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1. — Konya Milletvekili Reşat Aksoy'un,
(9/26) esas numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önerge
si (4/76)
2. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, (9/21) esas numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair
önergesi (4/75)
3. — Erzurum Milletvekili Yahya Akdağ'
in, (9/22) esas numaralı Soruşturma Hazırlık
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi (4/74)
4. — Çorum Milletvekili
Yasin Hatiboğlu'nun, (9/23) esas numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair
önergesi (4/73)
5. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'
in, (9/27) esas numaralı Soruşturma Hazırlık
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Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi (4/72)

49

6. — Kayseri Milletvekili Cemal Cebeci'
nin, (9/28) esas numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonu üyeliğinden
çekildiğine dair
önergesi (4/71)

49

7. — Adana Milletvekili Mehmet Hulusi
Özkul'un, (9/29) esas numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair
önergesi (4/70)

49

8. — Erzurum Milletvekili Yahya Akdağ'
in, (9/30) esas numaralı Soruşturma Hazırlık
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi (4/69)

49

9. — İstanbul Milletvekili I. Fehmi Cumalıoğlu'nun, (9/35) esas numaralı Soruşturma
Hazırlık Komisyonu üyeliğinden
çekildiğine
dair önergesi (4/68)
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10. — Kahraman Maraş Milletvekili Meh
met Pamuk'un, (9/36) esas numaralı Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu üyeliğinden çekildiğine
dair önergesi (4/67)
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11. — Elâzığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, (9/37) esas numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair
önergesi (4/66)
49:50
12. — Kayseri Milletvekili Cemal Cebeci'
nin, (9/38) esas numaralı Soruşturma Hazırlık
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önerge
si (4/65)
50
13. — Elâzığ Milletvekili Hasan Buz'un,
(9/39) esas numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi
(4/64)
14. — Ankara Milletvekili Hüsamettin Akmumcu'nun, (9/40) esas numaralı Soruşturma
Hazırlık Komisyonu üyeliğinden
çekildiğine
dair önergesi (4/63)
15. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'
in, (9/41) esas numaralı Soruşturma Hazırlık
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi (4/62)

50

50

50

16. — Trabzon Milletvekili Lûtfi Köktaş'
m, (9/42) esas numaralı Soruşturma Hazırlık
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi (4/61)
50
17. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, (9/43) esas numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair
önergesi (4/60)
50:51
18. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'ın, demir ve çelik ithalinde ithalâtçı lehine,
kamu sektörü aleyhine bir tutum içerisinde bu
lunduğu ve bu
eyleminin T. C. Kanununun
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Anaya
sanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik toplantısı
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Baş
bakan Süleyman Demirel hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesi
(9/60)
51:52
19. — Sakarya Milletvekili Vedat Önsal ve
5 arkadaşının, Petrol koku ithalini önleyerek
görevini kötüye kullandığı ve bu
eyleminin
T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine
uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M.
Birleşik toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Selâhattin Kılıç hakkında bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi (9/61)
52:54
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1. — Millet Meclisi İdareci
eski üyeleri
Gümüşhane Milletvekili
Mustafa Karaman,
Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı, Rize
Milletvekili Sami Kumbasar ve
Cumhuriyet
Senatosu İdare Amiri, C. Senatosu Zonguldak
Üyesi Tarık Remzi Baltan ile C. Senatosu eski
İdare Amiri, C. Senatosu Tabiî Üyesi Suphi
Gürsoytrak'm, T. B. M. M. Birleşik toplantısı
İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin değiştirilme
sine ilişkin İçtüzük teklifini
görüşmek üzere
kurulması kabul edilen İçtüzük Geçici Karma
Komisyonuna üye seçimi (2/1)
54:55
2. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın,
kimyevî gübre fiyatlarının tespitinde tutarsız
davranışlarıyle Hazineyi zarara uğrattığı ve bu
eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyle Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, İçişleri
Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Bayındırlık Bakanı
Fehim Adak, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanı Korkut Özal ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Abdülkerim Doğru haklarında bir Meclis
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini ince
lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi (9/44)
55:56
3. — Adana
Milletvekili
Emin
Bilen
Tümer'in,
dünya hampetrol fiyatları
düşme
kaydederken, bazı yalbancı petrol şirketlerine
yüksek fiyatla ithal izni vererek Hazineyi za
rara uğrattığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun
229 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin
Kılıç hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesini incelemek üzere kuru-*
lan Soruşturma Hazırlıik Komisyonuna üye se
çimi. (9/45)
4. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin Ata
beyli ile Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, bazı yabancı petrol şirketlerine tanınan
indirim oranlarını düşürmek suretiyle Hazineyi
zarara uzrattıkları ve bu eylemlerinin T. C.
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle Maliye eski Bakanı Deniz Baykal ile Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Cahit Kay
ra hakkında bir Meclis Soruşturması açılması
na ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan
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Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi.
(9/46)
56:57
5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve
18 arkadaşının, kooperatif birliklerinde yaptığı
kanunsuz tasarruflarla görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı
maddesine uyduğu iddiasiyle Ticaret Bakanı
Halil Başol hakkında bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye
seçimi. (9/47)
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ne uyduğu iddiasiyle Gümrük ve Tekel Bakam
Orhan öztrak hakkında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/48)
57:58
7. — (9/21, 9/22, 9/23, 9/26, 9/27, 9/28,
9/29, 9/30, 9/35, 9/36, 9/37, 9/38, 9/39, 9/40,
9/41, 9/42, 9/43) esas numaralı Soruşturma Ha
zırlık komisyonlarında açık bulunan üyeliklere
seçim.
58:62
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6. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan
ve 3 arkadaşının, yasa dışı tutumu ile yetki ve
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T.
C. Kanununun 210, 228 ve 240 ncı maddeleri -

VI. — Usul hakkında görüşmeler

62

1. — Bazı siyasî parti gruplarınca aday gös
terilmediği takdirde, Soruşturma Hazırlık Ko
misyonlarına üye seçiminin yapılıp yapılama
yacağı hakkında.
62:85

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
30 . 1 . 1976 Cuma
Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından, Birleşime sa
at 15,42'de son verildi.
Divan Üyesi
Sivas
Enver Akova

Başkan
Başkanvekili
Memduh Ekşi
Divan Üyesi
Yozgat
İlhamı Çetin

II. — GELEN KÂĞITLAR
12 . 2 . 1976 Perşembe
Meclis Soruşturma Önergesi
1. — Sakarya Milletvekili Vedat Önsal ve 5 ar
kadaşının, petrol koku ithalini önleyerek görevini
kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle Ana

yasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/61)
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BÎRÎNCÎ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğhı
DtVAN ÜYELERÎ : HalU Karaath (Bursa), Ilhami Çetin (Yozgat)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleş-'k Toplantısının 3 ncü Birleşimini açıyorum.

IU. — YOKLAMA
BAŞKAN -*-• Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; burada bulunan sayın üyelerin yüksek ses
le varlıklarını ifade etmelerini rica ederim.

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

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
/. — Konya Milletvekili Reşat Aksoy'un
esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu
ğinden çekildiğine dair önergesi (4/76)

(9/26)
üyeli

3. — Erzurum Milletvekili Yahya Akdağ'ın,
esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu
ğinden çekildiğine dair önergesi (4/74)

(9/22)
üyeli

BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık komisyonların
dan istifa önergeleri vardır, okutuyorum :

BAŞKAN — Bir diğer istifa önergesini okutuyo
rum :

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Başkanlığınızın 19 .1 .1976 tarih ve 3568 sayılı
yazıda bildirildiği üzere, siyasî parti Türkiye Büyük
Millet Meclisi grupları üye sayısındaki değişiklik, ne
deniyle, (9/26) numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu üyeliğinden istifa ediyorum.
. Gereğinin ifasını arz ederim.
Konya Milletvekili
Reşat Aklsoy
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Başkanlığınızın 1 9 . 1 . 1 9 7 6 tarih ve 3568 sayılı
yazıda bildirildiği üzere, siyasî parti Türkiye Büyük
Millet Meclisi grupları üye sayısındaki değişiklik ne
deniyle (9/22) numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğinin ifasını arz ederim.
Erzurum Milletvekili
Yalıya Akdağ
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.

2. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in,
(9/21) esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/75)

4. — Çorum Milletvekili Yasin
Hatiboğlu'nun,
(9/23) esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/73)

BAŞKAN — Bir diğer istifa önergesini okutuyo
rum :
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Başkanlığınızın 1 9 . 1 . 1 9 7 6 tarih ve 3568 sayılı
yazıda bildirildiği üzere, siyasî parti Türkiye Büyük
Millet Meclisi grupları üye sayısındaki değişiklik ne
deniyle, (9/21) numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğinin ifasını arz ederim.
Manisa Milletvekili
M. Gündüz Sevilgen
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.

BAŞKAN — Bir diğer istifa önergesini okutuyo
rum :
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Başkanlığınızın 1 9 . 1 . 1 9 7 6 tarih ve 3568 sayılı
yazıda bildirildiği üzere, siyasî parti Türkiye Büyük
Millet Meclisi grupları üye sayısındaki değişiklik ne
deniyle, (9/23) numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğinin ifasını arz ederim.
Çorum Milletvekili
Yasin Hatilboğlu
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
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5. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncelin,
esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu
ğinden çekildiğine dair önergesi (4/72)
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(9/27)
üyeli

BAŞKAN — Bir diğer istifa önergesini okuituyorum :
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Başkanlığınızın 1 9 . 1 . 1 9 7 6 tarih ve 3568 sayılı
yazıda bildirildiği üzere, siyasî parti Türkiye Büyük
Millet Meclisi grupları üye sayısındaki değişiklik ne
deniyle, (9/27) numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğinin ifasını arz ederim.
Urfa Milletvekili
^
Abdülkadir Öncel
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
6. — Kayseri
Milletvekili
Cemal
Cebeci'nin,
(9/28) esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/71)
BAŞKAN — Bir diğer istifa önedgesi vardır, oku
tuyorum:
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanhğma
Başkanlığınızın 19 . 1 ; 1976 tarih ve 3558 sayılı
yazıda bildirildiği üzere, siyasî parti Türkiye Büyük
Millet Meclisi grupları üye sayısındaki değişiklik ne
deniyle, (9/28) numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğinin ifasını arz eedrim.
Kayseri Milletvekili
Cemal Cebeci
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
7. •— Adana Milletvekili Mehmet Hulusi Özkul'un,
(9/29) esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/70)
BAŞKAN .— Bir diğer istifa önergesi vardır, oku
tuyorum :
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Başkanlığınızın 19 . 1 . 1976 tarih ve 3568 sayılı
yazıda bildirildiği üzere, siyasî parti Türkiye Büyük
Millet Meclisi grupları üye sayısındaki değişiklik ne
deniyle, (9/29) numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğinin ifasını arz ederim.
Adana Milletvekili
Mehmet Hulusi Özkul
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
8.— Erzurum
Milletvekili
Yahya
Akdağ'ın,
(9/30) esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/69)
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BAŞKAN — Bir diğer istifa önergesi vardır, oku
tuyorum:
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Başkanlığınızın 19 . 1 . 1976 tarih ve 3568 sayılı
yazıda bildirildiği üzere, siyasî parti Türkiye Büyük
Millet Meclisi grupları üye sayısındaki değişiklik ne
deniyle, (9/30) numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğinin ifasını arz ederim.
Erzurum Milletvekili
Yahya Akdağ
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
9. — İstanbul Milletvekili İ. Fehmi Cumalıoğlu'
nun, (9/35) esas numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/68)
BAŞKAN — Bir diğer istifa önergesi vardır, oku
tuyorum :
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Başkanlığınızın 19 . 1 . 1976 tarih ve 3568 sa
yılı yazıda bildirildiği üzere, siyasî parti Türkiye Bü
yük Millet Meclisi grupları üye sayısındaki değişiklik
nedeniyle, (9/35) numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğinin ifasını arz ederim.
İstanbul Milletvekili
t. Fehmi Cumalıoğlu
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
10. — Kahraman M araş Milletvekili Mehmet Pamuk'un, (9/36) esas numaralı Soruşturma
Hazırlık
Komisyonu üyeliğinden
çekildiğine
dair önergesi
(4/67)
BAŞKAN — Bir diğer istifa önergesi vardır, oku
tuyorum :
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Başkanlığınızın 19 . 1 . 1976 tarih ve 3568 sa
yılı yazıda bildirildiği üzere, siyasî parti
Türkiye
Büyük Millet Meclisi grupları üye sayısındaki de
ğişiklik nedeniyle,. (9/36) numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğinin ifasını arz ederim.
Kahraman Maraş Milletvekili
Mehmet Pamuk
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
11. — Elâzığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'in,
(9/37) esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/66)
BAŞKAN — Bir önerge daha ardır, okutuyorum:
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T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Başkanlığınızın 19 . 1 . 1976 tarih ve 3568 sayılı
yazıda bildirildiği üzere, siyasî parti Türkiye Büyük
Millet Meclisi grupları üye sayısındaki değişiklik ne
deniyle, (9/37) numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğinin ifasını arz ederim.
Elâzığ Milletvekili
Ömer Naimi Barım
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
12. — Kayseri Milletvekili
Cemal
Cebeci'nin,
(9/38) esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/65)
BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutuyo
rum:
T. B. M. M Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Başkanlığınızın 19 . 1 . 1976 tarih ve 3568 sayılı
yazıda bildirildiği üzere, siyasî parti Türkiye Büyük
Millet Meclisi grupları üye sayısındaki değişiklik ne
deniyle, (9/38) numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğinin ifasını arz ederim.
Kayseri Milletvekili
Cemal Cebeci
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
13. — Elâzığ Milletvekili Hasan Buzun,
(9/39)
esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu üye
liğinden çekildiğine dair önergesi (4/64)
BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutuyo
rum.
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Başkanlığınızın 19 . 1 . 1976 tarih ve 3568 sayılı
yazıda bildirildiği üzere, siyasî parti Türkiye Büyük
Millet Meclisi grupları üye sayısındaki değişiklik ne
deniyle (9/39) numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğinin ifasını arz ederim.
Elâzığ Milletvekili
Hasan Buz
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
14. — Ankara Milletvekili Hüsamettin
cu'nun, (9/40) esas numaralı
Soruşturma
Komisyonu
üyeliğinden
çekildiğine dair
(4/63)
BAŞKAN — Bir önerge daha
rum.

