yüksek öğretim kademesinde olanlar devamlı olarak Millî 
Eğitim Bakanlığının yöneticiliğinde bir üniversiteler arası kurulun denetimi altında çalışacak
tır.» demektedir. , 

1969 yılı programının eğitim (m. yüksek öği'obîm) bölümünde (Sayfa : 347-9) programın op^ 
tîmal büyüklük anlayışı da yukardaki gibi «belirli eğitim ve fizik standardını sağlamaları» şek
lindedir. Program diyorki : 
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«sSöz konusu özel okullarda ilgili ve kamu yüksek okulları içân geliştirilmiş projeleri esas alan 
bir standart çalışması yapılacaktır. Bu çalışmalar 'özel o'kul için gerekli öğrenci başına olanları, teç
hizat üstelerini, .sosyatl tesisler, liste ve standartlarını kapsıyacafctır. Bu standartlara uygunluk 
açııli'Ş iznine ve diğer kararlara esas teşkil eldeeelk ve sürekli olarak denetl'eınıecöktir.» 

Devlet Plânlama Teşkilâtı özel yüksek okullar için optimal büyüklük konusunda ne gibi ça
lışmalar yapmıştır? özel okul kuruluşlarının «belirli eğitim ve fizik standardını» sağladıklarını, 
daha yatırım indirimi belgesini verirken nasıl anlıyabilmiştir de «optimal büyüklükte ciddî birer 
kuruluş mudur?» sorusuna karşılık arama yoluna ıgitmiştir? Yatırımlar tamamlanmadan, özel okul 
faaliyet haline geçmeden, kuruluşun optimal büyüklükte ciddî birer kuruluş olduğunu D.P.T. 
yetkilileri nasıl tesbit edebilirler? Kaldı ki, eğitim (kurumlarında «optimal büyüklüğün» tesbiti im
kânı, değil plânlamacılar eliyle dünyanın gelişmiş ülkelerinde bile bugüne kadar bulunabilmiş de
ğildir. Eğitim müessesesi, bir ziraat işletmesi veya sınai bir fabrika değildir ki, bu eğitim kuru
luşunun optimal büyüklüğü teslbit edilebilsin. 

Plânın anladığı gilbi, belirli eğitim ve fizik standardını özel okulun sağlanması kastediliyorsa, 
özel yüksek okullar bu standardı tutturmuş olsalardı. 1969 yılı programı, bu konuda tedbirler alın
masını ve «sürekli olarak denetlenecek» lerini ömglörmezdi. Devlet Plânlama yetkilileri, özel yüksek 
okulların belirli eğitim ve fizik standardını sağlayıp sağlamadıklarını nasıl anlamışlardır ki, bu 
okul sahiplerine yatırım indirimi belgesi vermişlerdir? Sağdan - soldan toplanan, Devlet dairele
rinden, öğretim görevlileri eliyle yapılan eğitimin «optimal» olduğu neticesine nasıl varılmıştır? 

Yoksa özel okul sahiplerine yatırım indirimi belgesi verilmesini temin edenler «'optimal büyük
lük» ten harcanan paraların büyüklüğünü mü anlamışlardır? Ali Demirel'in satınaldığı milyonlar
ca liralık arsaların yaptırdığı binaların teşebbüsünün aktifine dâhil edilmiş görünce bu kuruluşun 
optimal büyüklükte olduğu sonucuna mı varılmıştır ? Nedir bu optimal büyüklük ? 

Plân, özel yüksek okulların yarattıkları kötü etkilerden bahsederken, belirli eğitim ve fizik 
standardını sağlamaları kullanacaktır, derken böyle anlamsız bir kıstas, yatırım indirimi istisnası 
için özel yüksek okul yatırımları konusunda nasıl kullanılabilir? 

Ayrıca Ali Demirel'in özel Yükseliş Mimarlık ve Mühendislik Yüksek Okulunun «ciddî birer 
kuruluş» olduğuna Devlet Plânlama yetkilileri nasıl karar verebilmişlerdir? öğretmenlerini Dev
let kadrolarmdaki memurlarla sağlıyan bir okul nasıl «ciddî bir kuruluş» olabilir? Bu kadar 
sübjektif kıstaslar, yatırım indirimi belgesi verilirken nasıl bir ölçü olarak alınabilmiştir? 

Ahmet Eemzi Hatip'in ifadesine göre, Millî Eğitim Bakanlığınca muadelet tasdik edilmiş ol
masına ve Devlet Plânlama Teşkilâtının etütlerine göre özel yüksek okullar ciddî bir kuruluş ola
rak tespit edilmiş bulunmaktadır. Oysa Sosyal Plânlama Dairesinin 1970 de yayınlanan özel yük
sek okullarla ilgili raporunda ise, özel yüksek okulların ciddî birer kuruluş olmadıkları belirtil
mektedir. 

Plân ve programlar incelendiğinde görülmüştür ki, özel yüksek okulların belirli eğitim ve fi
zik standartmı sağlamaları veya optimal büyüklükte ciddî birer kuruluş olmaları halinde teşvik 
edileceklerine, bu alandaki yatırım harcamalarına Devletin yatırım indirimi yoluyla iştirak edece
ğine dair hiçbir hüküm mevcut değildir. Bu sebeple müessesenin optimal büyüklükte, ciddî birer 
kuruluş olması kıstası sırf Ali Demirel'e yatırım indirimi belgesi verebilmek için, plânlama yetki
lilerince, Kalkınma Plânı ilkelerine aykırı olarak yaratılmış, zoraki bir kıstastır. Soruşturma Ko
misyonunda ifadesi sırasında Ali Demirel'in özelyüksek okulunu methetmeye varacak şekilde sa
vunmaya kalkması bunu göstermektedir. 

Tespit edilen üçüncü kıstasa gelince, bunun da yatırım indirimi istisnası gibi Devletin gelirle
rinden yapacağı fedakârlıkla bağdaşır bir ciddiyeti bulunmamaktadır^ 

3. Millî Eğitim (Bakanlığı tarafından muadeletleri tasdik edilmiş inidir? 
Bunun Kalkınma Plânı ilkeleri ve hedefleri ile ne alâkası vardır? Mademki, muadeletleri, Mil

lî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilen okulların sahipleri yatırım indiriminden faydalanacaklardır, 
mademki muadeletin tasdiki halinde plâna uygun yatırım olacaktır, o halde sadece yüksek okul 
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sahiplerine değil, bütün ilk, orta ve lise seviyesindeki özel okullara da yatırım indirimi belgesi ve
rilmesi gerekirdi. Muadeletleri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tasdik edilmiyen özel okullar 
esasen faaliyetlerine devam edemezler. Bu sebeple, muadelet tasdikinin, Kalkınma Plânı ile ve ya
tılımın uygunluğu ile bir alâkası yoktur. 

Plân ve programlarda, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından muadeletleri tasdik edilen özel okul
ların teşvik edileceklerine dair bir hüküm mevcudolmadığına göre, bu kıstas da eski Başbakanın 
kardeşine teşvik belgesi verebilmek için plânlama yetkililerine zoraki olarak yaratılmıştır. 

4. 1968 yıh pröçpraanııınia tel oikulların itteşviM için ftncfc bir bölüm Hâve edildiği halde, son
radan nefden bu bölüm çıtearılmaşltır? 

Necati Uğur'un yazdığı 29 . 4 . 1968 tarihli raporun l / b bölümünün son paragrafı şöyledir: 
«Görüldüğü üzere 1968 yılı programında da özel yüksek okulların! teşvik edilmesi öngörül

müş değildir. Öte yandan, sözü edilen programda, teşvik tedbirlerinin uygulanmasında, öncelik 
tanınan, sektörleri gösteren 57 nci tablonun başlığı aynen şöyledir: 

«1968 programı döneminde özel sektörü teşvik tedbirlerinin uygulanmasında öncelik tanınan 
sektörler ve öğrettim kolları» tablo başlığında «öğretim kolları» deyiminin yter almasına rağmen 
tabloda her hangi bir öğretim kolu yer almış değildir. Bu durum da programın hazırlanması sı
rasında bâzı öğretim, kollarının teşviki de öngörüldüğü halde, sonradan bunların tablodan çıkarıl
dığı ve fakat hataen tablo başlığının aynen kaldığı kanısını uyandırmaktadır.» 

Önce 57 No. hı tabloya konularak teşvik edilmesi düşünülen özel yüksek okullar, neden daha 
sonra bu bölüm programdan çıkarılmıştır? Hiç şüphesiz özel yüksek okul yatırımlarının teşvik 
edilmemesi, yatımım indiriminden istifade ettirilmemesi için, teşvik edilecek üretim kolları arasın
da özel yüksek okullar çıkarılmıştır. Çünkü daha sonra özeli yüksek okul yatırımları kalkınma 
plânına aykırı bulunmuştur da onun için. Demek ki, özel yüksek okullara yattanım indirimi istis
nası tanınmak iıstenseydi, bu bölüm tabloda kalırdı. Ama eklenen bölüm tablodan çıkarıldığı 
hailde, tablonun başlığından «öğretim kolları» m çıkartmak unutulmuştur. 

Bizini öğrendiğimize göre Teşvik ve Uygulama Dairesi yetkilileri 1968 program döneminde 
özel yüksek okulları da ilâve etmişler. (Tabiî ki, Ali Demirel'e yatırım indirimi belgesini, zor-
lamasız verebilmek için). Ancak Devlet Plânlama Teşkilâtının toplantılarında, özel yüksek okul
ların plâna uygun yatırımlar olmadığı ve teşvik [tedbirlerinden faydalamamıyaeağı görüşü galip 
geldiği için bu bölüm 57 No. lu tablodan çıkarılmıştır. Bundan sonra da özel yüksek okul sa
hiplerine, özellikle Ali Demirel'e yatırım indirimi belgesi verebilmek mlaksadiyle, plânın prensip
lerine ve hedeflerine aykırı olarak kıstaslar tesbit etme yoluna gidilmiştir. 

