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Sayfa. 

I. — Geçen tutanak özeti 3 

II. — Gelen kâğıtlar 3:5 

m . — Yoklama 5 

XV. — Başkanlığın genel karala sunuşları 5 
1. — Henüz görev taksimi yapmamış bulu

nan Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının çalış
ma sürelerinin 30far gün uzatılmasına dair Baş
kanlık önerisi. (9/37, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 
9/43) (4/59) 5:6 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Cemalettin Inkaya ile Bursa Milletvekili Cemal 
Külahlı'nm, takibettiği yanlış enerji politikası 
yüzünden Devleti büyük zarara uğrattığı ve bu 
eyleminin T. C. Kanununun 240 nci Madde-'" 
süne uyduğu iddiasıyle Enerji ve Tabii Kaynak
lar esiki Bakanı İhsan Topaloğlu hakkında ku
rulmuş bulunan Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun görev süresinin 30 gün daha uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (9/3Cç 
3/146) 6 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Altmış-
yedaoğlu'nun 9/30 dosya numaralı Soruşturma 

Sayfa 
Hazırlık Komisyonundan istifa ettiğine dair 
önergesi (4/58) 6 

4. — 27 . 3 . 1975 tarihli 7 nci Birleşimde 
yapılan kapalı oturum tutanaklarının yayımlan
masına ilişkin Danışma Kurulu önerisi. (1) 6:8 

5. — istanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 
11 arkadaşının, gizli kalması gereken, Millî 
istihbarat Teşkilâtı raporunu kendi partisine 
mensup bir milletvekiline verdiği ve bu eylemi
nin T. C. Kanununun 229 ncu maddesine uy
duğu iddiasıyle, Anayasanın 90 nci, T. B. M. 
M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/49) 8:9 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fethi Çelikbaş'ın, özel teşebbüse ait bir ha
ber ajansı ile yapılan mukavelede görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 

(1) 27 . 3 . 7975 tarihli 7 nci Birleşimin 2 nci 
oturumuna ait kapalı oturum tutanakları, bu Bir
leşim tutanağına ilişiktir. 
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Sayfa 
24Q ncı maddesine uyduğa iddiasıyle, Anayasa
nın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Turizm 
ve Tanıtma eski Bakanı Orhan Birgit hakkında 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/5Q) 9:10 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özertn^ haşhaş ekimi ile ilgili asılsız 
boyanlarıyle halka z»ırar verdiği ve bu eyleminin 
T. C. Kanununun 230 ve 311 nci maddelerine 
uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. 
M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca Başbakan Süleyman Demirel ile 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmet
tin Erbakan hakkında bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/51) 10:11 

8. — Diyarbakır Milletvekili Kecai îskender-
oğlu'nun, Diyarbakır ilçelerinde meydana gelen 
depremde görevlerini ihmal ettikleri ve bu ey
lemlerinin T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu 'iddiasıyle Anayasanın 90 
ncı, T. B. M. M. Birleşik toplantısı içtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan Süley
man Demirel, içişleri Bakam Oğuzhan As'iltürk 
ve imar ve İskân Bakanı Nurettin Ok hakkın
da bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/52) 11:12 

9. — Balıkesir Milletvekili Sadulîah Usurni'-
nin, Devlet kadrolarında yaptığı haksız tasarruf
larla Devlet gücünü kendi partisi çıkarları yö
nünde kullanmak suretiyle Anayasa ve demok
ratik kuralları çiğnediği ve bu eyleminin T. C. 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıy
le Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
Başbakan Süleyman Demirel hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/54) 12:14 

iq. — Balıkesir Milletvekili Sadulîah Usumi 
ve 8 arkadaşının, bir kısım çıkar çevrelerinin 
yararına, üretiiçi ve köylünün zarar ma bir tu
tum izlediği ve bu eyleminin T. C. Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Anayasa-
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I Sayfa 
nın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca Ticaret 
Bakanı Halil Başol hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/55) 14:16 

11. — istanbul Milletvekili Hasan Basri Ak-
j kiray ve 9 arkadaşının, Danıştay kararlarını uy-
I gulamayarak görevlerini kötüye kullandıkları 

ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı 
I maddesine uyduğu iddiasdyle Anayasanın 9C1 ncı, 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 
I nci maddeleri uyarınca Turizm ve Tanıtma 

Bakanı Lütfi Tokoğlu ile Başbakan Süleyman 
I Demirel hakkında bir Meclis Soruşturması açıl

masına ilişkin önergesi. (9/56) 16:17 

I 12. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas-
I lan ve 68 arkadaşının, Senatör olabilmek için, 
I gümrüklerden Hazineye intikal eden malları 
I partizanlarına dağıtmak suretiyle görevini kö

tüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanu
nunun 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id-

I diasıyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birle
şik Toplantısı içtüzüğünün 12 ndi maddeleri 
uyarınca Gümrük ve Tekel Bakam Orhan Öz-
trak hakkında bir Meclis Soruşturması açılma-

I sına ilişkin önergesi. (9/57) 17.19 
13. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 

I 27 arkadaşının, sendikal hakları çiğnediği ve bu 
I eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı maddesürie 

uyduğu iddiasıyle Anayasanın 9Q ncı, T. B. M. 
M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad-

I deleri uyarınca Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet 
Mahir Ablum hakkında bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/58) 19:21 

14. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 
ve 126 arkadaşının, memuriyet mevki ve nüfu
zunu kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
T. C. Kanununun 228, 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyla Anayasanın 9C ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 

t nci maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman 
Dem'irel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve 
Ticaret Bakanı Halil Başol haklarında bir Mec-

I lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/59) 21:39 

• • • < • • • 

— 2 — 



T. B. M. M. B : 1 28 . 1 . 1976 O : 1 

t — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

11 NCt BİRLEŞİM 

2 . 7 . 1975 Çarşamba 

Millet Meclisi İdareci Üyeleri Gümüşhane Mil-
letveküi Mustafa Karaman, Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı, Rize Milletvekili Sami Kumbasar 
ve Cumhuriyet Senatosu İdare Amirleri C. S. Tabiî 
Üyesi Suphi Gürsoytrak ile C. S. Zonguldak Üyesi 
Tarık Remzi Baltan'm, T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ilişkin İçtüzük teklifini (2/1) görüşmek üzere, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 29 ncu 
maddesi gereğince kurulacak İçtüzük Geçici Karma 
Komisyonunun, kuvvet oranlarına uygun olarak 8 
G. Senatosu üyesi, 8 Millet Meclisi üyesi olmak üze
re 16 üyeden kurulması kabul edildi. 

Ankara; İstanbul, Adana ve İçel illerinde evvelce 
ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 5 . 8 .1975 gü
nü saat 24.GCfe kadar uzatılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/145) yapılan görüşmelerden sonra kabul 
olundu. 

Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimizi 
ziyaret eden Romanya Büyük Millet Meclisi Ulus
lararası Ekonomik İşbirliği ve Dış Politika Komis
yonu Başkanı Corneliu Manescu Başkanlığındaki Ro
manya Sosyalist Cumhuriyeti Parlamento Heyetinin 
T. B. M. M. Genel Kuruluna teşrif etmeleri dola-
yioıyle kendilerine Başkanlıkça «Hoş geldiniz»1 denil
di. 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 arkadaşı
nın, Kooperatif Birliklerinde yaptığı Kanunsuz ta
sarruflarla görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin T. C. Kanununun 24Q ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol (9/47) ve 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 3; arka
daşının, yasa dışı tutumu ile yetki ve görevini kötüye 

T. B. M. Meclisi Soruşturma önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 11 ar

kadaşının, gizli kalması gereken, Millî İstihbarat Teş
kilâtı raporunu kendi partisine mensup bir milletve
kiline verdiği ve bu eyleminin T/C. Kanununun 229 
ncu maddesine uyduğu iddiasiyle, Anayasanın 90 ncı, 

kullanan, ve bu eyleminin T. C. Kanununun. .210,. 
228 ve 24ü ncı maddelerine uyduğu iddiası ile Gün> 
rük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak (9/48) 

Haklarında birer Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergeleri okundu; kurulacak Soruşturma Hazır
lık komisyonlarının 16'şar üyeden teşkili, komisyon
ların çalışma sürelerimin üye seçimi tarihinden baş
laması ve ilgili bakanların yazılı görüşlerini üye seçi
mi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde vermeleri 
kabul edildi. 

Rize Milletvekili Cevat Yalçın'ın, (9/40) numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu üyeliğinden çekil
diğine dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

C. Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bilgen ve 4 arkada
şının, Gülnar Belediyesinde yolsuzluk ve kanuna ay
kırı işlemler yapıldığı iddiasıyle eski İmar ve İskân 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu hakkında, Anayasanın 
90 ncı, Türk Ceza Kanununun 240 ve T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 23 numaralı T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporu (9/23) {S. Sayısı : 87) 
ve 87'ye 1 nci ek) istem üzerine açık oya sunuldu; 
oyların ayrımı sonucunda çoğunluk sağlanamadığın
dan1; 

Birleşime saat 18.37'de son verildi. 
Divan Üyesi 

Başkan Kayseri 
Kemal Güven Tufan Doğan Avşargil 

Divan Üyesi 
Erzurum 

Zekâi Yaylalı 

T. B. M. M. Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman Demirel hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/49) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Fet
hi Çelikbaş'ın, özel teşebbüse ait bir haber ajansı ile 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

27 . 1 . 1976 Sah 
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yapılan mukavelede görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasiyle, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca Turizm ve Tanıtma eski Bakanı Orhan Birgit 
hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/50) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
özer'in, haşhaş ekimi ile ilgili asılsız beyanlarıyle 
halka zarar verdiği ve bu eylemlerinin T. C. Kanu
nunun 230 ve 311 nci maddelerine uyduğu iddiasiyle 
Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan 
Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Necmettin Erbakan haklarında bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/51) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Recai İseknderoğlu' 
nun, Diyarbakır ilçelerinde meydana gelen deprem
de görevlerini ihmal ettikleri ve bu eylemlerinin T. C. 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasiyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başba
kan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok haklarında 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
<9/52) 

5. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
Devlet kadrolarında yaptığı haksız tasarruflarla Dev
let gücünü kendi partisi çıkarları yönünde kullanmak 
suretiyle Anayasa ve demokratik kuralları çiğnediği 
ve bu eylemin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasiyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca Başbakan Süleyman Demirel hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişikn önergesi. 
(9/54) 

6. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
8 arkadaşının, bir kısım çıkar çevrelerinin yararına, 
üretici ve köylünün zararına bir tutum izlediği ve bu 
eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı madesine uydu
ğu iddiasiyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/55) 

7. — İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray 
ve 9 arkadaşının, Danıştay kararlarını uygulamayarak 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddi

asiyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik, Top- • 
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tökoğlu ile Başbakan Sü
leyman Demirel hakkında bir Meclis. Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/56) 

8. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 68 
arkadaşının, senatör olabilmek için, gümrüklerden 
Hazineye intikal eden mallan partizanlarına dağıtmak 
suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
T. C. Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasiyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişikn önergesi. 
(9/57) 

9. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 27 ar
kadaşının, sendikal haklan çiğnediği ve bu eyleminin 
T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddi
asiyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Sos
yal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum hakkında 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişikn önergesi. 
(9/58) 

10. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 ar
kadaşının, memuriyet mevki ve nüfuzunu kötüye kul
landıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 228, 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle Anaya
sanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman 
Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Tica
ret Bakâ'nı Halil Başol haklarında bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/59) 

Raporlar 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Özer Derbil ve iki arkadaşının, Elektro-
fer Firmasına gerekli teşvik belgelerinin ve ithal izin
lerinin verilmesi ile alınan teminat mektuplarının pa
raya çevrilmesinde görevini kötüye kullandığı ve bu 
eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesiyle 
1567 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine uyduğu iddia
siyle Dış Ekonomik İlişkiler eski Bakanı özel Derbil, 
Gümrük ve Tekel eski bakanlan Haydar Özalp, 
Fethi Çelikbaş ve Mahmut Türkmenoğlu haklarında 
bir Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi ve 
36 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu (9/36) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma ta
rihi : 14 1 . 1976) 
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2. -r- îçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nm, göre- ' da bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
vini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eylemi- ve 22 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
nin T. C. Kanununun 230 ncu maddesine uyduğu id- misyonu raporu (9/22) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma ta-. 
diasıyle Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin hakkın- | rihi : 14 , 1 . 1976) 

••»• ^>e<»—<••• 

BİRİNCİ OTURUM 

Acıtma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DÎVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), İlhamı Çetin (Yozgat) 

» 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısının 1 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

Senatodan başlıyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

BAŞKAN — İsim okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır; mevcut arkadaşlarımın ayağa kalkarak, 
burada bulunduklarını yüksek sesle ifade etmelerini 
rica ediyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

1. — Henüz görev taksimi yapmamış bulunan so
ruşturma Hazırlık komisyonlarının çalışma sürelerinin 
30'ar gün uzatılmasına dair Başkanlık önerisi (9/37, 
9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 9/43) (4/59) 

BAŞKAN —- Gündeme geçiyorum. 
Henüz görev taksimi yapmamış bulunan Soruş

turma Hazırlık komisyonlarının çalışma sürelerinin 
uzatılmasına dair Başkanlık önerisi vardır, okutup 
ayrı ayrı oylarınıza sunacağım efendim. 

1. — 9/37 esas numaralı Enerji ve Tabiî Kaynak
lar eski Bakanı Cahit Kayra hakkında bir Meclis 
Soruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna karar tarihinden itibaren, yeniden 30 
günlük süre verilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve 30 gün
lük bir süre tanınmıştır. 

2. — 9/39 esas numaralı Köy İşleri ve Kooperatifler 
eski Bakanı Mustafa Ok ile Maliye eski Bakanı De
niz Baykal haklarında bir Meclis soruşturması açıl
masına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna ka
rar tarihinden itibaren yeniden 30 günlük süre veril-

KURULA SUNUŞLARI 

meşini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

3. — 9/40 esas No. lu Gümrük ve Tekel eski Bakani 
Mahmut Türkmenoğlu hakkında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna karar tarihinden itibaren yeniden 30 günlük süre 
verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — 9/41 esas No. lu Ticaret eski bakanları Fehim 
Adak ile Halûk Cillov haklarında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna karar tarihinden itibaren yeniden 30 gün
lük süre verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

5. — 9/42 esas No. Iu Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
eski Bakanı Cahit Kayra hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna karar tarihinden itibaren yeniden 30 gün
lük süre verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

6. — 9/43 esas No. lu Millî Eğitim eski Bakanı 
Mustafa Üstündağ hakkında bir Meclis Soruşturması 
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açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
karar tarihinden itibaren yeniden 30 günlük süre 
verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul 'edilmiştir efendim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ce-
malettin İnkaya ile Bursa Milletvekili Cemal Külah
lının, takibettiği yanlış enerji politikası yüzünden 
Devleti büyük zarara uğrattığı ve bu eyleminin T. C. 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakam İhsan Topal-
oğlu hakkında kurulmuş bulunan Soruşturma Hazır
lık Komisyonuna yeniden 30 gün çalışma süresi ta
nınmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/30, 
(3/146). 

BAŞKAN — 9/30 sayılı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun süre uzatılmasına ait önergesi vardır, 
okutuyorum efendim. Okutup oylarınıza sunacağım. 

9/30 No. lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu 

Esas No. : 9/30 
Karar No. : 5 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Cemalettin 

İnkaya ile Bursa Milletvekili Cemal Külahlı'nın, ta
kip ettiği yanlış enerji politikası yüzünden Devleti bü
yük zarara uğrattığı ve bu eylemi Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiası ile Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere Genel Kumlun 4.12.1974 
tarihli 2 nci Birleşiminde kurulmuş olan 9/30 No. lu 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 4 . 7 . 1975 ta
rihinde sona eren çalışma süresinin istenilen belge ve 
dokümanların tamamlanmamış olması nedeniyle ça
lışmalarını tamamlayamadığından yeniden karar 
tarihinden itibaren 30 gün uzatılmasına emir ve mü
saadelerinizi arz ederim. Saygılarımla. 

9/30 No. lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu 
Başkanı yerine sözcü 
Çorum Milletvekili 

Turhan Utku 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Altmısyedioğ-
lu'nun 9/30 dosya numaralı Soruşturma Hazırlık Ko-
m'syonundan istifa ettiğine dair önergesi (4/58) 

BAŞKAN —- Soruşturma Hazırlık Komisyonun
dan bir istifa önergesi vardır, okutup bilgilerinize su
nacağım efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
9/30 dosya numaralı Soruşturma Hazırlık Komis

yonu üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini rica eder, 
saygılar sunarım. 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Altmışyedioğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
4, — 27 . 3.. 1975 tarihli 7 nci Birleşimde yapı

lan kapalı oturum tutanaklarının yayımlanmasına 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi. (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci maddesinde 
yer alan, 27 . 3 . 1975 tarihli 7 nci Birleşimde ya-

1 pılan kapalı oturumun tutanaklarının yayınlanmasına 
ilişkin Danışma Kurulu Önerisi var, okutuyorum ve 
oylarınıza sunacağım efendim. 

T. B. M. M. Birlşik Toplantısı Genel Kuruluna 
Danışma Kurulu önerisi 

No. :. 1 
Danışma Kurulunun 17 . 7 . 1975 Perşembe gü

nü Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Başkanh'jımn is
temi üzerine yaptığı toplantıda : 

Irak'taki kargaşalıklar nedeniyle Doğu ve Güney
doğu illerimizde sıkıyönetim ilân edilmesini isteyen 
Başbakanlık tezkeresinin görüşüldüğü, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 27 . 3 . 1975 ta
rihli 7 nci Birleşiminde yapılan kapalı oturum tuta
naklarının, Anayasanın 87 nci "maddesi ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 28 
nci maddesi delaletiyle Millet Meclisi İçtüzüğünün 
72 nci maddesi gereğince yayımlanması önerilmiştir. 

Kemal Güven 
T. B. M. M. 

Birleşik Toplantısı Başkanı 
C. H. P. Grupu Başkan vekili A. P. Grupu görevlisi 

Erzurum Kars 
Selçuk Erverdi Cemil Ünal 

M. S. P. Grupu görevlisi D. P. Grupu Başkanvekili 
Samsun Niğde 

Ali Acar Mehmet Altmsoy 
C. G. P. Grupu Başkanvekili 

Kayseri 
Mehmet Altmışyedioğlu 

. -
(1) 27 . 3 . 1975 tarihli 7 nci Birleşimin 2 nci 

oturumuna ait kapalı oturum tutanakları* bu Birleşim 
tutanağına ilişiktir. 
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BAŞKAN — Muhalefet şerhleri var efendim, 
okutuyorum. 

M. S. P. Grupu görevlisi 
Samsun 
Ali Acar 

«Tutanakların açıklanmasını icap ettirecek hiç bir 
ciddî sebep olmadığından ve Tüzüğün bu maddesinin 
kullanılmasına sebep yokken yol açılacağından muha
lifim.» 

A. P. Grupu görevlisi C. G. P. Grupu Başkanvekili 
Kars Kayseri 

Muhalifim «Tutanakların açıklanmasına 
Cemil Ünal muhali fim.» 

Mehmet Altmışycdioğlu 

BAŞKAN — Muhalefet şerhleri de var, söz isteyen 
arkadaşım var mı efendim önerge üzerinde? 

CEMİL ÜNAL (Kars Milletvekili) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünal. 

CEMlL ÜNAL (Kars Milletvekili) — Muhterem 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Geçen dönem Danışma Kurulunda yapılan topîan-
tvda, burada yapılan gizli oturumdaki konuşmaların 
açıklanmasını, muhterem Cumhuriyet Halk Partili ar
kadaşlarımız istemişlerdi. 

Biz de Adalet Partisi olarak bu zabıtların açılma
sına muhaliftik. Çünkü, zaten 10 sene içerisinde açık
lanmamasına dair bir hüküm de mevcuttu ki açık
lanıp da ne söylenecekti? Zaten o zamanlar muhte
rem Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, Cumhu
riyet Halk Partisinin mensupları gizli oturumda söyle
nen lafların hepsini; köy köy, kaza kaza, mahalle 
mahalle gezerek; gerek basın yoîuyîe, gerek TRT yo-
luyie, gerekse radyo yoîuyle efkârı umumiyeye söyle
mişlerdi. Bunun haricinde de zaten söylenecek bir şey 
yoktu. Yani açıklansa ne olacaktı? 

Sanki Doğu Anadolu'da yaşayan Anadolu insa
nına, Adalet Partisi bir zulmü, bir kötülüğü, bir if
tirayı başka türlü bir gözle görüyormuş gibi; Cumhu
riyet Halk Partisi de Doğu Anadoluda yaşayan Ana
dolu halkını zulümden, işkenceden kurtaracak bir 
havari durumunda gözükebilmek için bu zabıtların 
açıklanmasını istemişlerdi. 

Biz de o zaman kendilerine dedik ki: «Zaten bun
ları köy köy, kaza kaza, mahalle mahalle gezerek top-
yekûn Anadolu halkına söylediniz.» 
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Biz, Anadoluda yaşayan insanları, Adalet Partisi 
olarak, özbeöz bu vatanın çocuğu olarak kabul edi
yoruz. Zaten bunları başka bir gözle kabul etmeyen 
varsa.. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz, rica 
ediyorum. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Mutlak onun kanın
da bozukluk vardır. Bu insanları başka bir diyarda ya
şayan insanlar gözüyle görmek isteyenler varsa, bun
lar Türk değildir, Türklüğünden şüphe edilecek in
sanlardır.» 

O halde nasıl Ankara'da, nasıl İstanbul'da yaşa
yan insanlara.. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş Milletvekili) — 
Bunu safınızdan da atın, cephenizden de atın. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ediyorum. 
CEMİL ÜNAL (Devamla) — .... Aynı gözle bakı

yorsak, benim Anadolumda, benim Süitimde, benim 
Bitlisimde, benim Hakkârimde yaşayan insanlara da 
Adalet Partisi aynı gözle bakıyor; onları hiç bir za
man halk diye ayırmıyor. Onlar benim milletimin, 
Anadolu insanımın bir parçasıdırlar, benim özbeöz 
kanımı taşıyan insanlardır. 

O bakımdan düşüncelerimizde bir farklılık yok. 
Onlar da benim özbeöz kardeşlerimdir. Şayet onlara 
karşı başka bir düşüncesi olanlar varsa, bizzat onları 
parçalamak isteyenlerdir; bizzat onları mezhep yoîuy
le, halk yoluyle birbirine düşürmek isteyenlerdir. Ada
let Partisi de mutlak bunun karşısındadır. 

Bu bakımdan ona ayrıca şerh vermiş bulunuyor
duk, saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
Başka söz isteyen arkadaşım?. Yok. 

Okunan öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler... (C. H. P. sıralarından ««anla
şılmadı.» sesleri). 

Efendim, öneriyi tekrar okutup oylarınıza sunayım. 
(Danışma Kurulu önerisi tekrar okundu.) 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul Milletvekili) — 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, bir muhalefet şerhiniz yok. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul Milletvekili) — 

Sayın Başkan.. 
. BAŞKAN — Buyurun efendim, yerinizden. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul Milletvekili) — 

Konuşan üye arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi 
milletvekillerinin ve senatörlerinin gizli oturumda ifa-
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de edilen hususları açıkladıklarını beyan ettiler. Ta- I 
mamen iftiradır, yanhştır, delile müstenit değildir; bu
nu açıklamak ve zapta geçirilmesini temin için ifade 
ettim. Teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Zapta geçmiştir efendim. 
Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul I 

edenler.. I 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul Milletvekili) — 

A. P. sıraları, oy veriniz lütfen, alkışlamıştınız ko
nuşmayı, konuşanı. * I 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, hiç olmazsa I 
oylama sırasında konuşmayınız. 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine göre, gizli otu

ruma ait tutanaklar açıklanacaktır. I 
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Sayın 

Başkan, sayım farklarını lütfeder misiniz? I 

BAŞKAN — Efendim, vasat olarak 190'la 170. 
Açık rakam olarak 191 ve 174. I 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Sayın 
Başkan, ad okumak suretiyle yapılması mümkün mü? I 

BAŞKAN — Efendim vakti geçti artık, oylandı. 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler). I 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Oylama
ya itiraz hakkımız var. Divanda hiç bir ihtilâf yok 
mu? 

BAŞKAN — Açıkladım efendim, hiç bir tereddü
dü yok. İki arkadaşımız da aynı rakam üzerinde bir- I 
leştiler. (A. P. sıralarından gürültüler). 

Rica ediyorum efendim 20 fark var. 

5. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 11 ar- \ 
kadaşının, gizli kalması gereken, Millî İstihbarat Teş- I 
kilâtı raporunu kendi partisine mensup bir milletve
kiline verdiği ve bu eyleminin T. C. Kanununun 229 I 
ncu maddesine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı, I 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci I 
maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman Demirel hak- I 

, kında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner- J 
gesi. (9 j 49) 

BAŞKAN — Gündemin ikinci maddesine geçiyo
rum. 

İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 11 arkada
şının, gizli kalması gereken. Millî İstihbarat Teşkilâtı 
raporunu kendi partisine mensup bir milletvekiline | 
verdiği ve bu eyleminin, Türk Ceza Kanununun 229 
ncu maddesine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 
ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan J 
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Süleyman Demirel hakkında bir Meclis soruşturma
sı açılmasına ait önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

İçişleri Bakanı hakkında verilen gensoru önerge
sinin, Millet Meclisi Genel Kurulunda gündeme alı
nıp alınmayacağı hususu görüşülürken ( 3 . 7 . 1975 
gün, 99 ncu Birleşim ve 7 nci oturum) A. P. Grupu 
adına konuşan A. P. Grup Başkanvekili Oğuz Ay-
gün tarafından aşağıda aynen sunduğumuz konuşma 
yapılmıştır : 

«— Şimdi burada size bir rapor okuyacağım. Ra
por. Bakınız bu raporda hadiseyi kimlerin yaptığı 
açık - seçik belli. Soruyar arkadaşımız, diyor ki... 

ORMAN BİRGÎT — Raporda imza kimin? 
OĞUZ AYGÜN — MİT... Oldu mu, oldu mu, 

oldu mu? 

BAŞKAN — Efendim ifade etti. MİT raporu
nu ifade etti ve zapta geçti. 