AkmumHazırlık
Önergesi

vardır, okutuyo
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T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Başkanlığınızın 19 . 1 . 1976 tarih ve 3568 sayılı
yazıda bildirildiği üzere, siyasî parti Türkiye Büyük
Millet Meclisi grupları üye sayısındaki değişiklik ne
deniyle (9/40) numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğinin ifasını arz ederim.
Ankara Milletvekili
Hüsamettin Akmumcu
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
15. — Urfa Milletvekili
Abdülkadir
Öncel'in,
(9/41) esas numaralı Soruşturma Hazırlık
Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/62)
BAŞKAN — Diğer bir önerge vardır, okutuyorum.
^
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Başkanlığınızın 19 . 1 . 1976 tarih ve 3568 sayılı
yazıda bildirildiği üzere, siyasî parti Türkiye Büyük
Millet Meclisi grupları üye sayısındaki değişiklik ne
deniyle, (9/41) numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğinin ifasını arz ederim.
Urfa Milletvekili
Abdülkadir Öncel
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
16. — Trabzon
Milletvekili
Lûtfi
Köktaş'ın,
(9/42) esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/61)
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum.
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Başkanlığınızın 19 . 1 . 1976 tarih ve 3568 sayılı
yazıda bildirildiği üzere, siyasî parti Türkiye Büyük
Millet Meclisi grupları üye sayısındaki değişiklik ne
deniyle, (9/42) numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğinin ifasını arz ederim.
Trabzon Milletvekili
Lûtfi Köktaş
BAŞKAN — Bilgilerinize sunuluı.
17. — Çorum Milletvekili Yasin
Hatiboğlu'nun,
(9/43) esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/60)
BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutuyo
rum.
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Başkanlığınızın 19 . 1 . 1976 tarih ve 3568 sayılı
yazıda bildirildiği üzere, siyasî parti Türkiye Büyük
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Millet Meclisi grupları üye sayısındaki değişiklik ne
deniyle, (9/43) numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğinin ifasını arz ederim.
Çorum Milletvekili
Yasin Hatiboğlu
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
18. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'ın,
demir ve çelik ithalinde ithalâtçı lehine, kamu sek
törü aleyhine bir tutum içerisinde bulunduğu 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 uya
rınca Başbakan
Süleyman
Demirel
hakkında bir
Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin
önergesi.
(9/60)
BAŞKAN — Gündemimizin
yer alan önergeyi okutuyorum.

1 nci maddesinde

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
23 . 1 . 1976
Bir ülkede demir - çelik üretim ve pazarlamasın
daki aksaklık, o ülkenin ekonomisinde genei bir bo
zukluğun ifadesi sayılır.
Bu yüzden «stratejik madde» olarak adlandırılan
demir - çelik ürünlerinin üretim ve pazarlamasındaki
bir aksama, o ülke yöneticilerini telaşa düşürür.
Onun için, hiç bir ülke demir - çelik konusunda
spekülâsyona izin veremez. Oysa 1975 yılında ülke
mizde insafsız bir demir spekülasyonu yapılmıştır.
1975 yılında yapılan ithalat, Devlet Planlama Teş
kilâtının ithalât programı miktarının iki katını aşmış,
özel sektör tarafından yapılan ithalâtta da fiyatlar,
dış piyasadaki demir - çelik fiyatlarının üstünde tes
cil ettirilmiştir.
Örneğin : 1975 yılında CİF ithal fiyatı 2 850 lira
olan kütükler için 3 339 liradan, CÎF ithal fiyatı 3 750
lira olan yuvarlak demir için tonu 5 125 liradan ithal
izni verilmiştir. Ve böylece düşük fiyatla yap;tan
ithalâtlar yüksek fiyatlar üzerinden tescil ettirilerek
dışarıya büyük oranda döviz kaçırılmıştır. Dışarıya
kaçırılan döviz tahminen 900 milyon civarındadır.
Ayrıca, 1975 yılı rakamlarını tetkik ettiğimiz za
man görüyoruz ki, Karabük gibi kamu kuruluşları
çok düşük fiyatla ithal bağlantıları yaptıkları halde
kendilerine ithalât izni verilmemiş, ithalâtçı tüccar
ve aracı kamu sektörü aleyhine kayrılmıştır.
Örneğin : 1975 yılında yapılan 1 milyon 324 bin
ton ithalâtın sadece % 2,5'nun kamu eliyle yapıl
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ması oynanan oyunu tüm çıplaklığı ile ortaya koy
maktadır.
tş bununla da kalmamış bu kezde, ithal olunan
demir - çeliği ihraç edene vergi iadesi verileceğine
ilişkin bir karar alınmış ve kararname 16 Eylül 1975
tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır.
Şimdi soruyoruz. Bir mal, yurt dışından niçin
ithal edilir? İktisatçı olmaya gerek yok, herkes ya
nıtlayabilir, «ülkenin o mala ihtiyacı olduğu için:>.
Pekiyi, ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle ithal edilen bir
mal ihraç edilir mi?
MC Hükümeti bu yeni vergi iadesi sistemiyle
demir - çelik konusundaki yolsuzluklarına bir halka
daha eklenmiştir. Bakanlar Kurulu bu kararnameyle
stokçulara yeni olanaklar tanımaktadır. Bunları ih
raç eden veya etmiş gibi gösterenlere her 100 lira için
30 lira civarında prim ödenmesi Hazinece taahhüt
edilmektedir.
Zincire eklenen halkalar devam ediyor. Demirel
Hükümeti 13 Kasım tarihinde bir Bakanlar Kurulu
karariyle bir süreden beri gümrüksüz olarak ithal
edilen demir ve* çelikten artık gümrük alınmamasını
uygun görüyor. Ama bu karar 15 gün sonra
28 Kasım tarihli Resmî Gazetede yayınlanıyor. Cok
gizlide olsa böyle bir kararın duyulmaması mümkün
değildir. Nitekim demir ithalâtçıları gerekli bütün
tedbirleri almışlardır. Böylece ithalâtçıların demir
üzerinde haksız ve vergisiz kazançlar sağlamasına
bir yenisi daha eklenmiştir.
Türkiye piyasasında yaklaşık olarak tüccarın elin
de 900 bin ton demir stokunun olduğu tahmin edil
mektedir. Alınan son kararla demir tüccarları böy
lece 900 milyon lira haksız kazanç sağlamışlardır.
Bu konuda vurgunculuğu istemeyen bir hükümetin
alabileceği en basit tedbir: Bu kararname çıkar çık
maz tüccar, sanayici kimin elinde demir varsa ma
liyet fiyatları ile stok beyannamesi istemektir. Tuza,
şekere, sigaraya zam yapılırken, küçük esnaftan be
yanname alınmıyor da tüccara spekülasyonların ön
cesinde bu bağışıklık nereden geliyor?
Beyan edilen demirler hammadde ise denetim al
tında kullandırılır, ticaret konusu ise tevzi edilir ya
da fiyat farkının bir fona yatırılması istenebilirdi.
Hatırlardadır ki, C. H. P.'nin hükümette bulunduğu
dönemde, demir - çelik iç üretim fiyatlarının artırıl
ması sırasında stoklar üzerinde doğan fiyat farkla
rının Merkez Bankasında açılan bir fona yatırılması
istenmişti.
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İster ortanın solunda olunuz, ister ortanın sağmda
olunuz, modern devlet, sosyal devlet anlayışı haksız
kazançları önleme zorunluluğu, bir altyapı
yatırını
maddesi olan demir de bu kararname ile yaratılan
insafsız vurgunculukla bağdaşamaz.
Demokrasi açıklık rejimidir. Hem girişim özgür
lüğü, hem vurgunculuk, karaborsacılık
demokratik
bir ülkede daha fazla süremez. Bu tür vurgunculuk
ların Türk toplumunda daha da devam etmesine göz
yumulması Türkiye'nin daha da beter olmasını iste
mektir.
İşte bu sebeplerle büyük ithalâtçı
lehine, kamu
sektörü aleyhine bir tutum içerisinde bulunan Baş
bakan Süleyman Demirci hakkında T. C. K. 240 ncı
maddesine müsteniden Anayasanın 90 ncı maddesine
dayanılarak Meclis Soruşturması açılmasını talep edi
yorum.
Saygılarımla.
C. H. P. İstanbul Milletvekili
Vahit Yaşar Çalın
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince, bir
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli oîup olmadı
ğını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden
kurulmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Başbakanın üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün
içinde yazılı görüşünü Komisyona vermesini oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
19. — Sakarya Milletvekili Vedat Önsal ve 5 ar
kadaşının, Petrol koku ithalini önleyerek
görevini
kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Ana
yasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/61)
BAŞKAN — Gündemin ikinci maddesine geçiyo
rum.
Önergeyi okutuyorum :
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T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Taşkömür havzası üretim potansiyelinin yeterin
ce geliştirilememesi ve linyit kaynaklarından en iyi şe
kilde yararlanmak imkânlarının sağlanamaması dolayısıyle, yurt dışından kömür ithal zarureti doğmak
tadır. İthalâtın zamanında ve yeterli ölçüde gerçek
leştirilememesi halinde ise sanayi ve teshin ihtiyaçla
rı için kömür sıkıntısı doğmakta, karaborsa ortaya
çıkmaktadır.
Fiyatların en müsait olduğu zamanda gerekli it
hal bağlantılarını yapmak, ekonomimize asgarî yük
yüklemek bakımından hükümetlerin önde gelen vazifelerindendir. Ancak bu yıl ithalât zamanında yapılmamış, 1975 - 1976 teshin mevsiminde bütün yurt
sathında büyük bir kömür sıkıntısı ortaya çıkmıştır.
Bu yüzden ihtiyaç sahipleri ,yakacak kömürlerini te
minde büyük müşkilâta uğramışlar ve yüksek bedel
ödemek mecburiyetinde kalmışlardır.
Özeüikle döküm sanayiinin kok ihtiyacı da tam
olarak karşılanamamış, bir çok dökümhane kapasi
telerinin çok altında faaliyetlerini sürdürmek veya
tatil etmek durumunda kalmışlardır.
Bu durumun nasıl ve ne için ortaya çıktığı üze
rinde durmak gerekmektedir. Türkiye'nin yıllık kö
mür ihtiyacı ve üretimi belli olduğuna göre, ihtiyaç
açığmı hesaplamak basit bir matematik işlemidir. Bu
açığm yurt dışından temini için gerekli döviz imkân
ları da bulunduğuna göre gerekli teşebbüsler zama
nında niçin yapılmamıştır. Meselenin üzerine dikkat
le eğiîindiği takdirde, iktidara yakın bazı kişileri zen
gin etmek hesabiyle hareket edildiği ve bu yüzden
ekonomik ve sosyal gereklerin bir kenara itildiği an
laşılmaktadır. İktidara yakınlığı malûm bazı kişile
rin haksız ve gayri meşru kazanç sağlamalarını te
min etmek gayretleri zaman kaybına sebep olmuştur.
Bu yüzden de kaybedilen zaman içinde dış piyasalar
da kömürün büyük ölçüde pahalılaşması, hazinenin
milyonlarca lira zararına sebebiyet vermiştir.
Beri
yandan ise teshin mevsiminde bütün yurt sathında
kömür sıkıntısı ortaya çıkmıştır. Belgelere dayalı ola
rak aşağıda zikredilen hususlar bu gerçekleri açıklık
la ortaya koymaktadır.
1. — Şam'da bulunan Nazır Hadaya firması, Kemo - Tek firmasını 17 . 4 . 1975 tarihinde Türkiye
mümessili olarak seçmiş, Kemo - Tek firması temsil
cisi de Enerji Bakanı Selâhattin Kılıç ile görüşerek
Petrol koku ithali için teklifte bulunmuştur. İthal ko
nusunda bir ön mutabakat tesis ettikten sonra da Na52 —
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zır Hadaya firmasını durumdan haberdar etmiştir.
Firmadan aldığı yetkiye dayanarak da 6 . 6 . 1975 ta
rihinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına mü
racaat ederek, Homs Fob teslim tonu 12,50 dolar
dan petrol koku teklif etmiştir.
2. — Teklif edilen petrol koku, yüksek kalori
değerine sahip ve dünya fiyatlarına göre çok ucuz
dur. Bakanlık TKİ Kurumundan gerekli incelemele
rin yapılmasını istemiştir. TKİ müessesesi yaptığı tec
rübeler neticesinde, teklif edilen petrol kokunu, ha
len memleketimizde kullanılan koklar gibi iyi bulmuş
ve ev yakıtı olarak kullanılabileceği kanaatine var
mıştır.
Bunun üzerine TKİ Kurumu,
Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığına hitaben 22 . 7 . 1975 tarih ve
19312 sayılı yazısında; Kemo - Tek firmasının teklif
ettiği petrol kokunun 8 000 KCal/Kg. gibi yüksek ısı
değerli olması ve bu ısı değerine mukabil FOB 12,5
$ / ton satış fiyatının avantajı nazara alınarak teklif
edilen 500 bin ton kömürün tamamının ithalinde ya
rar gördüğünü bildirmiştir. Aynı yazıda İskenderun
Demir Çelik Tesisleri için Amerika'dan ithaline ka
rar verilen koklaşabilir taş kömürünün FOB 53
$ / ton olan fiyatları karşısında petrol koku fiyatının
dikkate değer olduğu zikredilmiştir. Teshinde kulla
nılan 22 bin ton taş kömürü ile 43 bin ton kokun
muadili olan 68 bin ton taşkömürünün toplamı 90
bin ton taşkömürünün, 53 S / ton satış fiyatı ile yurt
dışından ithali için takriben 67 milyon lira gerekmek
tedir. Teshinde kullanılan taşkömür ve kokun Demir
Çelik Sanayiine kaydırılması ile 90 000 ton taşkömü
rü ithalinden sarfınazar edilebileceği ve böylece
500 000 ton petrol kokunun ithalinin kendiliğinden
finanse edileceği açıktır. TKİ Kurumunun, yukarıda
zikredilen yazısı 12,50 $ / ton bedelle petrol kokunun
ithalinin yurt ekonomisi yönünden ne kadar yararlı
olduğu meydana çıkmaktadır.
Bu durum bakanlığın ve hükümetin yapması gere
ken, sür'atle kararname çıkararak petrol kokunun it
halini sağlamak olmalıydı.
3. — Kok ithali için gerekli kararname bir türlü
çıkmamıştır. Görünmez bir el, yurt ekonomisi yönün
den süraitle çıkarılması gerekli bu kararnameyi en
gellemiştir. Kemo - Tek mümessillerinin iddialarına
göre bu el, iktidar çevrelerine ve iktidarın başına
yakınlığı bilinen Ankara eski Belediye Reisi Ekrem
Barlas'ın elidir. Kemo - Tek mümessillerinim iddiası,
Ekrem Barlas'ın kendilerine gelerek, bu işe kendisi de