5. Süveyfda GMteryite'iiln tfajaorlaırı niasıl yazılmaktır? Sonraidan bu raporlarda aılelden tahrifat 
yapılmıştır? Bu itamda KomasyKmda yapılan yü^eşfenıelde ortaya çılkan ıgieriçelfclte'r nteferldir? 

Büro Başkanlığınca 31 Mayıs 1968 tarihli yazısındaki esaslara uygun olarak Özel yüksek okul 
sahiplerine yatırım indirimi belgesi verilmesi istendikten sonra, Ali Demirel'in yatırım indirimi 
talebiyle ilgilli dosya Süveyda Güleryüz'ıe havale edilmiştir. Süveyda Güleryüz, Ali Demirel'in 
1967 - 1968 yıllarında yaptığı 12 703 465 liralık özel okul yatırımları için 17 . 10 . 1968 tarihli 
inceleme raporunu (beş sayfa) düzenlemiştiiır. Böylece Ali Demirel 1968 yılı beyannamesinde 
609 496 liralık kazancının vergisini ödememek imkânını bulmuştur. Süveyda Güleryüz, raporu
nu Büro Başkanlığının 31 Mayıs 1968 tarihli yazısında izah ettiği üç kıstasa göre tanzim etmiştir. 
Süveyda Güleryüz, şahidolarak Komisyona verdiği ifadesi sırasında kendisinden sadece bu kıs
taslara göre inceleme yapmasını istediklerihi söylemiştir. 

Süveyda Güleryüz, Ali Demirel'in 1968 - 1969 yıllarında yaptığı 8 518 673 liralık özel okul ya
tırımları için de 9 . 10 . 1969 tarihli inceleme raporunu (beş sayfa) düzenlemiiştir. Böylece Ali 
Demirel'in, iki yılda kendisine plâna aykırı olarak verilen yatınım indirimi belgeleri yüzünden 
toplam 609 496 + 803 054 = 1 412 550 liranın vergi kadar, özel okul yatırımlarının maisrafına 
Devleti iştirak ettirdiği ortaya çıkmaktadır. 
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'Süveyda Güleryüz, bu raporları yakarken, özel yüksek okulların yatırım indiriminden istifa
de edenıiyecekleri şefklinde rapor tanzim eden müşavir araştırmacı Necati Uğtır'un, kendi görüşü
nü bu raporlara geçirttiği ve hattâ «dikte» ettirdiğini verilen ifadelerden 'anlaşılmaktadır. 

Necati Uğur, Süveyda Güleryüz tarafımdan] yazılan 17 . 10 . 1968 ve 9 . 10 . 1969 tarihlerini ta
şıyan iki raporun III No. lu bölümünün başına şu ifadeyi özellikle koydurmuştur: 

«Genel olarak özel yüksek okulların yatırım indirimi bakımımdan durumları Müşavir Araştır
macı Necati Uğur tarafından' incelenmiştir. 29 . 4 . 1968 tarihli raporda özel yüksek okulların 
yatımım indirimlerinden istifadeleri uygun görülmemiştir. Ancak ıBüro Başkanlığının. 31 . 5 . 1968 
tarihli yazılariyle özel okulların yatırım indirimi taleplerinin aşağıdaki yönlerden incelenmesi ve 
bu şartları haiz olanların 'indirimden faydalandırılmaları istenmiştir.» Bu paragraftan sonra kıs
taslara yer verilmektedir. 

1. Müessese insangücü açığı olan bir sahada mı tedrisat yapmıaktadır? 
2. Optimal büyüklükte ciddî bir kuruluş mudur? 
3. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından muadeletleri tasdik edilmiş midir1? 
Bu sorulara verilecek cevaplar (evet) olduğu için de Ali Demircl'in yatırım indirimi belgeleri 

olması temin edilmiştir. 
Ali Demircl'in hesaplarını inceliyen Maliye Hesap Uzmanı Halil İbrahim Uzun. yatırını indirimi 

bakımından inceleme yaparken özel yüksek okulların kalkınma plân ve programlarına uygun olup 
olmadığı ve yatırım indirimi istisnasından (istifadelerinin kanuniliği üzerinde de durmuştur. Bu 
konular, hesap uzmanı H. İbrahim Uzun tarafından enine - boyuna incelenmiş ve 25 . 6 . 1970 
tarihli bir «görüş vie önerme raporu» tanzim edilmiştir. 

Hesap uzmanı, bu raporunda «özel okul yatır'imlarının kalkınma plân ve programlarına uy
gun olduğu düşünülerek, bu yatırım sahiplerinin yatırım indiriminden yararlandırılmalarına ola
nak bulunmamaktadır. Bu durum, kalkınma plân ve programlarına uygun olmadığı gibi, büyük bir 
vergi kaybına' yol açmaktadır.» demektedir. Bu raporda kalkınma plân ve programları enine -
boyuna incelenerek, özel yüksek okulların plân tarafından teşvik edilmedikleri ve bu yatırımların 
indirimden istifadelerinin 'mümkün olamıyacağı neticesine varılmaktadır. 

Hesap uzmanı H. İbrahim Uzun, plânı ve ona müsteniden çıkarılan yıllık programları özel 
yüksek okullar bakımından incelendikten sonra, «Görüş ve önerme raporu» nu yazmadan önce, 
Plânlama Teşiklâtma gelmiş ve orada Ali Demire! in yatırım indirimi dosyası üzerinde de inceleme
ler yapmıştır. Kanunlar, hesap uzmanına böyle bir tetkik yapma, imkânını vermektedir. Teşvik 
ve Uygulama Dairesindeki Ali Demircl'in dosyasını tetkik ederken Süveyda Güleryüz tarafından 
tanzim edilen iki raporu da okumuştur. Bu iki raporun III. numaralı bölümünde yer alan hu
suslar dikkatini çekmiş ve bunları bir yere not etmiştir. Not ettiği hususlar, Necati Uğur'un özel 
yüksek okulların yatırım indirimlerinden istifadelerinin uygun görülmediğini belirten ve fakat Bü
ro-Başkanlığının 31 . 5 . 1968 tarihli yazısiyle incelenmesi istenen kıstasların bulunduğu kısım
dır. 

Hesap uzmanı, ö.zel yüksek okulların plâna uygun olmadığını tespit etmesine rağmen, istifade 
edilen yatırım indirimi dolayısıyle vergi tarhiyatı cihetine gitmiyerek böyle bir rapor yazmayı ter
cih etmiştir. Plânlamada dosya üzerinde Süveyda Güleryüz'ün raporlarından pasajlar alırken, uzma
na dosyayı Maliye Bakanlığı kanalıyle resmen istiyerek dairesinde tetkik yapması istenm'iş; bunun 
üzerine uzman tarafından Ali Demircl'in yatırım indirimi dosyası 3 Haıziran 1970 tarihinde tale-
bedilimiştir. Fakat bu dosya, aradan tam iki ay gibi uzunca bir süre geçtikten sonra 3 Ağustos 
1970 tarihinde hesap uzmanına Plânlama tarafından gönderilmiştir. Defalarca dosyanın uzmana 
gönderilmesi Plânlama tarafından savsaklanmış; ıbu sebeple hesap uzmanı, datha fazıla beklemeyip 
Plânlamada aklığı notları da raporuna, dercederek '«'görüş ve önerme» raporunu tanzim etmiş ve 
25 Haziran 1970 tarihinde bu raporu Maliye Bakanlığına teslim etmiştir. 

Ancak hesap uzmanı II. İbrahim Uzun, Ali Demircl'in yatırım indirimi dosyasını Plânlamadan 
tanı iki ay sonra eline alınca enteresan bir durumla karşılaşmış ve 6 Ağustos 1970 tarihinde bir 
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yazı ile bu durumu Maliye Bakanlığına aksettirmiştir. Bu yazısında H. İbrahim Uzun şu hususları 
kaydederek bildirmiştir : 

«Devlet P. T.'ea iki ay sonra gönderilen Ali Demirel'e ait yatırım indirimi dosyası uzmanlığı
mızda alınmış ve incelenmiştir. Dosyanın bütünü ile değil ancak bir kısım belgeleri ile gönderil
diği görülmüştür. Devlet P. T Ala daha önce incelenen ve üzerinde bâzı notlar alınan Süveyda Gü
leryüz tarafından yazılmış 17 . 10 . 1968 ve 9 . 10 . 1969 tarihlerini taşıyan raporların üçüncü bölüm
lerinin tamamen değiştirilerek gönderilmesi uzmanlığımızın ilgisinden kaçmamış ve bu duruım ayrıca 
ilginç bir olay olarak karşılanmıştır.> 

Hesap uzmanının ilgisinden kaçmıyan ve onun Itarafnidan «ilginç bir olay olarak karşılanan» 
durum neydi? Maliye hesap uzmanı neden bu kadar şaşırmıştı? Çünkü hesap uzmanına gönderilen 
dosya, eski Barbakanın kardeşlerine aitti ve dosyanın içinıdcki Süveyda Güleryüz'ün raporlarında 
tahrifat yapılmıştı. Maliye Hesap Uzananı, Plânlamada dosyayı çıkartıp Süveyda Güleryüz tara
fından yazılmış raporların not olarak alman üçüncü bölümün ilk paragrafının kaldırıldığını ve ye
rine bambaşka mânalar çıkan hususların yerleştirildiğini görmüştür. Hesap uzmanının not aldığı 
hususlar ,«görüş ve önerme raporunda» yazıldığı gibi şöyledir : 

«Genel olarak özel yüksek okulların yatırım indirimi bakımından durumları müşavir araştırmacı 
Necati Uğur tarafından incelenmiştir. 29 . 4 . 1968 tarihli raporla, özel yüksek okulların yatırım in
dirimlerinden istifadeleri uygun görülmemiştir. Ancak Büro Başkanlığının 31 . 5 . 1968 tarihli ya-
zılarıyle özel okulların yatırım indirimi taleplerinin aşağıdaki yönlerden incelenmesi ve bu şartları 
haiz olanların indirimden faydalandırılmaları istenmiştir.» 