OĞUZ AYGÜN — Şimdi muhterem arkadaşla
rım, tabiî size çok şey söyleyeceğim, söyleyeceğim 
vesikalar sizin hepinizi korkutuyor» dedikten sonra 
elindeki rapordan Diyarbakır olayları ile ilgili olarak 
aşağıdaki pasajı okumuştur : 

«C. H. P. Milletvekili Hasan Değer ve adamları, 
büyük ölçüde Diyarbakır ve çevre TÖPDER men
supları, Devrimci Doğu Kültür Derneği mensupları 
Diyarbakır Solcu Yüksek Tahsil Talebe Derneği, İl
legal Türkiye İhtilâlci İşçi ve Köylü Partisi mensup
ları (KOMO), İllegal Kurtuluş ilgilileri, Tıp Fakülte
si Eğitim Enstitüsü solcu öğretim üyeleri ve öğren
ciler, 24 Haziran 1975 günü yapılacak üniversiteler
arası imtihan dolayısıyle toplanan 10 bin kadar öğ
renciden tahrik edilmiş grup, civar il ve ilçelerden 
getirilmiş aşırı solcu militanlar.» 

Bu konuşma üzerine Devletin iç güvenliğine ait 
ve gizli olan MlT raporunu nereden aldığı sözcüye 
ısrarla sorulmasına karşın her defasında «söyleyece
ğim» dediği halde konuyu geçiştirmeyi tercih etmiş
tir. 

644 sayılı Millî İstihbarat Teşkilât Kanununun 
1 nci maddesinde «Başbakanlığa bağlı Millî İstih
barat Teşkilâtı (MİT) kurulmuştur» denildikten son
ra, 3 ncü maddesiyle bu kuruluşun görevleri sayılmış 
ve aynı maddenin son fıkrası ile de MİT'e bu gö
revler dışında hizmet yüklenemeyeceği ve başka hiz
met istikametlerine yöneltilemeyeceği belirtilmiştir. 
Sözünü ettiğimiz kanunun 4 ncü maddesinde ise, 
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MÎT Müsteşarının bu görevlerin yerine getirilmesin
de yalnızca Başbakana karşı sorumlu olduğu kesin 
bir şekilde belirtilmiştir. 

Bu yasal duruma göre; MÎT çalışmalarından so
rumlu kişi Başbakandır. 

Kaldı ki, kuruluşundan beri geleneksel işleyişi de 
bu yasal duruma paralel olmuştur. Aslında kuruluşun 
amaç ve görevleriyle belirlenen yapısının gereği de 
budur. Bu hale göre, Devlet güvenliğine aidiyeti ne
deniyle gizli olan ve bir milletvekilinin eline geçmesi 
olanağı bulunmayan bu kuruluşa ait belgelerin A. P. 
Millet Meclisi Grup Başkanı ve Başbakan olan Sayın 
Süleyman Demirel tarafından millî güvenlik endişe
leri ve gizliliği umursamadan, partisi yararına kul
lanılmak üzere kendi vekiline verilmiş olduğu açıkça 
anlaşılmıştır. Bu hareketin, önceden planlandığı; ra
porların, A. P. Grup Başkanvekili tarafından Millet 
Meclisinde önce milletvekillerine gösterilmesi ve son
ra da açıklanması ile ortaya çıkmıştır. 

Kuruluş Kanununun 3 ncü maddesinin son fık
rasında MİT'in «Devletin güvenliği ve millî politika
sı ile istihbarat hizmetlerinden başka hizmetler isti
kametine yöneltilemeyecegi» emredici hüküm olarak 
yer almıştır. Bu hükme rağmen, MlT raporlarının 
partilerarası tartışmalarda kullanılması suçtur. Bu 
tutum, müessesenin kuruluş amaçlarına ters düşen 
bir girişimdir. 

Sayın Süleyman Demirel'in kendi partisi yararı
na siyasal sonuçlar elde e<me amacıyie Başbakan ol
duğu sırada, MİT tarafından kendisine sıfatı nede
niyle tevdi edilen belgeleri, açıklamak üzere başka
sına verdiği, Millet Meclisi zabıtları ile ortaya çık
mıştır; 

Yukarıda sayılan nedenler; Başbakanın Türk Ce
za Kanununun 229 ncu maddesine uyan bir suçu iş
lediğini kanıtlamaktadır. 

Bu sebeplerle; 

1. — MÎT raporları, Devlet güvenliğini koruma 
amacı nedeniyle gizli olduğundan, 

2. — Millî İstihbarat Teşkilâtının kuruluş yasası 
ile belirlenen amacı, ve işleyişinde tesis olunan gele
nekleri gereği olarak bu raporların yalnız Başbakana 
sunulduğu sabit bulunduğundan, 

3. — Başbakan dışında bir milletvekilinin bu ra
porları elde etmesi olanağı kesinlikle olamayacağın
dan, -

4. — Başbakanın, taşıdığı sıfat nedeniyle kendisi
ne tevdi edilen MİT raporlarını, parti yararına küçük 
hesaplara girerek, Millet Meclisi Grupunda vekili 

olan şahsa, açıklanmak üzere verdiği anlaşıldığın
dan, 

5. — Devlet ve ticarî sırların meclislerin denetim 
yollarında bile kapsam, dışında tutulmuş olmasına 
rağmen, Başbakanın bu davranışı, millî menfaatleri
mizle, Devlet adamlığı ciddiyet ve sorumluluğu ile 
bağdaşamayacağından ve~ bu fiiller suçun tekevvünü
nü sağladığından. 

Türk Ceza Kânununun 229 ncu maddesine göre 
cezalandırılmak üzere Anayasanın 90 ncı, Birleşik 
Toplantı İçtüzüğünün 12 ve müteakip maddeleri ge
reğince Başbakan Süleyman Demirel hakkında Mec
lis Soruşturması açılmasını saygı ile arz ve rica ede
riz. 

istanbul 
N. Uğur 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Ağrı 
C. Erhan 
Yozgat 
1. Çetin 
İstanbul 
R. Ülker 
Denizli 
H. Oral 

Erzurum 
S. Erverdi 

Artvin 
T. Altunkaya 

Nevşehir 
M. Zeki Tekiner 

Muş 
T. İleri Dikmen 

Yozgat 
N. Korkmaz 

Burdur 
A. Sanlı 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üye
den kurulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Komisyon çalışrrîa süresinin, üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın, üye seçimi tarihinden 15 gün için
de yazılı görüşünü Komisyona vermesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Fet
hi Çelikbaş'ın, özel teşebbüse ait bir haber ajansı ile 
yapılan mukavelede görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca Turizm ve Tanıtma eski Bakanı Orhan Birgit 
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hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/50) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim. 

18.7.1975 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlığına 

1969 yılından itibaren, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığının, özel teşebbüs kuruluşu bir ajansla yaptığı mu
kavele gereğince, sağlanacak hizmetler karşılığı öde
diği meblâğlar, adı geçen Bakanlığın, 17.4.1975 ta
rihli yazılı soruma, 24 . 6 .1975'de verdiği cevaba gö
re şöyledir : 

1. — 1969 yılında üç ay için, ayda 12 500 lira he
sabiyle 37 500 lira, 

2. — 6.5.1970 - 28.2.1971 tarihleri arasında 
ayda 10 bin lira hesabiyle 93 333 lira, 

3. — 1 .3.1971 tarihinden itibaren, 1 yıl süreyle 
geçerli olmak üzere, ayda 10 bin lira hesabiyle 120 bin 
lira, 

4. — 1.3 . 1972 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle, 
ayda 13 bin lira, 

5. — 1.3.1973 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle, 
I 

ayda 25 bin lira hesabiyle 300 bin lira, 
6. — 1.3 .1974 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere, bir yıl için 4 milyon lira. 
Yukarıdaki rakamlar gösteriyor ki, 1974 yılında 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit tarafından 
ödenmesi 'kabul edilen meblâğ 1 yıl öncesine nazaran 
oldukça yüksek bir rakama baliğ olmuş bulunmak
tadır. Gerçekten, bir yıl öncesinde, 1973'de, ajansa. 
ödenen meblâğ ayda 25 bin liradan yılda ancak 300 bin 
lira raddesinde iken bu rakam 1974'de birdenbire Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit tarafından bir 
kalemde 4 milyon liraya yükseltiliVermiştir. Bu, üze
rinde durulacak dikkat çekici bir haldir. 

Ayrıca, yazılı soruma verilen cevapta, ajans, 1974 
yılı için mukavele yapmak üzere, 31 .10 .1973 tari
hinde Basın -Yayın Genel Müdürlüğüne bir• mektup
la başvurmuş, fakat Genel Müdürlük 4 aya yakın bir 
süre ajansın teklifi üzerinde hiçbir muamele yapma
mıştır. Ancak, Ecevit Hükümetinin itimat oyu alma
sından sonradır ki, 28 . 2 .1974'de Ajansın müracaatı 
Genel Müdürlükçe Bakanlığa intikal ettirilmiş ve aynı 
günde Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit'in 
onayından çıkmıştır. 

Verilen cevaba göre, Basın - Yayın Genel Müdür
lüğü Satmalma Komisyonu kararı ise Bakanın ona
yından çok sonraki tarihi yani 19.4.1974 tarihini 
taşımakta ve 1 .3 .1974 tarihinden itibaren geçerli ol-

» mak üzere yapılan noter mukavelesi de Bakanlıkla 
ajans arasında 27.6.1974 tarihinde imzalanmış bu
lunmaktadır. Mukavele hükümlerinin' Bakanlık mer
kez teşkilâtının herhangi bir servisinde tetkik efctiril-
meksizin Bakanın onayına sunulması da dikkat çek
mektedir. 

Diğer taraftan, Bakanlığın, devletin resmî ajansı 
olan Anadolu Ajansı vasıtasıyle, aynı hizmetleri sağ
lamak imkânının mevcut olup olmadığını tespit et
mek için mezkûr ajans nezdinde hiçbir teşebbüste bu
lunmayışı da, Bakan Orhan Birgit'in iltizamkâr dav
randığı kanaatini, vermektedir. 

Hülâsa, özel ajans teklifinin, Orhan Birgit Bakan 
olduktan sonra Basın - Yayın Genel Müdürlüğünden 
Bakanlığa intikal ettirilmesinden başlayarak mukave
lenin imzasına kadar cereyan eden muamelelerin seyri 
Bakan Orhan Birgit'in, Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesine göre vazifesini suiistimal ettiği kanaa
tini. vermektedir. 

Bu sebeple Ecevit Hükümetinde Turizm ve Tanıt
ma Bakanı olan Orhan Birgit hakkında Anayasamı
zın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 noi maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılma
sını, yapılacak soruşturma sonunda, kendisinin yargı
lanmak üzere Yüce Divana şevkini arz ve teklif ede
rim. 

Fethi Çeîikbaş 
Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir Mec
lis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığın* 
incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulma
sı hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon çalışma süresinin üye seçimi tarihinden 
başlamasını oylarınızla sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

îlgili Bakanın, üye seçimi tarihinden itibaren 15 
gün içinde yazılı görüşünü Komisyona vermesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul elmeyzn-
ler... Kabul edilmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, haşhaş ekimi ile ilgili asılsız beyanlarıyle 
halka zarar verdiği ve bu eyleminin T. C. Kanunu
nun 230 ve 311 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle 

10 — 
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Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan 
Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Necmettin Erbakan hakkında bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/51) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim : 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Nec

mettin Erbakan 2 Mayıs 1975 günü Malatya'da yaptığı 
konuşmasında bu yıl Malatya ilinde haşhaş ekimi ya
pıl acağını ilân etmiştir. 

Bunu bir Hükümet kararı olarak kabul eden hal
kımız, yıllarca özlemini çektiği haşhaş ürününe başla
manın sevinci içinde, toprağının büyük kesimine, baş
ka ürün ekmemiş ve haşhaş ekimine hazırlamıştı. 

Hükümetin en yetkili ağzından çıkan çok sevindi
rici bir müjdenin şaka olmayacağını kabul eden ve 
hükümetin de bu yolda bir tekzip veya uyarısı ile kar
şılaşmayan halkımız bu müjdenin ciddiyetine tama
men inanmış ve bu yüzden mağduriyete uğramıştır. 

Sayın Başba'kan Yardımcısının bu ilânını ben de 
sevinç ve şükranla karşıladığım halde, ciddiyetinden 
kuşkuya 'kapılanları da sevindirmek gereğini duydum. 

9 Mayıs 1975 günü bir önerge vererek, Sayın Baş
bakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını is
tedim Başbakan adına M. S. PMi Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Ba'kanı kesin cevap verebilmek için 2 se
fer mehil istedi. Mehiller dolduğu halde bu cevap ve
rilemedi. Üçüncü kez soruşuma Başbakan adına A. P.' 
ti Ticaret Bakanı 19.8.1975 günü kesin cevap ver
di. Bu cevabın sonunda : «Balkanlar Kurulu kararı 
istihsal olunmadan hangi 'illerde haşhaş ekimine müsa
ade edileceğinin belirlenmesi mümkün değildir» denil
mektedir. 

Peki böyle olduğu halde Hükümetin Başbakan 
Yardımcısı bu ilânı nasıl yapabilmiş ve Hükümet bu-
.ııı vakit geçirmeden neden tekzip ederek halkı uyar
mamıştır? Görülüyor ki, bir politik alkış uğruna bir 
Hükümetin Başbakan Yardımcısı halkımızı kandır
mış ve bu Hükümetin Başbakanı da iktidarcrlık uğ
runa bu duruma göz yumarak tekzip ve uyarıda bu
lunmamıştır. 

Böylece perişan bir halkın istek ve umutlarına tu
tulan bir ışık ancak yatsıya kadar yanabilmiş fakat 
bu arada halkımız büyük ölçüde zarara uğratılmıştır. 

Sonuç : 
Başbakan Yardımcısı Sayın Necmettin Erbakan 

asılsız beyanla halkı haşhaş ekimine yöneltmiş ve di
ğer ürünlerin ekilmemesine neden olmuştur. 

— 11 

28 . 1 . 1976 O : 1 

Başbalkan Sayın Süleyman Demirel bu beyanı tek
zip ederek halkı uyarmamış ve bu konuda sorduğum 
soruya cevap vermekten kaçınmıştır. Bu nedenler yü
zünden Malatya çiftçileri 500 milyon lira civarında 
.bir zarara uğratılmış ve T. C. K. nun 230 ve 311 nci 
maddelerinin kapsamına giren suçlar işlenmiş oldu
ğundan, Anayasanın 90 ncı maddesi uyarınca her ikisi 
hakkında Meclis Soruşturması yapılmasını saygı ile 
arz ederim. 1.9.1975 

C. S. Malatya Üyesi 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir Mec
lis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığını 
incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurul
ması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın üye seçimi tarihinden itibaren, 15 
gün içinde yazılı görüşünü komisyona vermesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizin 5 nci maddesine geçiyorum. 

8. — Diyarbakır Milletvekili Recai İskenderoğlu' 
nun, Diyarbakır ilçelerinde meydana gelen deprem
de görevlerini ihmal ettikleri ve bu eylemlerinin T. C. 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddi-
asıyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başba
kan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok hakkında 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/52) 

BAŞKAN -— Önergeyi okutuyorum efendim: 

TürJkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6 . 9 . 1975 günü Diyarbakır ilçelerinin bir kısmı 

ile o ilçelerin köylerinde saat 12.25'te deprem olmuş
tur. O günden bu güne kadar ölü sayısının giderek
ten 5, 6 bine çıkacağı yapılan çalışma yöntemlerine 
göre belirmektedir. Ölen bu vatandaşlarımızın gerek 
deprem öncesi gerek deprem sonrası tutumundan do
layı katili ve dolayısıyle sorumlusu Hükümettir. Suç 
ve suçluluğunun iki yönden ele alınması gerekir. 
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1. 1967 yılı yasama döneminde Diyarbakır parla- ı 
menterlerince Lice ilçesi için teklif edilip yasalaşan 
Yasaya göre heyelan ve deprem vukuunda Lice ilçe
sinin tümünün yerle bir olacağı gerekçesi ile Devlet; 
Anayasanın 35 nci maddesi gereğince ilçeyi derhal 
ovaya indirmesi yükümlülüğünü yükümlenmiş bulun
makta idi bu görev o günden bu güne yerine getiri
lip yapılmamıştır. 

2. 6 . 9 . 1975 günü sat 12.25'te vukua gelen I 
depremden ildeki ve Hükümetteki yetkili, görevli ve 
sorumluları 6 saatten başlıyarak 27 saate kadar uza
nan bir gecikme ile mahalline gitme ve gerekli ted
birleri almada büyük ihmal göstermek suretiyle ölü 
sayısının artmasına sebep olmuşlardır. 

Anayasanın 35, 49 ve 105 nci maddelerinin öngör
düğü emirleri yerine getirmediklerinden Başbakan, 
içişleri ve İmar ve iskân bakanlarının binlerce 
yurttaşımızın ölümüne sebep olan ihmal ve görevi iyi 
ve zamanında kullanmadıklarından T. C. Kanunu
nun 230 ve 240 nci maddelerine göre suç işlemiş ol
duklarından dolayı, Yüce Divana sevk edilmeleri ge
rekir. 

Yukarıda sıralanan nedenlerle Başbakan ve bakan
ların haklarında yasal işlemlerin yapılması için Anaya
sanın 88 ve 90 nci maddelerine dayanılarak Meclis 
soruşturmasının sağlanmasını rica ederim. 

1 2 . 9 . 1 9 7 5 
Diyarbakır Milletvekili ı 

Recai Iskenderoğlu 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince, bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadı- I 
ğını incelemekle görevli, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili bakanın üye seçimi tarihinden itibaren 15 j 
gün içinde yazılı görüşünü Komisyona vermesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizin 6 nci maddesine geçiyorum. 

9. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
Devlet kadrolarında yaptığı haksız tasarruflarla Dev
let gücünü kendi partisi çıkarları yönünde kullanmak 
suretiyle Anayasa ve demokratik kuralları çiğnediği 
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ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 nci maddesine 
uyduğu iddi asiyle Anayasanın 90 nci, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca Başbakan Süleyman Demirel hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/54) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim: 

T. B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 
MC. Hükümeti iş başına geldikten sonra, Cumhu

riyet kurulduğundan bu yana hiçbir dönemde görül
memiş bir memur kıyımına girişilmiştir. 

Gerek yüksek kademede gerekse tüm vatan sathın
da sürdürülen bu insafsız ve haksız kıyım gün geç
tikçe azalacağına hızını artırarak devam etmektedir. 
itirazlara ve ikazlara kulaklarını tıkayan Hükümet il
gililerinin tutumları dikkate alınırsa bu kıyımın dur
mayacağı anlaşılmaktadır. 

İl ve ilçelerde MC 'yi oluşturan partilerin mensup
larına boyun eğmeyen gerek idareci, gerekse öğret
menler başka yerlere naklediliyorlar. Böylece Devle
tin çeşitli kademelerinde görev yapan şerefli memur
lar, cezalandırılıyor ve haysiyetleri ile oynanıyor. 

Öte yandan, muhalefet partilerine mensup vatan
daşları ezmeye çalışan, C. H. P.'li belediye başkan
larına akla gelmedik güçlükler çıkartan, öğrencilerine 
faşist metotlarla eğitim yaptırtmamakta direnen ileri 
görüşlü öğretmenleri çeşitli tehditlerle sindirmeye ça
lışan idareciler ise taltif ediliyor. 

Nitekim, binlerce görevden alma, nakil ve tayin 
arasında kıyıma uğrayan bir tek komando eğilimli 
öğretmen ve idareciye rastlamak mümkün değildir. 
Böylece kıyımın hedefi de ortaya çıkmaktadır: «Ata
türk ilkelerine bağlı Devlet memurlarını sindirmek 
sinmeyenleri de tasfiye etmek.» 

Bu görüşlerimizi güçlendirecek 3 örnek vermek 
mümkündür. 

1. İsmail Cem olayı; 
TRT çok önemli bir yayın organıdır. Tahminlere 

göre ülkemizde 20 milyonun üstünde insana hitap et
mektedir. Bu güçlü yayın organının başında demok
rasiye, insan haklarına bağlı, emek - sermaye denge
sinin kurulmasından yana, sömürü düzenine karşı, 
'üstün yetenekleri bütün dünya basınınca kabul edil
miş ve bu inançları doğrultusunda hiçbir baskıya bo
yun eğmeyecek kadar karakterli bir İsmail Cem'in 
bulunması elbetteki, büyük sermaye ile özdeşleşmiş 
bir Hükümetin amaçlarına ters düşecekti. Anayasa, 
kurallar ve Danıştay kararları çiğnenerek ismail Cem, 
TRT'nin başından alındı. Yerine büyük sermaye çev-
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relerinin menfaatlerini yıllar yılı savunan Nevzat 
Yalçıntaş getirildi. Cem ile Yalçıntaş'ı kısaca muka
yese etmekte de yarar vardır. 

«Ehliyet, bilgi ve tecrübe» yönünden eksikliği ile
ri sürülerek görevden alman İsmail Cem aslında mes
leğinin her dalında büyük başarı sağlamış bir gazete
ci idi. TRT'nin özelliği dikkate alınırsa, aranması 
gereken bütün ehliyet, bilgi ve tecrübeye sahipti. Ama 
ne var ki, ne Hükümetlerin ne de büyük sermaye çev
relerinin etkisi altında kalmazdı. 

Bu gerekçe ile görevden alman îsmail Cem'in ye
rine getirilen Yalçıntaş'ın ise, yine TRT'nin özelliği 
dikkate alındığı takdirde hangi ehliyetinden, bilgisin
den ve tecrübesinden söz etmek mümkün olabilir? 
Hele TRT'nin bugünkü acıklı halini gördükten sonra. 
Ama, TRT'nin amaçlarına uygun düşmese bile bazı 
ehliyet, bilgi ve tecrübelere sahipti. Kafasını bugüne 
kadar sermayeye tahsis ettiği için, bazı çevrelerin çı
karlarını korumakta ehliyeti, bilgisi ve tecrübesi üs
tündü. MC. Hükümetinin de istediği bu idi. Gerekçe
de ileri sürdüğü hususları da bu- açıdan değerlendir
mek gerekirdi. 

Ayrıca İsmail Cem'in «Kamu düzeni ve millî gü
venlik açısından» da sakıncalı bulunduğu iddia edil
mişti. Ancak, Cem bu iddiaların geçerli olmadığını 
ispatlıyacak sınavlardan geçmişti. Örneğin Türkiye' 
nin kaderi meselesi olan Kıbrıs harekâtı sırasında 
TRT'yi başarı ile yönetmiş ve Türk'ün sesini bir tek 
hata yapmadan bütün dünyaya duyurmuştu, Bu güç 
günlerde gerek İsmail Cem ve gerekse TRT'de çalı
şanlar milliyetçilik ve vatanperverlik konusunda par
lak bir sınav verdiler. Türk'ün hakkının korunması 
açısından kendilerine düşeni yaptılar. 

Bütün bunlara rağmen İsmail Cem asılsız itham 
ve gerekçeler ile görevinden alındı. 

2. Yüksek kademede sindirme hareketi; 
MC. Hükümet, işbaşına gelir gelmez, Müsteşar ve 

Genel Müdür kıyımına başladı. Her Hükümetin ken
di görüşleri ile uyum halinde olmayan yüksek kade
medeki memurlarla çalışmak istememesi. Bir ölçüde 
haklı görülebilirdi. Ancak, MC. Hükümeti, süratli bir 
tasfiye hareketine girişti. Bu arada yine hukuk çiğnen
di, kurallar çiğnendi. Danıştay kararları hiçe sayıldı. 
Haysiyetlerle oynandı. Devletin bir valisi büyük iş 
adamları istemiyor diye üç gün içinde görevinden 
alındı. 

3. Öğretmen kıyımı; 
öğretmenlerin ayrı bir özelliği vardır. Ülkede dağ 

başındaki köylere kadar yayılmıştır. Halk ile temas 

i halindedir. Öğrenci yetiştirmektedir. Tesir gücü faz
ladır. Üstelik hiç bir dönemde Türk öğretmenine 

I boyun eğdirmek mümkün olmamıştır. 

I Canı kadar sevdiği görevinden alındıktan sonra 
köftecilik, kahvecilik yapan fakat inançlarından taviz 
vermeyen öğretmenlerin sayısı azımsanmayacak kadar 

I fazladır. İstisnalar, az da olsa vardır. Ancak, neticeyi 
j etkileyecek güçte değildir. MC'yi oluşturan partilerin 
I yöneticileri de bilmektedir ki, belki birçok meslek kad-
I rolarını dize getirmek mümkündür. Ama öğretmen-
1 leri asla. Bu hususları dikkate alan MC Hükümeti, 
I bu devrimci kadroyu sindirme yolu ile etkisiz hale ge-
I tirmeyi düşünmüştür. Böylece toplu atama ve görev

den almalar başlamış ve bütün hızı ile bugüne kadar 
I süregelmiştir. Öğretmenleri sindirmenin mümkün ol

madığı bir kere daha anlaşılacaktır ama, yerinden ,yur-
I dundan edilerek, eşinden, çocuklarından uzaklaştırıla

rak bir nevi intikam alınmış olacaktır. Kıyım halin-
J de girişilen görevden alma ve atamaları genel bir de-
I ğerlendirmeye tabi tutarsak, Demirel Hükümetinin 
I amacı ortaya çıkıyor. 

I Demirel Hükümeti, kendisi gibi düşünmeyen in
sanlara hayat hakkı tanımak istemiyor. Kendi düşün-

j ce ve fikirlerini yaymak ve kabul ettirebilmek için, 
Devlet gücünü tek yanlı olarak kullanıyor. Varılmak 
istenen hedef sadece memur kıyımı değildir. Devlet 

ı kadrolarını ele geçirmek ve daha sonra, bu gücü ken
disinin yanında oimayan herkesi ezmek için kullan
maktadır. Böylece, demokrasinin en önemli kuralı 

j olan eşitlik ilkesi zedelenmektedir. Hükümet bu tutu-
j mu ile açıkça Anayasayı çiğnemektedir. 