İ3 . 2 . 1976

O : 1

oriak edilmediği takdirde kararnamemin çıkmayaca
ğın ifade etmiş olduğudur. Bu iddiayı doğrulayan de
liller mevcuttur.
Nitekim kararname, Ekrem Barlas'ın işe ortak
edilmesine kadar çıkmamıştır. Kemo - Tek firması,
kok teklifini 6 . 6 . 1 9 7 5 tarihinde bakanlığa sunmuş,
aradan geçen aylara rağmen kararnamenin çıkmadığı
nı görünce 20 . 10 . 1975 tarihinde Ekrem Barlas'la an
laşmak zorunda kalarak bir mukavele imzalamıştır.
Bundan sonra işler hızlanmış ve 13 .11 .1975 tari
hinde 7/10810 sayılı kararname ile kömür ithaline
müsaade edilmiştir.
4. — Ekrem Barlas ve Kemo - Tek namına Ha
san Ülcek arasında imzalanan mukaveleye göre Ke
mo - Tek tarafından kömür işletmelerine yapılan tek
lifte dercedilmiş olan % 2 komisyonun yarısı Ha
san Ülcek'e, yarısı da «Arikara'daki işleri takip et
miş ve edecek olan» Ekrem Barlas'a ait olması ka'bul
ediîmiş'tir. Bu mukaveleye göre Ekrem Barlas 1 mil
yon lira civarındaki komisyonu, An'kara'daki işleri ta
kip etmiş ve edecek olması karşılığında alacağını imzasıyle tasdik etmektedir. Ancak iş bu kadarla da
kalmamış, devlete koku daha pahalıya satarak bü
yük kârlar temin edileceği de hesaplanmıştır. Nitekim
aynı mukavelenin diğer bir fıkrasında «Bu tarömen
sonra petrol kolcu ton fiyatlarına yapılacak zammın
yüzde ellisi Nazım Hadaya Co. ya, yüzde yirmibeşi
Hasan Ülçelc'e, yüzde yirmibeşi Ekrem Barlas'a ait
olması kabul edilmiştir.» denilmektedir.
Bu fıkradan da anlaşılacağı üzere Ankara'daki iş!:ri takip etmiş ve edecek olan Ekrem Barlas, istedi
ği anda kararname çıkarma konusundaki başarısını
devam ettirerek fiyatları da arttırdığı takdirde, devle
tin büyük zarara uğraması pahasına kendi kârını yük
selle* ilecektir. Ancak hesap bir noktada yanlış çık
mış, Ekrem Barlas'ın engellemesi yüzünden vaki gecik
meler, ithali düşünülen kömürün başka ülkelere satıl
ması neticesini tevlit etmiştir. Bu yüzden de yüksek
ısı değerli ve ucuz fiyatlı petrol koku ithal edileme
miştir.
5. — Tonu 12,50 $ dan kömürün teklif edilmesi
iarıihi 6 . 6 . 1975'dir. Kararnamenin çıkış tarihi ise
13 . 11 . 1975'dir. Aradan geçen süre 5 aydan da!ha
uzun bir süredir. Kararnamenin bu kadar gecikmesi
çok müsait bir teklifin kaçırılmasına sebebiyet ver
miş ve yurt ekonomisi bu yüzden büyük zarara uğra
mıştır. Kararnamenin geciktirilmesi ve Ekrem Bar
las'ın 'komisyona ortak olmasından hemen sonra çı
karılması ise bir suiistimalin mevcudiyetini göster
mektedir.
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Yukarıda zikredilen sebepler muvacehesinde Ener
ji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı Selâ'hattin Kılıç yap
ması gereken işlerin ve görevlerin bir kısmını kasten
iihmal etmiştir. Ayrıca Bakan Selâhattin Kılıç, bir kı
sım fiil ve hareketleriyle görevini kötüye kullanmış
tır. Bu suretle Bakan Selâhattin Kılıç Türk Ceza Ka
nununun 230 ncu ve 240 ncı maddelerinin suç saydı
ğı fiilleri işlemiştir.
Şu hale nazaran Anayasanın 90 ncı ve T. B. M.
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
desi gereğince Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı Selâ'ha'titin. Kılıç hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masını, görevini kasten ihmal
ve suiistimal eden
mezlkur şallısın cezaî sorumluluğunun tespit edilmesi
için gerekli işlemin yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Sakarya Milletvekili
Vedat Önsal

Ankara Milletvekili
Cevat Önder
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Denizli Milletvekili
Konya Milletvekili
Hasan Korkmazcan
Faruk Sülkan
Antalya Milletvekili
Trabzon Milletvekili
Faiz Şarlar
Ekrem Dikmen
BAŞKAN — Bu okunan önerge hakkında Ana
yasanın 90, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden
kurulmasını oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler...
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
İlgili Bakanın üye seçimi tarihinden itibaren 15
gün içerisinde yazılı görüşünü Komisyona vermesini
oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler...
KaJbul edilmiştir.

V. — SEÇİMLER
/. — Millet Meclisi İdareci eski üyeleri

Gümüş

hane Milletvekili Mustafa Karaman, Kastamonu
letvekili Hasan Tosyalı, Rize Milletvekili
basar ve Cumhuriyet
tosu Zonguldak

Üyesi Tarık Remzi Baltan ile C. Se

Suphi Gürsoytrak'ın,

C."Senatosu

Tabiî

T. B. M. M. Birleşik

14 ncü maddesinin

Üyesi

Toplantısı

değiştirilmesine

kin İçtüzük teklifini görüşmek üzere kurulması
edilen İçtüzük

Kum-

Senatosu İdare Amiri, C. Sena

natosu eski İdare Amiri,
İçtüzüğünün

Sami

Mil

Geçici Karma Komisyonuna

iliş
kabul

üye se

çimi. (2/1)
BAŞKAN — Gündemimizin } nci sırasında yer
alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin değiştirilmesine
ilişkin İçtüzük teklifini görüşmek üzere kurulması ka
bul edilen İçtüzük Geçici Karma Komisyonu için aday
lar gelmiş olup, lislte bastırılıp sayın üyelere dağıtıl
mıştır.
Listeyi okutup oylarınıza sunacağım.
Türkiyee Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 14 ncü Maddesinin değiştirilmesine

ilişkin, İçtüzük teklifini görüşecek, îçtüzük Geçici
Karma Komisyonu aday listesi (2/1)
(16)
Adı ve Soyadı
Seçim çevresi
C. H. P. (7)
C. S. Gaziantep Üyesi
C. S. Kars Üyesi
C. S. Tokat Üyesi
İçel Milletvekili
İstanbul Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Urfa Milletvekili
A. P. (6)
Atıf Benderlioğlu
C.S. Ankara Üyesi
Şeref Kayalar
C. S. Bursa Üyesi
Mustafa Deliveli
C. S. Hatay Üyesi
Ahmet Nusret Tuna
C. S. Kastamonu Üyesi
Fuat Avcı
Denizli Milletvekili
Mustafa Cesur
İsparta Milletvekili"
M. S. P. (1)
Ali Oğuz
C. S. İstanbul Üyesi
D. P. (1)
İhsan Tombuş
Çorum Milletvekili
C. G. P. (1)
Salih Yıldız
Van Milletvekili
Salih Tanyeri
Sırı Atalay
Zihni Betil
Çetin Yılmaz
Necdet Ökmen
Reşit Ülker
Celâl Paydaş
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BAŞKAN — Bu okunmuş olan aday listesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler..
Kabul edilmiştir.
2. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın,, kim
yevi gübre fiyatlarının tespitinde tutarsız
davranışlarıyle Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin
T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmet
tin Erbakan, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Ba
yındırlık Bakanı Fehim Adak, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Korkut Özal ve Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Abdülkerim Doğru haklarında bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini
incelemek
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık
Komisyonununa
üye seçimi. (9/44)
BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasında yer
alan; Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan,
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Bayındırlık Ba
kanı Febim Adak, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanı Korkut Özal ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab
dülkerim Doğru haklarında bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan
Soruşturma Hazırlık Komisyonu için adaylar gelmiş
olup, liste bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır.
Listeyi okutuyorum :
«Kimyevî gübre fiyatlarının tespitinde tutarsız
davranışları yi e Hazineyi zarara uğrattığı iddiasıyle
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin
Erbakan, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Bayındır
lık Bakanı Fehim Adak, Gıda - Tarım ve Oayvancılık Bakanı Korkut Özal ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Abdülkerim Doğru haklarında bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergeyi incelemek üze
re kurulan T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komis
yonu aday listesi. (9/44)
(16)
Adı ve Soyadı

Seçim Bölgesi

C. H. P. (7)
Halil Goral
C. S. Aydın Üyesi
Hilmi Nalbantoğlu
C. S. Erzurum Üyesi
Hamdi Özer
C. S. Malatya Üyesi
Z. Gökalp Mülayim
C. S. Samsun Üyesi
Hasan Cerit
Adana Milletvekili
Süleyman Şimşek
İçel Miletvekili
H. Kadri Eyüpoğlu
Trabzon Milletvekili
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Cahit Dalokay
Mehmet Varışlı
Bahri Cömert
Şaban Dernirdağ
Zekiye Gülsen
H. Cavit Erdem ir
Yasin Hatipoğlu
Battal Koksal
Talât Oğuz

(6)
C. S. Elâzığ Üyesi
C. S. Konya Üyesi
C. S. Samsun Üyesi
C. S. Samsun Üyesi
Çanakkale Milletvekili
Kütahya Milletvekili