Esasen Necati Uğur, özel yüksek okulların yatırım indiriminden istifadelerini uygun görmedi
ğini, yukardaki gibi raporlara yazılmasını istemiş bulunmaktadır. 

Süveyda Güleryüz'ün Ali Demirci hakkında tanzim ettiği raporların yukardaki bölümü hesap 
uzmanına gönderilirken şu şekli almış olduğu görülmektedir : 

«11. Yatırım İndiriminden ;f aydalanma konusunda, mütalâa : 

«Müşavir araştırmacı Necati Uğur tarafından Özok Okullar Anonim Şirketiyle, Teknik Öğretim 
Anonim Şirketinin yatırım indirim talebiyle ilgili olarak düzenlenen raporun sonuç kısmında ( 
incelenen kurumların dosyası üzerinde ve mahallinde yapıla<n incelemeye göre indirim müsaadesi
nin verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.) denmektedir. 29 . 4 . 1968 tarihli yazıyla da aynı ya
tırımcı şirket için büro başkanlığının tensiplerine göre işlem yapılacağı arz edilmiştir. Büro baş
kanlığının 31 . 5 . 1968 tarihli yazılamyle de özel okulların yatırım indirimi taleplerinin aşağıdaki 
yönlerden incelenmesi ve bu şartları haiz olanlarının indiriminden faydalanmaları istenmiştir.» 

ıSüveyda Güleryüz'ün bu raporlarında yukardaki şekilde tahrifat yapılmış olduğunu, seksiyon 
Başkanı Necati Uğurida doğrulamıştır. Böyle bir tahrifatla Ali Demirel'e, birbirine mugayir iki 
rapor var iken, müşavir araştırmacı Necati Uğur özel yüksek okullara yatırım indirimi belgesi veril
mesine muhalif kalmış iken, tanzim edilen Süveyda Güleryüz imzalı raporlarla yatırım indirimi istis
nası tanınmış olduğu intibaı silinmek istenmiştir. Bir Devlet dairesinde böylesine ağır bir tahrifata 
tevessül edilmiş olması, suçluların telâşını gösteriyor. 

'Raporların ikinci sayfasının böylesine değiştirildiğini, raporların sahibi Süveyda Güleryüz 
inkâr etmiştir. Fakat bu bölümleri daha evvel Süveyda Güleryüz'e dikte ettirmiş olan Necati Uğur, 
yazdırdığı hususları, şu anda elde bulunan raporlarda göremediğini ifade etmiştir. 

Ali Demire!'in yatırım indirimi raporlarında öylesine tahrifat yapılmıştır ki, sayfadaki ifadeler
den başka, daktilo harfleri de tenakuz halindedir ve ikinci sayfanın, üçüncü sayfanın, daktilo harf
leri, diğer sayfalardaki daktilo harflerine benzememektedir. 

Süveyda Güleryüz yüzleştirmeye hazırlanmış ve sorulacak hususlarda prova yapmış olarak gel
miştir. 

Bu durum A. P. Komisyon üyelerinin tarafgirane bir tutum içine düştüklerini göstermiş ve taraf
sızlıklarına gölge düşürmüştür. 
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Süveyda Öüleryüz, Komisyona, .16 §u1)at 1972 tarihli oturumda konuşulan ve yüzleştirmenin ko
nusunu teşkil eden hususları öğrenmiş, bu konuda hazırlık yapmış olarak gelmiştir. Kendisine daha 
sorular sorulmadan, hazırlayarak yanında getirdiği yazılı savunmasını Komisyonda okumuş ve yüz
leştirmenin konusunu, bu müdafaa nam e ile bildiğini ortaya koymuştu r. Süveyda Öüleryüz, gizli ya
pılan Komisyon toplantılarında konuşulan ve yüzleştirmenin konusunu teşkil eden bu hususları, ne
reden, ne şekilde ve kimden öğrenmiştir'? Kendisine yardım edenler, yol gösterenler kimlerdir? 
Süveyda Öüleryüz'e bu provayı kimler yaptırmıştır? 

Hesap Uzmanı H. İbrahim Uzun, . 1 6 . 2 . .1972 tarihli duruşmada, raporlardaki değişikliği söyle
diği zaman, A. P. li Komisyon üyelerimin gösterdikleri heyecan, yüzleştirmede bu gerçek ortaya çı
kınca neden sönmüştür? 16 . 2 . 1972 tarihinde, tahrifat olayı ile karşılaşınca, şahide, savcıya git
mek, suçluluğunu iddia etmek, suretiyle baskı yapan A. P. li Komisyon üyeleri, nedeni yüzleştirme 
sırasında tavırlarını değiştirmişlerdir ? 

Hesap Uzmanı H. İbrahim Uzur.'un yazdığı raporları nelerdir? 

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı H. İbrahim Uzun, yaptığı tetkikat dolayısiyle şu raporları yaz
mıştır : 

1. Özel yüksek okulların, Kalkınma Plânına aykırı olduğu için, yatırım indirimi istisnasından 
istifadelerinin mümkün olmadığını bildiren ve Devlet Plânlama Teşkilâtının Ali Demire!'e kanun
suz olarak indirim belgesi verdiğini ortaya koyan Görüş ve Önerme rapora. 

2. Ali Demirci'in 1967, 1968 ve 1969 yıllarında yaptığı vergi kaçakçılığı ile alâkalı Gelir Yer
gisi inceleme raporları. 

3. Ali Demine!'in 1967 - 1968 ve 1968 - 1969 hesap devrelerinde, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından verilen belgelerle haksız ve kanunsuz olarak yatırım indiriminden istifade ettirildiğini 
ortaya koyan vergi tekniği raporları. 

4. Eski Başbakan Süleyman Demirel'in babası Yahya Demirci'm vergi kaçakçılığı ile alâkalı 
Gelir Vergisi raporu. 

5. Terakki Kolektif Şirketi ortaklarının .1969 yılında yaptıkları kaçakçılıkla alâkalı inceleme 
raporları. 

6. Ali Demirel'in işlediği hileli vergi suçları ile alâkalı olan ve savcılığa teslim edilen Hileli 
Vergi Suçu raporu. 

Ali Demirel'in öz sermayesi : 

Hesap Uzmanının 15 . 7 . 1970 tarih ve 328 - 345 - 6 sayılı «Vergi tekniği inceleme raporundan» 
öğrendiğimize göre Salih San'la birlikte Ali Demirel'in öz sermaye miktarı 406 627,94 Tl. 
dır. Hesap uzmanının teshitine göre 1 . 7 . .1967 tarihli, 1967 - 1968 özel hesap dönemi başı bilanço
sunda yukarıya dercettiğimıiz öz sermaye yer almaktadır. Üstelik bu öz sermaye, işletmenin aktifin
de kayıtlı sabit kıymetlere bağlı durumdadır. 

Hesap Uzmanı adı geçen raporunda şöyle demektedir : 
«Demek ki 1967 - 1968 özel hesap dönemi içinde yaratılan 6.17 345,50 Tl. lık öz sermaye doğru

dan doğruya Kolej binasının işletmeye dâhil edilmesinden doğmaktadır. Böyle olunca da yatırım 
indirimi izni verilen Yüksek Okul binasiyle lâboratuvar tesisleri ve demirbaşlarına tahsis edil ehil en 
bir öz sermaye kalmamaktadır.» 

Belgeler göstermektedir ki, Ali Demirel'in öz sermâyesi yoktur. Bu sebeple yatırını indiriminin 
yapılması mümkün değildir. 

Yatırım, in^rfaniınm (uygulandığı tornaların inşaat ruhsatı ida yoktur : 

Ali Demirel, plânlama teşlkilâtma yapmış olduğu 25 . 8 . 1969 tarih ve 2134 sayılı müracaatın
da aynen şöyle demektedir : 
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«Apartmana bitişik bulgur fabrikası yıkılmış, yerine tamamen yeni inşaat olmak üzere kapalı 
spor salonu inşa edilmiştir.» 

«Yurt haline getirilen apartmanla yıkılarak yerine yeniden kapalı spor salonu inşa edilen fal)-' 
rika arsası, yukarda arz olunduğu giibi... İmar ve tapu kayıtlarına intikal ettirilmiştir.» 

Ali Demirel, bu beyanlarla yeni inşa için yatırım indirimi talebetmekitedir. 
.Halbuki Ankara Belediye Başkanlığı Yapı ve Kontrol Müdürlüğü, hesap uzmanı Halil İbrahim 

Uzun'a vermiş olduğu 2 1.1. 1970 tarihli cevapta Ali Demirel'e ait yapı kullanma izin belgesinin 
ve inşaat ruhsatının olmadığını bildirmiştir. Ayrıca, Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü, yeni inşa
at olarak yaptırılan yurt binası ile kapalı spor salonuna ait dosyanın da bulunmadığını bildir
miştir. 

Görülüyor ki, Ali Demirel, yeni inşaatını ruhsat belgesi almadan yaptırmıştır. Yani Ali Demi
rci'm yatırım indirimine tabi tutulan binaları kaçak inşaattır. Bunu Belediye Yapı Kontrol Mü
dürlüğü resnüen teyidetnıektedir. 

Ali Demirel, yatırım indiriminden istifade etmek için yapmış olduğu binaları Devlet Plânlama 
Teşkilâtına yeni inşaat olarak bildirmiştir. Halbuki Maliye Bakanı Sait Naci Ergin bir suale ver
miş olduğu cevapta, inşaat ruhsatı olmıyan bu binaların yeni inşaat olmadığını, eski binaların res
tore edilmesinden meydana geldiğini beyan etmektedir. Sayın Maliye Balkanı bu beyanını da Ali 
Demirel'in beyanlarına dayandırmaktadır. Yani Ali Demirel, Devlet Plânlama Teşkilâtının huzu
runa çıkınca binaları yeni inşaat, Belediye ve Maliye Bakanının karşısına çıkınca binalar, eski in
şaat oluyor, üemeık ki, Ali Demirel, yatırım indiriminden faydalanmak için, bulgur ' fabrikasını 
yıkıp yerine spor salonu inşa ettiğini bildiriyor. İnşaat ruhsatı almamak, gerekli resim ve harç
ları ödem'emek için de, bulgur fabrikasını restore edip spor salonu haline soktuğunu bildiriyor. 