Memur kıyımı, Devlet kadrolarında büyük bir 
huzursuzluğa yol açmıştır. Hemen herkes tedirgindir. 
Bu yüzden işler büyük ölçüde aksamakta ve yönetime 
karşı saygınlık da azalmaktadır. Görevden almalar-

I da ve atamalarda insanlık ve hukuk dışı bir tutum iz-
J lenmiştir. Boşalan ve yeni sağlanan binlerce kadroya 

MC Hükümetini oluşturan partilerin militanları yer
leştirilmiş ve böylece. Devlet ve Millet parası yetenek
siz birtakım insanlara âdeta ihsanda bulunulmuştur. 

i Bu yasa dışı işlemlere sadece ilgili bakanların tu
tumu şeklinde bakmak mümkün değildir. Bu tutum 

i bir Hükümet politikasıdır. Sorumlusu da Hükümetin 
başı olan Başbakandır. Başbakanın bugüne kadar 

j yapılan çeşitli şikâyet ve ikazlara önem vermemesi de 
j bizi haklı çıkarmaktadır. 
! Yukarıda belirttiğim hususların ışığı altında Devlet 
; .kadrolarında kıyım yapmak, böylece gözdağı vererek 
\ Devlet gücünü kendi partisinin çıkarları istikametin-
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de kullanmak, sureti ile Anayasa ve demokratik ku
ralları çiğneyen Başbakan Demirel hakkında, Anaya
samızın 90 ncı maddesi ve Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesi gereğince Meclis Soruşturması açıl
masını talep ediyorum. 

Saygılarımla. 17 . 11 . 1975 
Balıkesir Milletvekili 

Sadullah Usumi 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
14 ncü maddesi gereğince bir Meclis soruşturması açıl
masının gerekli olup olmadığım incelemekle görev
li T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 
16 üyeden kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon çalışma süresinin üye seçimi tarihinden 
itibaren başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın üye seçimi tarihinden itibaren 15 
gün içinde yazılı görüşünü Komisyona bildirmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
8 arkadaşının, bir kısım çıkar çevrelerinin yararına, 
üretici ve köylünün zararına bir tutum izlediği ve bu 
eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/55) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde traktör konusu çok Önemli bir sorun 
haline geldi. Piyasada istenildiği anda traktör bulmak 
hemen, hemen imkânsız. Sıkıntı had safhada olduğu 
için, aracılara açıktan en azından 30 ile 50 bin lira 
vermeden traktör temin etmek mümkün değil. Köy
lü, çiftçi karaborsacıların elinde âdeta oyuncak oldu. 

Traktör fabrikaları, ülkenin ihtiyacına cevap ve
recek kadar imalâtı artırmadığı, aksine düşürdüğü 
için, bunalım ve karaborsa her geçen gün biraz da
ha gelişti. Traktör ihtiyacı arttığı halde, imalâta hız 
verilmemesi bu sömürü düzeninin bir sistem halini 
almasına yol açtı. 

İmalât yetmeyince, sıkıntıyı ve karaborsacılığı or
tadan kaldırmak için ilk akla gelen şey traktör itha
li olacaktı. Nitekim bu konuda girişimler başladı. 
Birçok firma ve bu arada tabanı gerçek anlamda 
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üreticiye dayanan bir kooperatif birliği traktör itha
li için ilgili bakanlıklara başvurdu. 

Traktör ithali için başvuran kooperatif birliği, kısa 
adı KÖY - KOOP olan «Köy Kalkınma ve diğer Ta
rımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliğin
dir. KÖY - KOOP, 42 birlik ve 8 bin köy kooperati
fini bünyesinde toplamış ve böylece 2,5 milyon köylü 
ailesini örgütlemiştir. 

Bu kadar geniş tabanlı ve güçlü bir kooperati
fin, bugüne kadar traktör karaborsası sayesinde köy
lünün sırtından yüz milyonlarca lira vuran aracıla
rı, tefecileri ve hatta çıkarcı sermaye gruplarını te
dirgin etmemesi mümkün değildir. Zira, KÖY -
KOOP getirdiği traktörlere ortaklarına aracı tefeci 
kârları koymadan gerçek fiyat üzerinden satacaktı. 
Traktör sorunu belki hemen halledilmeyecekti ama 
sömürücülerin yıllardan beri başariyle uyguladık
ları oyun ortaya çıkmış olacaktı. Giderek KÖY -
KOOP ve onun gibi halktan yana kuruluşların so
run üzerine daha da ağırlık koyması ile soygun ve 
sıkıntı sona ermiş olacaktı. 80 bin "liralık traktörü 
150 bin liraya satma olanağı ortadan kalkacaktı. İş
te büyük sermaye grupları bu neticeye razı olamaz
dı. Aynı zamanda büyük sermaye ile özdeşleşen ve 
onları savunan siyasî güçler de elbette bu neticeye 
razı olamazlardı. 

Nitekim, KÖY - KOOP'un dışında başvuran özel 
ve tüzel firmalar 17 475 traktörü hiçbir zorlukla karşı
laşmadan ithal etmişlerdi. Ama, KÖY - KOOP'un 
Anayasa, kanunlar ve yönetmeliklerdeki açık hüküm
lere rağmen bin adet traktörü getirmesi mümkün ola
mamıştı. 

Buradaki tutum açıktır. Sorun sadece traktör sağ
lamak değildir. Aynı zamanda traktörlerin, aracı ve 
tefecilerin elinde Jcaraborsaya düşürülmeden köylü
nün eline gerçek fiyatla geçmesini sağlamaktır. Bu 
gerçeğe rağmen aracı kullanmaksızın traktörleri 
kendi ortaklarına ulaştıracak olan KÖY - KOOP'un 
italâtının engellenmesi, Ticaret Bakanlığının bu ko
nuda nasıl hatalı ve hukuk dışı bir yol izlediğini orta
ya çıkarmaktadır. KÖY - KOOP'un kendi statüsü ge
reği izleyeceği yolun dışında, denenen hiçbir yolun 
sıkıntıyı ve karaborsayı önleyemediği bilinen bir ger
çektir. Böyle olunca, Ticaret Bakanlığının ithalât ko
nusunda izlediği yol, karaborsayı önleyici değil, teş
vik edici olmaktadır. Bu yol ise, traktörün normal 
fiyatlarla köylünün eline geçmesinin engellenmesi de
mektir. 
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Ticaret Bakanı, hem sömürü düzenine yardımcı 
olmaktan, hem de hukuk dışı işlemlere tevessül etmek
ten sorumludur. Zira, Bakan açık hükümlere rağmen 
KÖY - KOOP'un yasal haklarım çiğnemiştir. Daha 
açık bir deyimle Ticaret Bakanı yasaları çiğnemek 
pahasına sömürü düzenini korumuştur. 

Ticaret Bakanlığı, diğer firmalar 17 475 traktö
rü yurda rahatça ithal ederken, KÖY - KOOP'a re
va görülen davranışa ve konu ile ilgili mevzuata bir 
göz atmakta yarar vardır. 

KÖY - KOOP, yukarıda da belirttiğimiz gibi iki-
buçuk milyon köylü ailesini örgütlemiş bir kuru
luştur. Bu kadar geniş bir kitlenin kendi kuruluş amaç
ları açısından sorumluluğunu taşımaktadır. Bu insan
ların sıkıntılarına çare aramak da en başta gelen gö
revidir. Ortaklarının ise son yıllarda en büyük ihti
yacı traktördü. 

Bu tabloyu dikkate alan KÖY - KOOP yetkilileri 
üreticiyi hem traktöre kavuşturmak, hem de kara
borsacılara açıktan onbinlerce lira ödemekten kur
tarmak amacı ile harekete geçti. 

Uzun araştırmalardan sonra, kooperatif yetkili
leri, daha önce Türkiye Zirai Donatım Kurumu ta
rafından ithal edilen ve köylü tarafından da çok tu
tulan Üniversal marka traktörlerin ithal edilmesin
de yarar görüyordu. Romanya'daki bu fi; ma ile ya
pılan müzakerelerden sonra Üniversal traktörleri
nin Türkiye mümessilliğini aldı. 

Dışarı ile varılan anlaşmadan sonra sıra, ülkemiz
deki işlemlere sıra gelmişti. Kooperatif, mevzuata uy
gun olarak bütün hazırlıkları tamamladıktan sonra, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurdu. 

Artık Kooperatif için zorluklar dönemi başla
mıştır. Usul ve müeyyidelere göre, bir ay içinde mü
racaatın incelenip sonuçlandırılması gerekliği halde, 
tam 80 gün cevap almak mümkün olamamıştır. An
cak, gecikmiş olmasına rağmen, Gıda, Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı Romanya menşeli Üniversal trak
törlerin ithalinin uygun olduğuna karar vermişti. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
ithalinin uygun olduğu hususunda ahnan karar, 
23 . 8 . 1975 tarihinde Ticaret Bakanlığına scvkcdü-
di. Ticaret Bakanlığına yazı geldikten sonra, ilgili it
halât Genel Müdürlüğü «Döviz tahsis belgesi» ni iki 
gün içinde hazırladı. Meseleye bitmiş gözü ile ba
kıldığı bir anda, sonradan öğrenildiğine göre, Ge
nel Müdürlüğe verilen bir emir ile döviz tahsis bel
gesi beklemeye bırakılıyordu. 

I Bu emirle beraber günler geçiyor, ama döviz tah
sis bölgesi bir türlü Ticaret Bakanlığından çıkmı
yordu. Bunun üzerine KÖY - KOOP yetkilileri Ti
caret Bakanı Halil Başordan başlamak üzere giri-
•ş'm'ere bağladılar. Bu konuda gösterilen çabalar bo
şa gidiyor. En çok iki gün içinde verilmesi mümkün 
olan döviz tahsis belgesi, 20 gün geçtiği halde bir 
netice almamayınca konu Cumhurbaşkanına veJJaş-
bakana int/k:ll ettirildi. Yazışmalar, görüşmeler ara
sında tam 90 gün geçiyor, ama yine bir olumlu ne
tice alınamıyordu. 

KÖY - KOOP yetkilileri ile yaptığı bir görüşme
de Halil Başol'un «Konu beni aştı» sözleri ise mese
leyi çıkmaza sokarken daha da önemli ve üzerinde 
durulmaya değer bir hale getiriyordu. Demokrasiyi, 
hukuku ve Devleti zedeleyen bu itirafı hemen bir 
kenara itivermek çok zordu. 

Bakanı aşan bu kuvvet kimdir? Bu itiraf bir bas
kının delili olduğu kadar, müracaat sahiplerinin hak- • 
lılığım da teslim etmektedir. Bu haklılığı, yasa dışı bir 
baskı ile önleyen Bakanın üstündeki bu gücün ama
cı nedir? 

Ticaret Bakanı Başol, hem bu kendisini aşan gü
cü hesap vermekls zorunlu olduğu T. B. M. M., hem 
de kendisine görev veren ulusunun önünde açıkla
mak zorundadır. 

Öte yandan ister kendisinin üstündeki gücün et
kisi ile olsun, ister kendi kararı ile olsun, Ticaret Ba
kanı, kendi emrindeki memurların yasaları uygula
masını engellemesinin ve ayrıcalıklı muamele yapma-
s.nın hesabını vermek zorundadır. Zira, Anayasa ve 
mevzuatımızdaki açık hükümlere rağmen, KÖY 
- KOOP'un hakkı çiğnenmiştir. 42 birliği ve 8 bin 
kooperatifi temsil eden bir örgütün bir kenara iti
lerek özel firmalara ithalât yollarının açılması elbet-
teki kuşkulara yol açacaktır. 

Anayasanın 51 nc'i maddesi şöyledir : «Devlet 
kooperatifçiliğinin gelişmesini sağlayacak tedbirle
ri alır.» Demek ki, Anayasamız kooperatifçiliğe 
önem verilmesini ve kooperatiflerin özel kuruluş
lar yanında tercih edilmesini önermektedir. 

Ayrıç, 29 Ocak 1975 tarihli Resmî Gazetede ya
yınlanan traktör (ithalin© aüit tebliğin 5 inci maddesi
nin C.-c bendinde de «Traktör ithalatında Türkiye 
Zirai Donıatım Kurumu ve Kooperatif Bitiklerinin 
yapacağı ithalâta öncelik tanınacaktır» deniLmekte-
dk. 

4 Ocak 1975 tarih ve 15108 sayılı Resmî Gazete-
I de yayınlaman ithalât rejimi ite 'ilgili kanar, tthaılât 

15 — 
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Yönetmeliği ve bunlara ekli 2 sayılı liberasyon iş
teşinin 87.01 pozisyonunda traıkltöder için müracaat 
ve (inceleme makamı olarak Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı 'ille Gıda, Tarım ve Hayvancılık-Bakanlığı 
gösterilmiştin 

Ticaret 'Bakanlığının yetkileri ise, İthalât yö
netmeliğinde her türlü malım ithalâtı ile ilgili genel 
mahiyetteki f otroıal hükümlerden ibarettir. 

Bütün bu açık hükümler, b\ı konuda yetkili 
Bakanlığın gerekli izni varmesfine rağmen, KÖY -
KOOP'un müracaatının Ticaret Bakanlığında 100 
günü bulan bir süre oyalanması iyi niyetle izah edi
lemez. 

Gerçek ortadadır: 
'1. KÖY - KOOP'un traktör ithali Ticaret Ba

kanı tarafından yasa drşı olarak engellenmiştir. 
Ayrıca bu konuda yapılan müracaatla aradan tam 3 
aydan fazla bir zaman geçtiği hailde hiçbir resmî cevap 
verilmemiştir. 

2. KÖY - KOOP'un müracaatı oyalanırken, 
tüm özel firmalara Ticaret Bakanlığınca döviz tah
sis belgeleri iiki gün içinde verilmiştir. 

3. Ticaret Bakanı Halil Başol, kamuoyu önün
de açılan tartışmada KÖY - KOOP'a yönelttiği kar
şı haksız ithamlarda bulunarak, kendisini kurtarma
ya çalışmıştır, iddialarının hepsi yanlıştır. 

4. ıBu yıl içlinde diğer firmalara ithal ettirilen 
traktörler, ülkemizdeki traktör karaborsasını ön
leyememiştir. 

5. KÖY - KOOP'a ithal imkânı verilse idi bu
gün hiç olmazsa bin vatandaşımız sıkıntısız ve ucuz 
fiyatla traktör sağlamış olacaktı. Böylece de, trak
tör karaborsasının önlenebileceği gerçeği ortaya çı
kacaktı. Kısa bir süre sonra da karaborsacıların sö
mürüsü ve yurttaşlarımızın ıstırabı sona erecekti. 

Yukarıdan beri izah etmeye çalıştığımız gerekçe
ler göstermektedir ki, bu tutum, traktör karaborsa
sını teşvik etmektedir. Bir kısım özel şahısların köy
lüyü, üreticiyi soymasına olanak vermektedir. 

Yukarıdan beri belirttiğimiz hususların ışığı al
tında, bir kısım çıkar çevrelerin yararına, üretici ve 
köylünün zararına bir tutum izbyen Ticaret Bakanı 
hakkında, Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi 
ve Anayasamızın 90 ncı maddecine göre Meclis So
ruşturması açılmasını talep ediyoruz. 

Saygılarımla. 26 . 11 . 1975 
Balıkesir Balıkesir 

Sadullah Usumi Orhan Üretmen 

Kars Çanakkale 
Doğan Araslı Orhan Çaneri 

İstanbul Çanakkale 
Abdurrahman Köksaloğlu Hasan Sever 

istanbul Bilecik 
M. Emin Sungur Mehmet Ergül 

Erzincan 
Nurettin Kansu 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90, Türkiye Büyük* Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince, bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemekle görevli, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçiminden son
ra başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ilgili bakanın üye seçimi tarihinden itibaren 15 
gün içinde yazılı görüşünü Komisyona vermesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — istanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray 
ve 9 arkadaşının, Danıştay kararlarını uygulamaya
rak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemleri
nin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddi-
asıyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Lütfi Tokoğlu ile Başba
kan Süleyman Demirel hakkında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/56) 

BAŞKAN —• Gündemin sekizinci sırasındaki öner
geyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet ıMeclisi başkanlığına 
Bilindiği gibi, Anayasa'mızın başlangıç bölümü 

ile, 8 nci maddesi, T. C. Devletinin demokratik bir 
hukuk devleti olduğunu tereddüde meydan vermeye
cek şekilde saptanmış ve 132 nci maddesi ile de, 
(... yasama ve yürütme organ'arı ile idarenin, mahke
me kararlarına uymak zorunda) olduklarını kesin 
hükme bağlamıştır. 

Anayasa ve yasalar, toplum düzenini huzur için
de koruyup sürdürülmesini sağlayan bağlayıcı ku
rallardır. Hiç bir kişi ya da kurum, Bakan, Başba
kan da olsa, kendisini bu kurallar dışında göremez 
ve görmemelidir. Tersine en küçük bir tutum ve 
davranşı, onarılması olanaksız yıkıntılara yol açar. 
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özellikle, yürütme organının, mahkeme kararlarını 
uygulamamak gibi bir davranışı, hukuk devleti olma 
ilkesi üe bağdaşmayan, vatandaşın adalete saygısını 
zedeleyen çok sakıncalı bir eylemdir. Hele, böyle bir 
eylemde bulunan kişi ya da kuruma, yasalarda gös
terilen ceza yaptırımlarının uygulanmaması, toplu
mun devlet olma niteliğini de yitirir. 

Bu nedenlerle, TRT Genel Müdürü İsmail Cem 
İpekçi hakkında Danıştay'ca verilen yürütmenin dur
durulması kararının, ilgili bakan ve Başbakan tara
fından yerine getirilmemesi eylemi T. C K. nun 
240 ncı maddesini ihlâl eden bir suç niteliğindedir. 
Şundan ki, Danıştay kararı, İ. Cem İpekci'nin görev
de kalmasını öngördüğü gibi, onun yerine atanan 
kişinin de göreve başlatılmamasınn kapsamaktadır. 
Böylece alınan kararı uygulamamak, hem .savsayıcı 
bir eylemi, hem de, yeni genel müdürü göreve baş
latmak suretiyle, görevi kötüye kullanmak eylemini 
içermektedir ki, bu hali ile T. C. Kanununun 240 
ncı maddesine aykırıdır. 

Aslında bu önergenin amacı, 1. Cem İpekci'nin 
görevine iadesini sağlamak ya da, onun yerine ya
pılan atamayı eleştirmek değildir. Başka bir deyim
le, idare bu tasarrufunun irdelenmesinde, bundan son
ra bir yarar olup olmadığını konu yapmak istemi
yoruz. Amaç, Danıştay kararlarının uygulanmaması 
suretiyle işlenmiş bir suçu kovuşturmamız bırakmamak 
<ve Jhukuk devleti ilkesini korumaktır. 

Bu nedenle, TRT Genel Müdürü 1. Cem İpek
ci'nin bu göreve iadesini öngören Danıştaym yü
rütmeyi durdurma kararını yerine getirmemek ve 
aynı karara aykırı olarak N. Yalçıntaş'ı bu görevde 
tutmak suretiyle görevini kötüye kullanan ve bu ey
lemleri T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uy
gun bulunan Turizm ve Tanıtma Bakanı ile Başba
kan hakkında Anayasa'nın 90 ncı maddesi gereğin
ce Meclis Soruşturması açılmasını saygı ile dileriz. 
26 . 11 . 1975 

İstanbul Milletvekili 
H. Basri Akkiray 

ve 9 arkadaşı 

H. Basri Akkiray (İstanbul Milletvekili) Necdet 
ökmen (İstanbul Milletvekili) Metin Tüzün İstan
bul Milletvekili) Mehmet Emin Sungur (İstanbul 
Milletvekili) Ali Sanlı (Burdur Milletvekili) Süley
man Yıldırım (Tunceli Mületvekili) A. Doğan öz-
tunç (İstanbul Milletvekili) Sadullah Usunıi (Balı
kesir Milletvekili) M. Zeki Tekmer (Nevşehir Mil-
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letvekilr) Abdurrahmaa Köksaloğlu .(İstanbul Millet
vekili) 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 iicü maddesi gereğince bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 
üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden itibaren başlaması hususunu oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İlgili bakanın üye seçimi tarihinden itibaren 15 
gün içinde yazılı görüşünü Komisyona vermesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

12. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
68 arkadaşının, Senatör olahümek için gümrükler
den Hazineye intikal eden malları partizanlarına da
ğıtmak suretiyle gönevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin T. C. Kanununun 228 ve 240 ncı madde
lerine uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 ncı, T. B. 
M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Öztrak baklanda Mr MBCÜS Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesL (9/57) ! 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
7 Haziran 1975 günü Gümrük Tekel -Bakanı 

Sayın Orhan Öztrak'ın hakkında yasa dışı tutum 
ve davranışıyle bakanlığın milyonlarının, Tokat Ço
cuk Esirgeme Kurumu Başkanına (bu kişi aynı za
manda Tokat C. G. P. İl Başkanıdır) ^aktarıldığını 
belirtmiş ve kendisinin hakkında Meclis Soruştur
ması açılmasını istemiştik. Hatırlanacağı gibi, bu 
yolsuzlukla, Gümrük depolarındaki milyonlarca 
lira değerindeki Çekoslovak menşeli kristal avize 
taşları ile kupür danteller, daha bir yığın malı sayın 
öztrak adetâ peşkeş çekmişti. 

Bu olaydan sonra, Öztrak Anayasa ve yasalarla 
sınırlandırılmış görevinin sınırlarım durmaksızın aş
mış, hem de görevlilerin ve halkın gözleri önünde 
gümrükteki hazineye intikal etmiş malları senatör 
olabilmek için partizanlarına, militanlarına ve Bele
diye Başkanlarına dağıtmıştır. 

Hemen şunu belirtmeliyizki, bir Gümrük ve Te
kel Bakanı, belediyelerin kamu görevlerini ve belde 
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hizmetlerini daha rasyonel yürütmek amacıyle, be
lediyelere bazı makine, araç ve gereç bağışlayabilir. 
Ancak, belediyecilikle uzaktan yakından ilgisi olma
yan malların kamyonlar dolusu belediyelere veril
mesinin savunulabilir yanı yoktur. 

öztrak senatör olabilmek için, gümrük depola
rının kapılarını ardına dek açmış ve bu mallar ka
panın elinde kalmıştır . 

19 Temmuz 1975 günü Malkaraya bağlı Sağlam-
taş Belediye binasında aşağıdaki malları bizzat tesbit 
etmiş bulunmaktayız : 

X) Yüz takım erkek elbisesi, 
X) 50 tane pantolon, 
X) 2 000 tane durulâx tabak, 
X) Televizyonlar (köyde elektrik bulunmadığı 

halde, televizyonlar cereyanlıdır) 
X) Kadın çantaları, 
X) Kasetler, 
X) Teypler, 
X) Oto radyoları, 
X). Pikaplar, 
X) Çeşitli boylarda radyolar, 
X) EJli tane erkek paltosu, 
X) Elektrikli, matkaplar, 

Saydığımız malların dışında daha başka mallar ol
duğu söleniyorsa da onları görüp değerlendirme ola
nağımız olamadı. 

Bu mallar Tekirdağ YSE Müdürlüğüne ait bir 
araçla, istanbul Gümrük Depolarından alınmış, Şo
för Mehmet Çakırlı yönetiminde ilkin Tekirdağ Vali
liğinin önüne getirilmiştir. Arabada, YSE Şefi Ergun' 
da bulunmaktadır. 

Vilâyete gelen bu bir kamyon dolusu mallardan, 
valilik görevlileri istediklerini alırlar, kalanı da Sağ-
lamtaş Belediyesi'ne gider. Örneğin, Gümrük depola
rından 120 tane alınan kasetler, Sağlamtaş'a ancak 20 
tane gelebilmiştir. 

Malkara Belediyesine Verilen Mallar : 
Taban halıları, 
Duvar halıları, 
Televizyonlar, 
Radyolar, 
Porselen ve durulax tabaklar, 
Dolma kalemler, 
Saatler, 
Pikaplar, 
Kasetler, 
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Bu belediyeye de bir kamyon dolusu gelen mallar, 
Belediye Başkanınca, Senato seçimlerinde halka, Öz-
trak'a oy sağlamak amacıyle dağıtılmıştır. 

Öztrak, Malkara Belediyesine bir kamyon dolusu 
mal verince, Kaymakamlık da bu ulufeden mahrum 
kalmasın diye, bir cip dolusu malı da Malkara Kay
makamlığına vermiştir. 

Hoşköy Belediyesine verilen mallar : 
14 tane taban halısı, 
1,5 (bir buçuk milyon) lira değerinde ev eşyaları, 
Belediye Başkanı Kemal Canpolat, halka açıkça 

Öztrak'a oyvermek kayıt ve şartıyle bu mallan -dağıt
mıştır. • -

Çerkezköy Belediyesine verilen mallar : 
Küçük kapaklı saateler, 
Büyük kapaklı saatler, 
Masa saatleri, 
Elbiselik kumaşlar, 
Erkek fanilaları, 
Radyolar, 
Masa örtüleri, 
Erkek gömlekleri, 
Erkek çorapları, 
500 metre döşemelik kumaş 
Belediyenin AP'li başkanı aldığı mallan, tıpkı öte

ki belediyeler gibi, seçim kazanma amacı için başarıy-
le kullanmıştır. 

Güzelköy muhtarına verilenler : 
Bu köyün muhtarına da üç tane televizyon veril

miştir. O da fazla yardım sever olduğu için, Öztrak' 
in gümrükten verdiği televizyonlardan birini, evlenen 
bir arkadaşına düğün armağanı olarak vermiştir. 

Muratlı Belediyesinin bu Gümrük yağmasından 
hissesine düşenler : 

Televizyonlar, 
33 tane küçük radyo, 
Masa saatleri. 
500 tane çinko tabak, 

4 000 tane porselen tabak (Bu porselenler, Gümrük 
deposundan alınmış, her nedense yolda tümü kaybol
muştur) 

500 metre perdelik kumaş 
60 tane ipek duvar halısı, 
2 000 tane durulax tabak, 
Muratlı Belediye Başkanı da tıpkı öteki başkan

lar gibi, 12 Ekim 1975 seçimlerini kazanmak için, 
peşkeş çekmiştir. îpek duvar halıları ise, kim sola da
ha iyi çatıyorsa, onlara dağıtılmıştır. 

Bu ilkel ve yüzkızartıcı, Devlet Gümrüklerinin 
soygunu olayını düzenleyen Gümrük ve Tekel Bakanı 
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Orhan öztrak, Anayasayı ve T. C. K. nun 228 ve 240 
ncı maddelerini kılı kıpırdamadan çiğnemiştir. 

Bu fiillerinden dolayı hakkında T. B. M. M. İçtü
züğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis Soruşturma
sı açılmasını, iddialarımız gerçeklik kazandığında Yü
ce Divana şevkine karar verilmesini dileriz. 