M. S. P. (1)
Çorum Milletvekili
D. P. (1)
Adana Milletvekili
C. G. P. (1)
Mardin Milletvekili

ALİ SANLI (Burdur Milletvekili) — Sayın Baş
kan, oylamadan önce, usulî bir hata vardır, belirtmek
istiyorum.
BAŞKAN — Nedir efendim?
ALİ SANLI (Burdur Milletvekili) — Komisyon
larla ilgili Millet Meclisi İçtüzüğünün 21 nci madde
sinde; komisyonlara seçilecek üyelerin, Divan Üyeleri
veya Bütçe Plan Komisyonu üyeleri olmamasına
ilişkin hüküm vardır.
Birleşik Toplantı İçtüzüğünün gene 16 ncı mad
desinin son fıkrası, bu hususla ilgili genel hüküm
leri kapsamaktadır.
Bu nedenle, bu listede de olduğu gibi, bazı listeler
de Divan Üyeleri ve Bütçe Plan Komisyonu üyele
rinin adları bulunmaktadır. Komisyonların bu haliy
le kurulmasıyle işletilmemesi mümkündür.
BAŞKAN — Millet Meclisi içtüzüğünün 21 nci
maddesinde; «Plan ve Bütçe Karma Komisyonu ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Ko
misyonu üyeliklerine seçilen
milletvekilleri, Millet
Meclisi Bakanık Divanı ve Bakanlar Kurulu üyeleri,
Meclis komisyonlarında görev alamazlar.» hükmü
vardır.
Bunlar, Meclis komisyonlarında görev alamazlar,
Büyük Millet Meclisi komisyonlarında değil efen
dim.
ALİ SANLI (Burdur Milletvekili) — Sayın Baş
kan, doğru, kabul ediyorum; fakat Birleşik Toplantı
İçtüzüğünün buna ilişkin 16 ncı maddesi; «T. B. M. M.
Soruşturma Komisyonunun seçilmesi» başlığını taşı
yor. O maddenin ikinci fıkrasının son cümlesinde;
<:Bu komisyonun seçilmesinde genel hükümler uygu
lanır.» denilmektedir. Genel hükümler ise, Millet
Meclisi İçtüzüğünün tatbikini amirdir.
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BAŞKAN — 21 nci maddede sarahaten «Meclis
komisyonları» diye tasrih edildiği için, diğer komis
yonlarda uygulanabilir. Şimdiye kadaryapılan tatbi
kat da bu merkezdedir.
Okunmuş olan Hazırlık Komisyonu listesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
3. — Adana Milletvekili
Emin Bilen Tümer'in,
dünya hampetrol fiyatları düşme kaydederken, bazı
yabancı petrol şirketlerine
yüksek fiyatla ithal izni
vererek Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eyleminin
T. C. Kanununun 229 ve 240 ncı maddelerine uyduğu
iddiasıyle, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında bir Meclis Sorutşurması açılmasına
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/45)
BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında yer
alan; Adana Milletvekili
Emin Bilen Tümer'in,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Seiâhattln Kılıç
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu için adaylar gelmiş olup, liste bas
tırılmış ve sayın üyelere dağıtılmıştır
Listeyi okutuyorum :
Dünya hampetrol fiyatları düşme kaydederken,
bazı yabancı petrol şirketlerine yüksek fiyatla ithal
izni vererek, Hazineyi zarara uğrattığı icîdiasiyb
Eneri] ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kı
lıç hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergeyi incelemek üzere kurulan T.B.M.M.
Soruşturma
Hazırlık Komisyonu aday listesi.
(9/45)
(16)
C. H. P. (7)
Mustafa Çelik (C. S. Afyon Üyesi)
Cengizhan Yorulmaz (C. S. Ankara Üyesi)
Niyazi Unsal (C. S. Erzincan Üyesi)
Şükrü Yüzbaşıoğlu (Afycn Milletvekili)
Nurettin Karsu (Erzincan Milletvekili)
Orhan Üretmen (Balıkesir Milletvekili)
Niyazi O nal (Eskişehir Milletvekili)
A. P. (6)
Kâzım Karaağaçlıoğlu (C. S. Afyon Üyesi)
Ahmet Karayiğit (C. S. Afyon Üyesi)
Turgut Yaşar Gülez (C. S. Bolu Üyesi)
Cahit Dalokay (C. S. Elâzığ Üyesi)
Hüsamettin Atabeyli (Erzincan Milletvekili)
Turgut Yücel (Gümüşhane Milletvekili)
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M. S. P. (1)
(Manisa Milletvekili)
D. P. (1)
Vedat Önsal (Sakarya Miletvekili)
C. G. P. (1)
Fethi Ceiikbaş (C. S. Cumhurbaşkanınca S. Ü.)

Gündüz Sevilgen

BAŞKAN — Okunmuş olan aday listesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
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
uyduğu iddiasıyle, Maliye eski Bakanı Deniz Baykal
ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Cahit Kay
ra hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesini incelemek üzere kurulan
Soruşturma
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/46)
BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü sırasında yer
alan; Erzincan Milletvekili Hüsamettin Atabeyli ile
Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, Maliye es
ki Bakanı Deniz Baykal ile Enerji ve Tabiî Kaynakiar eski Bakanı Cahit Kayra haklarında bir Meclis
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu için
adaylar gelmiş olup, liste bastırılıp sayın üyelere da
ğıtılmıştır.
Listeyi okutuyorum.
Bazı yabancı petrol şirketlerine tanınan
indirim
oranlarını düşürmek suretiyle Hazineyi zarara uğrat
tıkları iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Ba
kanı Cahit Kayra ve Maliye eski Bakanı Deniz Bay
kal haklarında bir Meclis soruşturması açılmasına
ilişkin önergeyi incelemek üzere kurulan T. B. M. M.
Soruşturma Hazırlık Komisyonu aday listesi. (9/46)
(16)
Adı Soyadı

Nejat Sarlıcalı
F. Hakkı Esatoğlu
Muzaffer Şamiloğlu
Orhan Üretmen
O. Orhan Çaneri
İbrahim Akdoğan
Kemal Anadol
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Seçim Bölgesi
C. H . P. (7)
C. S. Balıkesir Üyesi
C. S. İstanbul Üyesi
C. S. Kars Üyesi
Balıkesir Milletvekili
Çanakkale Milletvekili
Kocaeli Milletvekili
Zonguldak Milletvekili
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A. P.

A. P. (6)
Kâzım Karaağaçlıoğlu
C. S. Afyon Üyesi
Ahmet Karayiğit
C. S. Afyon Üyesi
Turgut Yaşar Gül ez
C. S. Bolu Üyesi
Cahit Dalokay
C. S. Elâzığ Üyesi
Faik Kırbaşlı
Burdur Milletvekili
Refet Sezgin
Çanakkale Milletvekili

Nuri Âdemoğlu
Şsrafettin Paker
Oral Karaosmanoğlu
Ruhi Tunakan
Kemal Şensoy
Doğan Kitaplı

M. S. P. (1)
Abdurrahman Unsal
Adıyaman Milletvekili
D. ?. (1)
Özer Ölçmen
Konya Milletvekili
C. G. P. (1)
Fethi Çelikbaş
C. S. C. Bşk. S. Ü,
BAŞKAN — Okunmuş olan aday listesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 arka
daşının, kooperatif birliklerinde yaptığı kanunsuz ta
sarruflarla görevini kötüye kullandığı ve bu eylemi
nin T. C. Kanununun
240 ncı maddesine
uyduğu
iddiasıyle, Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında
bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/47)
BAŞKAN — Gündemimizin 5 nci sırasında yer
alan; Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 arkada
şının, Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
için adaylar gelmiş olup, liste bastırılıp sayın üyelere
dağıtılmıştır.
Listeyi okutuyorum:
Kooperatif Birliklerine yaptığı kanunsuz tasarruflarla
görevini kötüye kullandığı iddiasıyle Ticaret Bakanı
Halil Başol hakkında bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergeyi incelemek üzere kurulan
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu aday
listesi. (9/47)
(16)
Adı Soyadı
Seçim Bölgesi
C. H. P. (7)
Hasan İldan
C. S. Elâzığ Üyesi
Ali Cüceoğlu
C. S. Güesun Üyesi
A. Emre ileri
C. S. Niğde Üyesi
Naim Taşan
C. S. Tunceli Üyesi
Önder Sav
Ankara Milletvekili
Mustafa tmirzalıoğlu
Ankara Milletvekili
Cevat Atılgan
Tokat Milletvekili
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Turhan Akyol
Orhan Tokuz
Hasan Tosyalı

(6)
C. S. Adana Üyesi
C. S. Antalya Üyesi
C. S. Manisa Üyesi
C S. Manisa Üyesi
Ordu Milletvekili
Samsun Milletvekili

M. S, P. (1)
Malatya Milletvekili
D. P. (1)
Gaziantep Milletvekili
C. G. P. (1)
Kastamonu Milletvekili

BAŞKAN — Okunmuş olan aday listesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
6. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 3
arkadaşının, yasa dışı tutumu ile yetki ve görevini
kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun
210, 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle,
Gümrük ve Tekel Bakanı
Orhan Öztrak hakkında
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi (9/48)
BAŞKAN — Gündemimizin 6 ncı sırasında yer
alan, Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 3 ar
kadaşının, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu için adaylar gelmiş olup, liste bas
tırılmış ve sayın üyelere dağıtılmıştır.
Listeyi okutuyorum.
Yasa dışı tutumu ile yetki ve görevini kötüye kullan
dığı iddiasıyle Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öz
trak hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergeyi incelemek üzere kurulan T. B. M. M.
Soruşturma Hazırlık Komisyonu aday listesi (9/48)
(16)
Adı Soyadı
Seçim Bölgesi

Hayri Öner
Ergün Ertem
Sırrı Atalay
H. Fehmi Güneş
Cevat Sayın
Yüksel Çakmur
Mehmet Delikaya

— 57 —

C. H. P. (7)
C. S. Adana Üyesi
C. S. Ankara Üyesi
C. S. Kars Üyesi
C. S. Sakarya Üyesi
Edirne Milletvekili
İzmir Milletvekili
Malatya Milletvekili

T. B. M. M.
A. P.
Sırrı Turanlı
Rail Eriş
Mümin Kırlı
M. Kemal Alver
Cemil Yavaş
Selçuk îmamoğlu
Lütfi Köktaş
Faiz Şarlar
Hilmi Soydan
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(6)
C. S. Adıyaman Üyesi
C. S. Balıkesir Üyesi
C. S. İzmir Üyesi
Balıkesir Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Kayseri Milletvekili