Yahya Demirel "in, oğlu illi Demirel'e uzun vale ile 'Vermiş loliduğ-u 2,5 imüyoaı lira : 

Hesap uzmanının 25 . 7 . 1970 tarih ve 328/347,8 sayılı yatırım indirimi istisnası hakkında 
vermiş olduğu «Vergi Tekniği İnceleme raporundan» öğrendiğimize göre : 

a) Ali Demirel'in 1969 yılı dönem başı bilançosunda ödenmemiş sermaye olarak 6 000 000 lira 
gösterilmektedir. Dönem sonunda ise ödenmemiş sermaye, 2,5 milyon lira noksanı ile 3,5 milyon 
lira olarak yer almıştır. Bundan anlaşılacağı veçhile Ali Demirel'in ödenmiş sermayesi bilançoda 
dönem içinde 2,5 milyon lira artış göstermiştir. 

b) Ayrıca bir kalemde ve bdr günde 10 400 588,88 Tl. tutarındaki banka kredisi kasaya gir
miştir. Bu miktar para iki bankadan (T. Ticaret Bankası ve T. C. Ziraat Bankası) kredi yoluyla 
alınmıştır. 

c) Kasaya 10,5 milyon liralık banka kredisi yoluyla paranın girmesi ve 2,5 milyon lira ayrıca 
sermayenin artmış olması, hesap uzmanının haklı olarak nazarı dikkatinden kaçmamıştır. Ali De
mirel'in 1968 ve 1969 dönemine ait servet beyannamelerini de vermediği görülmüştür. Hesap uz
manı .sermayede meydana gelen 2,5 milyon liralık artışın menşeini ve Ali Demirel'in servetinde hâ
sıl olan artışı incelemek maksadiyle Ali Demirel'i servet beyanına davet etmiştir. 

d) Ali Demirel, hesap uzmanlığının bu gayreti ile nihayet 1968, 1969 yıllarına ait servet bil
diriminde bulunmuştur. Tutanaklardan anlaşılacağı gibi, Ali Demirel'in hesap uzmanlığına getir
diği bu yıllara ait ilk servet bildiriminde 6 - 7 milyon liralık öz servet artışı yer almaktadır. He
sap uzmanlığı bu beyanları nazarı itibara almış olsa idi, Ali Demirel'in vergi matrahları daha da 
kabarmış olacaktı. Ali Demirel, 1969 yılı servet bildiriminin (VI) numaralı tablosunda Yahya 
Demirci'den 2,5 milyon lira borç aldığını bildirmiştir. Bu durum hesap uzmanının dikkatini çek
miştir. Hesap uzmanlığı 22 Mayıs 1970 tarih ve 328/36 - 35 sayılı mektupla, Yahya Demirel'den 
mezkûr 2,5 milyon lira ile birlikte varlığını sormuştur. Yahya Demirel hesap uzmanına aynen şu 
cevabı göndermiştir. 

22 . 5 . 1970 tarih ve 328/36 - 35 günlük mektubunuzu, Ankara'da olmam dolayısiyle 29.5.1970 
günü aldım. 
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Mektubunuzda sormuş olduğunuz hususları aşağıda cevaplandırıyorum. Şöyle ki: 
1. İsparta'nın Atabey Kazası, İslânıköy Nahiyesinde on dönümlük meyva bahçem vardır. 

'Bu bahçeden elde ettiğim elma ve armutların faturalarında yazılı miktarlarını oğlum Ali De-
mirel'e satmış bulunuyorum. Bunların dışında hanice her hangi bir satışım yoktur. Meyva ağaçlan
ılın sayısını bilmiyorum. Ağaçların yaşları en küçüğü on yaşındadır. 

2. 1925 yılından 1948 yılma kadar ticaretle ve ziraatle iştigal ettim. Bu müddet içinde altın 
ve para olarak biriktirmiş olduğum ikibuçuk milyon lirayı, sermaye yapması için oğlum, Ali 13e-
mirel'e uzun vadeli olarak borç. verdim. Ekseri Anadolu'lu vatandaşlar gibi ben de altın ve pa
ralarımı daima yanımda muhafaza etmişinijdir. 

3. 1948 yılından bu tarafa her hangi bir ticari işle uğraşmadım. Hububat ziraat! ile iştigalim 
ise, tamamen ailemiz ihtiyaçlarına inhisar etmektedir. Meyvacılığım da yukarda arz ettiğim veçhi
le oğlumun müessesesine verdiğim miktarlar dışında bir ticari vasıf taşımamaktadır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 30 Mayıs 1970 
Yalıya [Demirci 

(İmza) 

e) Yahya Denıirel'in cevabına göre halen İslâmköy'de on dönümlük meyva bahçesi vardır. 
Ağaçların yaşlarının en küçüğü on yaşındadır. Cevabın tarihi dikkate alınırsa Yahya Demirci, 
en küçük ağacını 1960 yılında dikmiştir. Yahya Demirci, en yaşlı ağaçlarının yaşını bildirmiyor. 
Diyelim ki, bunların yaşı da yirmi olsun; yahut otuz olsun. İşte böyle on dönümlük mıeyva bah
çesinden ve 1925 - 1948 yılları arasında yaptığı tioaret ve ziraatten Yahya Demirci, tanı ikibu
çuk milyon lira nakit para biriktirmiştir. Yani 1948 yılında Yahya Demirci'm, likit, ikibuçuk 
milyon lirası mevcuttur. Bu nakti Yahya Demirel, yirmi yıl süre ile evinde altın ve para olarak 
saklamış, 1968 yılında oğlu Ali Demirel'e, uzun vadeli olarak, sermaye yapması, için borç ver
miştir. 

.ıŞimcli burada der - demez her iz'an Ve is'af sahibinin kafasında birçok sorular belirmektedir. 
Yahya Denıirel'in oğlu olması hasebiyle beliren ıbu istifhamların asli muhataplarından haşheası da 
Süleyman Demirci'dir. 

•— Yalıya Demirci 1948 de mademki ikibuçuk milyon liranın sahibidir, neden oğlu Süleyman 
Dcmirel'i parasız yatılı olarak Afyon lisesinde okutmuştur'? 

— Acaba 1948 de Vehbi Koç'ta ikibuçuk milyon nakit mevcut mudur? Doların 1948 deki kam-
fbiyo kurunun 280 kuruş olduğu göz önüne alınırsa, demek ki, Sayın Yahya Dcmirel, bu tarihte 
takriben 890 bin liralık bir nakte sahiptir. 

— Acaba Anadolu'da Yahya Demirel gibi on dönümlük meyva bahçesine sahip kaç çiftçi 23 
yıl içerisinde ikibuçuk milyon liralık nakit biriktirebilmiştir? Kaldı ki, o yıllarda elmanın alım 
satım durumu cümlenin malûmudur. İkibuçuk milyon liranın 1948 ilâ 1968 yılları arasında İs
lâmköy'de saklanmış olması da bir başka calibi dikkat 'konudur. 

— Görülüyor ki, Yahya Demirel, 1948 tarihini sebepsiz olarak seçimemiştir. Zira Tünkiye'de Ge
lir Vergisi uygulaması 1949 yılında başlamıştır. 1949 yılından evvel, kazancın gelir vergisi be
yannameleriyle bildirilmesi bahis konusu değildir. 

— Aslında Ali Demirel, sebebini izahta güçlük çektiği sermaye artışını ve servet artışını bâzı 
formüllerle kamufle etmeye yeltenmiştir. 

f) Ali Demirel, Devlet Plânlama Teşkilâtına da babasından aklığı ikibuçuk milyon lirayı öz 
sermaye olarak bildirmiştir. Devlet Plânlama Teşkilâtı, malî analizlerle Ali Denıirel'in bu beyanını 
inceliyeeek yerde, her nedense bunu da yapmamıştır. Görülüyor ki, Ali Demirel, yatırım indiri
minden faydalanmak için işletme öz sermayesini yatırımlara yetecek miktarda göstermek ve du
rumu müsait kılmak için bu gibi yollara başvurmuştur. . 
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Yahya Demirel'in özel Yükseliş Kolejine sattığı elmalar : 

Komisyonun tutanaklarından anlaşılacağına göre vergi incelemelerinden ortaya çıkan bir diğer 
husus da şudur : 

1968 yılında iki ayrı fatura ile Yahya Demirci, oğlu Ali DemireFc 29 370 kilo elmayı toplam 
52 192 Tl. lık bedelle satmıştır. Elmaya ait faturalar 9 . 11 . 1968 tarihini taşımaktadırlar. Bu 
faturalar Özel Yükseliş Kolejinin defterlerine masraf olarak yazılmıştır. Gelir Vergisi Kanununa. 
göre bir müstahsilin veya çiftçinin Gelir Vergisine tabi olması için yıllık satışlarının 30 bin lirayı 
aşması lâzımdır. Yahya Demirel'in bir yıl içinde vermiş olduğu iki faturanın tutarı 52 192 Tl. sına 
bâMğ olduğuna göre, Yahya Demirel'in Gelir Vergisi beyannamesi vermesi gerekmektedir. Bu husus 
hesap uzmanı tarafından İsparta - Atabey Vergi Dairesinden sorulmuştur. Atabey Vergi Daire
sinden gelen cevapta Yahya Demirel'in Gelir Vergisi Beyannamesi vermediği öğrenilmiştir. Bu
rada üzerinde durulması icabeden iki husus vardır. Ya Yahya Demirel hesap uzmanına yazmış olduğu 
30 Mayıs 1970 tarihli mektupta belirttiği gibi 1948 yılından beri ticaretle iştigal etmemektedir. 
Ancak, oğlu Ali Demirel'in özel okulunun giderlerini şişirmek maksadiyle naylon fatura vermek
tedir. Yahut da ticaretle iştigal ettiği halde bunu, vergi beyannameleriyle bildirmenıektedir. Bu 
durum, hesap uzmanı tarafından 30 . 6 . 1970 tarih ve 341-2 sayılı bir raporla bildirmiştir. Bilâ-
hara hesap uzmanının bu raporu, hükmünü icra etmiş ve Yahya Demirci'de oğluna sattığı elmala
rın vergisini - cezasıyle - ödemek mecburiyetinde kalmıştır. 