Saygılarımızla. 
Tekirdağ Milletvekili İzmir Milletvekili 

Yılmaz Alpaslan . Süleyman Genç 
Manisa Milletvekili Zonguldak Milletvekili 

Mustafa Ok Kemal Anadol 
Aydın Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Şükrü Koç Abdullah Baştürk 
Çorum Milletvekili Edirne Milletvekili 

Cahit Angın Cevat Sayın 
İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili 

Kaya Bengisu Neccar Türkcan 
Kırklareli Milletvekili Edirne Milletvekili 

Mehmet Dedeoğlu İlhan Işık 
Burdur Milletvekili Manisa Milletvekili 

Ali Sanlı Veli Bakirli 
Bursa Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Mehmet Emekli Necati Cebe 

Uşak Milletvekili Ankara Milletvekili 
Kadir Özpak Kemal Ataman 

Sinop Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Yaiçın Oğuz Metin Tüzün 

İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Vahit Çalın Engin Unsal 

İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Doğan öztunç M. Emin Sungur 

İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
H. Basri Akkiray Necdet Ökmen 

Adıyaman Milletvekili Ağrı Milletvekili 
Ramazan Yıldırım Cemil Erhan 

Amasya Milletvekili Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur Orhan Kayman 

Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili 
Muammer Alıcı Osman Ceran 

Ankara Milletvekili Aydın Milletvekili 
Y. Ziya Yağcı İsa Ayhan 

Balıkesir Milletvekili Bilecik Milletvekili 
Orhan Üretmen Mehmet Ergül 
Bolu Milletvekili Burdur Milletvekili 

Abdi Özkök Osman Aykul 
Çanakkale Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 

Orhan Çaneri Bahattin Karakoç 
Erzincan Milletvekili Kars Milletvekili 

Hasan Çetinkaya Davut Aksu 
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Kars Milletvekili 
Kemal Okyay 

Kayseri Milletvekili 
T. Doğan Avşargil 
Kırşehir Milletvekili 

Sait Şayiam 
Malatya Milletvekili 

Hakkı Gökçe 
Malatya Milletvekili 

Celâl Ünver 
Mardin Milletvekili 

Nurettin Yılmaz 
Sasmun Milletvekili 

Fahri Birer 
Siirt Milletvekili 
Abdülbaki Cartı 
Sivas Milletvekili 

Ekrem Kangal 
Urfa Milletvekili 

Celâl Paydaş 
Yozgat Milletvekili 

İlhami Çetin 
Zonguldak Milletvekili 

Zekâi Altmay 
K. Maraş Milletvekili 

Mehmet Özdal 

Kars Milletvekili 
Hasan Yıldırım 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Yüceler 

Kocaeli Milletvekili 
İbrahim Akdoğan 

Malatya Milletvekili 
Hüseyin Deniz 

Mardin Milletvekili 
Ahmet Türk 

Rize Milletvekili 
O. Yılmaz Karaosmanoğlu 

Sasmun Milletvekili 
llyas Kılıç 

Siirt Milletvekili 
Abdülkerim Zilân 
Sivas Milletvekili 
N. Nazif Aslan 

Yozgat Milletvekili 
Nedim Korkmaz 

Tunceli Milletvekili 
Süleyman Yıldırım 

Nevşehir Milletvekili 
M. Zeki Tekiner 

Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

Çanakkle Milletvekili 
Hasan Sever 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında, Anayasa
nın 90, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince, bir 
Meclîs Soruşturması açılmasının gerekli olup olma-
c-ğını incelemekle görevli, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üye
den kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren başlaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili bakanın üye seçimi tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde yazılı görüşünü Komisyona bildirmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum : 

Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 27 
arkadaşının, sendikal hakları çiğnediği ve bu eylemi
nin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id-
diasıyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birledik ıop-
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lantısı İçtüzüğünün 12 ncl maddeleri uyarınca Sosyal 
Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/58) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kurulmasına önemli katkıları olduğu kamuoyun

ca çok iyi bilinen M. C. Hükümetinin, şimdi, serma
ye ve iş çevrelerince uzatılan borç faturasını, işçile
re ödetmek üzere harekete geçtiği görülmektedir. 

Özgür sendikacılık ve toplu emek pazarlığı ilke
lerine dayalı bugünkü çalışma düzenini, M. C. Hü
kümeti, işverenler lehine değiştirerek sermaye grupla-
rıyle iş çevrelerinin isteklerine uygun bir sosyal poli
tika izlemeye başlamıştır. Anayasamızın güvencesi al
tında bulunan sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleş
mesi özgürlüğüne dokunmamış gibi görünerek, M. C. 
ortaklığı, çeşitli yasaların zorlanmasıyle statü huku
kunu değiştirmektedir. 

Bilindiği üzere, Türkiye'de, 1963Merde çıkardan 
yasalarla, işçi statüsünde bulunan emekçiler, alınte-
rinin bedelini belli bir hukuk içinde elde etme hak
larına kavuşmuşlardı, işçinin emeğiyle üretilen mal ve 
hizmetlerin bedelinden, daha makul oranlarda pay al
masını sağlayan toplu pazarlık yönetimi, Türkiye'de 
mM gelir dağılımındaki adaletsizliğin düzeltilmesi için 
'kullanılan en demokratik ölçülerden birisi olmuştur. 
M. Crİ'ktidarı, sermaye ve işverenleri koruma politi
kası içinde, şimdi, bu demokratik hak ve özgürlük
lere el atmıştır. Özellikle 1976 yılının, hemen hemen 
bütün işkollarında geniş kapsamlı toplu sözleşme mü
zakerelerinin başlaması nedeniyle, hükümet, dana er
ken harekete geçerek, bu haklardan yararlanabilen 
bir kısım işçilerin statüsünü değiştirme hevesine kapıl-
mkşt'r Hesapsız kitapsız yürüttüğü ekonomimizi, ge
rekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle iflâsın eşiğine 
getirilen Kamu İktisadî Kuruluşlarını kurtarma gerek
çesi, emekçilerin boğazlarına bir idam ilmiği gibi ta
kılmak istenmiştir. 

Hükümet, 1897 sayılı Yasaya dayanarak kurduğu 
bir komisyon marifetiyle, kimin işçi, kimin memur sa
yılacağını tespit ettirmeye başlamıştır. Bu arada, kuru
luşunda devletin hiçbir malî katkısı olmayan, tama
men işçi ve işverenlerin primleriyim, devlete ait bir 
anayasal görevi yapmakta bulunan Sosyal Sigortalar 
Kurumunu ilk hedef olarak seçmiş, burada çalışan 30 
bin işçiyi de ilk kurbanlar olarak gözüne kestirmiştir. 
1970 yıhndan bu yana, işçi statüsünde bulunan ve bu 
nitelikleriyle, sendikalaşan, toplu iş sözleşmeleri ya
pan S. S. K. emekçileri, hükümetin aldığı karara 
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I uyan Müdürler Kurulu tarafından memurlaştınlıver-
mışlerdir. Böylece, bir taşla iki kuş vurulması öngö
rülmüştür. Hem burada çalışan işçiler sendika kurmak, 

I dolayısıyle siyasal haklarını etkin biçimde kullanmak
tan, hem de toplu iş sözleşmesi yaparak, emeklerinin 

I bedelini isteme'kten yoksun bırakılacaklardır. Hem M 
C partileri rahatlayacak, hem de artan ücretler için 

I yeni prim talepleriyle karşılaşacak olan işverenlerin çı
karları korunmuş olacaktır. İşte, uygulanan karar bu 
amaçlara yöneliktir. 

I Ancak, Anayasamızın ve yüksek yargı organîarı-
I mızın bir çok kez ortaya koydukları «kazanılmış hak-
I îar» in yok edilmesini görmezliğe gelen Hükümetin 
I bu tutumu, işçiler tarafından kabul edilmemiştir. İş-
I çiler, kendilerine lâyık görülen bu yasa dışı, hukuk 
I dışı uygulamayı çeşitli yollara başvurarak reddetmiş-
I terdir. Kaza organlarından kesin kararların gelmesini 
I beklemeden, sırf haklarını aradıkları için, direndikleri 
I için, 1 500 kadar işçinin akitleri bir kalemde feshedil-
I miş ve kendileri sokağa itilmişlerdir. M. C. İktidarı-
I nın sokak anarşisini nasıl pervasızca kışkırttığının en 
I son kanıtı "S. S. K.'daki sendikalı işçilerin durumudur. 

I Sahneye konulan oyunun provası, böylece, S. S. K.' 
I da yapıldıktan sonra, öteki işkolları ve kurumların iş

yerlerinde, 400 bin işçinin memurlaştınlması, perde 
I perde görülecektir. S. S. K. Müdürler Kurulunun kara-
I rina sözde karışmış gibi demeçler veren Sosyal Güven-
I Yık Bakanı ise, Hükümetin nasıl bir anarşi ve çelişki 
I içinde bulunduğunu gösteren tipik bir olay yaratmış

tır. Bir yandan, kimsenin kendi rızası dışında işçi sta-
I tiisünden çıkarılmayacağı söylenirken, öte taraftan, 
I tüm işçilere «memur olmak istiyorum» diye basılı di

lekçeler imzalatılmaktadır. 

I Bu durumda, Hükümetin siyasal denetimi ve yö-
I netimde ağırlığı altında bulunan S. S. K.'da çalışma 
I düzeni bozulmuş, binlerce işçi sokağa atılmış, binler -
I cesi, her an ekmeğinden edilmenin endişesi içine itil-
I miş bulunmaktadır. Bunda, Hükümetin geniş sorum-
I luluğu ve kusuru vardır. Anayasamızın güvencesi al-
I tında bulunan sendika kurma, toplu sözleşme yapma, 
J çalışma güvenliği içinde yaşama haklarını çiğneyen, 
I Hükümetin Sosyal Güvenlik Bakanı hakkında, Ana-
j yasamızın 90, T. C. K. nun 240 ncı maddesine göre, 
I «Meclis Soruşturması» açılmasına karar verilmesi hu-
I susunda gerekenin yapılmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 5 . 1 . 1976 

Aydın Tokat 
I M. Şükrü Koç Haydar Ulusoy 
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Aydın 
İsa Ayhan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 
Edirne-

Cevat Sayın 
İzmir 

Kaya Bengisu 
İstanbul 

Metin Tüzün 
İstanbul 

Şükriye Tok 
Kars 

Kemal Okyay 
Zonguldak 

Zekâi Altınay 
Zonguldak 

Kemal Anadol 
Artvin 

Ekrem Sadi Erdem 
Uşak 

Kadir Özpak 
. Hatay 

Malik Yılman 
Gaziantep 

Mustafa Güneş 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

İzmir 
Süleyman Genç 

Balıkesir 
Necati Cebe 
İstanbul 

Engin Unsal 
İstanbul 

DoğarL Öztunç 
İstanbul 

M. Emin Sungur 
Kars 

Hasan Yıldırım 
Süet 

Abdülkerim Zilân 
Urfa 

Celâl Paydaş 
Siirt 

Abdüibaki Cartı 
Burdur 

Osman Aykul 
Bolu 

Abdi Özkök 
Kırklareli 

Mehmet Dedeoğlu 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... KabuL edilmiştir. 

Komisyon çalışma süresinin üye seçimi tarihinden 
itibaren başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili bakanın, üye seçimi tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde yazılı görüşünü Komisyona vermesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 
arkadaşının, memuriyet mevki ve nüfuzunu kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 
228, 230 ve 240 neı maddelerine uyduğu iddiasıyle 
Anayasanın 90 na, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarmca. Başbakan Sü-
tsyman Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve 

Ticaret Bakanı Halil Başol haklarında bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9:159) 

BAŞKAN — Gündemimizin 11 nci sırasında bulu
nan konuyla ilgili önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1. Son on yılda kamuoyunu en çok ilgilendiren ko

nulardan biri, h'iç şüphesiz, Demirel ailesinin serveti, 
daha yerinde bir deyimle Demirel ailesinin hızla zen
ginleşmesi konusudur. Denilebilir ki, son on yılda 
güncelliğini ve kamuoyunun ilgisini yitirmeyen tek 
konu Demirel ailesiyle ilgili yolsuzluk iddialarıdır. 
Hele Süleyman Demirel'in Başbakan olduğu veya 
yönetimi yakından etkilediği dönemlerde bu yolsuz
luk söylent'ileri daha da yaygınlaşmakta, ayyuka çık
maktadır. 

Günümüzde siyaset adamının bütün yaşantısı ka
muoyunun gözü önündedir ve kamuoyu siyaset adamı
nın bütün yaşantısını çevresi ile ilişkilerini yakından 
izlemektedir. Hele bu siyaset adamı «Lider» durumun
da olursa. 

Denilebilir ki, siyaset adamı kendi yaşantısın
dan sorumlu olmalıdır. İnsanın kardeşini, yeğenini 
kendisinin saptaması olanağı yoktur. Nitekim Süley
man Demirel de çok sıkıştığı zamanlarda bu savı kul
lanmıştır. Ama Demirel, bu konuda bunca süredir 
kamuoyunu kendine inandıramamıştır. 

Siyaset adamları, zaman zaman haksız suçlama
lar karşısında kalabilirler; iftiraya, tertibe hatta şan
taja uğrayabiliıier. Ama bir süreç içinde, bunların 
doğruluk ve gerçeklik payı kamuoyunca anlaşılır. 
Siyaset adamı kamu vicdanında aklanır. Oysa De
mirel, bunca süredir ve elindeki bunca olanaklara 
rağmen, kendini temize çıkaramamıştır. 

2. Demirel ailesi, Türkiye'nin sayılı zengin aile
leri arasında yer almaktadır. İlişkileri olmadığı eko
nomik alan ve iş, bağlantı kurmadıkları yerli ve ya
bancı çevre yoktur. Demirel ailesi hangi servetle işe 
başlayıp bugünkü noktaya gelmiştir ve Süleyman De-
mirerin bu servette payı nedir? 

Bu sorular aydınlanmadan, Demirel ailesi hakkın
daki yolsuzluk söylentileri açığa çıkarılmadan Süley
man Demirel'in Başbakanlık koltuğunda oturabilmesi, 
otursa da bir Başbakanda bulunması gerekli etkin
liğe ve saygınlığa sahip olabilmesi olanaksızdır. 

Bu konuya geçmeden önce bir noktayı açıklığa 
kavuşturmak gerekir. Demirel ailesi her yönüyle 
tam bir bütünlük göstermektedir. Aile içinde «Ayrı 
- gayri» olmadığı, yapılan her işten gösterilen her 
davranıştan ve bu konuda yapılmış olan bazı açık-
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lamalardan da belli olmaktadır. Siyasetten servet 
edinmeye kadar... Zaten Süleyman Demirel de «Kar
deşlerimin, yeğenlerimin servetleriyle ilişkim yok» 
diyememektedir. Ancak çok sıkışmış olduğu, yolsuz
luk iddialarının ayyuka çıktığı, kendi milletvekilleri
nin biraderlerin yolsuzluklarını açık açık partisinin 
grupunda ve Meclise açıkladıkları dönemlerde «in
san kendi kardeşini seçemez ki» demekle yetinmiştir. 
Ama kendi seçemediği için esef ettiği kardeşleriyle, 
her yönüyle içli dışlı olmaya devam etmiştir. 

Demirel alüesinde hiçbir zaman «Ayrı - gayri» ol
mamıştır. Bu konuda Demirel'in en yakını olanların 
basına anlattıkları hâlâ hatırlardadır. 

Bu sözler bugüne kadar yalanlanmamıştır. O 
halde Demirel ailesinin servetinde, o servete eklenen 
her milyon lirada Süleyman Demirel'in de payı var 
demektir. Yapılan yolsuzluklar sonucu elde edilen 
veya edilecek olan milyonlarda Başbakan Demirel' 
in de payı var demektir. 

3. Demirel ailesi hangi servetle işe başlayıp bu-
gnükü duruma gelmişlerdir? Bunun için, Demirel aile
sinin geçmişini araştırmaya gerek yoktur. Çünkü Sü
leyman Demirel, çocukluk günlerini, çocukluğunda 
ailesinin yaşantısını, çektikleri -sıkıntıları «Çoban 
Sülü» adlı kitapta şöyle anlatır : 

«Gaz, tuz parası bulamaz olduk, tşte o devrin meş
hur kırkiki liralık Yol Vergisini ödeyemez oldular. Ba
bam da köyün diğer erkekleri gibi dağlara gidip iki 
ay taş kırdı. Hükümete olan borcunu ödedi» 

«Dinar'dan tslâmköy'e eşek sırtında günlerce tuz 
taşıyıp hayvanlarımıza yedirdik. Gaz yerine orman
lardan getirdiğimiz çam dallarını yakıp, isli ışığı altın
da günlerce oturduk.» 

Devam ediyor Demirel : 
«O yıllar zorlu yıllardı, o günler zorlu günlerdi be

nim için... Daha o zamanlar Efe Dayıyla henüz dağ
larda koyun gütmüyorduk. Bir lokma ekmek için ba
bam hiç durmadan çalışır, toprağın altını üstüne ge
tirirdi. Güneşin yakıcı sıcaklığı altında saatlerce çift 
sürmekten kavrulur buruş buruş olurdu. Ağzı burnu 
güneşten yanar, dudakları yarık yarık çatlardı.» 

Diğer bir yerinde ilâve ediyor : 
«Onüç - öndört yaşında tarla sulayıp bağ belle

meye başladım. Yine bu yıllarda yakacak için dağ
lara gider bütün gücümle balta sallardım. Onbeş ya
şımdan sonra harman aktarmaya başladım. Halbu
ki o çağlarda bizim yerimiz okul olmalıydı.» 

Demek ki Demirel ailesi, 1940 - 1945 yıllarında 
gaz, tuz bulamayan, yol parası için aylarca dağlar

da taş kıran, sabahtan akşama güneş altında kavrulan 
bir aileymiş. Böyle anlatıyor Demirel. 

Burada ilginç bir noktaya değinmekte yarar var
dır. 1970 yıllarında Demirel ailesinin serveti ve yapı
lan yolsuzluklar konusunda A. P.'li T. B. M. B. üye
lerinin çoğunlukta olduğu bir soruşturma Hazırlık 
Komisyonu kurulmuştur. Bu Komisyonun Süleyman 
Demirel'in babası merhum Yahya Demirel'e yazdığı 
bir yazıya şöyle cevap veriyor baba Demirel : 

«1925 yılından 1948 yılına kadar ticaret ve ziraat-
le iştigal ettim. Bu müddet içinde altın ve para ola
rak biriktirmiş olduğum ikibuçuk milyon lirayı ser
maye yapması için oğlum Ali Demirel'e uzun vadeli 
borç olarak verdim. 

Ekseri Anadolu vatandaşları gibi ben de altın ve 
paralarımı yanımda muhafa etmişimdir. 

4. Yukarıda Demirel ailesinin 1940 - 1945 yılla
rındaki durumunu Süleyman Demirel'in ağzından din
ledik. Şimdi ise, Süleyman Demirel'in babası merhum 
Yahya Demirel'in Meclis Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna verdiği cevabı gördük. Kırkiki lira bulup yol 
Vergisini yatıramayan, bu nedenle dağlarda taş kı
ran, güneşin altında derisi kavrulup dudakları çat
layan, çocuklarını çam dallarının isiii aydınlığında 
oturtan onlara küçücük yaşlarında sabahtan akşama 
değin dağlarda balta sallatan bir baba, bu dönemde 
ikibuçuk milyon lira para ve altın biriktiriyor! Bugü
nün parasıyle 70 - 80 milyon lira. Ve de İsparta'ya ya
rım saatlik bir mesafede oturan baba Demirel, bu
günün parasıyle 70 - 80 milyon lirayı yatak aralarında 
saklıyor. Merhum Yahya Demirel, oğullarının akıl al
maz servetlerinin elde ediliş yollarına hukukî bir kı
lıf hazırlamak için ömrünün son günlerinde babalık 
duygusuyle, sanırız istemeye istemeye bu gerçek dışı 
ifadeyi vermiştir. 

5. Demirel ailesinin servet edinme yönünde tır
manmaya başlaması, 1960'lardan sonraya rastlar. Bu 
tarihlerde Demirel iş hayatına atılmıştır. Kıt kanaat 
geçinebilen bir genel müdür birden büyük ihaleler al
mayı, birçok yabancı şirketlerin temsilcisi olmayı 
başarmıştır. Bu nasıl olmuştur? 

Süleyman Demirel genç bir mühendis iken Ameri
ka'ya gönderilmiştir. Dönüşünde Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğüne getirilmiştir. Devlet Su işleri, Tür
kiye'nin en büyük yatırımcı Genel Müdürlüklerinden 
biridir. Elinde çok parası olan ve bunu oldukça ser
best harcayabilen bir kuruluştur. Tam bir Amerikan 
hayranı olarak tanınan Demirel, bu görevde iken 
geniş bir çevre edinir. Ünlü iş adamı büyük dolan-
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dinci Şellefyanla çok yakın arkadaşlık kurar. Ve en 
önemlisi bu dönemde MASON olur. Böylece büyük 
yatırımların babında bulunan Demirel, büyük iş adarn-
larıyle de yakın ilişkiler kurar. Demirel 27 Mayıs 
devrimiyle görevinden alınarak 36 yaşında askere 
gönderilir. Askerlik dönüşü önceden yakın ilişkiler 
içinde bulunduğu ünlü iş adamlarının da desteğiyle 
ticarete atılır. 

Devlet memurluğundan gelmesine rağmen Demi
rel, herhalde Genel Müdürken geçirdiği yoğun de
neylerin (!) etkisiyle olacak, kısa zamanda başarılı 
bir iş adamı olur. Artık, Demirel iş hayatındaki «Ayak 
oyunlarını» rahatlıkla yapabilecek kadar pişkin, «Ön
ce servet sonra Devlet» diyebilecek kadar vurdumduy
mazdır. 

Demirel iş hayatına atılır atılmaz. Bir Amerikan 
firmasının tcmsilcis'i olur. Hem de Amerika'nın en bü
yük firmalarından birisi olan MORİSON firmasının. 
Bu firmanın temsilcisi olarak Ereğli Çelik Fabrikası
nın yapımı sırasında, daha büyük komisyon almak 
ve Amerikan firmasını daha çok kapandırmak için, 
kendi Devleti aleyhine olanca gücüyle çalışır. 

Demirel müteahhitlik döneminde iş hayatının 
«Ayak oyunlarını da» gerçekten başarı ile uygulamış
tır. Bu konuda ilginç bir örnek verelim:. 

Demirel, bir yandan müteahhitlik yaparken, bir 
yandan da Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğre
tim görevlisi olarak çalışmaktadır. Bu sırada üniversi
tenin su inşaatı işi ihaleye çıkarılır. Demirel üniversi
tede görevli olduğu için, başkalarının elde edemeye
ceği ihaleyle ilgili bilgileri kolaylıkla sağlar. Buna 
karşılık kendi bildiği bazı bigileri üniversite yöne
timinden saklar. Böylece, diğer müteahhitlerden da
ha çok indirim yaparak ihaleyi alır. 

Burada DemireFin yaptığı şudur: Dışarıdan getiri
lecek malzemelerde Devlet, üniversiteye gümrük ba
ğışıklığı tanımaktadır. Demirel bunu bilmektedir ama, 
çalıştığı üniversiteye, ekmek yediği kapıya bunu söy
lememektedir. Böylece 1963'lerin parasiyle Hazine
nin 450 bin lirasını açıktan cebine atmıştır. Tabiî so
nunda, aynı üniversitede çalıştığı diğer arkadaşları
nı suçlayarak «Bu duruma müsaade etmeselerdi» de
yip kendisini kurtarabilmiştir. Böyle davranışlar, ya
saların boşluklarından, arkadaş yardimlanndan veya 
bilgisizliğinden faydalanarak kılıfına uydurulabilir, 
Devlet kesesinden servet sağlanabilir. Ama gayri ah
lâki bir davranış olarak toplum vicdanında yerini 
alır. 

6. Demirel bu arada siyasete de girdi. Bugün Ge
nel Başkanı bulunduğu Adalet Partisine Genel Baş
kan Yardımcısı bile oldu. Ama partinin bir zor gü
nünde Genel Başkan Yardımcılığından da istifa ede
rek şapkasını alıp kaçtı. Çünkü onun siyasetten bek
lediği halkına ve ülkesine hizmet değil, kendine ve 
ailesine hizmetti. O dönemde bu hizmeti gereğince 
yapamayacağını anlamıştı. Beklemesi kendini yıprat
maması gerekiyordu, 

Beklediği fırsat kısa sürede geldi. Yerli, yabancı 
çıkar çevrelerinin gizli açık yabancı kuruluşların des
teği ile önce A. P. Genel Başkanı, sonra Başbakan 
Yardımcısı, 1965 seçimlerinden sonra Başbakan oldu. 

Burada daha önce ismi geçen, bundan sonra da 
sık sık geçecek olan Mıgırdıç Şellefyan hakkında bil
gi vermekte yarar ve zorunhık vardır. Ortaya konu
lan olayların ve öne sürülen iddiaların sadece poli
tik olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığını, 
olayların arkasında hangi büyük çıkar çevrelerinin 
bulunduğunu açıkça ortaya çıkması için buna gerek 
vardır. 

Mıgırdıç Şellefyan 1914 yılında Adapazarında doğ
muştur. Milletvekilliği yapmıştır. Devlet ileri gelen
lerinin yakın arkadaşı olmuştur. îş hayatında ilk par
laması, Demirel ve ailesiyle dostluğu da o sıralarda 
başlamış ve hiç kesilmeksizin devam etmiştir. 

Şellefyan, vurgunlarını daha rahat ve daha büyük 
yapabilmek için siyasetle çok yakından ilgilenmiş si
yasetçilerle iyi ilişkiler kurmaya özen göstermiştir. 

DemireFin A. P. Genel Başkanlığına gelmesinde, 
diğer çevrelerle işbirliği halinde olan Şellefyan önem
li rol oynamıştır. 

Gerek DemireFin gerekse Şellefyan'ın yakın dos
tu olan bir gazeteci - iş adamı Demirel - Şellefyan 
dostluğunu şöyle anlatıyor: 

«Şellefyan, DemireFin öylesine yakın bir dostu 
olmuştur ki, Ankara'ya indi mi, hava alanından doğ- -
ruca Başbakanın evine gidebilirdi. Onunla ve ev hal
kıyla gerçekten samimî bir dostlukları vardı.» 

Görünüş odur ki, Demirel'le ve Demirel ailesiyle 
bu dostluk şimdi de -devam etmektedir. Bundan ye
ğenler hariç delildir. 