M. S. P. (1)
Trabzon Milletvekili
D. P. (1)
Antalya Milletvekili
C. G. P. (1)
C. S. K. Maras. Üyesi

BAŞKAN — Bu okunmuş olan listeyi oylarınıza
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
7. — (9/21, 9/22, 9/23, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29,
9/30, 9/35, 9/36, 9/37, 9/38, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42,
9/43) esas numaralı Soruşturma Hazırlık komisyon
larında açık bulunan üyeliklere seçim.
BAŞKAN — 9/21, 9/22, 9/23, 9/26, 9/27, 9/28,
9/29, 9/30, 9/35...
ORHAN BİRGÎT (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, gündemin 8 nci sırasında, hakkımda Sa
yın Fethi Çelikbaş'ın verdiği bir komisyon kurulma
sı önergesi vardır. Bu komisyon hakkında herhangi
bir işlem yapmadınız. Söz istiyorum.
BAŞKAN — Bir dakika efendim.
Efendim, gündemdeki diğer Soruşturma Hazırlık
komisyonlarına üye seçimi için gruplardan aday gös
terme işlemi henüz ikmal edilmediği için herhangi bir
işlem yapılmamaktadır.
ORHAN BÎRGİT (İstanbul Milletvekili) — Bu
konuda söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Ne hakkında efendim?
ORHAN BİRGtT (îstanbul Milletvekili) — Arz
edeyim efendim.
(İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in kürsüye çık
ması)
BAŞKAN — Efendim, bir dakika. (A. P. sırala
rından «Söz verdiniz mi Sayın Başkan?» «Fuzulî
işgal», «Kürsüyü işgal ediyor» sesleri.)
ORHAN BİRGtT (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, ben zanlı durumdayım. Aday gösterme
yen grup varsa, bu konuda biran önce...
BAŞKAN — Başkanlık olarak biz o ikazı yapa
lım efendim, müsaadenizle. Siz değil, biz onu yapa
lım efendim.
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ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Efen
dim, benim hakkımda verilen önerge, diğer önerge
lerden çok daha eski tarihlidir.
BAŞKAN — Mümkündür efendim.
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Müm
kündür; fakat ben aylardan beri zanli durumda bulu
nuyorum.
BAŞKAN — Biz onu ifade ederiz efendim.
ORHAN BİRGİT (istanbul Milletvekili) — Ba
zı kimseler kendilerinin zanlı durumda bulunmasın
dan özel yarar duyabilirler; bazı kimselerin uykula
rı kaçmayabilir, bazı kimseler «pilavdan dönenin
kaşığı kırılsın» diyebilir. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.)
BAŞKAN — Anlıyorum efendim, anlıyorum.
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Ben
günlerdir uyuyamıyorum Sayın Başkan.
Bir grup üye vermiş, bir grup üye vermemiş, bu
beni ilgilendirmez. Başkalarını korumak için üye ver
meyenler, benim haysiyetimi düşünmeye mecburdur
lar.
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim.
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — He
sap vermek isteyen var, hesaptan kaçan var. Hesap
tan kaçmak isteyeni isteyen kaçırsın; ama ben he
sap vermek istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık olarak, üye ver
meyenler hakkında...
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Be
nim princim taşlı mı, kirli mi belli olsun.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen oturun.
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Ben
namuslu adamım, ben haysiyetli adamım. (C. H. P.
sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, lütfen otu
run.
Durumunuz tahkikat sonunda belli olur efendim.
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Ev
velâ komisyonu kurun, ondan sonra tahkikat sonun
da belli olur.
BAŞKAN — Evet efendim.
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Ben
aylardan beri komisyonun kurulmasını bekliyorum.
BAŞKAN — Komisyonun kurulması için parti
idarecilerini göreve çağırıyoruz ve bu komisyonların
gecikmesinin hakikaten memleket için de faydalı bir
şey olmadığı kanaatini izhar ediyorum efendim.
ORHAN BİRGÎT (İstanbul Milletvekili) — Bu
kadar sorumsuz parti idareciliği olmaz.
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ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Sayın
Başkanım...
BAŞKAN — Buyurunuz.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Sayın
Başkanım, 16 tane Soruşturma Hazırlık Komisyonuna
üye seçmek için bugün birleşik toplantı yapmaktayız.
Bunlardan sadece 6 tanesine üye verildiği görülmek
tedir. Geriye kalan 10 tanesine hangi muhterem grupumuzun üye vermediğini açıklamanızı rica ediyo
rum, bir. (C. H. P. ve D. P. sıralarından «Bravo»
sesleri.)
ikincisi, bu 6 tane komisyona üye verilmesinde
bir sakınca görülmemiş, bir imkân görülmüştür de,
niçin geriye kalan 10 tanesine, ki, bunların içinde
kamuoyunu çok meşgul eden, meşhur «Mobilya» da
vasının da olduğu komisyona üye verilmemiştir?
Eğer, Başkanlık Divanı olarak zatıâliniz bir açık
lama yapacaksanız, bunları dinlemeye hazırız. Yok,
eğer elinizde açıklama yapacak bir gerçek yok ise,
ben grup adına söz istiyorum. Çünkü, bu erteleme
üçüncü ertelemedir, bu kaçış üçüncü kaçıştır. (C. H.
P. ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.)
BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar gruplara
bu mevzuda yazılı olarak müracaatlar yapılmış, on
lardan maalesef cevap alınamamıştır. (C. H. P, ve
D. P. sıralarından «Hangi grup?» sesleri).
Bu gruplar hakkında yazılmış olan yazıları getir
tip teker teker okuyacağım efendim.
9/29, 9/30, 9/35, 9/36, 9/37, 9/38, 9/39, 9/40,
9/41, 9/42, 9/43 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonlarındaki açık üyeliklere parti gruplarınca gös
terilen adayları okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Sayın Başkan, anlayamadık, neyi oylatıyorsunuz?
BAŞKAN — Efendim eski kurulmuş olan komis
yonlarda eksilmiş olan üyeler için gelmiş olan listeyi
okutacağım, her bir komisyon için teker teker oyla
rınıza müracaat edeceğim.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Efendim, 7 nci maddeden itibaren 16 ncı maddeye
kadar gündemde tespit edilmiş olan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu üyelikleriyle ilgili taleplerimiz ola
cak; Sayın Demokratik Parti Başkan vekili bir talepte
bulundu, bizim de bir talebimiz var bu konuda. O
işlemi, bu işlem yapıldıktan sonra mı uygulamaya ko
yacaksınız?
BAŞKAN — Bu işlem yapıldıktan sonra onu da
uygulamaya koyarız efendim.
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ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Sayın
Başkan, tutumunuz aleyhinde söz istiyorum. Zatıâli
niz, gündemde yazılı bulunan 9/49, 9/50, 9/51, 9/52,
9/54, 9/55, 9/56, 9/57, 9/58 ve nihayet meşhur 9/59
mobilya ile ilgili hususu işleme koyacağınıza, bundan
evvel gündemde bulunmayan konuları işleme koyu
yorsunuz. Öncelikle gündemde bulunan konulan iş
leme koyunuz.
BAŞKAN — Hangisini efendim?
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Gün
demde 7 nci sırada bulunan 9/49 numaralıdan bah
sediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Şimdi efendim, gündemdeki diğer
soruşturma önergeleri için beyanda bulunduk; üyele
rin gelmediği nedeniyle...
FERRUH BOZBEYLt (İstanbul Milletvekili) —
Hangi gruptan gelmedi Sayın Başkan.
BAŞKAN — Çağırttım efendim; hangi gruplara
yazılmışsa getirecekler, ben de size okuyacağım.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Grup
ların verdikleri cevaplar yok mu Sayın Başkan?
BAŞKAN — îşte o cevapları getirtip bizzat gör
dükten sonra, sizlere okuyacağım efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazır
lık Komisyonlarına gösterilen adayların listelerini
okutuyorum :
Devlet Bakanı bulunduğu sırada görevini kötüye
kullandığı iddiasıyle Çanakkale Milletvekili Refet
Sezgin hakkında. (9/21)
Adı ve Soyadı
Seçim Bölgesi
C. H. P.
Uşak Milletvekili
D. P.
Sami Arslan
Denizli Milletvekili
BAŞKAN — (9/21) esas numaralı Komisyona
gösterilen bu adayları oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Görevini itmal ettiği iddiasıyle Maliye eski Ba
kanı Sait Naci Ergin hakkında. (9/22)
Adı ve Soyadı
Seçim Bölgesi
Kadir Özpak

Hasan lldan
Mehmet Ünaldı
Ekrem Dikmen
Nurettin Akyurt
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C. H. P.
C. S. Elâzığ Üyesi
A. P.
C. S. Adana Üyesi
D. P.
Trabzon Milletvekili
C. G. P.
C. S. Malatya Üyesi
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BAŞKAN — Okunan listeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
İçel İli Gülnar Belediyesinde yolsuzluk ve kanuna
aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyle İmar ve İskân eski
Bakanı Haldun Menteşeoğlu hakkında. (9/23)
Adı ve Soyadı
Serim Bölgesi
C. H. P.
C. S. Tunceli Üyesi
A. P.
Sırrı Turanlı
C. S. Adıyaman Üyesi
D. P.
Adnan Akarca
Muğla Milletveki
BAŞKAN — Okunan listeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Üreticinin ürünleıiini ve tarımla uğraşanların eme
ğini değerlendirmek için gerekli tedbirleri almamak
suretiyle görevini ihmal ettiği iddiasıyle Tcaret eski
Bakanı Naim Talu hakkında. (9/26)
Adı ve Soyadı
Seçim Bölgesi
Nainı Taşan

Malik Yılman
Ahmet Karayiğit
Atıf Benderlioğlu
Battal Koksal

C. H. P.
Hatay Milletvekili
A. P.
C.S.ArtVin Üyesi
C. S. Ankara Üyesi
D. P.
Adana Milletvekili

H.
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Kanunsuz tasarruflarda bulunduğu ve bu tasar
ruflarından dolayı görevini suiistimal ettiği iddiasıyle
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu hakkında. (9/28)
Adı ve Soyadı
Seçim Bölgesi

Orhan Üretmen
Osman Salihoğlu
Mustafa Parlar
Özer Ölçmen
Hilmi Soydan

M. Vedat Onsa!

p.

Mustafa Çelik
Fevzi Özer

C. S. Afyon Üyesi
C. S. Muğla Üyesi
A. P.
Sıtkı Yircalı
C. 3. Balıkesir Üyesi
Badas KünSay
C. S. Bursa Üyesi
D. P.
Adnan Akarca
Muğla Milletvekili
C. G. P.
Hasan Tosyalı
Kastamonu Milletvekili
BAŞKAN — Okunan listeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
— 60

C. H. P.
Balıkesir Milletvekili
A. P.
C. S. Sakarya Üyesi
İstanbul Milletvekili
D. P.
Konya Milletvekili
C. G. P.
C. S. K. Maraş Üyesi

BAŞKAN — Okunan listeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Dilekçe Karma Komisyonu kararlarının tatbikin
de fartlere eşit muamele yapılmaması suretiyle gö
revlerini suiistimal ettikleri iddiasıyle Maliye eski
Bakanlarından Mesut Erez, Sait Naci Ergin ve Ziya
Müezzinoğlu haklarında. (9/29)
Adı ve Soyadı
Seçim Bölgesi

Mehmet Dedeoğlu

BAŞKAN'— Okunan listeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Parlamenterlerin Anayasa teminatı altındaki' hak
kının kulanılmasına müdahalede bulunan memur
larını cezalandırmayan Orman eski Bakanı Selâhattin İnal halanda. (9/27)
Adı ve Soyadı
Seçim Bölgesi

e
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C. H. P.
Kırklareli Milletvekili
DP.
Sakarya Milletvekili

BAŞKAN —• Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Takip ettiği yanlış enerji politikası yüzünden dev
leti büyük zarara uğrattığı iddiasıyle Enerji ve Tabiî
Kaynaklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu hakkında.
(9/3Q)
Adı ve Soyadı
Seçim Bölgesi

Cengizhan Yorulmaz
İbrahim Akdoğan
Müfit Bayraktar
Özer Ölçmen
M. Asri Ünsür

C. H. P.
C. S. Ankara Üyesi
Kocaeli Milletvekili
A. P.
Bolu Milletvekili
D. P.
Konya Milletvekili
C. G. P.
Yozgat Milletvekili

BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
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Devlet imkânlarım kötüye kullanarak: iş adamla
rına menfaat temin ettiği iddiasıyle Sanayi ve Tek
noloji eski Bakanı Nuri Bayar hakkında. (9/35)
Adı ve Soyadı

Seçim Bölgesi

C. H. P.
Şebib Karamullaoğlu
C. S. Bursa Üyesi
Ahmet Haşim Benli
Kütahya Milletvekili
D. P.
Rasim Cinisli
Erzurum Milletvekili
BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
Elektrofer firmasına gerekli teşvik belgesinin ve
rilmesinin ve ithal 'izinlerinin verilmesiyle alınan te
minat mektuplarının paraya çevrilmesinde görevleri
ni kötüye kullandıkları iddiasıyle Dış Ekonomik İliş
kiler eski Bakanı Özer Derbil, Gümrük ve Tekel eski
Bakanları Haydar Özalp, Fethi Çelikbaş ve Mahmut
Türkmenoğlu haklarında. (9/36)
Adı ve Soyadı

Seçim Bölgesi

C. H. P.
Erdoğan Bakkalbaşı
C. S. Konya Üyesi
A. P.
Ömer Naci Bozkurt
C. S. Gümüşhane Üyesi
Mehmet Çamlıca
C. S. Kastamonu Üyesi
Yusuf Uysal
İsparta Milletvekili
D. P.
ibrahim Tekin
Adana Milletvekili
C. G. P.
Necip Mirkelâmoğlu
C. S. İzmir Üyesi
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D. P.
İçel Milletvekili
C. G. P,
Van Milletvekili

BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunu, Anaya
sa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın esasların
dan uzaklaştırdığı iddiasıyle eski Başbakan Bülent
Ecevit hakkında. (9/38)
Adı ve Soyadı
Seçim Bölgesi

Hüdai Oral
Ergun Özkan
Rasim Cinisl'i

C. H. P.
Denizli Milletvekili
A. P.
C. S. Niğde Üyesi
D. P.
Erzurum Milletvekili

BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
Pamuk taban fiyatları ile ilgili kararnameleri yan
lış uygulamaları nedenliyle görevlerini kötüye kul
landıkları iddiasıyle Köy İşleri eski Bakanı Mustafa
Ok ve Maliye eski Bakanı Deniz Baykal hakların
da. (9/39)
Adı ve Soyadı
Seçim Bölgesi

M. Zeki Tekiner
Hilmi Türkmen

C. H. P.
Nevşehir Milletvekili
D. P.
Samsun Milletvekili

BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.

BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürüne ait
otonun plakasını değiştirerek özel işlerinde kullandı
ğı iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı
Cahit Kayra hakkında. (9/37)

Çay Kurumu (ÇAY - KUR) bünyesinde yaptîğı
keyfî ve partizan tasarruflarla görevini kötüye kul
landığı iddiasıyle Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mah
mut Türkmenoğlu hakkında. (9/40)
Adı ve Soyadı
Seçim Bölgesi

Adı ve Soyadı

Adil Altay

Seçim Bölgesi
H. P.
C. S. Sivas Üyesi

J i. P.
C. S. Kayseri Üyesi
İbrahim Kirazoğlu
C. S. Konya Üyesi
Osman Nuri Canpoîat
C. S. Nevşehir Üyesi
ibrahim -Şevki Atasağun

Veli Bakirli
Cevat Yalçın
Ekrem Dikmen

C. H. P.
Manisa Milletvekili
A. P.
Rize M illet vekili
D. P.
Trabzon Milletvekili
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BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.

Adı ve Soyadı

Bakanlar Kurulunca canlı hayvan alımında tes
pit edilen taban fiyatlarını gereği gibi kullanmadık
ları iddiasıyle Ticaret eski bakanları Fehim Adak ve
Halûk Ciİlov haklarında. (9/41)
Adı ve Soyadı

Kemal Okyay

Seçim Bölgesi
C. H. P.
Kars Milletvekili

Şaban Demirağ

A. P.
C. S. Samsun Üyesi

Ali Zülfikâroğlu

D. P,
K. Maraş Milletvekili

BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
Afşin - Elbistan Projesinin ihalesinde Bakanlık
nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle Devleti zarara
uğrattığı iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski
Bakanı Cahit Kayra hakkında. (9/42)
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Seçim Bölgesi

C. H. P.
C. S. Tcdirdağ Üyesi
Balıkesir Milletvekili
A. P.
A. İhsan Birincioğlu
C. S. Trabzon Üyesi
D. P.
Hilmi Türkmen
Samsun Milletvekili
BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Bakanlığı zamanında yaptığı kanunsuz tasarruf
ve tayinlerle görevini kötüye kullandığı iddiasıyle
Millî Eğitim eski Bakanı Mustafa Üstündağ hakkın
da. (9/43)
Adı ve Soyadı
Seçim Bölgesi
Hayrı Mumcuoğlu
Orhan Üretmen

C. H. P.
Balıkesir Milletvekili
D. P.
Mehmet Altınsoy
Niğde Milletvekili
BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Necati Cebe

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
7. — Bazı siyasî parti gruplarınca aday gösteril
mediği takdirde Soruşturma Haz.ırhk
Komisyonları
na üye seçiminin yapılıp yapılamayacağı
hakkında.