Ali Demirel'in Hürriyet Gazetesine verdiği beyaınıaitın içyüzü : 

Ali Demirel'in 29 Mart 1970 tarihli Hürriyet Gazetesinde servet beyanı yayınlanmıştır. Ali 
Demirel'in Hürriyet Gazetesindeki beyanına göre : 

Ali Domirel, her yıl okul geliri olarak, 28 milyon lira öğrencilerden tahsil etmektedir. Ali De
mirel, adı geçen 28 milyon liranın 1/3 ünü peşin, bakiyesini ise iki veya üç taksitte, almaktadır. 
Öğrenci velilerinden almış olduğu bonoları bankalara kırdırmakta ve vâdesi gelmeden bonoları tah
sil etmektedir. Hesap uzmanı. Ali Demirel'in bu beyanını da tahkik etmiştir. Aid Demirel, Hür
riyet Gazetesine de hilafı hakikat beyanda bulunmuştur. Bu konuda hesap uzmanı, Komisyonda 
verdiği ifadede aynen şöyle demektedir : 

«Ben, 28 milyonluk bir yıllık tahsilat sözünü Hürriyet Gazetesinde okuyunca ister - istemez 
defterlerle karşılaştırma durumunda kaldım. Defterlerde 1968 - 1969 özel hesap döneminde Özel 
Yükseliş Anaokulu, İlkokul, Orta kısım Kolej, Lise kısım Kolej ve Yüksek kısım Özel Mühendis
lik (Yüksek' okulun birinci ikinci sınıfları o yıl açılmıştı.), hepsi birden 15 milyonluk bir gelirle 
karşılaşınca; 28 milyonla 15 milyon arasında büyük bir gelir farkı var. Bunu gördüm. Tabiî bu 
15 milyonun içerisinde öğreııcilire yapılan taşıma hizmetleri karşılığında alman paralar, iaşe be
delleri, yurt hizmeti, yurt ücretleri, bunlarda içinde, hepsi birden 15 ımilyonu geçmiyordu. Arada 
13 milyonluk bir fark görünce, ister - istemez incelemeleri daha da derinleştirme gereğini duy
dum.» 

Görülüyor ki, Ali Demirel, Hürriyet Gazetesine verdiği beyanatla kamu oyunu da yanıltmak ve 
kandırmak istemiştir. 

Ali Demirel'in hileli vergi suçu : 

Komisyon tutanaklarının tetkikinden anlaşılacağı veçhile Ali Demirel, hileli vergi suçu da işle
miştir. Halen hileli vergi suçu sebebiyle sanıyoruz ki, Ali Demirel bu sebeple, Ankara Ceza 
mahkemelerinin birinde yargılanmaktadır. Anayasanın 132 nci maddesi muvacehesinde hukuka ve 
Anayasaya olan saygımız sebebiyle, bu konuda, daha' fazla bir şey söylemek istemiyoruz. Şayet 
Süleyman Demirel, Yüce Divana sevk edilir ise şüphesiz, Yüce Divan karar verdiği takdirde, irti
batı sebebiyle, hileli vergi suçu dosyası ile Demirel dosyasının birleştirilmesi birçok gerçeklerin bu 
suretle gün ışığına çıkması mümkün olacaktır. 
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ÖZEL YÜKSEK OKULLAR HAKKINDA ANAYASA MAHKEMEiSİNİN KARARI 

1. Danıştay Dâva Daireleri Kurulunun; talepte bUhınımiası üzerime, Anayasa Mahkemesi, 
elsaJs 1909/3!], 'karar 19TT1/3" sayılı ve 12 . 11 . 1971 (tarihli Ikıaraın ile, 625 sayıHı Özıel Öğretini; 
Kıuraımiları Kanunumun 1, 13, 8 ve 48 nıci (maddesinin yülkselk öğrenim veren özıel okullarıa ilişkim 
hükümlerini iptali etmiştir. Anayasa Mahkemesinin 26 . 3 . 19*71 tarihli Reismî Gazetede yayın-
laiman 'bu kararıma göre : 

« ... Her hangi bir üniversitenin öğretim a.lanınıa ginmliş ibulunan konulanda özel k'işiill'erin 
yükselk öğretimi ıkuıruımu kUrimiaları, 120 nci maddenin konulmuş ereklerinin birisiyle çelişir 
ve 'bu haikıımldaın Anayasaya aykıını olur. Ayrıca, ileride üniversite öğrenimi alanına girecek 
olan bıir öğretimi konusundan özeli yüksek okul açılnualsı veya dalha önce açıllnıış böyle bir 
okulun sürdürülmieisii dahi o zaımiaım Anayasaya aykııra bir duruma girmiş olacaktır.» 

«... Ünivemitıelerin özekliği ilkesi benimse lirken güjdüle'n erek, üniversite öğretimi nite-
iiğ'inldelkıi yüksek öğretimi nesnel, bilimısel' ölçiüler dışundaki dtlkilerin, başka deyimHe siya1-
sal çefvreleıriın veya çeşitli çıkar veya düşünce küme'l erinin etkileri dnşımıdıa tutım'aktıaidır. 
özeli yüksek okul ztoınıdkı1 ollarafk (Anayasamın 21 nci maıddesiidiln 2 nıei fıkrası gereğince) 
Devletlin ıgözıetim1 ve denetimi altıınlda buluna caiktur. Bundan ba§lka özel yükiselk okullar 
belli iktisadî çevrelerin veya düşünce kütoc lerinin çukarilarıinıa uygun bir öğretime daha 
yatikın birer ortamldırılaır. Demekki, ünlilversito görevi yapan özel yükselk oikulllar, Ana
yasamın 120 nci maddesinde öngördüğü özeırk l'ilk ilkesinin konutaasiyle güdülen erelk ile 
'dahi çaltılşımiakltladırlar. 

İmdi, tan-tışiına konusu birindi raıadd'eninı özel yüksek ofoulliıara ilişiklin kuralı, Anayasamın 
120 inci m'addesine aylkırııl'ığı medenıilyile iptal edilmiştir.,», 

2. Anayasıa Mahkemıesi bu karanında1, iınsaragüicü ^açığımın özel yüksek okullarla kapa-
tılacıağı iddia ve .görüşünü de şu şekillide! redddtımişıtıir.. 

«Devletin üniversite'lerc, onlaran özerkli ği ıdolayıısıyıle, gerekli alanlar için, belli sa
yıda adaıın yetiştirime ödevi yükleyemiyeceğin e göne, üniversite görevi yapan özel1 yüksek 
okulları yasaklamakla toplumda çok çeşitli işler için çeşitli uzmanlara olan gereksinmeyi dahi karşılı-
yamamak durumunun yaratılacağı görüşü doğru değildir. Oüınkü bir kez) Devlet yaisalaır yaparak 
kuracağı üuiveırtsiteıl'erle anlaşıp1 kurduracağı yeıııi falküfljlelerile çeşitli akımlar için uzmanlar 
yetdış)ni!e(siniısa,ğlayalbiilllir.!» 

3. Anayaisıa Mahkemesi, özel yükselk okulla rı, Anayaısamıınl öngördüğü kalkıınmia plânına 
aykırı buümlaktadır. Hattâ öz'e'l yüıkisetk okulların, plândı IkaDkınımanın şart kıldığı vasıflı 
-adam yelt^iitüraneyi gereekleştireimdyeeeğini de bildirmieiktedir. Bu konuda nnezlkûr Anayasa 
Mahkemesi kararında 'aynen şJöyTe denilmek itedir i 

«ö. Anaya'sanın ,50ı nci mıaddeısinin kapışa duğı teınıel ilkle : 
Anayasamın 5iQ nci ımıaddesinde!ki kuralların dayanağı, halkın öğrenimi ve eğiltiırm ihtiyaçla -

rmı sağlamanın Devlet (için en başta gelen ödevlerden olduğu ilkesidir. Bu nıaıddede, hal
kın öğrenim ve eığitilm gereksinmelerinin/ karşılanmasının, nitelikçe koilülk işleri, yargı işlıeri 
gilbıi, Devletin en önemtli ödeMlerinden olduğu ilkesi henimisemlmiş1 ve kesinlikle açıklanmış
tır. Demek ki, öğnefnıkn ve eğitim yolluyle halkı yetiştirme, Devletin yerine getireceği en 
önemli' toaımu hizimıeltlerindendir. Ger'çektıen Anayasamın (Başlangıç) k u r a l arından amlaşıl-
duğı gibi Türk Tfopluimuınu uygar uluslar ailesinin ıeşit haklara Sahip şerefli bir ülyesi ıdu-
fini'muna getirmek Hçin insan yetişltirmenin en öneımli bir Devlet işi sayılması olağandır. 
Plâna bağılı toplkıımlsal, iktisadi vıe kültüreli kalkınimannın ilk kioşulu da, niitelifkli adiaimı yetiş-
tinmeiktiir. Bu itee ancak öğretim1 ve eğitimle ge nçjekleşiebiilir. Demefeki, Amayasanm 50 nei 
maddelsi Ikunalimııu Anayalsanrn kallkiınımıaya ilişkin 41 ve 129 ncu mıaddeleri ile ide ısıkı sıkıya 
bağlantıısı vardir. Dikkat1 edîili'nse Anaıyasıanını öngöndüğü Devli et ödevlerimden hiçlbiri için kul-
lamilmış; olimıyaıı (Ddvletin başlta geilcm öıdevierindendir) ^ödleıri, bu ödev için Anayasalda 
yor aimııştjır, Öğretim vô  eğitim Devletin en önlemli ödevleriniden sayılıinca bu feonudia- Devlete yaır-
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dıınıcı olarak özel kesilince açılacak ve işletilecelk knirumların' kazanç ainnacı gülden kurum
lar almaması zorunlu olarak ortaya çıkar; Devletin başta gelen ve salt -iktisadî artan dışın
da1 bulunan bir ödevi için yai'dıımcı oknalk üzere açılacak ve işleitileeeik bir kuruımun zarar-
danı koninina<k düşüncesinle yetinmeyip 'kazanç aımaeı* gültimdsi, sosyal1 Devl'e'ti üllfkesıi ile bağ-
daştırılamıaz ve böyle bir duruma izin veren, hiçbir kural, Anayaısıamızda yer almış değil
dir. Gerçekten Salt iktisadî nitelikte oflımıyan :kaımıuı işlerinin Devletçe1 ve Devlet kaynak-
İtaıriiyle vö ikaza n-ç amacı güdü'l'mıeksizin görülmesi, Anayasanın (teımel ilkelerindendir.» 