Şellefyan'ın Türkiye'deki ve dünyadaki büyük 
dolandırıcılıklarını bilmeyen yoktur. Başbakanın çok 
yakını olduğu için işlerini rahatlıkla yürütmüştür» 
Kazandıklarının ve dolandırarak edindiklerinin ta
mamını yurt dışına çıkarmıştır. 1970 yılında devalüas
yon olacağını, Türk parasının değerinin düşeceğini ön
ceden bildiğinden bütün varlığını paraya ve dövize çe-
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virmiş ve geride çağa. Devlete aidaimak. üzere 100 
milyon lira borç. bırakarak yurt dışına kaçmıştır. 

7. Süleyman Demirel'in. Başbakanlığı ile,. Demi-
rel ailesinin servet edinme yönünde «Zirve dönemi» 
başlamıştır. Tabiî: Devletin tüm olanaklarından ya
rarlanılarak yasa. dışı; davranışlarla usulsüzlüklerle., 

Bu dönemde bankalar kapılarını ardına kadar De-
mirel ailesine açmıştır. Asıl görevi çiftçiye kredi ver
mek olan Ziraat Bankasından köylü o sıralarda 500 
lira krediyi kolay kolay alamazken Demirel kardeş
ler milyonlarca liralık krediyi binbir usulsüzlükle 
alabilmişlerdir. Sonra da kamuoyu ile alay edercesine 
«26 milyon değil, 19 milyon lira aldık» diyebilmişler
dir. Halbuki o yıllarda aldıkları kredilerin toplamının 
48 milyon lirayı bulduğu daha. sonra belgeleriyle or
taya çıkmıştır. 

Özel yüksekokulların açılmasına öncülük edip, 
gencecik çocukların sırtından milyonlar kazandılar. 
Ama, Devletin ve. milletin başına sonuçlan hâlâ çö
zülemeyen bir bela getirdiler. Kurdukları her şirket 
için kolaylıkla teşvik belgeleri aldılar, bu belgelere 
dayanarak, Hazineden milyonlarca, lirayı kasaları
na aktardılar. 

Pike, demire, çimentoya- zam mı gelecek? Zamdan 
15 gün önce depolarını bu mallarla doldurdular, 15 
gün sonra ise servetlerine hiç zahmetsiz milyonlar 
eklediler.. Devletin orman ürünlerinden sağladıkla
rı büyük çıkarlarla da yeni yeni servetler edindiler. 

Kısacası Demirel'ler, bu dönemde yakın dostla
rı büyük dolandırıcı Şelîefyan gibi, hızlı zenginleş
meyi başardılar. 

8. 12 Mart muhtırasıyle Başbakanlıktan ayrılan 
Demirel dört yıl aradan sonra bugün yine Başbakan
dır. Ama Demirel'in bu kez Başbakanlığa getirilişi, 
1965 yılından daha ilginçtir. Bir kısım büyük çıkar 
çevreleri, artık kendilerini saklama, perde arkasın
da kalma gereğini bile duymadan Ankara'nın lüks 
otellerine doluşmuşlardır. Milyonlar döndürmüşler
dir. Sonunda Demirel'in Başbakanlığını sağlamışlar
dır. Milletin sırtından son vurgunlarını vurmak için. 

Doğaldır ki„ bu vurgundan Demirel ailesi de pa
yını alacaktır, 

9. — Süleyman Demirclln yeğeni Yahya Demi
re! ve onunla ilgili mobilya yolsuzluğu aylardır ka
muoyunda yankılar yapmaktadır. Türkiye Büyük Mil
let" Meclisinin bu konu üzerine: eğilmesi, işin gerçeği
ni araştırması ve Başbakanla konuyla doğrudan, ilgili 
bulunan Maliye ve Ticaret bakanlarının sorumluluk-
lannı saptaması zamanı gelmiştir. Böylece Demirel' 

* in Başbakanlığı döneminin yolsuzlukları örtbas etme, 
; bunların üzerine yürüyen dürüst Devlet görevlileri;-
i ni sindirme ve işten atma böylece Devlet kesesinden 
1 yakınlarını zengin etme dönemi olduğu, Demirel aile-
; sıinin Türkiye'den Devleti: dolandırarak, kaçan Şel-
; lefyan'la ilişkilerini hâlâ sürdürdükleri ortaya çıkmış 
; olacaktın 

10. — Başbakan Süleyman Demirel'in kardeşinin 
t oğlu ve «Orman Ürünleri, İnşaat Melzemeleri îtha-
\ lât ve ihracat Şirketinin sahibi Yahya Kemal Demi-
I relin, hayalî firmalar aracılığı ile yabancı ülkelere 
; hayalî ahşap mobilya ihraç ettiği ve 27 milyon Türk 
i lirasını aşan bu ihracat karşılığında Türkiye Cumhu-
; riyet Hazinesinden 20 milyon Türk lirasını aşan bir 
[ meblâğı, «Vergi iadesi» adı altında tahsili etmiş ol-
\ duğu iddialarının ne denli yaygın olduğu malumdur. 
\ Bu konu, kamuoyunu son yıllarda başka olaylarda gö-
! rülmeyen bir biçimde ilgilendirmiş ve gerek basında 
; gerek öteki yayın araçlarında konu - hem de belge» 
; lere dayanılarak derinliğine tartışılmıştır. Aşağıda ve-
l rilscek bilgilerin ve değinilecek belgelerin de göste-
j receği gibi, kamuoyunu aylarca işgal eden ve güncel-
I ligini bugün de korumakta olan konu, Yahya Ke-
; mal Demıirerin ve muhtemel ortaklarının ticarî ilgi 
j alanları yle sınırlı olmaktan çıkmış, Türkiye Curnhu-
i ayeti Hükümetinin başında olan Süleyman Demirel 
ij ile başkanlık ettiği Cumhuriyet Hükümetinin iki üye-
i si, yani, Maliye Bakanı Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 
1 ile Ticaret Bakanı Halil Başol'u da içine alacak kadar 
\ genişleyen bir suç ve suçluluk çemberine dönüşmüş» 
\ tür. 

11. — Başbakanın yeğeni Ya'hya Kemal Demirci' 
; in, «Orman Ürünleri, înşaat Malzemeleri, İthalât ve 
; İhracat Şirket i »n in sahibi olarak, neler yapmış o'ldu-
i ğunun açıklanmasına geçmezden ve Başbakan ile iki 
• bakanının suçlarının niteliklerine değinmezden önce, 
\ konuyu daha rahat anlamaya ve kavramaya yaraya» 
ı cağını sandığımız bazı teknik bilgileri çok kısa olarak 
\ vermekte gerek görüyoruz : 
s 
| 12. — «Vergi iadesi nedir?» Çağımızda. ulusîarara-
' sı ticaretin son derece büyük ve yaygın boyutlara ulaş-
: ması, bir çok devleti, bu ilişkilerinde uyulması zo-
[ runlu bazı önlemleri ve ilkeleri kabule zorlamıştır. îş-
! te, bu nedenledir ki, GATT, OECD, AET gibi anlaş-
\ malarda, anlaşmalara imza. koyan devletlerin, birbir-
' leriyle olan ticaretlerin'de, ötekileri güç duruma düşü-
i rebilecek, uluslararası ticaretin dengeli biçimde yürü

tülmesini engelleyecek yollara başyuramayacakîan, ör-
! neğin, «damping», «sübvansiyon», «prim» gibi önlem-
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Teri uy^ılamıayacaiklaTi kabul edilmiş, olmaktadır. Sözü 
geçen, anlaşmalar, yalnız iç hukuk kuralları ile getirile
cek teşvik önlemlerini, örneğin, üretim vergilerinin 
oranlarının düşük ya da yüksek tutulması gibi uygula-
malarav andaıt yasağın dışında tutmuştur. 

Türkiye'de bu aralık kapıdan-yararlanarak kabul 
edülen «İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili 
olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair» 261 sayı 
ve 27. 6 .1963 tarihli Yasa (Resmî Gazete, 5.7.1963, 
No. 11.446). ile bazı. teşvik önlemlerini uygulayabilme 
olanağını yaratmıştır. «Vergi iadesi» adiyle anılan ön
lem de bu yasanın sağladığı olanaklara dayanarak ya
ratılmış bir yoldur. Aslında, Hazinenin uygulamada 
daha önceki aşamalarda alınan herhangi bir vergiyi 
tamamen ya da kısmen geri vermesi bahse konu ol
mayıp gerçekleştirilen ihracat için ihracatçı , tacire 
açı'ktan: bir prim, ikramiye ödenmektedir. Nitekim, 
pamuk, fındık gibi ürünlerin hiç biri vergiye tabi ol
madıkları halde, bunların ihracında da vergi iadesi 
uygulanraaGctadır. 

Anılan yasaya dayanarak Hükümet bugüne dek 
çeşitli kararnameler çıkarmıştır. «Orman ürünlerine 
ihraç gücü kazandırrl<masına dair» 12.4. 1973 gün ve 
7/6270 sayılı karar (Resmî Gazete, 24.4.1974, No. 
14516) bunlardan biridir. Kararın ilgili hükümlerine 
göre, ahşap mobilya ihraç eden ihracatçı, % 25'i «;ver-

, gi iadesi» adı altında % 50'si de Orman Genel Mü
dürlüğü Döner Sermaye Merkez Saymanlığının özel 
barika hesabından ödenmek üzere, toplam % 75 ora
nında bir ödemeye hak kazanmaktadır. 

13. — Kararın yürürlüğe girmesinden, Başbaka
nın kardeşinin oğlu Yahya Kemal Demiirel'in yarat
tığa olay meydana çıkıncaya kadar, 35 uygulama ya
pılmıştır. Bu sayıya Yahya Kemal Demirel'e ait fir
manın gerçekleştirdiği 5 parti ihracat da dahildir. Ne 
var ki, Yahya Kemal Demirci'm 5 partide yaptığı ih
racatın toplamı, öteki firmaların tüm ihracatının yak
laşık 14 katına ulaşmaktadır. Yahya Kemal Demi-
rel, gerçekten, 23 . 2. 1974'den 22 .11 .1974 tarihine 
kadar aldığı müsaadelerle, Kıbrıs, İtalya ve Libya' 
ya toplam 1 860 takım mobilyayı 27 377 394 TL. 
karşılığında ihraç eder görünmüş ve bunlar için T. C. 
Hazinesinden, «vergi iadesi» adı altında tam 20 530 455 
TL. tahsil eylemiştir. 

14. — Aslında, vergi iadeli ihracat sisteminin dış 
ticarete uygulamasından sonra büyük yolsuzluklar ol
muş, Devlet Hazinesi, kötü niyetli kişiler ve kurum
larca devamlı soyulmuştur. İhracatın bir kolu dışarı
da* olduğumdan, gerekli incelemelerin yapılamaması; ya 

da. yabancı firmanın Türk makamlarınca istenen. bÜgL-
leri vermekten kaçınması soyguncuların, işini büyük 
ölçüde kolaylaştırmıştır. Bu yüzden, gerek Maliye, gev
rek Ticaret Bakanhklarında hâlâ yığınla şüpheli dos
ya vardır, 

15. — Bu konuya, etkili ilk önlemler ilk kez 
C H. P. İktidarı zamanında getirilebi'lmiştir. 1974 
malî yılı bütçesinin 73 ncü maddesine konulan hüküm
le, Maliye Ba'kanlığı vergi iadesi işlemlerinin yürütül
mesinde sorumlu merci tayin edilmiş, anılan Bakanlık 
da, 31 .4.1974 gün ve 14962 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan «İhracatta Vergi ladesinin Şekil ve Usul
leri Hakkında Bir Numaralı Tebliğ» ile, 

«...Ek listede gösterilen mallar için ihracatta ver
gi iadesi, ilgili ihraç, işlemlerinin Maliye Bakanlığınca 
yetkili kılınacak eleman veya merciler tarafından tet
kiki sonunda, uygun bulunacak miktar üzerinde ya
pılır, 

Bu listede yazılı olmayan mallar için de, ihracat
ta vergi iadesinin yapılmasından önce Maliye Ba
kanlığı ve Merkez Bankası fiyatlar ile malların nite
lik ve niceliği hakkında uygun göreceği ek bilgi ve 
belgeleri istemeye yetkilidirler...» (Madde 1) 
Hükmünü koymuştur. 

Bu arada ve bu hükmün gereklerine paralel ola* 
rak Ticaret Bakanlığı, ihracatın, diğer bir ülkeye fi
ilî bir ithalâta müncer olup olmayacağı ve- gerçek be* 
dele dönük olup olmadığı gibi hususların araştırılma
sı ilkesini getirmiş ve uygulamalara, başlanmıştır. 
Bunlara göre, vergi iadeli bir ihraç müsaadesi istemi 
vukubulduğunda, 

a) İhracatçı firmanın malî ve ticarî itibarı, 
b) İhracı istenen malın gerçek değeri, 
c) İthalâtçı firmanın malî ve ticarî itibarı araş

tırılıyor, 
d) Ayrıca, ekonomik bir incelemek yapılarak, ih

racı istenen malın ihracatında Devlet desteğini sür
dürmenin dış piyasada ne gibi etkinlik ve yarar sağ" 
ladığı saptanıyordu. 

16. — İşte, uygulamanın bu ilke ve kurallara gö
re yürütüldüğü bir dönemde Yahya Kemal Demirer 

i in, o güne kadar yaptığı bütün mobilya ihracatınm da 
yeniden incelenmesini zorunlu kılan ve olayların su 
yüzüne çıkmasmı sağlayan altmcı ve son müracaatr 
yapılmıştır. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür
lüğüne, Istartbul İhracatçı Birlikleri. Umumî Kâtip
liğimin 5.3.1975 gün ve L412 sayık yazısı ve ekle
riyle intikal eden bu son müracaatryle,. Yahya Kemal 
DemireL firması, 16 820 027.24 TL. değerinde 940 adet 

25 — 



T. B. M. M. B : 1 28 . 1 . 1976 O : 1 

yemek odası takımının Libya'ya ihracı için müsaade 
istemin'de bulunuyordu. Bu istemin kabulü halinde 
Yahya Kemal Demirel, Hazineden vergi iadesi adı 
altında 12 615 000 TL. tahsil edecekti. 

17. — Yahya Kemal Demlrei'in bu son başvuru
su, hem yukarıda özetlenen yeni inceleme ilke ve ku
ralları nedeniyle hem de aşağıdaki nedenlerle esaslı 
!bir incelemeye tabi tutulmuştur : 

a) Türkiye mobilya ihracatçısı bir ülke olmadı
ğı halde, Yahya Kemal Demirel çok önemli meblâğ
lara varan bir ihracat istemiyle Bakanlığa başvur
muştu. 

b) Uluslararası mobilya piyasası, çok uzun bir sü
reden beri, İsveç, Danimarka, İtalya, Fransa, Finlan
diya gibi gelişmiş ülkelerin kaliteli mallarının egemen
liği altındaydı. Bunun yanında, dövize olan gereksin
meleri yüzünden, çok düşük fiyatlarla uluslararası pi
yasaya girmiş olan Romanya, Yugoslavya ve İsrail gi
bi gelişmekte olan ülkeler de, özellikle lüks olmayan 
mobilya pazarında kıran kırana bir rekabetin için
deydiler. Türîd'ye'nin bu ortamda böylesine ihracat 
olanaklarına birdenbire kavuşması düşündürücüydü. 
Hele Türk mobilyalarının piyasada hiç tanınmadığı 
düşünüldüğünde istemin ilginçliği daha da artmaktay
dı. 

c) Vergi iadeli ihracatın başka kalemlerinde de, 
yeni denetim esaslarının getirilmesinden önce Hazine, 
çeşitli yolsuzluklarla soyulageidiği için de dikkatli ol
mak gerekiyordu. 

18. — Yahya Kemal Demirel bu son müracaatın
da, ihracatın, İsviçre'de 75 Boite Postale 1000, Lau
sanne 18 adresinde mukim «Etablissement Mopar» 
aracılığı ile Libya'ya yapılacağını belirtiyordu. Bunun 
üzerine, Bern Ticaret Müşavirliğimize İsviçre'de mu
kim bu alıcı firmanın, ticarî ve malî itibarı ile faa
liyet konularının öğrenilmesi için 10.3.1975 gün ve 
425 sayılı teleks gönderilmiş, bundan başka Libya'da-
ki asıl alıcı firmanın isim ve adresiyle milletlerarası 
ticaretin zorunlu kıldığı teknik ve ticarî bilgileri içe
ren satış sözleşmesinin aslının sağlanması için İstan
bul İhracatçılar Birliği Umumi Kâtipliğine de 
10.3.1975 gün ve 2978 sayılı yazı yazılmıştır. 

Söz konusu sözleşme (21 .1 .1975 tarihini taşı
maktadır.) Yahya Kemal Demirel tarafından Ba
kanlığa sunulmuş ve bir yandan Yahya Kemal De
mirel, bir yandan da Etablissement Mopar adına K. 
Arden tarafından imzalandığı görülmüştür. Buna kar-
ş lık, Libya'daki asıl alıcı firmanın isim ve adresi
nin, öğrenilmesi için yazılan yazıya ise, Yahya Kemal 

Demirel tarafından, bu istemin, Etablissement Mopar' 
in'ağır tepkisiyle karşılaştığı, Bakanlığa sunduğu te
leks notunda da yazılı olduğu üzere, Libya'-da'ki müş
terinin adını soran telgrafın hayretle karşılandığını, 
bu konuda açıklama yapmayı kesinlikle reddettikle-
rini, uluslararası meslek sırrı kuralına göre, müşteri
nin adının açıklanmayacağını, bugüne kadar hiçbir 
ülkenin kendilerine böyle bir soru yöneltmeye cüret 
etmediğinin bildirildiği şeklinde cevap verilmiştir. 

Asıl ilginç cevap, Bern Ticaret Müşavirliğinden gel
miştir. 551 sayılı tel yazısında bankalar aracılığı ile 
yaptırılan araştırma sonucunda, İsviçre'de, Etablisse
ment Mopar adında bir firmanın olmadığı, ayrıca 
Lausanne telefon rehberinde de bu isimde bir firma
nın yer almadığı belirtilmekteydi. 

Bern Ticaret Müşavirliğinden bu cevap gelince, 
konu üzerine önemle eğilmek ve Yahya Kemal Demi-
rel'in daha önce yaptığı 5 parti 27 milyon küsur lira
lık ihracatı da yeniden incelemek gereği ortaya çıktı. 
Çünkü, varlığı saptanamayan Etablissement Mopar 
firmasının daha önce verilen ihraç müsaadelerinde 
de ismi vardı. Hal böyle olunca, önceki işlemlerde adı 
geçen in ter Tradimpex ve Comamar Limited Şirketle
rinin durumlarının da Mopar ile birlikte soruşturul
ması zorunluğu belirmekteydi. 

19. — Bu soruşturma, aşağıdaki ayrıntılı dökümün 
de açıkça gösterdiği gibi bu firmaların bilinmediği, 
tanınmadığı sonucunu doğurmuştur. 

A - Etablissement Mopar Firmasının Adresi : 
I. — Yahya Kemal Demirel'in tevdi ettiği 23.6.1974 

tarihli proforma faturada, 

II. — İstanbul İhracatçılar Birliklerinin tescil be
yannamesinde, 

III. — Maliye Bakanlığının 28.7.1975 tarihli, Ti
caret Bakanlığının 8.8.1975 günlü yazısında, 

b) Chateau de Sec 18 Lausanne 

IV. — Yahya Kemal Demirel firmasının bilâhara 
red mevzuu olan 29.1.1975 tarihli proforma fatura
sında, 

V. — İstanbul İhracatçılar Birliğinin tescil beyan
namesinde, 

VI. — Yapı ve Kredi Bankasının 27.1.1975 ta
rihli akreditif mektubunda, 

VII. — Maliye Bakanlığının 28.7.1975 ıtarihli ya
zısında, Ticaret Bakanlığının 8.8.1975 tarihli yazısında 

a) 75. Boite Postale 1 000 Lausanne 18 Suisse 
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VIII. — Maliye Bakanlığının 28.7,1975 tarihli, Ti
caret Bakanlığının 28.8.1975 tarihli yazısında, 

c) Case Postale 34775 - 9490 
Telefon : 21 446 Vaduz Liechtenstein, olarak gös

terilmekte ise de, 
1. — Bern Ticaret Müşavirliğinin 12.3.1975 gün 

551 sayılı telgrafında, firmanın IV, V, VI, VII inci 
maddelerde zikredilen adreslerde bulunmadığı, Socie-
ıte de Banque Suisse ve Union de Banque Suisse va
sıtasıyla yaptırılan tahkikattan anlaşıldığı bildirilmek
te ve Ünion Banque de Suisse buna ilaveten böyle bir 
adresin bölge yıllıklarında da mevcut olmadığını bil
dirmektedir. Ayrıca Ticaret Müşaviri bizzat telefon 
rehberinden yaptığı araştırmalarda firmanın adına 
rastlanmadığını bildirmektedir. 

2. — La Chambre Vaudeuse du Commerce et de 
ITndustrie'nin 6 Mayıs 1975 günlü yazısında, Lausan-
ne da bu adresteki bir firmanın odalarında kayıtlı 
olmadığı bildirilmiştir. 

3. —• Ünion de Banque Suisse 2.6.1975 günlü mek
tubunda «bu firma şehrimiz ticaret sicilinde kayıtlı 
olmadığı gibi gösterilen adreste de mevcut değildir» 
demektedir. 

4. — Credit Suisse 7.8.1975 tarihli mektubunda, 
firmanın 14 Ekim 1957 tarihinde Vadus Ticaret Si
ciline kaybedilmiş olduğunu adresinin de Chateaude 
Sec 18-1009 Pully olduğunu bildirmektedir. 

5. — Handelsregister FL - 9490 Vaduz'dan alınan 
8 . 8 . 1975 tarihii mektupta firmanın 15.10.1975 ta
rihinde Ticaret Siciline kayıtlı, 10 000 farnk serma
yesi olduğu bildirilmektedir. 

6. — Poliçe du Commerce etablissements Publics 
Lausanne'den alman 14.8.1975 gün ve 1510 sayılı ya
zıda, yapılan araşitirmalarda firmanın ne verilen Lo
zan Kantonunun Ticaret Sicilinde ne de Pully ikâ
met kontrol bürosunun kayıtlarında olmadığı bildiril
miştir. 

7. — Organization Internationale de la Propiete 
întellectuelle'32 Chemin des Colombettes 1211 Gene-
ve 20 den alınan 14 Ağustos 1975 tarihli yazıda, mez
kûr firmanın uluslararası sicile geçmiş bir unvanı bu
lunmadığı gibi Lozan ve Cenevre Ticaret Sicilinde 
de kaydı olmadığı bildirilmiştir. 

8. — Poliçe Federale des Etrangers, «Taubenstres-
se 16 3011 Berne» den cevap beklenmektedir. 

Yukarıdaki tesbit ve izahlardan anlaşılacağı üze
re, Establissement Mopar firmasının üç adresinden, 

b) Chateau de Seç 18 Lausanne 
Mevcut olduğunu Credit Suisse 7.8.1975 tarihli 

mektubunda bildirmiş ise de, Poliçe du Commerce, 
Etablissement Publics başta olmak üzere, başvurulan 
bütün merciler böyle bir firmadan haberdar değildir, 
verilen bu adreste herhangi bir firmanın mevcut ol
madığını bildirmektedir. 

Kaldı ki, mahallinde bizzat yapılan tahkikattan 
bu adresin Leman gölü kenarında bahçe içinde iki 
katlı, mükellef bir villa olduğu ikâmetgâh olarak kul
lanıldığı, ikâmet edenin de A. Şellefyan olduğu tes
bit edilmiştir. Nitekim Lozan telefon rehberinde de 
bu adres Şellefyan'a ait görülmektedir. 

75. Boite Postale 1 000 Laussanne Suisse, 
Adresi ise, Poliçe du Commerce Establissement 

Publice tarafından yapılan araştırmaya rağmen, tes
bit edilememiştir. 

Cacs Postale 34 775 - 9 490 Tel : 21 446 Vaduz 
Liecbtenstein 
Adresi ise, hiçbir merci tarafından ve bizzat yapı

lan soruşturmalardan tespit edilememiştir. 
SONUÇ : Öyle ise, bu firma nerededir?. Ayrıca 

Vaduz Ticaret Sicilince verilen resmi bilgiye göre, 
Dr. Peter Ritter firmanın imza atmaya yetkili tek 

• temsilcisi olarak gösterilmektedir. Credit Suisse ta
rafından verilen bilgide bu husus doğrulanmaktadır. 
Halbuki Yahya Kemal Demirel firmasıyle Mopar 
firması arasındaki satış mukavelesinde Dr. Peter Rit-
ter'in imzası yerine Şellefyan ismi geçmeksizin K. 
Arden imzası kullanılmaktadır. Bu durumda muka
veledeki K. Arden imzası hakikaten K. Arden Şellef
yan'a mı aittir? Yoksa bir mukavelede alıcı ve satıcı ay
nı şahıs olduğu halde başka isimler mi kullanılmaktadır? 
K. Arden (Şellefyan) firmanın mevcudiyetini kabul 
eden bankalarca dahi hiçbir firmanın ne ortağı ne 
temsilcisi ne iş takipçisi olarak zikredilmediği halde 
bu mukavelenin altında imza hangi sıfatla atılmıştır. 

B — înter Tradımpex Co. Ltd. Şirketinin adresi: 
I. — Yahya Kemal Demirel'in tevdi ettiği 15.1.1974 

tarihli proforma faturada, 
II. — İstanbul İhracatçı Birliklerinin tescil beyan

namesinde, 
III. — Maliye Bakanlığı yazısı ekinde 
68, Rue de Rhone Geneve 
IV. — Yapı Kredi Bankasının akreditif mektu

bunda, 
V. — Maliye Bakanlığı yazısı ekinde, 
Haupttstrasse 539 Vaduz 

olarak gösterilmekte ise de, 
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1. — Ticaret Müşaviriiğince, bizzat yapılan tah
kikte 68,. Rue de Rhone Geneve adresinde firma tes
bit edilememiştir. 

2. — Societte de Banque Suisse ve Union de Ban-
que Suisse firmanın Vaduzda 20 . 2 . 1973 tarihinde 
kurulmuş olduğunu, takip bürosunun 68 Rue de 
Rhone'da kain bulunduğunu bildirmekte ise de bu 
büronun münhasıran firmanın takip bürosu mu oldu
ğu yoksa genel bir takip bürosu mu olduğunu be-
lirtmemektedir. 

Kaldı ki, Müşavirlikçe bizzat bu adrese gidilerek 
yapılan tetkikte binanın bir seneden beri terk edilmiş 
olduğu, halen boş olup kimsenin ikamet etmediği tes
pit edilmiştir. 