10 adet Soruşturma Hazırli'k Komisyonuna ekle
nen dağıtım cetvellerinde istenen üye sayıları aşağıya
çıkarılmıştır.
KömJsyon No : 9/49
Adalet Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Komisyon No : 9/50
Adalet Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi

BAŞKAN — Şimdiye kadar bütün gruplardan ya
zılar gelmiş, yalnız Adalet Partisinden gelmemiş. An
cak, bugün Başkanlığımıza bir itiraz dilekçesi ile mü
racaat etmiş bulunuyorlar. Bu itiraz dilekçesine de,
Başkanlıkça lâzım gelen işlem yapılacaktır.
M E H M E T ZEKİ TEKÎNER (Nevşehir Millet
vekili) — Sayın Başkan, intizar mı, yo'ksa itiraz mı?
BAŞKAN — Bu itiraz dilekçesini de okutabilirim
efendim.
HASAN CERİT (Adana Milletvekili) — Sayın
Başkan, bu dilekçeyi açıklar mısınız?
BAŞKAN — Okutuyorum efendim :
Türküye Büyük Millelt Meclisi Birleşik Toplantısı
Başkanlığına
16 üye ile kurulması gerektiği tarafımıza bildiri
len Soruşturma Hazırlık Komisyonlarına, Cumhuri
yet Senatosu Adalet Partisi Grupuridan istenen aday-,
lar hakkında yazılarınıza karşılıktır.
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4
4
4
4

Komisyon No : 9/51
Adalet Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi

4
3

Komisyon. No : 9/52
Adale!: Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi

3
3

Komisyon No : 9/54
Adalet Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi

4
4

Komisyon No : 9/55
Adale4!; Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi

3
4

T. B. M. M.
Komisyon No : 9/56
Adalet Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Komisyon No : 9/57
Adalei- Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Komisyon No : 9/58
Adalet Partisi
Cumhuriyet Hal'k Partisi
Komisyon No : 9/59
Adaldi Partisi
Cumhuriyet Hal'k PartM
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4
4
3
4
4
4
3
4

Listenin incelenmesinde görüleceği gibi, 10 adeft
Komisyonidan 6'sında 4 aday ve 4 Komisyonda 3 aday
olarak tespit edilmiştir.
Cumhuriyet Senatosunda Adalet Partisinin 77,
Cumhuriyet Halk Partisinin ise 62 üyesi bulunmak
tadır. Bu durum karşısında, yukarıdaki cetvelde gös
terildiği g.'hi bazı komisyonlarda Adalet Partisinin 4,
'bazı komisyonlarda 3 üye ile temsili, Anayasanın 85
nci maddesine ve Türkiye Büyük Millet Mecl'isi Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesine tama
men aykırıdır.
Dağıtım cetvellerinin, Anayasa ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğüne göre ye
niden düzenlenmesi gerekmektedir.
Saygılarımızla arz ederiz.
A. P. Müşterek Grup Başkanlığı
C. Senatosu Aydın Üyesi
Edirne Milletvekili
İskender Cenap Ege
llhami Ertem
Ankara Milletvekili
Oğuz Aygün
BAŞKAN — Başkanlık olarak, gerek İçtüzük, ge
rekse diğer hususlar teitkik edilerek buna cevap veri
lecektir.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Sayın
Başkanım; Başkanlığın tutumu hakkında, aleyhinde
söz istiyorum. Çünkü kürsüden okunan beyan yanlış
tır. Şöyle ki : Bu okunan 4 4 ve 3 4 rakamları Cum
huriyet Senatosu veya Millet Meclisi üyelerini kapsa
maktadır.
16 rakamı bir sabit rakam olarak kabul edilmiştir.
7 Cumhuriyet Halk Partisine, 6 Adalet Partisine ola
rak taksim edilmiştir. Sırf bu 3 - 4'leri, Cumhuriyet
Senatosu ve Millet Meclisi arasındaki karışrklığı çı
karmak için Adalet Partisi gerekçe olara'k yazmıştır.
Bu gerekçe geçerli değildir.
Sayın Başkan söz istiyorum, tutumunuz hakkın
da ve Kanunlar Müdürünün tutumu hakkında.
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NECCAR TÜRKCAN (İzmir Milletvekili) — Mil
leti kandıramazlar, ama böyle oyalamalara başvurur
lar,
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Sayın
Başkan, söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Şimdi, hu yapılmış olan itiraza Baş
kanlık olarak, sizin de ifade ettiğiniz şekilde biz de
aynı kanaatimizi izhar ediyoruz. O ayrı bir mesele.
Seçimlerin bu şekilde olacağına dair veya şimdi
ye kadar alınmış olan kararlar muvacehesinde cere
yan edeceğine dair bir müzakere açacağım. Bu mü
zakerede herkes fikrini beyan etsin. Bu beyan edil
miş olan fikirlerin ışığı altında lâzım gelen cevaplar
da gruplara verilecektir.
73 ncü maddeye göre görüşme açıyorum efendim.
Buyurun Sayın Özer Ölçmen. (D. P. ve C. H. P.
sıralarından alkışlar.)
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Sayın
Başkan, ne üzerinde tartışma açtığınızı açıklar mısı
nız?
BAŞKAN — Seçimler hakkında sizin bir itirazı
nız var, başkası da bu itirazların yerinde olmadığını
il'ade ediyor. Bunun meydana çıkması hususunda, 73
ncü. maddeye göre bir müzakere açıyorum. Herkes
kendi fikrini bu meyanda 'belirtecek.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Yalnız,
bir şey söylemek istiyorum. Bu meseleyi tetkik et
meden burada görüşülmesine mi taraftarsınız?
'BAPKAN — Hayır efendim, burada görüşülmesi
değil, burada herkes fikrini beyan edecek, biz Başkanhk olarak lâzım gelen...
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Ha, bu
bilgilerin..,
BAŞKAN — Evet 73 ncü maddeye göre bir müzakero açıyoruz.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Bu bil
gilerin, bu görüşmelerin ışığı altında mı karar vere
ceksiniz?
BAŞKAN — Elbette, elbette efendim.
Buyurun Sayın. Ölçmen.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Sayın
Başkan, sayın senatörler, sayın milletvekilleri;
Sayın Başkanımıza, tarafsız tutumundan ve ko
nunun aydınlığa kavuşma hususundaki yardımların
dan dolayı şükranlarımı arz ederek sözlerime başla
mak istiyorum.
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Muhterem arkadaşlar, bugünkü Türkiye Büyük
Millet Meclisi Birleşik Toplamlısının anagayelerinden
'biri de, bugüne kadar, Soruşturma Hazırlık Komis
yonu kurulması için birikmiş olan önergelere dair iş
lemi - ki gündemimizde 16 tane, teşkil edilmesi gere
ken Sorutturma Hazırlık Komisyonu mevcuttur - bun
lara üye seçimini yapabilmek için iki bütçe arasın
da ve kamuoyunun soruşturma konularına verdiği öne
me binaen toplanmış bulunuyoruz.
Ne yazıkta ki, bundan evvel de bu Soruşturma
Hazırlık Komisyonlarını teşekkül ettirebilmek için
yapılan birleşik toplantılara bir muhterem siyasî par
ti grupumuz, neredeyse grup kararı alacak derecede,
ibk tek üyesini sokmamacasına girmemek suretiyle
kendi partilerinin Genel Başjkanı ve kendi Ticaret ve
Maliye Bakanları hakkında açılması gerekli bir so
ruşturmayı engellemeye muvaffak olmuşlar idi.
Danışma Kurulunda istişarî mahiyette yapılan
toplantıda, bugün yapılan birleşik toplantıda çoğunluk
olabilmesi için, perşembe günü yapılması konusunda
Adalet Partisinin muhterem Grup Başkan^ekili Sa
yın arkadaşımız Oğuz Aygün de muvaffakatlerini bil
dirdikleri halde, Cumhuriyet Senatosu Adalet Parti
si Grııpu kanadı bütçe müzakerelerinin hitamını mü
teakip Senatoyu ayın 24'üne kadar tatile sokucu ara
verme kararını çoğunlukla aldırarak 'bugünkü, birle
şik toplantıyı baltalama cihetine gitmişlerdir. Fakat
kamuoyunu bu derece ilgilendiren bir konuda hassa
siyet gösteren diğer siyasî parti gruplarının ve müs
takillerin, bugün burada çoğunluğu temin edecekle
rini anlayınca, bugün bir azınlık halinde buraya işti
rake medbur kalmışlar; fakat buna karşılık yeni bir
engelleme tertibiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin
maalesef karşısına çıkmışlardır. (C. H. P. ve D. P.
sıralarından «Bravo» sesleri)
Bu engelleme tertibi de, 16 tane kurulması gerekli
komisyonun üye adetleri ve partilere düşen üye oran
lan belli iken ve biriyle diğeri arasında hiçbir fark
bulunmazken, bir tefrik yapmak suretiyle, ilk altısına
üye vermekte bir beis görmemişler; fakat kendileri
için tehlikeli buldukları bir Soruşturma Komisyonu
nun, meşhur mobilya dosyasını inceleyecek olan So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun teşkiline de mahal
verecek olan 16 numaralı Komisyona sadece Adalet
ParitM üye vermemiş bulunmaktadır.
Bunda da, demin Başkanlığın okuduğu gerekçe
olarak bazı komisyonlarda 3, bazı komisyonlarda
Adalet Partisine 4 üye düştüğü şeklinde eksik ve yan
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lış bir beyan vermek suretiyle Türkiye Büyük Millet
Maclisini iğfale yeltenmişlerdir. (C. H. P. ve D. P.
sıralarından «Bravo» sesleri)
Bunun yanlışlığını şöylece huzurunuzda tescil et
mek isterim : Bütün kurulan komisyonlar 16 üyeden
müteşekkildir. Cumhuriyet Halk Partisine 7, Adalet
Partisine 6, Millî Selâmet Partisine, Demokratik Parf
've ve Cumhuriyetçi Güven Partsine l'er üye düş
nıcktedir. Nitekim demin kendi reyleriyle de kabul
ettikleri, komisyonlarını seçtiğimiz hazırlık komis-<
yonlarından meselâ 1 nci Komisyonda Cumhuriyet
Halk Partisinin 7 üyesi, Adalet Partisinin 6 üyesi var
dır. Bu komisyonda Cumhuriyet Halk Partisinin 3 ta
ne senatörü, 4 tane milletvekili mevcuttur. Buna kar
şılık Adalet Partisinin 4 tane senatörü, 2 tane millet
vekili mevcuttur.
Aynı şekilde 2 nci Komisyonda da, tersine, Halk
Partisinin 4 tane senatörü, 3 milletvekili mevcuttur.
Buna karşılık Adalet Partisinin 4 senatörü ve 2 mil
letvekili mevcuttur.
Demek ki, kendi reyleriyle demin kabul ettikleri
halde, kabul ettikleri şeye şimdi burada itiraz etmek
suretiyle, Meclislerin bütçe çalışmasına girmesini ve
ondan sonra yapacakları geleneksel tatil sebebiyle bu
komisyonun kurulmasını, bu Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun kurulmasını bir ay daha ertelemek iste
mektedirler.
Kamuoyunun önüne çıktıklarında, Devletin rad
yosunun, televizyonunun önüne çıktıklarında hesap
vermekten kaçmadıklarını söyleyenler, «Plavdan dö
nenin kaşığı kırılsın» diyenler, burada Türkiye Bü
yük M'llet
Meclisinin
kaşığını
kırmaktadırlar.
(C. H. P., D. P. sıralarndan «Bravo» sesleri, alkışlar).
Ne yazıktır ki, Cumhuriyet Senatosunun Grup
Başkanları, bu muhterem partimizin Cumhuriyet Se
natosu Grup Başkanları; «Benim Birleşik Toplantıdan
haberim yoktu» diyecek derecede kamuoyunu saf ve
sağır zannetmektedir.
Bugünde maalesef, zorla Cumhuriyet Senatosunu
tatile sokan bu grup, bugün de buraya iştirak etme
mek suretiyle, bu meseledeki suçluluğu peşinen ve
bizzat kabul etmiş bulunmaktadırlar. (C. H. P., D. P.
sıralarından «Bravo» sesleri).
BAŞKAN —Sayın Ölçmen, lütfen şu rakamlar
üzerinde konuşun efendim.
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli Milletvekili) —
Önergede imzaları var.
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın Başkan,
ikazınıza teşekkür ederim.