4„ Ayrıca Anayasa Mahkemesi tkamomda1 şu hususlara da yer vermektedir : 
«... Gerçekten kazanç aımaeı güden gerçek ikisi! erin ya da (.kazalmç ereğine yönelımiiş ti

caret ortaklıtMan gibi) tJüzel Ikişiîil'e-rin özel öğreJtim ve ©gitim kurumları acımaları, Devletin: 
•başta1 gelen ödevlerimden bulunan bir temel ödevin kazan'ç amacı güden gerçek veya tüzel 
kişilerce yerine getirilmemesi gereği karşısında, Amayaisıaya aykırı bııluonıalktaılıır.» 

«Şu >da unutulmamalıdır ki, Devlettin baş ita gelem ödevimin, kazanç ereği güden özel 
kurukiişlaırca yerine getirilmesi; öğretıiım ve eğitimin temel hedefinden saptırılması gitgide. 
SöysüzilaşttırıLmaLsı sakıncasını doğurur ve böylelikle eğitim ve öğretim yoluyle hem bilgili, hem 
oütelikOi yurttaşlar yetiştirilmesine yönelen anayasal erekten iyice uzalklaşılmış ölür.» 

15. özel yüksek okullar Anayasaya aykırıdırlar. Bu sebeple de antik kapatılmışlardır. İkinci 
Beş Yıl hık Kalkınma Plânı, Anayasaya aykırı olarak özel yüksek okulları teşvik edemez. Zaten 
teşfvik de etmemiştir. Yürürlükteki mevzuata göre, kalkınma plânlan hukukî nitelik bakımından 
«kanun» değildir. Bir «karar.» dır. Yasama organının kararıdır. Anayasanın 8 ne i maddesinin 
2 nci fıkrasına göre, Anayasa bükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamları
nı ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Bu bakımdan, yasama organından karar olarak 
çıkan ve idarece uygulanan kalkınma plânlarının Anayasaya aykırı olması mümkün değildir. Ana
yasalım sarih hükümleri ve bu Anayasa Mahkemesinin kararı karşısında, İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının özel okulları teşivik ettiği ileri sürülemez ve hattâ düşünülemez. Görülüyor ki, Ali 
Demirel'in özel yüksek okuluna yatıran indirimi uytgulanması, yani verfgi bağışında bulunulması 
Devletin bu suretle zarara sokulması Anayasaya da, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına da, aykı
rıdır. Anayasa Mahkemesinin izah ettiğimiz mezkûr karariyle bu husus kesin olarak hükme bağ
lanmıştır. 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTININ DEVLET IIİYEtRAKŞMNDEKİ YERİ VE BAŞBA
KANLA I İ L Î Ş H M 

ı3'0 Eylül 1960 kabul tarihi, 5 Ekim 1960 Resmî Ga'zetede yayım tarihli ve 9(1 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi aynen şöyledir : 

«'Başbakanlığa bağlı bir J DPT kurulmuştur. Başbakan bu teşkilâtın yönetimi ile ilgili yetkile
rini Başbakan Yardımcısı vasıtasiyle kullanır.» 

Yukarıya aldığimıız DPT Kuruluş Kanununun (i nci maddesinin sarih hükmüne göne Başbakan 
DPT nı yönetmekle, yani idare etmekle yetkili kılınmıştır. Ancak bu yetkilerini, varsa Başbakan 
Yardımcısı vasıtasiyle kullanacaktır. 

iSüleyman Demirel Başbakanlığa geldikten sonra Başbakan Yardımıcılığını kaldırmıştır. DPT 
nın yönetimini büyük bir kıskançlıkla bizzat kendi üzerine almış ve Başbakanlıktan uzaklaştırılın-
caya kadar bu yetkiyi bizzat kullanmıştır. Demirel'in Başbakanlığı esnasında, DPT nın yönetimi, 
hidbir Devlet Bakamına bırakılmamıştır. Başbakan bilfiil DPT nın baışı ve yöneticisi olmuştur. 
Hattâ uzun süre bu teşkilâta müsteşar dabi asaleten- tâyin edilmemiş, müsteşarlık vekâleten de
vam ettirilmiştir. 

Anayasamızın 105 nci maddesine göre, Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanıdır. Başbakan, 
aynı zamanda Başbakanlık Kuruluşunun ve bu kuruluşa özel kanunlarla bağlı kuruluşların da 
başı ve bütün bu kuruluş bütçelerinin uygulayıcısı, icracısı ve hattâ ita âmiridir. Başbakan, bu se-
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beple aynı zamanda bir icra bakanıdır. Binaenaleyh yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakile
rin eylem ve işlemlerinden ayrıca (tıpkı bir bakan gibi) sorumludur. 

Teşivik ve Uygulama Dairesi, yatırım indirimi konularında da 'belge veren DPT na bağlı bir 
dairedir. Nitekim bu dairenin ilk kuruluşunda çıkarılan (lı5 Eylül İJ3!6'7 tarihli Resmî Gazetede ya
yımlanan) Başbakanlık genelgesinde, «;2'8 Temmuz 1067 tarihli ve H33 sayılı- Kanunun 4 ncü mad
desiyle (yatırımları ve ihracatı geliştirme ve teşvik bürosu) Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş
tur.» denilmektedir. 

Ali Demirel'in özel okuluua yatırını indirimi belgesi veren kuruluş, hukuken, kanunen ve fiilen' 
Süleyman Demirel'e bağlı olan bir kuruluştur. Ali Demirel'e verilen yatırım indirimi belgesi ve bu 
suretle İkinci Plâna aykırı olarak yapılan verigi bağışı ile Süleyman Demirel arasında kanuni ve 
fiilî illiyet rabıtası ortadadır. 

©ayan Nazmiye DemirePin beyanları : 

«Kardeşlerinin haksız servet iktisabetnıeleriııden, birden bire Türkiye''n(in en varlıklı kimseleri 
haine gelmelerinden Süleyman Demireıl'e ne? Bunda Süleyman Demirel'in ne günâhı var?» gibi 
sözleri ve görüşleri, en kesin olarak tekzilb<?deıı, yalaıılıyan, Süleyman Demirel'in eşi Sayın Naz
miye Demirel'dir. Bakınız, 27 Kasım 1969 tarihli Hayat Dergisinde, muhabir Rikkat Köknar'la yap
tığı miülâkatta Bayan Nazmiye Demirel ne diyor ? 

- «Bu apartmanı kirayla mı tuttunuz? Diye siordum, 
«Hayır, deldi. Öteki gibi bu da bMnıdir. Yani ailelerimizin. 
«Ailelerimizin» deyince, anlıyama'mıştı'm: Kendi ailesinin mi, eşinin'ailesinin mi? 
Hem kocamın, hem benıiim; ikimizin d e mıenstıb olduğumuz ailelerin., diye karşılık verdi. Bizde 

ayrı gayn yoktur. Babamla Kayınpederim kardeş çocukları 'olurlar. Kayınvalidemle, Babam da 
akrabadırlar. Kayınvalidem «Abla» derdi Babaanneme. Evlenmeler de hep aralarında olmuş: Kız-
kardoşim, Başbakanın dayısının oğlunun hanimi olur. Hepimiz geniş bir aileyiz. Vaktiyle aile bağ
ıları çok güzel kurulmjuş. Her hangi bir ayrılık, bahis konusu değildir aramızda. Para, mal herke
sindir. 

Paranın da, malın da helkesin olmasını kendi hesabıma katiyen kabul edemiyeeeğirai ve bunun 
taibiat kanununa bil© aykırı bulunduğunu söyledim: , 

İnsan her şeyini başkalaıiyle paylaşmaya razı olamaz. «Şu da yalnız benimdir.» demek ihtiya
cını! duyar. 

•Mayıs'ta gül zamanı sizi davet edeceğim Ispanta'ya. Yerinde, bunun, böyl'e olduğunu görecek
siniz.. dedi.» 

Eski Başbakan Süleyman Demlrel'le kandeşleri arasında bir türlü iıltibaıt kuram^y amil ara, kar
deşlerinin yolsuzlukları ve haksız servet iktisabı ile Süleyman Demirel arasında illiyet rabıtası 
bulamıyanlara Sayın Nazmiye Demirel'in bu söz'terini ithaf etmek gerekir. 

Bayan Nazmiye Demivel fiilî ve hukukî illiyet rabıtasını açıkça beyan etmektedir. Başka delil 
'aramaya lüzum var ımı? 

Kaldı ki, «Orma» hakkımdaki kısımda da açıkça, delilleriyle tesbit eıttiğimiiz veçhile Sayın 
Nazimiye Demirel, Terakki Kolektif Şirketinin kanumii ve fiilî ortağıdır. Terakki Kolektif Şirketi, 
Demıilrel'lerin aile şirketidir. Süleyman Demirel'in eşi Sayın Nazmiye Demirel dâhil bütün Demirel 
ailesi, bu şirkeltte toplanmışlardır. Bu şirket ise Ormanın, Ali ve Şevket Demıirel kardeşlerin başın
da ve içinde bulundukları bütün ticari iş, işletme ve şirketlerin ortağıdır. Demirci'ler içerisinde bu 
hususu açıkça ve samimiyetle itiraf eden Sayın Nazmiye Demirel olmuştur. 