3. — Cenevre Ticaret ve Sanayi Odası bu firma
ma Ticaret Siciline kayıtlı olmadığı gibi Odalarına da 
kayıtlı olmadığım ifade etmektedir. 

4. — Banque de Paris et des Pays - Bas S.A. Ge
neve, Bern Ticaret Müşavirliğinin 6 . 8 . 1975 tarihli 
bilgi talep eden yazısına verdiği cevapta firmanın 
6 . 8 . 1975 tarihinden itibaren adresini değiştirerek 
(3 Rue de Mont Blanc Geneve) adresine geçtiğini 
bildirmiştir. 

5. — Maliye Bakanlığının tahkik için kaynak ola
rak gösterdiği Layds And Bolsa Int, Bank Ltd. Ge
neve firmanın müşterisi olmadığı bu nedenle bilgi 
veremeyeceğini bildirmiş oysa, Inter Tradımpex'in 
Yapı Kredi Bankası vasıtasıyla açmış olduğu 511 519 
Franklık akreditif ile ilgili işlemde muhabir banka 
olarak hu banka görülmektedir. 

6. — Organization Internationale de la Propriete 
Intellectuelle «32 Chemin des Colombettas Geneve» 
mezkûr firmanın uluslararası herhangi bir unvana 
sahip olmadığı, ayrıca Lozan ve Cenevre Ticaret ve 
Sanayi Odasında da kaydına rastlanmdığı bildiril
mektedir. 

7. — IV ve V de mezkûr (Hauspstrasse 539 Va-
duz) adresinin PTT idaresi adres tespit bürosu tele
fon no 11'den yapılan şahsi araştırma sonucunda 
mevcut olmadığı öğrenilmiştir. Ayrıca yine aynı mer-
ciden yapılan soruşturma ve telefon rehberleri üze
rinde yapılan inceleme neticesinde Vaduz'da bu isim
de bir sokağın olmadığı da saptanmıştır. 

Yukarıdaki tespit ve izahlardan anlaşılacağı üzere 
Inter Tradimqex Co, Ltd. Şirketinin verilmiş, olan iki 
adresinden, 

68 Rue de Rhone: Geneve, 
Yalnız Societe de Banque Suisse tarafından takip 

bürosu olarak gösterilmiş ise de bu adresteki binanın 

: bir yıldan beri terkedilmiş olduğu tespit edilmaktedir. 
Banque de Paris et deş Pays-Bas ise Ticaret Mü

şavirliğinin bu adresi sorduğu aynı gün firmamn o 
l adresten taşındığını ve 3, Rue de Mont - Blance Ge-
I neve adresine geçtiğini bildirerek, firmanın asıl ad

res olarak gösterilen mahalde bulunmamasını maske
lemek istemektedir. Nitekim firmanın yeni taşındığı 
bildirilen adrese gidildiğinde orada da böyle bir fir
ma bulunamamıştır. Kaldı ki, bankalarca bildirilen 
bu adres firmanın değil, takip bürosunun adresi ola-

1 rak tanımlanmaktadır. 
: Haupttstrasse 539 Vaduz. 

Adresi ise, Vaduz'da mevcut değildir. 
Sonuç: Öyle ise bu firma nerededir? 
Societe de Banque Suisse'den alınan resmi bilgiye 

göre firma için verilen adreste idarecisi Ritter, mu
temedi ve iş takipçisinin de Rene Lucien Beauverd 
olduğu belirtilmektedir. Buna mukabil Banque de 
Paris et des Pays - Bas'dan alınan bilgide firmanın 
iş takipçisinin Jean de Thiers olduğu bildirilmekte
dir. Bu firmanın işlerini kim takip etmektedir? 

C — Comamar Com. LTD Firmasının adresi : 
1. — Yahya Kemal Demirel'in tevdi ettiği 

14 . 10 . 1974 tarihli proforma faturada 
II — İstanbul İhracatçılar Birliğinin tescil beyan

namesinde 
III. — Yapı ve Kredi Bankasının 15 . 10 1974 

tarihli akreditif mektubunda 
IV. — Maliye Bakanlığının 28 . 7 . 1975 tarihli 

yazısında 
V. — Ticaret Bakanlığının 8 . 8 . 1975 tarihli 

yazısında 
63 Rue du Rhone Geneve-Suisse 

olarak gösterilmekte ise de; 

1. — Bern Ticaret Müşavirliğinin 18 . 3 . 1975 ta
rihli açık telgrafında verilen adreste firmanın tesbit 
edilemediği bildirilmektedir. 

2. — Societe de Bangue Suisse 27 . 5 . 1975 tarihli 
yazısında Comamar firmasıyla hiç ilişkileri olmadığını 
ve ranseyman verecek durumda olmadıklarını bildir
mektedir. 

3. — Union De Banque Suisse'in 15 . 5 . 1975 ta
rihli yazısında, firmamn müşterileri arasında bulun
madığını, kendilerince meçhul olduğunu bildirmekte-

\ di r-
; 4. — Chambre de Commerce et D.'industerie de 
! Geneve'in 16 . 5 . 1975 tarihli yazısında firmanın ti-

caret sicilinde bulunmadığı ve odalarına üye olmadı-
; ğı bildirilmektedir. 
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5. — Union de Banque Suisse'den bu defa 
2 . 6 . 1975 tarihinde alman yazıda, «Comamar şirke
ti Cenevrede tanınmamaktadır. Ticaret siciline kayıtlı 
değildir. Mezkûr şirket möbleciler adres kitabında da 
yer almamaktadır. Diğer taraftan posta kutusu rehbe
rinde de kaytth değildir. Bu durum karşısında herhan
gi bk bilgi verilememektedir^» 

6. — Banque De Paris Et Des Pays-Bas S. A. 6. 
Rue de Hollanda 1211 Geneve'den alınan 8 . 8 . 1975 
tarihli yazıda firmanın 6 Ağustos 1976'dan itibaren 
3 Rue Mont - Blance G s neve adresine (Ticaret Mü
şavirliği soruş tarihiyle firmanın taşınma tarihi aynı 
güne rastlanmaktadır) taşındığı bildirilmektedir. 

7. — Schweiz. Zentrale Für Handelsförderung 
Stamfenbach Str. 85 CHP - 8035 Zürih'ten ahnan 
11 . 8 . 1975 tarihli yazıya, göre firma ne Cenev
re'de ne de İsviçre'nin herhangi bir kantonunda ka
yıtlı değildir. 

8. — Banque de Paris Et des Pays - Bas (Suisse) 
S. A. Cenevre'den alınan 18 . 8 . 1875 tarihli yazıda, 
firmanın Türkiye'den Libya'ya möble ihraç ettiği bil
dirilmektedir. 

9. — Handelsregister FL-9490 Vaduz'dan alman 
cevapta, «Comamar adında bir firmanın buradaki 
resmî sicilde kaydı olmadığı gibi, hiçbir resmî kayıt
larda mevcut değildir/» denilmektedir. 

10. — «Organisation International De Lâ Prop-
riete Intelleectüeîle 32 Chemin des Clombetter 1211 
Geneve 2Q.> den alınan 14 . 8 . 1975 tarihli yazıda, 
mezkûr firmanın uluslararası sicile geçmiş bir un
vanı bulunmadığı gibi, Lozan ve Geneve Ticaret Si
cilinde de kaydı mevcut değildir. 

Yukarıdaki tespit ve izahlardan anlaşılacağı üze
re, Comamar Com. Ltd. firmasının verilmiş olan: 

68 Rue Du Rhone Geneve 
Banque De Paris Et Des Bays - Bas, Ticaret Mü

şavirliğinin bu adresi sorduğu aynı gün firmanın o 
adresten taşındığım ve 3. Reu De Mont - Blanc Ge
neve... adresine geçtiğini bildirerek, firmanın asıl ad
res olarak gösterilen mahalde bulunmamasını maske
lemek istemektedir. Zira asıl adres olarak gösterilen 
68 Rue De Rhone Geneve.., bir yıldan beri terkedil
miş ve gayrimeskun bir binadır. Bununla beraber yeni 
taşmıldığı bildirilen adreste de böyle bir firma bulu
namamıştır. 

Diğer bütün merciler nezdinde yapılan tahkikler
de firmanın kine rastlanamamiştır. 

Sonuç : öyle ise bu firma nerededir? Banque De 
Paris Et Des Pays - Bas'dan alınan resmî bilgide, şir-
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i ketin iş takipçisi olarak Jean De Thiers bildirilmekte
dir. Bu şahısla ilgili herhangi bir bilgiye hiçbir resmî 

i kayıtta raslanamamaktadır. Bu şahıs İçimdir? Mevcut 
olduğuna dair hiçbir belirti olmayan bir firmanın iş
lerini nasıl takip etmektedir? 

20. — Bu adresler konusuna bir başka açıdan de
vam etmezden önce, Yahya Kemal Demirel tarafın
dan daha önce Libya'ya yapılan 2 363 900 TL.'lık 
ihracata ilişkin çok önemli bir hususu da belirtmek 
isteriz : Elde bulunan resmî kayıtlara göre, mobilyalar 
Libya'ya Ahmet Haşlaman Acentasına ait Kara Ali 
isimli gemi ile gönderilmiştir. Oysa, Libya resmi 
makamlarının vermiş oldukları bilgiye göre, 1974 ve 
1975 yılı içinde Libya'nın Tripoli ve Bingazi liman
larına bu isimle ne bir Türk ne de bir yabancı gemi 
gelmiş değildir. Böylece, Karadeniz Ereğlisinden Lib
ya için mobilya yükleyen geminin de, şirketler gibi 
kayıplara karıştığı anlaşılmaktadır. İtalya'ya ihraç 
edildiği iddia olunan mobilyaların da, bu ülkeye gir
mediği İtalyan Uış Ticaret Ofisince belgelenmiştir. 

I 21. — Şirketlere tekrar dönelim: Bunlardan Mo-
par ve İntertradimpex, bazı yazılara göre, Lichtenstein 
Prensliğinin Vaduz Kentciğinde mukim görülmekte
dirler. Bu kayıtların bir an için gerçeği yansıttıkları 
kabul edilse bile, bazı başka gerçeklerin mutlaka ha
tırlatılması zorunludur. 

Birçoklarının zannedebileceği gibi, Lichtenstein, 
İsviçre Devletinin bir parçası, örneğin onun bir kan
tonu olmayıp, İsviçre, Almanya, ve Avusturya sınır
larının birleştiği bir noktada yer alan bağımsız hir 
devlettir. Ve -bu miniskül devletin çok önemli bir özel-

I ligi, dünyanın kaçakçılık ve gayrimeşru ticaret mer
kezlerinden biri olarak bilinmesidir. Kendi ülkelerin
de yürürlükte olan yüksek vergi ve resimlerden Jcur-

I tulmak isteyen birçok büyük ve küçük firmalar, ortak
lıklar, endüstriler, başka ülkelerde faaliyet ve üretim-

I de bulundukları halde, düşük vergi ve resim ödemek 
için merkezlerini bu ülkede göstermekte, birçok ge-

I leşmiş Avrupa ülkesinin bu uygulamayı önlemek için 
yaptıkları girişimler ise, Lichtenstein'in bağımsız bir 
devlet olması yüzünden ve Devlet Hukukunun ku
ralları dolayısıyle sonuç vermemiş bulunmaktadır. 

Lichtenstein'de mukim görünmek veya kendi is-
I mine örtü olarak yeni bir firma ismi edinmek isteyen

ler kartotex'inde yüzlerce kiralık firma ismi bulunan 
Dr. Ritter'e başvurmaktadır. Dr. Ritter, daha önce 
5 Frank karşılığında Lichtenstein Ticaret Siciline kay
dettirdiği bu yüzlerce firmanın sahibi, yönetim kurulu 

| başkam ve tek yetkili temsilcisi görülmektedir. Dr. 
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Ritter'e başvuranlar, bir isim beğenmekte ve bu ismi' 
kullanacakları süreye göre değişen bir meblâğı Dr. 
Ritter'e ödedikten sonra, gene Dr. Ritter tarafından 
düzenlenen bir vekâletname ile o firmanın yetkili 
temsilcisi haline gelmektedirler. Dr. Ritter ve Liclıs-
tentienin bu yoldan milyonları kazanırken yabancı 
kişi ya da firma orada bir sözde adresin sahibi gözük
mektedir. 

22. — Yahya Kemal Demirel'in yapmak istediği 
son ihracatın ortaya çıkardığı bu gerçekler üzerine 
konu, o zamanki Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Şeref 
Durugönül, Dış Ticaret Genel Sekreteri Reşat Erk-
men, İhracat Genel Müdürü Ajlan Akkerman ve Ge
nel Müdür Başyardımcısı Dinçer Asena tarafından 
Ticaret Bakanı Halil Başol'a soruşturma yapılması 
gereğiyle hatırlatılarak sunulmuş ve müsaadenin ve

rilmemesinin de gerekeceği ayrıca belirtilmiştir. 

Bakan, bir süre bir şey yapmamış, ondan sonra da 
bu derece ilginç gelişmelere rağmen, soruşturma emri 
vermeyerek, dosyayı Dinçer Asena'ya iade etmiş ve ta
lebin reddedilmesi talimatını vermiştir. Dinçer Asena 
imzası ile Yahya Kemal Demirel'e gönderilen 
14 . 5 . 1975 gün ve 19-322 772 70 sayılı yazı üe de 
talebinin «îs'afının uygun görülmediği bildirilmiş
tir. 

Burada dikkati çeken önemli hususlar şunlardır: 
Bu talep neden geri çevrilmiştir. Haksız ve yolsuz ol
duğu için mi? Daha önce aynı firma tarafından ger
çekleştirilen ihracatta ve tahsil edilen vergi iadesinde 
yolsuzluklar olabileceği endişesi ile mi? Eğer öyle ise. 
Sayın Bakan, soruşturma açılması zorunluluğu kendi
sine hatırlatıldığı halde, niçin buna başvuramamuş-
tır?. Bakanın emriyle reddedilen bu müracaatın sahi
bi Yahya Kemal Demirel, kendisine 12 milyon TL'den 
fazla prim sağlayacak böyle bir ihracatın tescili sis
teminin reddine karşı neden susmayı yeğlemiştir? 
Eğer Bakanlığın bu işlemi haksız idi ise, kendisine 12 
milyondan fazla kârı kaybettiren bu işleme karşı ne
den yasal mercilere başvurmamıştır.? Yahya Kemal 
Demirel'in basına yaptığı çeşitli açıklamalarda, Bakan
lığı dava edeceğini belirtmesine rağmen, son derece 
büyük bir meblağı kapsayan ve kendini büyük kayıp
larla karşı karşıya bırakan bu işleme karşı bugüne dek 
hiçbir yasal yola başvurmuş değildir. 

23. — Ticaret Bakanı da uzun cüre hiçbir şey yapma
mış, kendisine, Bakanlığının en yüksek görevlileri ta
rafından 12 . 5 . 1975 tarihinde Yahya Kemal De
mirel'in ihracat işlemleri hakkında soruşturma açması 
gerektiği hatırlatıldığı halde, bu yolsuzluklarla ilgili 
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I ilk haberler basında 1975 Temmuz ayında çıkıncaya 
kadar herhangi bir soruşturma emri vermemiştir. 

Soruşturmaya 14 . 7 , 1975 tarihinde yani Bakan
lık yetkililerinin Bakanı uyarmasından iki ay sonra 
başlanmış olduğu, hem bakanlıktaki belgelerden, hem 
de Bakan Halil Başol'un Son Havadis gazetesinin 
9 . 10 . 1975 tarihli sayısında çıkan beyanatından açık
ça anlaşılıyor. Ticaret Bakanlığınca açtırılan soruştur
ma, müfettişe hitap eden mucipten ve Halil Başol'un 
basına yapmış olduğu açıklamalardan çıkan sonuca 
göre. 

a) Soruşturma konusu ihracatın usulüne uygun 
olup olmadığının belgeler incelenerek saptanması. 

b) Yabancı ülkelerde bulunan firmaların gerçek
ten mevcut olup olmadıkları hususlarıyle sınırlı olmuş 
ve böyle olması istenmiştir. Nitekim, Bakan Halil 

I Başol basına vermiş olduğu demeçte. 

«...İhracata konu olan mallarla ilgili ekspertiz ra
porları mevzuatın tayin ettiği şartlara uygundur ola
yın cereyan ettiği zaman ki Bakanlığımın yetkililerinin 
talepleri üzerine gümrük idaresince gerekli kontrol ve 
muayeneler titizlikle yapılmış, gümrük çıkış beyanna
meleri tanzim edilmiştir. İhracat belgelerinin tutarı 
döviz olarak yurda getirilmiştir. Hayali olduğu iddia 
edilen yabancı firmalarım, mevcut oldukları dış ülke
lerden sağlanan sicil kayıtlarından anlaşılmıştır, p 

Demek suretiyle, verdiği soruşturma emrinin han
gi konularla sınırlı olduğunu kendi ağzıyle açıklamış
tır. 

24. Maliye Bakanı Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon da, 
basında olayı anlatan yazı ve haberler çıkınca Başba
kan Demirel'in emrini alıp konuyu Teftiş Heyetine in
tikal ettirmiş ve 28 . 7 . 1975 günü müfettişler soruş
turmalarının birinci bölümünü tamamlayarak Bakana 
bir ara raporu vermişlerdir. Bakan Ergenekon, bu 
«Ara raporca dayanarak şu açıklamayı yapmaktay
dı (10 Eylül 1975): 

«...İhracatın bütün vesikalarının tetkikinden çıkan 
sonuç şudur: İhracat muamelesinin usulüne uygun 
olarak yapıldığı, anılan belgelerin tamam olduğu, dö
vizin zamanında getirildiği, dövizin zamanımda Mer
kez Bankasınca satın alındığı, gümrük çıkış beyanna
melerinin-muntazam ve ihracat için aranan bütün ve
sikaların tamam olduğu ortaya çıkmıştır.;* 

Bakan açıklamasına şu şekilde devam etmiştir : 
«...Yalnız ihbar konusunda bir de dışarıdaki fir-

j maların hayalî olup olmadığı hususu vardır. Bunun 
dışarda tetkik edilmesi icap eder.. Düşleri Bakanlı-

] ğından 5 . 9 . 1975 tarihli ve İsviçre Büyükelçiliğinden 
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gönderilmiş yazıyı aldık, isviçre Büyükelçiliği yapmış 
olduğu tetkikatın safahatını, belgeleriyle göndermiş 
ve ihbarda iddia edildiği gibi, «Bu firmaların aslı 
yoktur, uydurmadın» diye söylenenlerin yalan olduğu 
ortaya çıkmıştır. Söz konusu firmaların mevcut oldu
ğu isviçre'de kayıtlı oldukları kantonların resmî ve-
sikalanyle ortaya çıkmıştır. Söylenen firmaların mev
cut olduğu bu muameleleri yaptıkları Bakanların 
mektuplanyle ortaya çıkmıştır. Hatta, bazı bakanlar 
«Bizim çok güvendiğimiz müşterimiz)> kimi banka da 
«milyonlarca isviçre frangı muamele yaptığımız 
müştçrimizdii)» diyerek ek bilgiler vermiştir..» 

«...Ayrıca ilâve edeyim ki, firmaların sahipleri 
arasında Şellefyan adında bir kişi bulunmamaktadır..» 

Bakan Ergenekon'un açıklamalarına göre, 
a) ihracat usulüne göre yapılmış ve karşılığı olan 

döviz de usulüne uygun olarak getirilerek satın alın
mıştır. 

b) Hayalî olduğu iddia edilen firmalar hayalî de
ğildir. Resmi kayıtlardan varlıkları anlaşılmıştır. 

c) Firma sahipleri arasında Şellefyan diye biri yok
tur. 

Bakanın açıklamasının yukarıdaki (a) bendinde 
özetlenen bölümü, müfettiş tarafından verilen ara 
rapora dayanmaktadır. Oysa, Bakana anılan raporu 
(yani ara raporu) sunan müfettiş Orhan Güven'in 
Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan açıklamasında : 

Bakan tarafından efradını cami ağyarını mani bir 
soruşturma gibi gösterilen soruşturmanın, Bakanın 
emri gereğince 8-10 gün içinde tamamlanmış üstünkö-
rü bir soruşturma olduğu, ve bu süre içinde ancak. 

Merkez Bankası, mutavassıt bankalar, Ticaret 
Bakanlığı ve çok kısa b:r süre Yahya Demirel fir
masının kayıt ve belgelerinin incelenebildiği ve ra
porunun sadece bu araştırmalara dayandığı açıkça 
ifade edilmiştir. 

Sadece bu açıklama bile Maliye Bakanı Ergene
kon'un bazı şeyleri gizleme ve Başbakanın yeğeninin 
yaptıklarını meşru gösterme özel gayreti içinde ol
duğunu açıkça göstermektedir. Kaldı ki, Sayın Ba
kanın görevinin gereğini yerine getirmek yerine ger
çekleri gizlemek yolunu seçtiğinin başka kanıtları da 
vardır. 

Bakan, Yahya Kemal Demirel'in iş yaptığı şirket
lerin sahipleri arasında «Şellefyon» diye birinin olma
dığını söylemiştir. Oysa, Bern Büyükelçiliğinden Tica
ret Müşaviri Tarık Celâl Güven imzasıyle Ticaret Ba
kanlığı müfettişine gönderilen 18 . 8 . 1975 gün ve 
1541 D:6.11 g sayılı yazıda, «... Tarih ve sayısı yu-
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karıda kayıtlı yazınızda Etablissement Mopar Firma
sına ait olarak verilen Chateau du Sec 18 - Lausanne 
adresinde ve (021/298645) telefon numarasında Lo
zan Ticaret rehberinde Arden Şellefyan isimli kimse 
gözükmektedir..» kaydı vardır. Bütün kayıtları ince
lettiğini, cesaretle beyan eden ve Bütçe Yasasındaki 
hükme göre, vergi iadeli ihracat konularında tek so
rumlu merci olan Maliye Bakanının bu bilgiden ha
berdar olmaması olanağı var mıdır? 

Kaldı ki, Yahya Kemal Demirel'in, bütün bu yol
suzlukların ortaya çıkması sonucunu doğuran 6 ncı 
müracaatından sonra kendisinden istenen ve yine ken
disince Ticaret Bakanlığına sunulan ihracat sözleşme
sinin aslında bulunan iki imzadan biri, Etablissement 
Mopar adına K. Arden'e aittir. K. Arden'in ise Ar
den Şellefyan olduğu gene belgelerle saptanmıştır. 

Görüldüğü gibi, Maliye Bakanı Yılmaz Ergene-
kon, gerçekleri araştırmak, beyan etmek ve bazı ger
çekler acı da olsa bunları açıkça söylemek ve yolsuz
lukların üstüne gitmek, soruşturma yaptırmak duru
munda iken bunları yaptırmamak, hiç değilse, soruş
turmanın en önemli bölümünü kabine arkadaşı ve 
sorumluluğunu paylaştığı Ticaret Bakanı Halil Başol 
gibi, kasten noksan bıralçtırmıştır. 

25. — Gerçekten, basında yazı ve haberler çıkın
caya kadar her iki Bakanın gerekli soruşturmayı yap
maktan kaçınmaları, görevleri gerektirdiği halde bu 
yola başvurmamak suretiyle görevlerini savsaklama
ları bir yana, sonradan basmın ve kamuoyunun bas-
kısıyle ve Başbakanın talimatı bahanesine gizlenerek 
soruşturma açmak zorunda kaldıkları zaman bile, bu 
soruşturmayı bilerek sınırlı tutmak suretiyle görevle
rini kötüye kullanmışlardır. 

Her ilci Bakan da yalnız, ihracat formalitelerinin 
usulüne uygun olup olmadığı konusuyle, firmaların 
mevcut olup olmadığı hususunu araştırmakla yetin
mişlerdir. Her iki soruya olumlu cevap veren müfet
tiş raporlarını alınca da çözüme bağlanmış gözü ile 
bakılabileceğini, ya da gerçeğin bu yoldan gizlenebi
leceğim sanmışlardır. 

Oysa, ihracat resmî belgelerinin usulüne uygun 
görünmesi başka, ihracatın bilfiil gerçekleşip gerçek
leşmediği başka şeydir. Belgeler sahih olabilir ama, 
belgeledikleri işlemin gayri sahih olup olmadıkları sa
dece belgelere bakılarak saptanamaz. Önemli olan 
ve sorunun can alıcı noktasını teşkil eden hususlar 
şunlardır : 

a) ihracat gerçekten yapılmış mıdır? 
b) Dışarıdan gelen döviz gerçek mal bedeli mi, 

yoksa örneğin, dış piyasadan çeşitli yollardan topla-
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•nan ve herhangi bir malın karşılığı olmayan döviz 
midir? 

c) Gelen döviz, malın gerçek değerine mi, yok
sa fazla vergi iadesi tahsil edilmek amacıyle şişiril
miş 'bir değere mi tekabül etmektedir? 

d) Dışarıda gerçek bir alıcı var mı? Yoksa alıcı 
•ve satıcı aynı kişi olup, alıcı olarak gölge firmalar 
•mı gösterilmiştir? 

Ne Ticaret Bakanı, ne Maliye Bakanı bu soruları 
•sormamış ve sorulmasına izin vermemişlerdir. 

Ne var ki, gerçeklerin ortaya çıkması için bu so
ruların sorulması ve Türkiye'de bulunan belgelere 
.göre ihraç edilmiş görünen mobilyaların, ithal ülke
si olan Kıbrıs, İtalya ve Libya'ya, 

a) Fiilen ithal edilip edilmediklerinin o ülkele
rin resmî mercilerinden sorulup saptanması, 

b) İthalât fiilen ve resmen gerçekleşmiş ise mik
tarlarının doğru olup olmadığının yine aynı ülke ve 
mercilerden sorulması, 

ç) Ayrıca, alıcı firmanın ithal edilen bu mallar 
için ihracatçı Türk firmasına ödediği bedellerin aynı 
yerlerden soruşturularak saptanması gerekiyordu. 

Sayın Ticaret ve Maliye bakanları, yapılmalarının 
ne derece zorunlu olduğu açık seçik belli olan bu so
ruşturmaları yaptırmamak suretiyle nasıl bir kasıtla 
hareket ettiklerini ortaya koymuşlar, Başbakanlarının 
^kardeşinin oğlunun yolsuzluklarım kendi siyasal ik
tidarlarını ne denli açmazlara ve ne kadar karanlık 
çıkmazlara sokacağım görebildikleri için, resmî gö
revlerini hem savsaklamış, hem kötüye kullanmış
lardır. 