— 64 —

T. B. M. M.

B : 3

13 . 2 . 1976

O : 1

Sayın Başkan, muhterem Türkiye Büyük Millet j kuvvetleri oranında birtakım yanlış hesaplar yapıl
Meclisi üyeleri; rakamlar üzerinde verdiğim misal
dığını ortaya çıkarmak suretiyle çok ustaca planlanmış
lerle gerek 16 kişilik komisyonun kurulması konu
bir itiraz idi.
sunda, Adalet Partisi Grupunun Başkanvekiîleri de
Bu, ustaca planlanmış itiraz gerçek olsa, bura
dahil olmak üzere, demin üye verdikeri cihetle hiç
da biz bütün yürek açıklığıyle, aydınlık bir görüşle;
bir itirazlarının geçerli olmayacağı; ikincisi, itiraz
«Hakları vardır» derdik. Çünkü, biraz Önce hep be
gerekçelerinde Başkanlık Divanına sunmuş oldukları
raber yaptığımız bir seçimde, 6 soruşturma hazır
3 ve 4 rakamlarının her komisyonun tarzı teşekkü
lık komisyonu için üye seçtik. Eğer bu kuvvetler
lüne göre, gayet normal şekilde ve parti gruplarının
oranı, Senatodaki partilere ayrılan üye sayısı gerçek
ayarı altında, istenildiği gibi tanzim edileceği cihetle,
dışı bir üye sayısı olmuş olsaydı - biraz önce bura
Adalet Partis'i Grupunun, Başkanlığa yapmış olduğu
da konuşan Demokratik Parti sözcüsü arkadaşımızın
itiraz tamamen geçersizdir ve tamamen bir erteleme
da ifade ettiği gibi - aynı hususun bu seçimlere de
ve Soruşturma Hazırlık Komisyonunun kurulmasını
yansıması gerekir idi. Oysa, bu seçimlere yansıma
bir ay olsun geciktirebilme çaresine matuftur, kararı
dan 10 tane Soruşturma Hazırlık Komisyonuyle il
Yüce Heyetiniz verecektir.
gili seçimlerin oranlarında değişiklik, kendi aleyhle
Saygılar sunarım. (C. H. P., D. P. sıralarından al
rinde birtakım oranlar tespit edildiği iddiası havada
kalmaktadır. Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi için,
kışlar).
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısı olduğu için,
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ölçmen.
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısında, ister Se
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Uynatodan, ister Meclisten üye hangi oranda seçilirse
sal'ın bir müracaatı vardı galiba.
seçilsin, bu bir birleşik toplantı olduğu için burada
Buyurun Sayın Uysal.
partilere ayrılan oran önemlidir. Partilere ayrılan
C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY
oran; Cumhuriyet Halk Partisi için 7, Adalet Partisi
SAL (Sakarya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli
için de 6'dır.
arkadaşlarım;
O halde, burada Cumhuriyet Halk Partisi 7 kişiTürkiye Büyük Millet Meclisi toplantısının bu
pyi, Adalet Partisi de 6 kişiyi Soruşturma Hazırlık Ko
günkü gündemin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ha
misyonuna aday gösterecek. Çünkü, biraz önce yap
zırlık Soruşturma Komisyonlarına 16 adet komisyon
tığımız seçimlerde de gördük ki, gündemimizin 1 nu
olarak, üye seçimi var idi.
maralı maddesi olan Soruşturma Hazırlık Komisyo
Bu üyelerin seçilmesiyle ilgili olarak, sayın Bir
nuyle ilgili işlemde; Cumhuriyet Senatosundan Cum
leşik Toplantı Başkanlığı ilk altısını işleme koydu,
huriyet Halk Partisi 3, Millet Meclisinden 4 kişiyi
tamamladı, bitirdi.
aday göstermiş, Adalet Partisi Cumhuriyet Senato
Bunun arkasından, diğer 10 Hazırlık Soruşturma sundan 4, Millet Meclisinden 2 kişiyi aday göstermiş.
Komisyonu ile ilgili işlemlerin Adalet Partisi Grupu | Yani, Başkanlık Divanı, 6 oranını saptamış, 6 kişiyi,
Anayasanın 90 ncı maddesinin ve Türkiye Büyük Milnun, Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye verme
!
let Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü
diği gerekçesiyle, bunların seçiminin burada yapıla
maddesine göre gereken işlemi bize uygulatmış. Sa
mayacağını belirttiler.
yın Başkanlık Divanı görevini doğru saptamış, doğ
Gerçekte buna dayanak olarak da, Adalet Partisi
ru tespit etmiş ve buradaki işlemi Türkiye Büyük
Senato Grup Başkanvekilleriyle Meclis BaşkanvekilMillet Meclisi İçtüzüğünün 14 ncü maddesine göre
lerinin ortaklaşa imzaladıkları bir itiraz yazısını oku
uygulamıştır.
dular.
Şimdi değerli arkadaşlarım, gerçekte bu itira
zın kamuoyundan çok önemli birtakım sorunları;
kendi Genel Başkanlarıyle ve Sayın Başbakanla ilgili,
Ticaret Bakanıyle ilgili, Sayın Maliye Bakanıyie il
gili kamuoyu tarafından ilgi ile ve dikkatle izlenen
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev yapması
konusuyle çok yakından ilgili olan bir hususu göz
den kaçırmak ve İçtüzük maddelerine ve partilerin

Değerli arkadaşlarım, önemli olan, burada oran
ların eksik saptandığı noktasındaki itiraz değildir,
bu itirazın içerisinde yatan düşüncedir. Eğer o dü
şünce kendisini hukukun üstünlüğü ilkesine tevdi et
miyorsa ve ondan kaçıyorsa, kendisini yargı organı
nın karşısından kaçırmaya çalışıyorsa, o düşünce ken
disini, kendisi hakkında verilmiş olan Anayasanın
öngördüğü esaslar içerisinde, Meclisin
Soruştur-
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ma Kurulu bünyesi içerisinde hesap vermeye çağıran j Millet Meclisinin karşısına kürsüsüne gelmeli, hesa
bını alnı açık olarak vermeli.
bir işlemden kaçırmak için birtakım tertipler hazır
Değerli arkadaşlarım, Birleşik toplantı İçtüzüğün
lıyorsa, Türkiye Büyük Millet Meclisini toplattır14 ncü maddesi Adalet Partisi Grupu üyelerini ver
mıyorsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısın
da çoğunluk yaptırmıyorsa, Türkiye Büyük Millet mese dahi, seçimin yapılacağını öngörmektedir. Bu
nu, buraya üyelerini vermemiş olmalarına rağmen enMeclisinin Saym Başkanı Türkiye radyolarından açık
gelleyememeleri lâzım. Başkanlık Divanının bu hu
ve seçik olarak bugün Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin toplantıya çağırıldığını ilân ediyorsa ve Sena susta dikkatini çekiyorum; 14 ncü maddeyi Başkan
lık Divanının bilgilerine sunuyorum :
to ara verme tatili kararı alıp Adalet Partisi Grupu
oylarıyle bu Soruşturma Hazırlık Komisyonunun ku
«12 nci veya 13 ncü madde gereğince Türkiye Bü
rulmasını engellemeye çalışıyorsa o Başbakan veya o yük Millet Meclisi Birleşik toplnatısı Başkanlığına
Bakan hakkında açılan soruşturma kararı karşısın
başvuruldukta; Başkanlık durumdan derhal ilgili Baş
da o Başbakanın Türk halkının karşısına çıkıp «be
bakan veya Bakanlar Kurulu üyesine bilgi verir. Ko
nim alnım açıktır» demeye hakkı yoktur. (C. H. P.
nu, bu bilginin verildiği tarihten başlayarak 7 gün
sıralarından («Bravo» seslen, alkışlar).
içinde gündeme alınır.» Gündeme alınma işlemi taMesele nedir değerli arkadaşlarım? Mesele; soru I mamlanmıştır, bitmiştir.
2 nci fıkra «Konunun gündeme alındığı gün Ge
nu, Hazırlık Soruşturma Kurulunu daha aylarca sü
nel Kurul, bu hususta soruşturma açılmasının gerekli
rüncemede bıraktırmaktır. (C. H. P. sıralarından «Doğ
olup olmadığına dair inceleme yapmak üzere bir Türru» sesleri) Mesele burada toplanmaktadır, sorun bu
rada yatmaktadır. Ne olurdu; 6 üye olarak saptanmış ] kiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Ko
olan bu üyelerin sayısını Adalet Partisi Grupu, Baş misyonunu görüşme yapmaksızın seçer». Yani bu
gün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruştur
kanlık Divanına verse idi dünya mı yıkılırdı?
ma Hazırlık Komisyonu seçilmek zorundadır; Ada
VAHİT ÇALIN (İstanbul Milletvekili) — He
let Partisi Grupu üye vermese dahi seçilmek zorun
saptan kaçmak.
dadır.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul Milletvekili) —
Bu komisyon, aynı fıkranın diğer bağlı cümlelerin
Suçlu yakalanırdı.
de sayısını tespit etmiş ve böylece 14 ncü madde;
gündeme alındıktan belli bir süreyi saptayarak o sü
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ Milletvekili) —
re içerisinde ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Mec
Süleyman Demirel yıkılırdı.
lisi toplantısında, Soruşturma Hazırlık Komisyonu
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. Sa
nun seçileceğini emretmiştir.
yın Kahraman...
Bu duruma göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Soruştur
toplantısı çoğunlukla açılmıştır, Meclisimizde çoğun
ma Hazırlık Komisyonu bugünden itibaren çalışma
luk bulunmaktadır. Başkanlık Divanı Adalet Partili
ya başlasaydı ve bir an önce, eğer haksız bir işleme
lerin engellemesine rağmen, burada kamuoyunun has
mâruz kalmışsa Sayın Başbakan, bir an önce Türk
sas olduğu bu konuda tarihî görevini Türkiye Büyük
halkının karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
Millet Meclisine yaptırmalıdır.
Bunda zorunluluk
lerinin huzurunda hesap verir, kendisini temize çıka
vardır. Eğer ülkemiz Anayasa kuralları içerisinde ça
rırdı.
lışıyorsa, çalîştırılıyorsa ve bu kurallar içerisinde gö
HASAN CERİT (Adana Milletvekili) — Allaha
rev yapmak zorunda olan bir Başbakan hakkında;
hesap verecek.
I bir soruşturma işlemi Türkiye Büyük Millet Mecli
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
sine tevdi edilmişse bu görev burada yerine getiril
ğerli arkadaşlarım, meseleyi birtakım İçtüzük hüküm
meli.
leri içerisinde onu dar boğazlara sokarak bir ay son
Saj'gılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar).
raya atmak, bir ay sonra da Türkiye Büyük Millet
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal.
Meclisinin tekrar toplanmasını engellemekle bu so
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Oğuz Aygün,
rundan kaçılamaz, kaçılması mümkün değildir. Altın
buyurun efendim.
pazarında boncuk satılmaz. Eğer altın ise, ona bon
A. P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (An
cuk muamelesi yapılmaz. Eğer altın değilse, ona bon kara Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhterem
cuk muamelesi yapılır. Her kim ise, Türkiye Büyük I milletvekilleri;
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Huzurlarınızda Sayın Meclis Başkanımızın, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın açmış oldu
ğu müzakere münasebetiyle; Sayın Özer Ölçmen ve
Sayın Hayrettin Uysal arkadaşlarımız görüşlerini ifa
de ettiler.
Bendeniz de bahse konu olan Adalet Partisi Grupu adına kanaatlerimi Yüksek Heyetinize büyük bir
saygı ile arz etmeye çalışacağım.
Evvelâ bir hususu sarahatle ve açıklıkla arkadaş
larımızın yapmış olduğu ithamlara cevaben, kamuo
yunun bilmesi ve zabıtlara geçmesi için huzurlarınız
da ifade etmeye çalışacağım.
Biz daha önceki beyanlarımızda da, muhtelif ko
nuşmalarımızda ve demeçlerimizde de açıklıkla ifade
ettiğimiz veçhile; Adalet Partisi Grupunun hiç bir
üyesi, hiç bir suçu gizlemeyecek ve hiç bir suçluyu
(C. H. P. sıralarından gürültüler) kaçırmayacak ka
dar haysiyetli bir şuura sahiptir.
Kaldı ki mevcut prosedür bunun aksine de imkân
vermemektedir.
MEHMET ZEKÎ TEKlNER (Nevşehir Millet
vekili) — Kaşık kırıldı ama...
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sadece birtakım
şüpheler yaratmak ve Adalet Partisi Gruplarını ve
Adalet Partisinin de içinde 'bulunmuş olduğu Hükü
mdü peşinen kamuoyunda malhkum etmek gibi bir
düşüncenin içinde 'bulunanlar ve bunun sonucunda
kendi siyasî düşünceleri için bir sempati yaratmak
isteyenler varsa; bunlar meseleyi memleketsever bir
duygu ile hesaplamalı ve o düşünce ile kamuoyu
önünde müzakere etmelidirler.
Muhterem arkadaşlarını, bir taraftan kanunları
çikartalım diye azamî gayret gösteriyoruz ve bunun
için bütün siyasî partiler arasında 'bir diyalog kuru
yoruz; nitekim bu diyalogun güzel bir numunesini 15
Ocak 1976 tarihli Danışma Kurulunda grupları bulu
nan bütiün siyasî partilerin sayın temsilcileri ile bera
ber yaptık ve bu Danışma Kurulunda almış olduğu
muz karara istinaden... (C. H. P. sıralarından gürül
tüler)
Değerli arkadaşlarım, şimdi sizin hatipleriniz ko
nuşurken biz sükunetle dinledik; ben bitireyim, ister
seniz yuhalayınız, ama bitirmemi müsaade ediniz, bek
leyiniz; herkes kendi düşüncesini sonunda izhar etsin.
Muhterem arkadaşlarım, 15 Ocak tarihli Danışma
Kurulunda almış olduğumuz kararla, cuma günlerini
de Yüce Türk Parlamentosunun çalışma günü ve ka
nun çıkarma günü olarak ayırdık. Hal böyle iken, 30

