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değilim. Ancak bir komisyon kurulmasını tas
vip buyurduğunuz 'takdirde o zaman bütün ha
kikat meydana çıkacak ve Millet Meclisi olarak
da vazifemizi yapmanın huzurunu duyacağız.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan alkışlar.)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bir ka
nunun vuzuhla tesbiti gerekir. Evvelemirde sa
yın Bakan Meclisiımizin bu konuyu bir araştır
ma konusu yapamıyacağı ve bunun usûle aykırı
olacağı kanaatmda mıdır, değil midir?
Buyurun efendim.
SANAYÎ BAKANI ALÎ NAlLl ERDEM
(izmir) — Sayın Riyasete teşekkür ederim. Sa
yın Reşat özarda konuşmaları sırasında muh
temelen benim bir konuşmamı yanlış anlamış
olacak ki, konuşmasının esas temasını buna gö
re bina ettiler. Bendeniz konuşmalarım sıra
sında bir hususu Muhterem Heyetinizin na
zarı dikkatine arz etmekle yetindim. Arza gay
ret sarf ettiğimiz husus şudur; her hangi bir
tahkikatın tekemmül etmesi için bir Meclis araş
tırmasının açılmasını istemiyoruz gibi bir hava
nın içerisinde değiliz, dedim. Yalnız ortaya koy
maya çalıştığımız şey şu; Anayasanın 88 nci mad
desinin esprisi içinde ise ve Muhterem Heyetiniz
de böyle bir kanaate varıyorsa, Meclis tahkika
tı açılmasını talebeden önergeye müspet isti
kâmette biz de evet diyoruz. Ama, 88 nci mad
denin belli bir konudaki tâbiri esprisi içerisin
de kişilere tanınan hürriyetlerin tüzel kişi
liklere de tanınması icabettiği esprisine itibar
ediliyorsa ve bunun hakkında belli bir kanun
var olduğuna göre, Ticaret Kanunu olduğu
na göre, özel
kanunlar* bulunduğuna göre,
Anayasanın 15 nci ve 17 nıci maddelerinin ze
delenip zedelenmiyeceği keyfiyeti, Muhterem
. Heyetinize reylerin istimali sırasında tetkik .buyurulur ve ona göre reyleriniz istimal edilir,
dedim. Binaenaleyh, biz görüşümüzü bu şek
liyle ifade ettik. Bunu belirtmek isterim. Ma
ruzatım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Sayın Bakan, Riyaset olarak,
böyle bir mevzu
Meclisimizce bir araştır
ma konusu yapılabilir ve tatbikat bu yolda
yürüyecektir, şayet sizin buna bir itirazınız
varsa açıkça ifade ediniz.
SANAYİ BAKANI ALI NAlLl ERDEM
(Devamla) — Hayır efendim, buna bir itirazı
mız yok.
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BAŞKAN — Mesele yok öyleyse, o halde
müzakereye devam ediyoruz.
Şimdi söz alan arkadaşların isimlerini oku
yorum; ismet Kapısız, Nihat Diler, NazmiO.oğul, Ata Topaloğlu, Coşkun Kırca, Kadri özek,
Halûk Nur Baki,
Şimdi söz sırası Sayın
Buyurun efendim.

İsmet

Kap ısız'm.

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Muhterem
Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; «ivasi ta
rihimizde vukubulmuş suiistimaller, kanaatim
ce milletin kalbine
saplanmış hançer gibi
dir. Ben dünyaya
geldiğimde
1930 yılında
- Cumhuriyetimiz 1923 yılında ilân edilmişti o günden bugüne kadar Cumhuriyet Hükümet
lerinin bu memleketin sorumluluğunu üzeri
ne aldıkları müddet zarfında çeşitli suiistimal
ler iddiası ortaya atılmış, Yüce divanlara ka
dar gitmiş, şahıslar Yüce divanlardan iberaet
kararı alarak âmme vicdanının karşısına ter
temiz çıkmışlardır.
Çok sevgili arkadaşlarım, benden önce ko
nuşan takrir sahibi Reşat özarda arkadaşım,
, daha önce konuşan Muhterem Sanayi Baka
nı arkadaşım, Ereğli Demir ve Çelik fabrika
larına üç milyar liralık yatırın mevzuunda
günlerden beri, hattâ aylardan beri kamu oyun
da büyük yankılar uyandıran suiistimal iddia
larının vâridolduğu söylenen konuda ben ar
kadaşınız da karınca kaderince bu mevzua eğil
miş bulunuyorum. Zamanınızı fazla işgal etmiyeceğim. Şurasını da peşinen söyliyeyim ki, ben
do Reşat özarda arkadaşınım burada temas
ettiği konulara aynen iştirak ediyorum. Muh
terem Riyaset Divanının da işaret buyurduk
ları ve Sayın Sanayi Bakanımızın da açıkça
beyan buyurdukları gibi, bir Meclis inceleme
Komisyonu kurulması fikrinin lehinde bulunu
yorum. 24 Aralık 1964 tarihinde C. II. P. (Irupun'da Sayın Sanayi Bakanı Muammer Er
ten arkadaşımız, bu mevzu grupta müzakere
edilirken söylenmiş olduğu bir sözden sonra
ben, gündemde bulunan ve Ereğli Demir ve
Çelik mevzuundaki suiistimal iddialarının vâridolup olmadığı hususunda bir sözlü soru öner
gemi Meclis Riyasetine arz etmiş bulunuyor
dum. O zamanki Sayın Sanayi Bakanı Muam
mer Erten arkadaşımız, yolsuzluk iddiası kar
şısında aynen şöyle demekte idi; «Ereğli Demir
ve Çelik tesisinin çalışmasından memnun bir
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