Diğer memurların Idurumu : 

Gerek Orma ve gerekse Özel Yükseliş Koleji 'hakkındaki soruşturma ortaya koymaktadır ki, 
Şevket ve Ali Demirel, karidesleri Süleyman Demirel'in Başbakanlık sıfat, yettki ve nüfuzundan 
faydalanarak büyük servet iktisabötmişlendir. Demirci kardeşler, servetlerine Süleyman Demi-
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rel'in Başbakanlığı zamanında kavuşmuşlardır. Türkiye'de hiçbir kimse Süleyman Demirel'm Baş
bakanlığı.sırasında kardeşleri kadar maddî varlık eMe edememiştir. 

ÖEMAya açılan uısuMiz büyük kredi konusunda, Özel Yıüfeaelıiş Kolejine yapılan yatanı 
indiriminde Süleyman DemâreFden başka, her ne sebeple olursa olsun, ügJili bâzı resmî âmir ve me
murların da suçları vardır. Bu sebeple Süleyman Demirel'le tarlikte bu şahıslarında yargılanmaları 
gerekmektedir. Şevket ve Ali Demirel'in nasıl feayırıldığı, usulsüz muameleler n^ ı l formüBer 
•bulunduğu, örtibas etme gayretlerine rağmen, belgelerle, ifadelerle, sabitlerin yüzleştirilme^yle or
taya çıkmıştır. 

. . . NETİGE 

EsM Başbakan Sıüleyman Demire! Başbakanlık görev, yetki ve nüfuzunu suiistimal ederek kar
deşlerine haksız menfaat sağlamıştır. Süleyman Demirel'in Anayasanın 90 nci ve T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 19 ve 21 nci maddeleri gereğinee muhakeme edMme% üzere Yüce Di
vana sevkedilmesd gerekir. Bu yolda karar alınması ve Süleyman Demirel'in T. C. K. nun 240 ncı 
maddesi gereğince vazifeyi suiistimal suçu ile cezalandırılmasının talebiyle T. B. M. M. nin hu
zuruna gelinmesi icabederfeen, KJoraıisyonun A. P. li üyelerinin malûm oylariyle aksine karar alın
masına muhalifim. 

24 . 4 . 1972 
D P . 

Büze Milletvekili 
Hasan Basri Albayraık 
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T. B. M. M. 
Ankara 

. v....-. Üyesi bulunduğum 9/16 Numaralı Soruşturma Komisyonunca eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında alman karara karşı muhalefet ve iştirak gerekçemi, ilişikte takdim ediyorum. 

-Saygılar sunarım. 
~ • • 2 4 • 4 • İ9^2 

. Artvin Senatörü 
Fehmi Alpaslan 

Komisyon Üyesi Artvin Senatörü Fehmi Alpaslan'ın vardığı karar 

Komisyonumuz çoğunluğunun, ORMA ya. Avrupa Yatırım Bankasından sağlanan krediden 
X 20Q 000 dolar verilmesi işinde, eski Başbakan Demirel'in Yüce Divana şevkini gerektirir bir du
rum olmadığına dair kararına muhalefetimi de, Yükseliş özel Yüksek Okulunun yatırım indiri
minden faydalanması ile ilgili işlemde sorumluluğu bulunmadığına dair kararına iştiraki Özetle 
arz ediyorum. . . . . 

' 1 . Terakki Kolektif Şirketinin başlatıp, bu şirketin büyük hissesine sahiboldağu ORMA ta
rafından, "Türkiye Sınai Kalkınma Bankası vasıtasıyle Avrupa Yatarım Bankasından 1.200 ıQ0ö do
lar kredi alınması işi, başından itibaren, objektif ölçülerin ötesinde, Devlet eliyle kişilerin zengin 
edilmesine örnek teşkil eden.haksızlık ye hilelerle dolu imtiyazlı bir işlemdir. 

.*.•' Bu husustaki deliller, sonuç olarak kararlarında birleştiğimiz Komisyonumuz Üyesi Sayın Ata-
• lay; ve arkadaşları tarafından, hattâ gereğinden çok, tahlil ve münakaşa edilerek gerekçekndiril-

miştir. O sebeple, temelde bir ve beraber bulunduğum o gerekçeleri tekrarlamaları zait addederim. 
Yalnız, şu kadarını açıklığa kavuşturmakta fayda görürüm. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 81 e 1 nci «k) 
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Avrupa Yatırım Bankasından sağlanan kredi, T. S. K: Bankası Vasitasiyle doğrudan ORMA ya 
verilmiş ise de, anlaşmaya göre, bu kredi miktarını işine alan tüm kredi, T. C. Hükümetinin taah
hüt ve kefaletinde olup, böylesine bir sorumluluk yüklenmiş olmanın tabiî neticesi olarak fayda
landırma yetkisi de şüphesiz Hükümettedir. 

r...:; T. S, K, Bankasının vasıta kılınması, krediyi veren Devlet ve müesseselerin şartı olmayıp, kre-
vdiFİin;' İşletilmesindeHükümetin tercihinden ileri gelmektedir. 

IC?.0di;.;.aI^n^a,;teşeîîbüsü^.;.:teşpit. edilmiş ilkelerden faydalanılabilecek bir safha ve vasatta vuku-
bulmuş olmayıp, aksine, teşebbüsü amacına ulaştırmak için plân ve programa zorlayıcı nitelikte 
ilkeler konulmuştur. 

Devlet Orman İdaresinin elinde 18 tane kereste fabrikası vardıı ve 1 tanesi de İsparta'nın Eğ
ridir ilgesitıdedir. Bu fabrikalardan her birinin entegre hale getirilmesi, millî servetin değerlen-

„ •dirilmesi ve kamuya fayda sağlama bakımından lüzumludur. 
Devlet Orman Idaresij imkânsızlık yüzünden bunlardan yalnız Bolu'daki fabrika ile Ayancık'-

r ;takinin tevsi ve entegre hale getirilmesini ele alabilmiş ve dışardan getirilmesi icabeden makina ve 
^malzemeleri teminde çekilen zorluklar yüzünden, bu fabrikalar da tasarlanan süratle inşa ve ik
mal olunamamış ve, olunamamaktadır. 

Dışardan sağlanan kredilerin öncelikle kamu kuruluşlarına kullanılması gerekli ve prensibe 
bağlanmış iken, Türkiye'nin kesif orman bölgelerindeki kamu kuruluşlarının yüzüstü bırakılması 
pahasına, Isparta'daki bir özel fabrikaya kucak açılması, akıl ve vicdanlarda yer bulacak bir iza
ha bağlanamaz ve bağlanamamıştır da. 

T. C Hükümetine tanıman bir imkânım, imtiyazlı bir kadroya verilmesinde, minareye kılıf 
hazırlamak kabilinden, programlar üzerinde oynanması, herkesten evvel hakkım taallûk ettiği 
kamu oyunda reaksiyonunu bulmuştur. 

Eski Başbakan Demire!, cezaların şahsiliği ve iddianın ispatı prensiplerini öne sürerek işlemı-
deki yolsuzluğun kendisi ile'••irtibatının ispatlanması gereğini savunmuştur. 

Başbakan seviyesindeki bir zatın, dolayısiyle kendisinin de içinde bulunduğu bir aile toplulu
ğu hesabına, böylesinie bir imkân sağlanması için yazılı veya şifahi emir vermesini' düşünmek ve 
şifahen görüşmüş olacağı l kişinin bunu söylemesini beklemek gibi bir delil aramak, 'akla hiltıabet-
mez. 

Önemli olan, bu tarz marifetlerin işlenmemesi için plân ve programlarda tedbir getirmek ve 
daha önemlisi de bu tarz tezgâhlamaları temin edecek elemanları uzakta tutmaktır. Halbuki, te
zahür ve tecelli tamamlyle tersimedir. 

özellikle daha 1967 lerdıe em yakınları tarafından ikaz edilmiş olan bir Başbakanım!, sağır sul
tanın duyduğu, şayialar kargasında ve meselenin basına intikal etmiş olmasına rağmen, «Kendi 
kendimi mi tahkik edecektim» bahanesiyle, mevzuu, herkesi tatmin edecek bir heyet marifetiyle 
tankik ettirto 

Yakım târihte çok acı bir tecrübe geçirmiş olan bir mıeımleketin Başbakanının, az gelişmiş ül
kelerde. - tahrik unsurumun rolü olmakla ber'aber- bukranlar yaratıp rejimi tehlikeye düşüren, 
Devlet eliyle kişi zemginTıeştirilmıesi gibi hMiselerin vukuu ve şüyuunun ağırlığımı hiçe sayar gö
rünmesi, kendine güven veya yetersizlikle izıah edilemez. 

Türkiyemizin, kendinitrl siyasî kaderi dâhil, siyasal hayatındaki zorunlu müdahalenin önemli 
letfeeni olan böylesine? çıkarcılık ve kayırmada, umursamazlık gösteriljm'esi, irtibatsızlık ve iHiyet< 

' sMiğin-uzağımda;, kalır Ve iddialara h'ak verdirir. • 

Devletin kuruluşundan itibaren, Türk siyasi hayatının muhtaçolduğu dürüst idare özlemi ve 
aksine^ davrananların müstahak olduğu müeyyide, delilleri takdirde tam hakka sahip yücıe hâ-

-kiımlerdem kurulu Yüce Divandaki yargılama ile neticeye bağlanmazsa, memleketin v>e rejimim ra
hat yüzü görmesi mümkün olmaz. ' . " . ' ' 
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Bir -'masuramın, mahkemeye şevkinin ağırlığını vicdanımda hisseden bir insan olarak, bu marifet
li kredi işinde, eski Başbakanın masum olduğuna biraz in'amabilseyditaı, Mm ne derse 'desin, Ko
misyondaki Adalet Partili arkadaşlarımla birlikte hareket ederdim. Eakat ne yazı/k kiy Birader
ler marifetinde, sanık Başbakanın, sıfatından1 aldığı güç ile .rolünün olduğu ve bu. rolün de bile
rek yürütüldüğü kanaat ve inancıma varmış bulunuyorum. 