26. — Esasen, Sayın Bakanlar tarafından ileri sü
rüldüğü gibi, Yahya Kemal DemireFin ihracat yap
tığı üç yabancı firmanın fiilen varoldukları da sap
tanmış değildir. Bu konuya ilişkin açıklamalar en 
ayrıntılı biçimde yukarıda yapılmıştır. Gerçi, bazı 
bilgilere göre, bunlardan Mopar ve Inter Tradimpex 
isimli firmalar Leehtenstein Ticaret Sicilinde kayıt
lıdırlar. Fakat, bu bilgi, onların varolduklarının ka
nıtı olamaz. Çünkü bunlar, İsviçre'de, bizzat Yahya 
Kemal Demirel tarafından verilen adreslerinde bu
lunamadıkları gibi, Lichtenstein'de da mezkûr kâ
ğıt üzerindeki kaydın dışında ne bir büroya, ne bir 
tabelaya, ne bir telefon numarasına, ne de bir posta 
kutusuna sahiptirler. 

Liechtenstein kayıtlarındaki, yaptıkları ileri sürü
len işe göre çok sembolik kalan sermayeleri de, kum
cu olarak gösterilen kimselerin meşgaleleri de bu so
nucu doğurmuştur. Kaldı ki, yukarıda açıklandığı 

gibi, Liechtenstein'da kurulan "bu gibi fimmkrm, Av
rupa ülkelerinin çoğunluğunda, .kendileriyle iş görü
lebilecek firmalar olarak tanınmadığı da bütün Av
rupa iş aleminde bilinmektedir, Bu konuda, gazete
lere de geçmiş pek çok haber ve makale vardır. Nite
kim, ülkelerindeki ticarî faaliyetin serbestliği öteM 
Avrupa ülkelerinden çok daha geniş olan İsviçre ka
yıtlarında bile, nüfusu 22 000 olan Liechtenstein'da 
mevcut 22 000 den fazla firmanm ancak 16'sı yer al
maktadır. Bu 16 firma arasında Yahya Kemal Demi-
rel'in iş (!) yaptığı tabelâsız, telefon numarasız, posta 
kutusuz, adressiz firmaların bulunmadığını söyleme
ye gerek yoktur. 

Yahya Kemal Demirci'm, öteki işbirliği firması 
olan Comamar'ın ise, ihracatın yapıldığı tarihte ve 
onu izleyen 11 ay içinde kâğıt üzerinde hile "kaydı 
yoktur. Bu isimde bir firma, ihracattan 1:1 ay sonra 
Cenevre Ticaret Siciline başvurularak kurulduysa da, 
bunu Yahya Kemal Demirel bile firmanın varlığı
nın kanıtı olarak öne sürmemiş, firmanın Londra'da 
olduğunu söylemiştir. Yahya Kemal Demirci'm bunu 
söylediği vakte kadar (16 Ekim 1975) hiç adı geçme
yen. hiçbir belgede adres olarak yer almayan Londra' 
da böyle bir firmanın kaydı bulunsa hile, Yahya Ke
mal DemireFin Ticaret Bakanlığına verdiği belgeler
de yazılı Comamar, bu Comamar olamaz. Söyle hir 
iddia, ancak, Yahya Kemal DemireFin niteliklerini 
verdiği Comamar'ın ihracat sırasında mevcut olma
dığının yeni bir kanıtını teşkil eder. 

27. — Ticaret ve Maliye Bakanlarının yukarıda 
açıklanan ve Türk Ceza Kanununa göre suç sayılan 
davranışlarının saikleri, onları bu suçlara iten neden
ler, bir liderin yakınını koruma ve onu korurken, 
yolsuzlukları örtmek suretiyle siyasî iktidarın sarsın
tıya, uğraması ya da sona ermesi tehlikesini gidermek 
ya da geciktirmek kaygularından ibaret değildir. 
Özellikle Maliye Bakam «Şellefyan bu işle ilgili de
ğildir» diye, belgeli gerçekleri kamuoyundan, Türk 
halkından gizlemek isterken, Başbakan Demirel ve 
onun ailesi ile bir halk düşmanı arasındaki ilişkinin 
zahire çıkmaması amacını da gütmekte idi. 

Bir ajans haberinde yer alan ve bugüne kadar ya
lanlanmayan ve yukarıda kısmen aktarılan bilgilere 
göre, 

«... Şimdi Avrupalı bir iş adamı olan Mrdırgıç 
Şeüefyan 5 yıl öncesine kadar, Türkiye'de Teneke 
Kralı olarak tanınırdı. Bu şöhrete, piyasada aranan 
ithali güç mallan yurda getirmekte gösterdiği beceri 
sayesinde kavuşmuştur. Şellefyan ihtiyaç sahiplerin-
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de paraları peşin toplar, paravan şirketleri aracılığı 
ile istenen malın ithalini hemen gerçekleştirirdi. Ka
rışık ithalât işlerindeki bu başarısı Mıgırdıç'ı aynı 
zamanda çok sayıda yolsuzluğun kahramanı yapmış
tı. Bunlardan, bir skandal olarak patlayan teneke it
hali olayı, bir yanıyla fevkalâde ilginçti. 

Şellefyan'ın Budin adlı paravan şirketi, Türkiye' 
den topladığı kırpıntı tenekeleri ihraç etmek üzere 
merkezi Milano'da gözüken bir firmayla anlaşmıştı. 
Şellefyan'ın İstanbul'daki yardımcısı olan Aron Ma-
coro (Ersönmez) nun ortak olduğu Milano'daki fir
ma bu kırpıntı tenekelerden galvanizli saç imal edip 
Türkiye'ye getirecekti. Bunun için Ticaret Bakanlı
ğından özel izin alınmıştı. Gerçekte bu, yurda ithali 
yasak olan galvanizli saç getirmek için koparılmış bir 
izindi. Kırpıntı teneke ihraç edip bunların Milano' 
da işlenmesi söz konusu değildi. 

Milano'daki firmanın galvanizli saç imal eden bir 
tesisi yoktur. 

Karışık ithalât işlerinin yanı su a inşaat işleriyle de 
uğraşan Şellefyan'ın taşeron müteahhidi İzzettin Tu-
ranlı'nın 1966 Martında Son Baskı Gazetesinde ya
yınladığı bir bilgiye göre, Şellefyan önce Bayar'm, 
sonra da Süleyman Demirel'in çok yakını olmuştu. 
Yunanistan'a yerleşmiş amcazadesi Agop Şellefyan' 
in sözleriyle de, Mıgırdıç Şellefyan, 1970'teki deva
lüasyonun kokusunu aldığında, ardında 100 milyon 
dolayında borç bırakarak yurt dışına kaçmıştı. O 
günlerde devalüasyonun yapılacağını önceden bilen 
Şellefyan, dostları aracılığı ile büyük gazetelere do
ların 11.50 liraya düştüğü «haberini iletmiş ve yayın
lanmasını sağlamıştı. Haberin piyasada yarattığı şaş
kınlıktan yararlanarak 12.00 liradan süratle dolar 
toplamış ve dolarlarıyle birlikte süratle yurt dışının 
yolunu tutmuştu. 

Gerçekte Şellefyan'ın yurt dışına kaçışı sürpriz 
olmamıştı. Mıgırdıç'ın taşınmaz mal edinmekten ka
çındığı, kazancını, iki oğlu ile eşini gönderdiği İsviç
re bankalarına aktardığı, gazetelerde zaman zaman 
yazılmıştı. Mıgırdıç Şellefyan'ın yurt dışına kaçışıy-
le, bir ara Enterpol de ilgilenmişti. Enterpol'e göre, 
Şellefyan'ı, çoğu Devlete ait bankalara olan borçla
rından dolayı Türkiye'ye geri getirmek mümkün de
ğildi; ama dolandırıcılıktan getirilmesi mümkündü. 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, Adalet Bakanlığın
dan bu yolda bir yazı gelmesi halinde Mıgırdıç Şellef
yan'ın geri isteneceğini açıklamıştı. Ancak, bu yazı 
bir türlü yazılamamış, Mıgırdıç Şellefyan, bütün 

tedbirlerini almış ve artık Avrupalı bir iş adamı ol
muştu...» 

Şellefyan böyle bir adamdı. Bilindiği kadarı ile 
Demirel ailesindeki bazı kişilerle çok yakın ilişkileri 
vardı. Bu kirli ve karanlık işte de onun adının ortaya 
çıkması, hatta Yahya Kemal Demirel ile bu aile ara
sında ticaretin çok büyük ölçülere vardığının anla
şılması, T. C. Başbakanı olan bir kimsenin kardeşi
nin oğlunun ülke içinde kamu kuruluşlarına 50 mil
yona yakın borç takıp yurt dışına kaçan bir kimse
nin oğlu ile de olsa malî ve ticarî işbirliği halinde 
bulunduğunun saptanması, Demirel ismine onarılmaz 
darbeler indirebilirdi. 

Cumhuriyet Hükümetinin Bakanları, temsil ettik
leri Cumhuriyetin çıkarlarını değil, halkın ödediği 
vergilerle oluşan hazine parasını değil, liderlerinin, 
bir yeğen tarafından karalanan ismini düşündükle
rinden, kendi ikballerini, Devletin yarar ve çıkarla
rından üstün tuttuklarından, sırayla açıklanan ve suç 
teşkil eden davranışların içine girmişlerdir. 

Aslında, Demirel'i ve ailesini kurtarmak için res
mî ağızlar tarafından ilk kez yalan söylenmemekte-
dir. Gerçeği gizleyip saptırarak kamuoyunu yanılta
bileceğine, Demirel'in sonunu bu yoldan geciktirebi-
leceğine ilk kez inanan kimse Maliye Bakanı Ergene-
kon olmamıştır. 

Daha önce de, Demirel kardeşlerin, devlet banka
larından 26 milyonluk krediyi yasalara aykırı biçim
de alarak yolsuzluk yaptıkları belgeleriyle açıklandı
ğında, Başbakan Demirel'in sadık adamı Anadolu 
Ajansı Genel Müdürünün ne sıfatla önayak olduğu 
anlaşılamayan bir basın toplantısında, kredilerin 26 
milyon değil, 19 milyon olduğu söylenmiştir. 

Ne var ki, belgeler ve mahkeme dosyaları, geç 
de olsa, gerçeği, tartışmaya yer vermeyecek biçimde 
ortaya çıkarmış ve Demirel kardeşlere, Ziraat Ban
kası Ankara Yenişehir, Maltepe ve İsparta şubelerin
den yolsuzluk yaparak kredi verenler cezaya çarptı
rılmışlar ve Demirel sülâlesinin, Devlet bankalarının 
84 milyon lirasını bu yoldan kasalarına aktardıkları 
anlaşılmıştır. 

Demirel biraderler, memleketlerinin zenginleşme
sinde kendilerine bu denli kolaylık gösteren ve yar
dımcı olan görevlileri de ödülsüz bırakmamışlardır : 
Hacı Ali Demirel'e Ziraat Bankasından usulsüz kre
di veren memurlardan, Bankanın Ankara Yenişehir 
Şubesi Müdür Yardımcısı Refet Gürsel, kredi yolsuz
luğu soruşturması devam ederken, 1 . 7 . 1972 günü 
görevinden istifa etmiş ve ticarete atılmıştır. Refet 
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Gürsel, «OR - KO» Ticaret adı altında kereste tica
reti ile ilgilenmeye başlamıştır. Bu şirket, bir adî or
taklıktır ve bu adî ortaklığın sahipleri, Refet Gürsel, 
halası Firdevs hanım ve Hacı Ali Demirel'dir. Refet 
Gürsel % 32 payla bu ortaklığa katılırken, Hacı Ali 
Beyin payı % 45 olmuştur. Ziraat Bankası kredileriy
le Demirci'lerin ne ilgisi vardır diye soranlar, aradık
ları cevabı herhalde bunda bulmuşlardır. 

28. — Ticaret Bakanı Halil Başol'un suç teşkil 
eden eylemleri, yukarıda sayılanlardan ibaret değildir. 
Halil Başol, tek endişeleri kendilerine verilen resmî 
görevi yerine getirmek ve T. C. Devletine hizmet et
mek olan memurları da, Yahya Kemal Demirel ola
yının iyice patlak vermesine yardımcı oldukları dü
şüncesiyle görevlerinden almış ve bunlardan, 

— Bern Ticaret Müşaviri Tarık Celâl Güven, bu 
görevinden alınıp, Karaçi'ye tayin edilmiş, fakat, ka
rarname Cumhurbaşkanınca imzalanmamıştır. 

— Bern Ticaret Ataşesi Ayhan Yaman, önce Ku
veyt'e, sonra Cezayir'e atanmış, 

— Bern Ticaret Ataşesi Güneş Üçer de Cidde' 
ye atanmıştır. 

Bu atama paketi, Bern Ticaret Müşavirliğinin sek
reterinin de merkeze alımmasıyle tamamlanmıştır. 

Bern gibi bir merkezdeki tüm görevlilerin aynı 
anda ve durup dururken görevlerinden alınıp, Cid
de, Karaçi, Kuveyt gibi yerlere atanmaları, ancak ve 
ancak, bu sorumluluk duygusu taşıyan Devlet me
murlarının, bugün yürürlükteki insafsız soygun ve 
yağma düzeninin önde gelen kahramanlarından bi
rinin marifetlerini açıkllığa kavuşturmaktaki rolleri 
ile izah edilebilir. Bugünkü, sömürü, soygun ve yağ
ma düzenini, çağdışı ekonomik ilişkileri bir ufak 
zümre çıkarlarına sürdürmek için iktidara gelmiş olan 
Cepheciler, bu namuslu ve Devlet çıkarından yana 
olan görevlileri yasaları da hiçe sayarak ve tereddüt 
göstermeksizin cezalandırmışlardır. 

Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı Süleyman De
mirel de, kardeşinin - oğlunun Devlet Hazinesi aley
hine irtikâp ettiği soygunun kanıtlarını, yalnızca bir 
görevi yerine getirirken ortaya koyan bu Devlet me
murlarının cezalandırılması işlemine, bunların nakil 
kararnamelerine imza koymak suretiyle katılmıştır. 
Başbakan'ın bir yandan, sureta soruşturma emri ver
mesi, bir yandan da, soruşturmayı zorunlu kılan res
mî bilgi ve belgeleri Ticaret Bakanlığına ulaştıran bu 
Devlet memurlarını cezalandırmaktan başka amaç 
taşımıyan kararnameleri imzalaması, Ticaret Bakanı 

Halil Başol'un suçuna Başbakan Demirel'i de kuşku
ya yer bırakmıyacak biçimde ortak etmiştir. 

Atamalar ile başlatılan yeni suç zincirinin ilk hal
kası ise, Ticaret Bakanı Halil Başol'a, Yahya Kemal 
Demirel'in istediği 6 ncı ihraç müsaadesinin verilme
mesi gerektiğini arz ve bu firmanın önceki ihraç iş
lemleri hakkında da soruşturma açtırması gereğini 
kendisine görev ve sorumluluk duygusu içinde hatır
latan Bakanlık Müsteşarı Şeref Durugönül'ün görevin
den alınıp önce Bakanlık Müşavirliğine atanması, on
dan sonra da Diyarbakır Bölge Ticaret Müdürlüğü
ne atanmak istenmesi olmuş, ancak, bu sonuncu ata
maya ilişkin kararname de Cumhurbaşkanı tarafın
dan imzalanmamıştır. 

Ne var ki, bütün bu nakiller ve atamalarla, Baş
bakan'ın yeğeni Yahya Kemal Demirel'in Devlet Ha
zinesinden hakkı olmadan 20 milyon liradan fazla 
para aldığını belgeleyen ve yeni bir 12 milyon almak 
üzere iken foyasını meydana çıkaran bütün memur
lar, Başbakan ve Bakanları tarafından cezalandınİ-
mışlardır. 

Süleyman Demirel'in Başbakanlığı döneminde, 
yolsuzluklar ve Devlet soygunları sadece kollanmak
la yetiniîmemiş, yolsuzluk ve soygunculuğa karşı ça
kanların başka görevlere atanmaları ve görevlerinden 
alınmalarının yanısıra, bunların can ve mallarına ağır 
saldırılar düzenlenmiştir. 

Yeğen Yahya Kemal Demirel'in, Devlet kasasını 
talan ettiğinin belgelerle basında ortaya konmasından 
hemen sonra, olayı ortaya çıkarmış ve bu nedenle 
görevinden alınmış olan Ticaret Bakanlığı eski Müs
teşarı Şeref Durugönül'ün Küçükesat Başçavuş so
kağındaki evi dinamitlenmiştir. Bu olaydan bir gün 
sonra ve Ş. Durugönül'e evinin önünde nöbet tutan 
polis memuruyle konuştuğu sırada, tıpkı gangster 
filmlerinde olduğu gibi, sokaktan geçen bir otomo
bilden ateş edilmiş ve failler hızla kaçmışlardır. 

Evlere atılan dinamitlerin fitili, birtakım rastlan
tıların etkisiyle ateşlenmemiş, tabanca tetikleri kaza
ra düşmemiştir. Amaç, açık seçik bellidir : Yasayı, 
Devleti, onun yarar ve çıkarlarını gözeten, namus
suzluğa set çeken dürüst memuru sindirmek, caydır
mak... 

Başbakan Demirel'e ve onun temsil edip savun
duğu inanışa göre, Devleti bir kez işgal ettiniz mi, 
her türlü dokunulmazlık ve sorumsuzluktan yararla
nacaksınız. Emrinizde çalışan Devlet görevlileri de," 
Devlet'in maddî bütün olanaklarıyle «Devlet Büyük-
lerbni ve onların yakınlarını, hempalarını, yardak-
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çılarını zengin etmek, onların keselerini doldurmak 
için çalışacaklar, bunu yaparlarsa ve yaptıkları öl
çüde yükselecek, karşı çıkıp soygunu engellemeye 
kalkışanlar da, işlerinden, yerlerinden, mallarından, 
hattâ, canlarından olacaklardır. 

Böylelikle, Demirel yönetiminin Devlet soygunla
rını teşvik ve himaye edici tutumuyle, yine Demirel 
yönetiminin kışkırtıp desteklediği şiddet eylemleri 
arasındaki ilişki, somut bir örnekle ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. 

Demirel yönetimindeki Türkiye'yi saran vurgun 
ve soygun hareketlerinin, şiddet eylemlerini bir baş
ka yönden etkilediğinin en iyi kanıtı, şimdi A. P. mil
letvekili olarak Parlamentoya girmiş olan Emekli 
General Ali Elverdi'nin başkanlığını yaptığı Sıkıyö
netim Mahkemesi kararının gerekçesinde bütün açık
lığı ile yer almıştır : 

«... Ekonomik sıkıntı, buhran, politik tutarsızlık, 
26 milyonluk birader yolsuzluğu söylenti ve çalkan
tılarının ve bu şayialarının gün ışığına çıkması yolun
daki çabaların baltalanması, engellenmesi yolundaki 
ayak oyunları... Sınıf çelişkileri, sosyal adalet ilke
lerini zedeleyici intiba ve kanaat yaratan Şellefyan 
ortaklıkları, Gomel skandali, bu konuda adalet ci
hazının şaibe altında kalması ve kitlesel öfkeyi tah
rik eden emeksiz kazanç, vurgun ve Devlet eliyle 
ferd zengin etme politikası...» 

Demirel Türkiye'sinde çıkar çemberini zedeleyen 
yasal ve namuslu davranışlara karşı, Devlet gücünü 
elinde bulunduranların neler yapabileceklerinin ör
nekleri saymakla tükenmez. Yalnız şu bir gerçektir : 
Devletin yarar ve çıkarlarını savunurken, Demirel 
ailesinin gayrimeşru çıkarları ile çatışmış iseniz, ba
şınıza geleceğin ölçüsü yoktur. Bunun ilginç bir baş
ka örneği, Demirel kardeşlerin ortağı oldukları «Te
rakki Şirketi» nce istenen vergi iadesinin tümünü 
ödemeyi reddeden İsparta Defterdarının oradan alı
nıp Bitlis'e sürgün edilmesidir. 

BAŞKAN — Sayın Çetin bir dakikanızı rica ede
yim. 

Arkadaşlarım, çalışma süremizin bitimine 6 - 7 
dakika kadar bir zamanımız kalmıştır. Önergenin, 
okunması gereken daha 5 sayfası mevcuttur. Öner
genin tamamının okunması ve gerekli usulî işlemle
rin yapılması için, sürenin uzatılmasını oylarınıza su
nacağım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Önergenin okunmasına devam ediyoruz. 

I Şimdi Demirel açıkça ilân etmelidir : «Kardeşle
rimin ve yeğenlerimin servetlerinde benim payımı 
yoktur. Ailemizde mal ortaklığı yoktur. Yeğenim 

I Yahya Demkel'in bu yolsuzluğunu, şeklen değil,. 
esastan inceletmek için bütün ticarî defterlerine ve 
yazışmalarına el koydurttum. Soruşturmanın her 
yönüyle yapılmasını emrettim.» 

Bunu yapabiliyor mu? Hayır! Aksine şaibeli 
yeğenine İsviçre'ye gidiş izni veriyor. Yahya De-
mirel'i isviçre'ye mobilya yolsuzluğuna kılıf hazıria-

I mak üzere gönderiyor. Birçok ünlü yazara pasa
port vermezken, Maliyeye 100 liralık ıborcu olanlar 
yurt dışına çıkamazken, Devletin milyonlarca lira
sına kasteden yeğenini ise kolaylıkla yurt dışına çıka-
ra'biiliyor. 

Fakat bu yolsuzluğa direnen, onu orltıaya çıkaran 
Ticaret Bakanı Müsteşarını görevinden alıyor. Bu 
Müsteşarın evine bomba atılıyor, silâh atılıyor ve 

i kendisi ölümle tehdit ediliyor. Ama Başbakan De
mirci'm kılı kıpırdamıyor. Bilinen mantığı ve vur
dumduymazlığı ile «ispat edin» diyor. Oysa olay 
kamuoyunda sergileniyor. Açılk ithamlar yapılıyor. 
Bu durumda Başbakan'ın hangi noktanın ispat edil
mesini istediğini açıkça belirtmesi gerekir. 

I Aslında Süleyman Demirel, ne vergi iadesi ye
lliyle Devletin milyonlarca liraısmın 3 - 5 kişinin ce
bine indirilmesine ne de yeğeninin, (daha doğru 
bir deyimle ailesinin) bu vurgundan aslan payı al
masına karşıdır. 

Süleyman Demirel, yeğeninin, (daha doğru bir 
deyimle ailesinin) bu vurgundan aslan payı almasına 

j karşı değildir. Çünkü bir şeye karşı olan kişi, hele 
o kişi Başbakan ise, karşı olduğu şeylerin olmaması 

I için gerekli tedbirleri anında ve etkin bir biçimde ala
bilir. Oysa, Demirel bu konuda olayın üzerine yürü-

I yormuş gjbi büyük gürültü kopararak, olayı kâğıt 
üzerinde incelemekle yetinme ve örtbas etme niyeti 
ve gayreti içine girmiştir. Üstelik, olayı sorumluluk 
duygusuyle deşerek görevleririi yerine getirmeye uğ
raşan Devlet memurlarını cezalandırmıştır. 

Binlerce kilometre uzaktan, vatan hasretiyle ça
lışan yurt dışındaki işçilerimiz, alın teriyle kazan
dıkları paralardan büyük fedakârlıklarla biriktirdik
leri tasarruflarla kendi kasabalaırınm, bucaklarının, 

I köylerinin belediyelerine buldozer gönderince, Dev-
ı • letıin müfettişleri acaba bu işte kaçakçılık var mı, 
I yok mu diye seferber edilip yurt dışına gönderilmek-
{ tedir. Ama Yahya Demird'in bu yolsuzluk işlemi 
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ite ilgili olarak İsviçre'ye hâlâ müfettiş. gönderilme
miştir. 

Süleyman Demirel'in, yeğeninin bu yolsuzluğu
nu kâğıt üzerinde yaptıracağı incelemelerle örtbas 
etmek istediği, Maliye Bakanının 10 Eylül 1975 gü
nü yaptığı basın toplantısında ortaya çıkmıştır. Eğer 
bu basın toplantısını yapan Bakanın adı Yılmaz Er-
genekon olmasaydı, eğer bu Bakan, Demire! kar
deşlerin başka işlerden istedikleri milyonluk • vergi 
iadesini aşırı ve haksız bulan İsparta Defterdarını 
cezalandırmak amacıyle Bitlis'e süren kişi olmasay
dı, bu iddia belki aşırı bulunabilirdi, ama, kamu
oyunca bilinmektedir ki, Yılmaz Ergenekon'un sesi 
demek Demirel'in ailesinin sesi demektir. «Tezgâhın 
bir tarafında alıcı öbür tarafında satıcı olan, aldığı 
çürük raporuyle askerliğini özel sektörde yapan, fir
maları zengin ettikten sonra yanlarında üç - beş ay 
çalışıp yüklü tazminatlar alarak ayrılan» Maliye Ba
kanı, anılan basın toplantısında millete açıkça ya-
'lan söylemiştir. 

Maliye Balkanı Yılmaz Brgeneikon, basın toplantı
sında Yahya Demirel dosyasını incelediğini, bu dos
yada Şeliefyan ismine rastlamadığını Meri sürmüştür. 
Bu ifadesiyle açıkça yalan söylemiştir Yılmaz Erge-
nekon. Çünkü İsviçre Ticaret Ateşeliğimiz yazısın
da, Yahya Demirel dosyasında imzası bulunan 
K. Arden'in aslında Arden Şelefyan olduğunun İs
viçre resmî makamlarınca bildirilmiş olduğunu be
lirtmektedir. Maliye Bakanı, bu gerçeği glzliyerek, 
soyadını Türk kamuoyundan saklayan Şellefyan'la 
- eskiden varolduğu yaygın bir biçimde ileri sürülen -
'ortaklığı gizlemek istemektedir. 

Ayrıca Demirel ailesinin çok yakını olan Maliye 
Bakanı, Yahya Demirel'in ismini bildirdiği firmanın 
mevcut olduğunu iddia ederek de, kamuoyunu ya
nıltmaya kalkışmıştır. Oysa, Maliye Bakanı, elinin 
altında bulunan resmî belgeleri incelediği için çok 
iyi bilmektedir ki, İsviçre'de böyle bir firma yok
tur. Hattâ İsviçre'ye komşu L'iechtenstein Prensliğin
de bile... O Liechtensıtein Prensliği ki, sadece bey
nelmilel dolandırıcıların cirit attığı bir yerdir. Ye
terli sermayeye, gerçek kişilerle gerek olmadan ta
mamen hayalî bir firmanın kurulup, uluslararası sah
tekârlık yapmanın olanak içi bulunduğu, bu nedenle 
birçok ülkenin (hem de özel girişimii ekonominin 
öncülüğünü yapan ülkelerin) ekonomik ilişki kurma 
yasaklamasında bulunduğu bu Liechtensftein Prensli
ğinde bilei Yahya Demirel'in ismini bildirdiği fir
manın işyeri, her hangi bir binası yoktur. 