Millet ve memleketimi her kim olursa olsun, kişilerden daha çok sevdiğim, Devlet imkânları-
nıoa kişi kayırmak için kullanılmasının millet hayatına, getireceği feci ..alkâbetleri bilerek,, öm-
rumee bunun karşısında bulunduğum için, eski Başbakan Süleyman Demirel 'in, görevini kötüye, fcul-
l'anmıa suçundan T. C. K. nun 240 ncı maddesi gereğince cezalandırılması için Yüce Divana şevkini, 
T. B. M. Meclisi Yüce Genel Kuruluna saygı ile tavsiye ediyorum. 

. 2. Yüksöliş özel Yüksek Okulunun yatırım indirimlinden faydalanma konusuna gelince; Ana
yasa Mahkemesi, Özel Yüksek Okullar Kanununu iptal etmiş ve bu okullar akademiler bünye
sinde Devlet malı olmuş ise de, özel yüksek okulların, bir dönlem hayati Önemdeki ihtiyaca cevap 
verdiğine ve Devletin başını dertten kurtardığına inanınım. Son aldığı şekil ile de, Devletin 
hazır müesseselere sahibolması bakımından da faydasını kabul insafın icabıdır. 

C. Sen'atosu Başkanlığına Güven Partisi Grupu adına takdim etmiş olduğumuz önerge üzerine 
Senato Araştırma Komisyonu kurularak bu Komisyonca .22 özel yüksek okulda yapılmış bulu
nan araştırma sonunda tanzim edilen raporda; sözü edilen Yükseliş Özeli Yüksek Okulumun vas
fında görülen iki okuldan biri olduğu belirtilmiş idi. 

Özel yüksek okullara yatırım indiriminden faydalanma• hak. ve' imkâna, çok daha evvel uygu
lanmış olup, iş gücü açığı olan bölümler için bu irdkânın plân ve programlarla verilmiş olması
nı yerinde görürüm. 

Bu itibarla, sorumluluğu gerektirir bir işlemin cereyan etmediğime inıandığım bu konuda, eski 
Başbakan Sayın Demirerin sorumsuzluğuna karar verilmesi lüzumunu, T. B. M. Meclisi Yüce 
Genel Kurulunun bilgi ve takdirlerine saygı ile arz ederim. 

Artvin 'Senatörü 
Fehmi Alpaslan 

Not : Yüce T. B. M. M. Başkanlığına ve Sayın Komisyon Başkanlığına takdim edilmiştir. 
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BAPOK E k : 1 
T. C. 

Anlcara 
Ondördüncü Noteri 

Sayî:3506 
•>:;-J.:-S::: : MUKAVELENAME 

7 , I ep i ı ^ (Mesut Şener, Şevket Demh-el, Ali Demirel ve or
takları) unvanlı şirket ortaklanndan Yılmaz Şener ılıle aynı şirket ortağı iken vefat eden Mesut 
Şener vârisleri arasmda, Yılmaz Şener'in mirasçı bulunduğu haklara da şamil olarak aşağıdaki 
esaslar dairesinde bir anlaşma akdedilmiştir. 

Bu mukavelede Mesut Şener veresesine kısaca (verese). .Terakki Koiektîdf Şirketini münferiden. 
temsile mezun.Ali Demiilrel'e de (Şirket) diye ifade edilmiştir. 

1-. -1. Verese, Mesut Şener'in yukarda mezkûr Şirketteki sermaye payını 120 000 (Yüzyirmi bin) 
lira bedeL mukabilinde şürekâdan Yılmaz Şener'e devretmiştir. Verese badema Şirkete karşı bu sı
fatla hiçbir talepte bulunmamayı kabul eder. Bu hüküm, sermaye payı dışındaki müterakim temet
tü ve saiiır haklara da jşamildir. 

2/ Yılmaz Şener, vereseden devraldığı sermaye payım birikmiş ve birikecek temettüyü verese 
âdına muhafaza eder. Bunlar üzerinde, vereseye dâhil olanlar (Yılmaz Şener dâhil) müsavi hakka 
sahiptirler. 

3. Yılmaz Şener'in Terakki Kolektif Şirketi ıdeki hissesi % 34 (yüzde otuzdört) olup bunun 
% 12 si (yüzde onunki) vereseye aidolacaktır. Veresenin bu hakkının idamesi, Şirketteki bugünkü 
payını ve Şirketteki müstakbel sermaye nispetini 'muhafazasına bağlıdır. Aksi halde, nispet kendi 
aralarında ayrıca tanzim edilecektir. 

4. Vereseye dâhil olanlara düşen temettülerin vergililerini Yılmaz Şener (Verese adına) aidoldu-
ğu dairesine ödiyecektir. 

5. Bu mukavele 31 . 12 . 1965 gününden bağlıyarak unvanı yukarıda yazılı Şirk öt anasözleş-
mesinin yürürlükte bulunduğu sürece mer'i ve muteberdir. 

Adres : Ankara'da Kavaklıdere Buğday Sokak. 10/1. 

Mesut Şener Veresesi 

Başkanvekili 
Kübra Şener Nazmiye Demirel Fatma Güneş Yılmaz Şener 

İmza tmza İmza İmza 

Ali Şener Ankara'da Kızılay Fevzi Çakmak Sokak 29/1 ve 
İmza İsparta Mimar Sinan Cad. 117 de Terakki Kol. Şti. 

Mesut. Şener, Şevket Demirel, Ali Demirel ve 
Ortakları 

İmza 

İş/bu mukavelename altındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri dairece tanınmış marufum bulunan 
Mesut Şener veresesi, Külbra Şener, Nazmiye Demirel, Fatma Güneş, Yılmaz Şener, Ali Şener ve Te
rakki Kolieıktif Şirketft - Mesut Şener - Şevket Denire!, Ali Demirel ve Ortaklan unvanlı Şirket adı
na Ali Demirel'e aidolup mahallînde vaz'eylediklerini tasdik ederim. 

Bin dokuz yüz altmışaltı yılı Mart aymm yirmiheşinci Cuma günüdür. 
25 . 3 . 1966 

Kayıtlara uygundur. 30 . 7 . 1970 Arîkara 14 ncü Noteri 
İsparta Ticaret Sicili Memuru S. Halis Tokdemir 

Eesmî Mühür İmza 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 81 e 1 nci ek) 
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RAPOR E k : 2 

1 .1 .1967 

İBRANAME 

Terakki Kol. Şti. nin ortağı Babam. Mesut Ş ^ner'in 1965 yılında ölümü sonucu bu Şirketteki 
veraset haklarımı Bay Yılmaz Şener'e devretmiş idim. Bu devrin karşılığı Yılmaz Şener'den (An
kara 14 ıncü Noterliğince yapmış olduğum 3506 No. lu 25 Mart 1966 tarihli) mukavelenamenin 3 ncü 
maddesinde belirtilen haklarımın 1 . 1 . 1967 tarihinden itibaren muhafaza imkânımın kalmadığı 
için Yılmaz Şener'den hakkımın karşılığı olan payımı nakit olarak aldığım için bundan böyle Te
rakki Kol. Şti. nde Yılmaz Şener'in üzerinde olan % 12 vârisler hissesinden hiçbir alacağım kalma
dığını beyan ederim. 

1 .1 .1967 

Nazmiye Deanirel 
(İmza) 

Aslı gibidir. 
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RAPOR EKİ : 3 

T. C. 
İsparta 11 Defterdarlığı 

Vergi Dairesi Müdürlüğü Kamı : Yılmaz Şener îîk. 
Hesap §. Şefliği Yılmaz Şener 

Sayı : 10-567-1157 Terakki Kolektif Şirketi 
Mimar Sinan Cad. No. 26 

İsparta 

1967, 1968, 1969, 1970, 1971 yıllarında tarafınızdan ödemiş olduğumuz öeliır Vergisi, tasarruf 
bonosu ve pişmanllıık cezasına <ait miktarlar makbuz tarih numaraları aşağıya çıkarılmıştır. 

6 . 3 . 1972 tarihli dilekçenize cevaben tebliğ olunur. 
Sait Özel 

Vergi Dairesi Müdürü 
(Resmî mühür ve imza) 

Yılı 

1967 
» 
>i 
» 

1968 
» 
» 
» 

1969 
» 
» 
» 

1970 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»i 

1971 
» 
» 
» 

1967 ye ait 
» 

Hisse 
mıisbeti 

% 34 

% 34 

% 36 

!% 36 

% 36 

Vergi 
ımiktaraı 

15 056.00 
13 385.00 
13 300.00 

8 815.00 
8 313.00 
8 313.00 

9 844.00 
0 843.00 
9 843.00 

21 727.00 
21 727.00 
21 726.00 

16 592.00 
17 089.00 
16 094.00 

10 568.00 
10 568.00 
10 568.00 

27 5,23.00 

T. Bono 

3 440.00 

2 440.00 

2 590.00 

4 700.00 

2 710.00 

2 850.00 

1 520.00 

Pişmanlık; 
cezası 

Aslı gibidir. 

* * ^ » f c ı • • 

772.08 

Tarih 

31 . 3 . 1967 
31 . 7 . 1967 
30 .11. 1967 
31ı . 3 . 1967 
1 . 4 . 1968 
31 . 7 . 1968 
27 .11. 1968 
1 . 4 . 1968 
31 . 3 . 1969 
28 . 7 . 1969 
28 .11 .1969 
31 . 3 . 1969 
31 . 3 . 1970 
30 . 7 . 1970 
30 .11. 1970 
31 . 3 . 1970 
8.5. 1970 
30 . 7 . 1970 
30 .11. 1970 
8.5. 1970 
8.5. 1970 
14 . 4 . 1971 
28 . 7 . 1971 
29 .11. 1971 
14 . 4 . 1971 
14 . 1 . 1971 
14 . 1 . 1971 

No. su 

237264 
240851 
111877 
106406 
221449 
226354 
229535 
221448 
544656 
901162 
9104989 
544655 
911405 
707773 
712012 
911406 
704312 
707773 
712012 
704313 
704312 
250759 
256819 
183279 
250760 
713612 
713613 
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