İşte Başbakan Süleyman Demirel, açıklanan bu 
nedenlerle kendini temize çıkaramaz. 

'Bilinen oyunlar, Demirel'in bu kezki Başbakan
lığında gene oynanıyor; Demirel ailesi, büyük do
landırıcı Şellefyan'la ilişkilerini gene eskisi gibi sür
dürüyor. Ülkede yaşıyanlann alınterinden, göznu-
rundan ayırarak ödedikleri vergiler, türlü dolaplarla, 
düzenlerle, oyunlarla, «teşvik tedbirleri, kredi ve ver
gi iadesi» adı altında, yine Demirel ve Şellefyan aile
lerime veriliyor. Şaibeli Demirel ailesinin şaibeli 
genç prensleri ise, bir gecede 300 - 500 bin lirayı 
kumar masalarında bırakabiliyor, gece kulüplerin
de hovardaca para harcayabiliyor* 

Ama bu böyle gitmeyecektir, bozuk düzeni çı
karı için kullananlardan mutlak hesap sorulacaktır. 
Yapılan, yapanın yanında kâr kalmayacaktır. De
mirel aiılesine teşvik belgesi verenlere ödül olarak 
Maliye Bakanlığı verilmeyecek, onlar bağımsız mah
kemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Şu 
da alkııldan çıkarılmasın: Yeğen Yahya Demirel'in 
yaptığı iş, öyle birkaç yılda tezgâhlıanacaik bir iş de
ğildir, Süleyman ve Şevket Demirel'in yeğeni, Hacı 
Ali Demirel'in oğlu henüz 26 yaşındadır. Onun 
arkasında, mal ortaklığında bulunduğu kişiler var
dır. Suçlular bunlardır. Suçlu 26 yaşındaki Yahya 
Demirel değil; dolandırıcılıkları tespit edilmiş kişi
lerle daha önce yakın ilişkiler kurmuş olanlarıdır. 
Asıl hesabı onlar vereceklerdiı\ 

29J Şunu hemen belirtelim ki, Başbakan Süley
man Demirel'in, ceza sorumluluğunu gerektiren ey^ 
lemleri, anılan atama ve nakil kararnamelerini, bu 
kararnamelerle güdülen lamacı bilerek imzalamış ol
masından ibaret değildir. 

Konu Anayasamız, Anayasa Hukuku ve İdare 
Hukuku ilkeleri açısından incelendiğinde, Başbakan 
Süleyman Demirel'in, Hükümetteki Bakanları ta
rafından işlenen ve daha önceki paragraflarda ayrın
tı] an yle açıklanan öteki suçların da aslî faili olduğu 
görülmektedir. 

T. C. Anayasasının, Başbakanın görev sorumlu
luğunu düzenleyen 105 nel maddesi aynen şöyledir. 

«...Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı ola
rak. bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve Hükü
metin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Ba
kanlar Kurulu bu siyasetin yürütülmesinden birlikte 
sorumludur.» 

Esasen, Başbakan'ın, Hükümetin kurucusu ola
rak, bakanlıkların işleriyle yakından ilgili bulundu
ğu tar/tışma götürmez. Özelikle, Meclis Soruştur-
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ması önergesinin konusunu oluşturan olaylarda ol
duğu gibi, •birden fazla Bakanlığı ilgilendiren so
ruşturma konusunda, Başbakan'ım bakanlıklar ara
sındaki işbirliğini, soruşturmanın esenliğini ve ger
çeğin aydınlanmasını olanak içine sokacak biçimde 
sağlaması zorunluydu. Soruşturmanın yakın bir 
akrabası aleyhinde yürütülmekte olması dolayısıyle, 
Başbakan'm özel bir özen ve titizlik göstermesi, ger
çeğin tamamının ya da .bir bölümünün saklanmasını, 
gizlenmesi, kısaca hak ve hukuk terazisinin tek par
makla tutulmasını önleyecek bir tutumu ortaya koy
ması geerkiırdi. Uzun yıllar BaşbakanMc etmiş, si
yasete atılmazdan önce, müteahhitlik ve yabancı fir
maların Türkiye'deki 'temsilciliğini yapmış olmıası 
nedeniyle, ticarî işlemlerin karakterini, özellikle 
ithalât ve ihracat işlemlerini çok iyi bilmesi gereken 
Başbakanın, kardeşinin oğlu hakkında yürütülen so-
ruştunmıanın hafife alınımasına ve gerektiği gibi bir 
soruşturma yapılmaksızın soruna kapanmış gözüyle 
bakılmasına izin vermesi, kastının ağırlığını arttır
mış suçluluk iradesini yoğunlaştırmıştır, 

30* Hukukumuza göre, Başbakan bakanların 
hiyerarşik amiri değildir. Ne var ki, işgal ettiği ma
kam dolayısıyle, durumu, bakanlıkların birbirleri 
arasındaki ilişkilerden farklıdm 

ıBSr bilim adamımız, bu duruma değinmekte 
ve Anayasanın 105 nci maddesini .tartışırken, «..Böy
lece, 1961 Anayasası, klasik Anayasa hukukunda 
Başbakana öbür bakanlardan farklı bir durum tanı
mayan ve onu ancak «eşitler arasında birinci» sayan 
tutumdan hafifçe ayrılıyor. Doğru olan da bu : 
Klasik anlayış Başbakanlık görevinin bütün. Parla
menter sistemlerde gösterdiği gelişmelere pek uygun 
düşmüyordu...» demektedir. (Soysal M. Anayasaya 
Giriş, Sah. ı278). 

Çok ünlü bir idare hukukçusu ise, «...Başbakan, 
Hükümet Başkam sıfatı ile Bakanlar arasında na-
zımlık vazifesini görür. Cumhurbaşkanı kararname
leri, işlin ait olduğu Bakanla beraber, Başbakanın 
imzası ile tekemmül edeceğinden Bakanların Cum
hurbaşkanı kararnamesi İle yapabilecekleri bütün 
işlere, Hükümet Başkam olan Başbakanın da rıza
sının İnzimam etmesi icap eder. Bu suretle, Baş
bakan, diğer Bakanların işlerini bu yoldan mura
kabe ve bu suretle bu işlere müdahale etmek salâhi
yetimi haizdir...» görüşündedir. (Onar S. S. îdare 
Hukukunun Umumî Esasları, Sah. 764). 

Böylece, Başbakanın ceza sorumluluğunun hu
kuksal dayanağı da bütün açıklığıyle saptanmış olu
yor, 

31. — Türk Ceza Kanununun 228, 230 ve 240 ncı 
maddeleri, memuriyet mevki ve nüfuzunu kötüye 
kullananlarla memuriyet görevlerini yapmayanlara 
verilecek cezaları gösteren temel hükümlerdir: 

Kişiler ya da memurlar hakkında görevini kötü
ye kullanarak yasaların ve nizamın gösterdiği hallerin 
dışında keyfî işlem yapan, yapılmasını emreden 
yahut ettiren memurlar 228 nci maddeye. 

Her ne vesile ile olursa olsun memuriyet görevi
ni yapmayı savsaklayan ya da bunda geciken me
murlar 230 ncu maddeye, 

Yasada belirtilen haller dışında görevini kötüye 
kullanan memurlar ise, 240 ncı maddeye göre ce
zalandırılırlar. 

ıBaşbakanın ve Maliye Bakanıyle Ticaret Bakanı
nın ceza yasası uygulaması açısından memur sayılacak
lara tartışmasızdır. Bunun gibi, soruşturulması istenen 
eylemleri görev sırasında iştedıiklerinde de kuşku yok
tur. Böylece, Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12/1 nci maddesinin ara
dığı koşullar gerçekleşmiş olmaktadır., 

Başbakan DemireFin, «kardeşinin oğlu Yahya 
DerrtireTin mobilya ihraç işlemlerinin, gerektiği gi
bi soruşturulmamasına ve Devletin zararının gide-
rilmıesıuıe çalışıimamasına bilerek ve (isteyerek göz 
yumması,» T. C. K. nun 230 ve 240 ncı maddelerine, 
«yolsuzluklarım ve Devlet zararım ortaya çıkararak 
görevlerini yerine getiren Devlet memurlarının, bir 
neden yokken ve sadece kendi yeğeninin büyük yol
suzluklarının açıklığa kavuşmasını sağlayacak bilgi 
ve belgeleri sağladıkları içtin görevlerinden alınarak 
başka görevlere atanma ve nakillerine ilişkin karar
nameleri imzalaması», T. C. K. nun 228 ve 240 ncı 
maddelerine temas etmekte, 

Maliye Bakanı Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon, «Ba
kanlığı - Bültçe Yasası ile - vergi iadel (ihracat işlem
lerinde tek sorumlu merci tayin edildiği halde, gerçe
ğin tümüyle ortaya çıkmasını sağlayacak ve zorunlu
luk arz eden soruşturmayı yaptırmamak, açılmış olan 
soruşturmayı bu yolda tamamlatmamak suretiyle iş
lediği eylem,» T. C. K. nun 230 ve 240 ncı madde
sine, «A. K. Şellefyan'ın Y. K. Demirel'in birilikte 
iş yaptığı yabancı firmanın sahibi sıfatı ile sözleşme
lere imza koyduğunu bildiği halde, bunu gizlemeye 
kalkışması» aynı yaslanın 240 ncı maddesine, 

Ticaret Bakanı Halil Başol'un,> «gerçeğin tümüy
le ortaya çıkmasını sağlayacak ve yapılması zorunlu 
olan soruşturmayı yaptırmamak, açılmış olan soruş
turmayı bu yolda tamamlatmamak suretiyle işlediği 
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eylem,» T. C. K. nun 230 ve 240 ncı maddelerine, 
«Başbakanın kardeşinin oğlu Yahya Kemel De-
ımirerin yolsuzluklarını ve Hazineye iras ettiği zarar
ları göster'en bilgi ve belgeleri sağlayan ve bu şahıs 
ve iişlieoıleri hakkında soruşlturma açılmasını zıorunlu 
ihale getirerek yasal görevlerini yerime getiren, Ba
kanlık Müsteşarı ile Bakanlığın Bern Büyükelçiliği 
nıezidindeki dört memurunu başka yerlere ' nakleden 
kararname ve 'işlemleri imzalamak biçimindeki eyle
mi» lise aynı yasanın 228 ve 240 ncı maddelerime uy
maktadır. 

Sonuç : 
Yukarıda açıklanan nedenlerle Başbakan Süley

man Demire! ile Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon 
ve Ticaret Bakanı Halil Başol haklarında Meclis So
ruşturması açılmasını saygılarımızla dileriz. 

22 . 1 . 1976» 

Tokat 
Cevat Atılgan 

'Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Buırdur 
Osman Aykul 

İstanbul 
Necdet Ökımen 

Aydın 
Isa Ayhan 
Esk'iışehiir 

Murat Kâhyaoğlu 
İçel 

Oral Mavıioğlu 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

Muş 
Tekin feri Dikmen 

İstanbul 
Mehmet Emin Sungur 

Kütahya 
Haşiım Benli 

Balıkesir 
Sadullah Usuımi 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

Trabzon 
Adil Ali Gine! 

Afyon Karahiısar 
Süleyman Mutlu 

'Elâzığ 
Atillâ Atilâ 

Çanakkale 
Orhan Çanerıi 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Manisa 
Hasan Zengin 

Diyarbakır 
Recai İskenderoğlu 

Ankara 
Kemal Ataman 

Bor'dur 
Ali Sanlı 

izmir 
Alev Coşkun 

Bolu 
Abdi Özkök 

Nevşehir 
M. Zeki Tek iner 

Samsun 
İrfan Yankutan 

Malatya 
Mehmet Delikaya 

Erzincan 
Nurettin Kar su 

Artvin 
Ekrem Sadi Erdem 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 
Afyon Karahisar 

Şükrü Yüzbaşıoğlu 
İzmir 

Remzi Özen 

Ankara 
İbrahim Saffet Omay 

Ankara 
Muammer Alıcı 

İstanbul 
Şakı iye Tok 

İstanbul 
Hasan Basri Akkiray 

Diyarbakır 
Hasan Değer 

Tunceli 
Nihat Saltık 

Tokat 
Haydar Ulusoy 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

Sinop 
Fikret Övet 

Siirt 
Abdülkerim Zilan 

Ankara 
Önder Sav 

Ankara 
Feri'ha Öztürk 

İstanbul 
Abdullah Baştürk 

Kars 
Kemal Okyay 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

Siiıüt 
Nebill Oktay 

Amasya 
Hasan Bütüner 

Vaın 
İhsan Bedirhanoğlu 

Adıyaman 
Ramazan Yıldırım 

Samsun 
Fuat Uysal 

Manisa 
Veli Bakirli 

Adana 
Mehmet Can 

Gaziantep 
Mehmet Özmen 

Rize 
Sami Kumbasar 

Ordu 
Ferda Gül ey 

Kırklareli 
Tankut Akalın 

Ankara 
Necdet Evlüyagii 

İstanbul 
İlhan Özbay 

Urla 
Celâl Paydaş 

Edirne 
İlhan Işık " 

Trabzon 
Ahmet Şener 

Samsun 
Fahri Birer 

Giresun 
Mustafa Kemal Çilesiz 

Muğla 
Halil Dere 

Bursa 
Mehmet Emekli 

İstanbul 
, Kâzım Özeke 

Denizli 
Hüseyin Erçerlik 

Sivas 
Nazif Arslan 

Edirna 
Cevat Sayın 

iSiiirit 
Abdülbaki Car ti 

Ağrı 
Rıza Polat 

Ankara 
Osman Ceran 

Mardin 
Nurettin Yılmaz 

'Mardin 
Ahmet Türk 

İçel 
Hikmet Baloğlu 

İstanbul 
Vahit Çalın 

Kırşehin 
Mustafa Aksoy 

Trabzon 
H. Kaidri Eyüp oğlu 
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Elâzığ 
A. Orhan Senemoğlu 

Ankara 
Y. Ziya Yağcı 

K'onya 
Hüseyin Keçeli 

Konya 
îsmet Büyükyaylacı 

istanbul 
Orhan Birgjit 

Adana 
Hasan Cerıit 

Tdkat 
Ali Kurt 

Aydın 
M. Şükrü Koç 

Denizli 
, HüdaJi Ora! 

Hatay 
Mehmet Sönmez 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Saikarya 
Hayrettin Uysal 

Adana 
Erol: Çevikçe 

Çorum 
Kasım Parlar 

İzmir 
Kemal Önder 

Giresun 
Vaımık Tekin 

Kocaeli 
Fehmi Güneş 

Eskişehir) 
Hikmet Savaş 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Malatya 
Hamdi Özer 

İstanbul 
Mehmet Feyyat 

İstanbul 
Necdet Uğur 

Ankara 
Mustafa İmirzalıoğlu 

Ankara 
Kâmil Kırıkoğlu 

Konya 
Ali Kökbudak 

Kastamonu 
Vecdi İlhan 

İstanbul 
Abdurrahman Köksailoğlu 

'Manisa 
Mustafa Ok 

Adana 
Osman Çıtırık 

Samsun 
llyas Kılıç 

Muğla 
Ali Döğerii 

Antalya 
Fahri Özçelik 

Kocaeli 
Turan Güneş 

istanbul 
Orhan Eyüboğlu 

istanbul 
Ali Topuz 

Gümüşhane 
Erol Tuncer, 

istanbul 
Halûk Ülman 

İzmir 
Süleyman Genç 

Çanakkale 
tmadetfcin Elmas 

Manisa 
Doğan Barutçu oğlu 

Erzincan 
Niyazi Unsal 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 
Gaziantep 

İbrahim Hortoğlu 
Kayseri 

Mehmet Yüceler 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Yozgat 
"Ilhami Çetin 

Tekirdağ 
Ömer kahraman 

Çorum 
Etem Eken 

içel 
Süleyman Şimşek 
Kahraman M ar aş 

İsmet Ağaoğlu 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğü
nün 14 ncü maddesi gereğince bir Meclis Soruşturması 
açılmasının gerekli olup olmadığını incelemekle gö
revli T. B. M. M. Hazırlık Soruşturma Komisyonu
nun 16 üyeden kurulması hususunu oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler.. Etmeyenler.... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili bakanların üye seçimi tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde yazılı görüşünü Komisyona vermesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum. 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Gündemde bulunan işlerin önemi ve çokluğunu 
gözönünde tutarak Birleşik Toplantının 30 . 1 . 1976 
Cuma günü saat 15'e ertelenmesinin oya sunulmasını 
arz ve teklif ederiz. 
C. H. P. C. Senatosu 

Grup Başkanvekili 
C. Senatosu Artvin Üyesi 

Recai Kocaman 

D. P. Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili 
Konya Milletvekili 

Özer Ölçmen 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Sayın 
Başkan, anlaşılmadı. 

BAŞKAN — Efendim, tekrar okutayım. 
(C. H. P. C. Senatosu Başkanvekili Recai Kocaman 

ile D. P. Millet Meclisi Başkanvekili Özer Ölçmenin 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge gereğince gündemimizde mev
cut sunuşların okunması ile seçimlerin yapılması, Mec
lis Soruşturması ve Yüce Divana şevkle ilgili konula
rın görüşülmesi için 30 Ocak 1976 Cuma günü saat 
15'te toplanmak üzere birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 19.20 

>>-©^( 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
1 NCt BİRLEŞİM 

28 . 1 .1976 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — 27 . 3 . 1975 tarihli 7 nci Birleşimde yapı
lan kapalı oturum tutanaklarının yayımlanmasına 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi. 

2. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 11 ar
kadaşının, gizli kalması gereken, Millî İstihbarat Teş
kilâtı raporunu kendi partisine mensup bir milletve
kiline verdiği ve bü eyleminin T. C. Kanununun 229 
ncu maddesine uyduğu iddiasıyle, Anayasanın 90 nci, 
T. B. M. M.Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün M nci 
maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman Demirci hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/49) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Fet
hi Çelikbaş'ın, özel teşebbüse ait bir haber ajansı ile 
yapılan mukavelede görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin T. C. Kanununun 240 nci maddesine uy
duğu iddiasıyle, Anayasanın 90 nci, T. B. M. M Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca Turizm ve Tanıtma eski Bakanı Orhan Birgit 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu -Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, haşhaş ekimi ile ilgili asılsız beyanlarıyle 
halka zarar verdiği ve bu eyleminin T. C. Kanunu
nun 230 ve 311 nci maddelerine uyduğu iddiasıyle 
Anayasanın 90 nci, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan 
Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Necmettin Erbakan hakkında bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/51) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Recai İskendtroğlu' 
nun, Diyarbakır ilçelerinde meydana gelen deprem
de görevlerini ihmal ettikleri ve bu. eylemlerinin T. C. 
Kanununun 230 ve 240 nci maddelerine uyduğu id
diasıyle Anayasanın 90 nci, T. B. M. M. Birleşik top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başba
kan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
îtürk ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok hakkında 

bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/52) 

6. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usunıi'nin, 
Devlet kadrolarında yaptığı haksız tasarruflarla Dev
let gücünü kendi partisi çıkarları yönünde kullanmak 
suretiyle Anayasa ve demokratik kuralları çiğnediği 
ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 nci maddesine 
uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 nci, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca Başbakan Süleyman Demirel hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/54) 

7. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
8 arkadaşının, bir kısım çıkar çevrelerinin yararına, 
üretici ve köylünün zararına bir tutum izlediği ve 
bu eyleminin T. C. Kanununun 240 nci maddesine uy
duğu iddiasıyle Anayasanın 90 nci, T. B. M. M, Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/55) 

8. — İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray 
ve 9 arkadaşının, Danıştay kararlarını uygulamayarak 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
T. C. Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddıasiy-
le Anayasanın 90 nci, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Lütfi Tokoğlu ile Başbakan Süley
man Demirel hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/56) 

9. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
68 arkadaşının, Senatör olabilmek için, gümrüklerden 
Hazineye intikal eden malları partizanlarına dağıtmak 
suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylemi
nin T. C. Kanununun 228 ve 240 nc« maddelerine 
uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 nci, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/57) 

10. — Aydın'Milletvekili M. Şükrü Koç ve 27 
arkadaşının, sendikal hakları çiğnediği ve bu eylemi-
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nin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu | 
iddiasiyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik I 
Toplantısı içtüzüğünün 12 ncı maddeleri uyarınca 
Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum hak- } 
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin. I 
önergesi (9/58) I 

11. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 
arkadaşının, memuriyet mevki ve nüfuzunu kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 
228, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiy
le Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplan- I 
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başba
kan Süleyman Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz Erge-
nekon ve Ticaret Bakanı Halil Başol haklarında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/59) •' 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

1. — Millet Meclisi İdareci eski üyeleri Gümüş- I 
hane Milletvekili Mustafa Karaman, Kastamonu Mil
letvekili Hasan Tosyalı, Rize Milletvekili Sami Kum- I 
basar ve Cumhuriyet Senatosu İdare Amiri, C. Sena
tosu Zonguldak Üyesi Tarık Remzi Baltan ile C. Se
natosu eski İdare Amiri, C. Senatosu Tabiî Üyesi I 
Suphi Gürsoytrak'ın T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin değiştirilmesine iliş- I 
kin İçtüzük teklifini görüşmek üzere kurulması kabul 
edilen İçtüzük Geçici Karma Komisyonuna üye se- I 
çimi (2/1) 

2. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, kimyevî I 
gübre fiyatlarının tespitinde tutarsız davranışlarıyle 
Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin T. C. I 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle I 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin I 
Erbakan, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Bayındır- I 
lık Bakanı Fehim Adak, Gıda - Tarım ve Hayvancı- I 
lık Bakanı Korkut Özal ve Sanayi ve Teknoloji Baka- I 
nı Abdülkerim Doğru haklarında bir Meclis soruştur- I 
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere I 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/44) 

3. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, I 
dünya hampetrol fiyatları düşme kaydederken, bazı 
yabancı petrol şirketlerine yüksek fiyatla ithal izni I 
vererek Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eyleminin I 
T. C. Kanununun 229 ve 240 ncı maddelerine uyduğu I 
iddiasiyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhat- I 
tin Kılıç hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına I 

ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/45) 

4. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin Atabeyli 
ile Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, bazı ya
bancı petrol şirketlerine tanınan indirim oranlarını 
düşürmek suretiyle Hazineyi zarara uğrattıkları ve bu 
eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu İddiasiyle Maliye eski Bakanı Deniz Baykal ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Cahit Kayra 
hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/46) 

5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 arka
daşının, kooperatif birliklerinde yaptığı kanunsuz ta
sarruflarla görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
T. C. Kanunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle 
Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında bir Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/47) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 3 
arkadaşının, yasa dışı tutumu ile yetki ve görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 
210, 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle 
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak hakkında bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesini ince
lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/48) 
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GEREĞİNCE 
BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ SORULAR 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASÂRT VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 
6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

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

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



2. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 15 ar
kadaşının, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunu 
Anayasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın esas
larından uzaklaştırdığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, eski 
Başbakan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
ma'ddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi ve 38 numaralı T. B. M. M. So
ruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/38) (S. Sa
yısı : 96) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1975) 

3. — Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim Cop'un, 
Parlamenterin Anayasa teminatı altındaki hakkının 
kullanılmasına müdahalede bulunan memurlarını ceza-
ladırmamak suretiyle, eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle 
Orman eski Bakanı Selâhattin İnal hakkında Anaya
sanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair önergesi ve 27 numaralı T. B. 
M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/27) 
(S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1975) 

4. — Adana eski Milletvekili Ali Rıza Gülloğlu' 
nun, Üreticinin ürünlerini ve tarımla uğraşanların 
emeğini değerlendirmek için gereken tedbirleri almadı
ğı ve bu eyleminin T. C. K. nun 230 ve 240 ncı madde
lerine uyduğu iddiasıyle, Ticaret eski Bakanı Naim Ta-
lû hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 26 
numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu (9/26) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 
1 2 . 6 . 1975) 

5. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevini 
kötüye kullanmak ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Çanakkale 
Milletvekili Refet Sezgin hakkında Anayasanın 90, 
147 ve T.- B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12, 13 ncü maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması 
yapılmasına dair Başbakanlık yazısı ve 21 numaralı 
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
(9/21) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 6 . 1975) 

6. — C. Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu kararlarının tatbikinde fert
lere eşit muamele yapmamaları suretiyle Anayasanın 
12 nci maddesini ihlâl ettikleri ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıy- j 
le Maliye eski Bakanları Mesut Erez, Sait Naci Ergin 

ve Ziya Müezzinoğlu haklarında Anayasanın 90, T. 
B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 29 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu Raporu (9/29) (S. Sayısı : 100) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 6 . 1975) 

7. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Kanunsuz tasarruflarda bulunduğu ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id
diasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İh
san Topaloğlu hakkında Anayasanın 90 ve T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci Maddesi uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gesi ve 28 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu Raporu (9/28) (S. Sayısı : 101) 
(Dağıtma tarihi : 1 3 . 6 . 1975) 

8. — Trabzon eski Milletvekili Necati Cakıroğlu' 
nun, Devlet imkânlarını kötüye kullanarak iş adam
larına menfaat temin ettiği ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyle, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nuri 
Bayar hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 35 numaralı T. B. M. M. Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu Raporu (9/35) (S. Sayısı : 
102) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 6 . 1975) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen üyesi Özer Derbil ve iki arkadaşının, Elektro-
fer Firmasına gerekli teşvik belgelerinin ve ithal izin
lerinin verilmesi ile alınan teminat mektuplarının pa
raya çevrilmesinde görevini kötüye kullandığı ve bu 
eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesiyle 
1567 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine uyduğu id-
dasiyle Dış Ekonomik İlişkiler eski Bakam özer Der
bil, Gümrük ve Tekel eski Bakanları Haydar Özalp, 
Fethi Çelikbaş ve Mahmut Türkmenoğlu haklarında 
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 
36 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu (9/36) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 1 . 1976) 

10. — İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, gö
revini ihmal ettiği ve kötüye kulandığı ve bu eyle-
leminin T. C. Kanununun 230 ncu maddesine uy
duğu iddiasıyle Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 22 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/22) (S. Sayısı : 104) (Da
ğıtma tarihi : 14. 1 . 1976) 