13 . 2 . 1976

O : 1

Ocak Cuma gününü, 28 Ocak günkü Türkiye Büyük
Millet Meclisi toplantısında saat 19.00'u yirmi geçe ve
rilen bir önerge ile Sayın Meclis...
SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum Milletvekili) —
Si?; neredeydiniz?
BAŞKAN — Sayın Erverdi müsaade edin de ko
nuşsunlar efendim*
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ...Sayın Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanımız tehir etmişlerdi ve
30 Ocak günü burada ekesriyet temin edilemedi, on
dan sonra bunun siyasî spekülasyonu, 'karşılıklı it
hamları devam etti, el'an da devam edegeîmekitedir.
(C. H. P. sıralarından «erkekçe» sesleri)
Şimdi, muhterem arkadaşlarım, meseleyi evvelâ
olduğu gibi, evet erkekçe ortaya koyalım, ondan sonra
da (C. H. P. sıralarından «jbravo» sesleri, gülüşme
ler) erkekçe bir karar verelim.
Muhterem arkadaşlarım, Büyük Millet Meclisi
toplantıları niçin yapıldı? Gayet açık ve seçik, Ana
yasamızda ve içtüzüğümüzde belli. Şimdiye kadar şu
Yüce Parlamentoda, şuibat ayı gibi ve şu/bat ayının şu
günleri gibi, bütçenin hararette görüşüldüğü günlerde,
Büyük Millet Meclisi toplantısı yapılmamıştır. Şim
di buna zaruret görülmüş ve 28 Ocak tarihinde bu
toplantı yapılmış ve Soruşturma Hazırlık komisyon
larına lüzum görüldüğüne dair önergeler okunmuş ve
bu önergeler de burada ittifakla, itirazsız kabul edil
miş. Neye kalmış mesele? Mesele bu Soruşturma Ha
zırlık komisyonlarının üye seçimine kalmış.
Değerli arkadaşlarım, bugün cuma günü...
ALÎ KÖKBUDAK (Konya Milletvekili) — Duru
mun zor, durumun.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bugün eski Da
nışma Kurulu kararımıza göre, kanunları çıkartmaya
ayırdığımız bir gün. Buna rağmen, muhterem Meclis
Başkanımız tarafından, Büyük Millet Meclisi toplan
tısının bugün yapılmasına lüzum görülmüş ve çağrıl
mış. Hangi esasa göre çağrılmış, şimdi onu tetkik ede
lim.
CEVAT ÖNDER (Ankara Milletvekili) — Yetki
si yok mı1, çağırmaya?
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendîm arz edi
yorum, taibiî müsaade ederseniz, karşılıklı diyalog ku
ramayız.
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) —
Bu müzakere ile alâkası yok.
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Yetkisi ile alâ
kasını takdir, Heyeti Umumiyeye aittir, müsaade edi
niz, ben arz edeyim, ondan sonra kararınızı verirsi
niz.
BAŞKAN — Sayın Aygün mevzuu dağılmadan,
rakamlar üzerinde efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, neye istinaden çağırmış? Büyük Millet Mec
lisi toplantısını bugün yapan Meclis Başkanımız, bi
zim anlayışimıza göre...
RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üyesi)
— Sayın Başkan usul tartışması bu konuda mıdır?
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ...Anayasanın 83
ncü maddesine aykırı hareket etmiştir. Şöyle ki :
Anayasanın 83 ncü maddesini Yüce Heyetinize bir
(kere daha arz ediyorum : «Türkiye Büyük Millet
(Meclisi, her yıl kasım ayının ilk günü kendiliğinden
toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi yılda en çok
beş ay tatil yapabilir, Meclisler aynı zamanda tatile
girerler.» Şimdi dinleyiniz : «Türkiye Büyük Millet
Meclisi, ara verme veya tatil sırasında doğrudan doğ
ruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cum
hurbaşkanınca toplantıya çağrılır. Meclis Başkanla
rı da kendi Meclislerini doğrudan doğruya veya
üyelerinin beşte birinin istemi üzerine toplantıya ça
ğırırlar. Meclislerden' biri toplantıya çağrılınca, diğeri
'kendiliğinden toplanır. Ara verme veya tatil sırasında
toplantıya çağrılan Meclisler önce bu toplantıyı ge
rektiren konu üzerinde görüşme yaparlar.»
Şimdi, üçüncü fıkra bizim bugünkü toplantımızı
meşru hale getirmiyor. Bizim bugünkü toplantımız,
Senatonun, Çarşamba günü vermiş olduğu tatil kararı
münasebetiyle ara tatilde bulunan Meclisin Senato
kanadını da buraya gelmeye mecbur ediyor ve bu
sebepledir ki Senatonun çarşamba günü almış oldu
ğu karara istinaden, bu Büyük Millet Meclisi toplan
tısının bugün yapılmaması icabederdi; ama bu suret
le bir hatalı işlem yapılmıştır, biz de bu hatalı işle
min yapıldığını yüce huzurlarınızda bu konuşma ve
silesiyle dile getirmeyi bir vazife edindiğimiz için hu
zurlarınızda saygıylc arz ediyoruz.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Listeyi
vermemekle bunun ne ilgisi var. Listeyi ver, ondan
sonra konuş.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, şimdi bir hususu daha belirteceğim.
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, bütün...
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BAŞKAN — Sayın Aygün mevzuu dağıtmadan
nispetlere geçelim efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Başkanım,
Sayın Özer Ölçmen arkadaşım burada neler söyle
diyse o ölçüler içerisinde arzı cevap ediyorum. Farklı
bir şey söylüyor değilim.
Ayrıca muhterem arkadaşlarım, bir de Türkiye
Büyük Millet Meclisi Birleşik İçtüzüğünün 1 nci mad
desinin ihlâli meselesi var; onu da burada kısaca tes
pit etmek isterim. Orada da Meclis Başkanı, Türki
ye Büyük Millet Meclisini toplamayı düşündüğü za
man Senato Başkanıyle bir danışma içerisine girme
sini zorunlu kılmaktadır. Bu danışma işlemini de Mec
lis Başkanı olumlu şekilde sonuçlandıramamıştır. Bu
sebeple Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 1 nci maddesi
de ihlâl, edilmiştir.
Şimdi huzurlarınızda Anayasanın 83 ve Birleşik
Toplantı İçtüzüğünün 1 nci maddesinin ihlâlini tespit
ettikten sonra, başka bir tespit yapacağım.
Bu gürültüler nedir? Neden şu anda bu müzake
releri yapmayı mecbur hissediyoruz kendimizi?
Muhterem arkadaşlar, bunlar bir prosedürün, ya
nı hazırlık: komisyonlarının vazife görmeye başlama
sının birkaç gün evvel veya birkaç gün sonra vazifeye
başlaması sıkıntısından doğmaktadır. Yani burada ko
nuşan değerli iki arkadaşım, kendi grupları adına gö
rüşlerini arz ederlerken, bunun süratle ikmali ve bir
an evvel çalışmaya başlamasını öngörmüşlerdir. Bu
nu zorunlu bulmuşlardır. Bunu zorunlu buluşlarının
temel düşüncesi olarak da, bizim bir art düşüncemizi
kendilerine göre tefsir ederek buraya getirmişlerdir.
Muhterem arkadaşlarım, biz, kimsenin bir art dü
şüncenin içinde olduğunu dile getirmek istemiyorduk;
böyle bir sevdanın içinde de değildik, ama değerli ar
kadaşım Sayın Uysal bizi bununla suçlamak suretiy
le, hatta bu meselede hukukun üstünlüğü prensibine
ihanetle bizi suçlar kadar ileri gittiği için huzurunuz
da ifade etmeye mecburum : Eğer bir art düşünce
arayacaksak; biz de size; «Mesele Hazırlık Soruştur
ma Komisyonlarının bir an evvel kurulup çalışması
değil, bu münasebetle kamuoyunda bir sansasyon ya
ratmak, parlamenter arkadaşlar üzerinde bir baskı
kurmak ve böylece el'an konuşulmakta olan Bütçenin
birtakım sıkıntılar içinde çıkmasına ve bu Bütçenin
istifhamlar ve şaibeler doğuran tarzda müzakere edil
mesine taraftarsınız, ondan dolayı bunu getiriyorsu
nuz» deyiveririz; bunu demek istemiyorum.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Bütçeye Pazartesi günü başlıyoruz*
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ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Sayın
Başkan, Bütçeyle ne alâkası var bunun?
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ama arkadaşım
Sayın Uysal art düşünceden bahsetti ve kendi art dü
şüncesi içerisinde bunu burada bizi suçlayarak dile
getirdiği için, ben de karşılığında «Siz de böyle dü
şünüyorsunuz» demek mecburiyetinde kalıyorum.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Üyele
rinize bildirin de iyi niyetinizi anlayalım.
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, mesele bir prosedürün birkaç gün evvel veya
sonra ikmal edilmesi meselesidir; ama siz bu noktaya
dikkatleri çekmek suretiyle Türkiye'de siyasî tansi
yonu yükseltmek, kamuoyunu rahatsız etmek, kamu
oyunda sıkıntılar doğurmak ve âdeta bir bunalımla,
bir patlama vücuda geitirmek istiyorsunuz.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul Milletvekili) —
Hırsızı yakalamak istiyoruz.
MEHMET ZEKÎ TEKİNER (Nevşehir Millet
vekili) — Hırsızı yakalamak istiyoruz.
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim, mü
dahale etmeyelim; çok rica ederim...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Siz haklılığınızı
kaybediyorsunuz.
Değerli arkadaşlarım, bakınız kamuoyunu rahat
sız etmeden ve birtakım dalgalanmalar yapmadan
da netice almak mümkündür, İşte, muhterem Cum
huriyet Halk Partili ve muhterem Demokratik Par
tili arkadaşlarım lütfen bunu öğrenmelidirler. Sade
ce, karşı partiyi bir sdbepten dolayı suçlarken ve eğer
netice almak istiyorlarsa, yani bazı şahısları... .
. ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Parti
yi değil, partiyi değil; Genel Başkanınızı...
FARUK Sİ)KAN (Konya Milletvekili) — Partiyi
değil, hırsızları...
AZMİ YAVUZALP (Niğde Milletvekili) — Sa
hip mi çıkıyorsunuz yani?
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu kürsüde partiyi
suçladınız,
BAŞKAN — Sayın Sükan, müdahale etmeyin
efendim, müdahale etmeyin efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bazı şahısları suçlüyorsanız, hatta hatta açık
lıkla söyleyeyim, Barbakanı suçlüyorsanız ve netice
almak istiyorsanız; bu neticeyi, kamuoyunu bu dere
ce rahatsız etmeden, birtakım siyasî dalgalanmalar
J
vuetida getirmeden...
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ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Kamu
oyunu senin Genel Başkanın rahatsız ediyor, ben et
miyorum. (C. H. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ...ve Parlamento
yu, kanun yapmak için betahsis tayin etmiş olduğu bir
günde, böyle bir günde bu şekilde işgal etmeden de
nebice almanız mümkündün
MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir MilletVe'kıili) — Niye kaçıyorsunuz o halde?
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ama siz bundan
bir netice çıkacağına ihtimal vermeyerek...
HÜSEYİN DENİZ (Malatya Milletvekili) — Ne
biliyorsun?..
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — İhtimal üzerinde
duruyorum.
Bundan bir netice alacağınıza ihtimal vermeyerek
-böyledir demiyorum; ihtimal vermeyerek - sadece
bunun heyecanından ve bunun yapacağı tahribattan,
partinize sempati kazandıracağını zannettiğiniz tahri
battan istifadeyi düşünüyorsanız bunun ne size, ne
Parlamentoya, ne de memlekete faydası olmadığını
kabul edeceğiniz gün inşallah gelecektir.
HÜSEYİN DENİZ (Malatya Milletvekili) — Hır
sız Başbakandan kurtulmak istiyoruz.
AZMİ YAVUZALP (Niğde Milletvekili) — Sakla
yalım hırsızları (!)
ALİ TOPUZ (İstanbul Milletvekili) — Sen kim
sin?.,
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, ben kimim; ben, sizin gilbi bu Parlamentoya
şerefle gelmiş, haysiyetini korumaya çalışan bir par
lamenterim.
ALİ TOPUZ (İstanbul Milletvekili) — Bize akıl
verme,
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim Sayın Topuz.
(Gürültüler)
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, altın pazarında boncuk satılmaz diyor, doğru
dur; biz de aynı kanaatteyiz. Yalnız, altın pazarım
tayinde farklıyız.
ABDULLAH EMRE İLERİ (C. Sena'tosu Niğde
Üyesi) — Sizin altın pazarınız İsviçre'de.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, biz açıklıkla burada söylüyoruz : İşin fantaziısinde değiliz, işin gerçeğindeyiz. Adalet Partisinin
mesul makamında bulunan bir naçiz arkadaşınız olarak, Heyetinize bir kere daha saygıyle arz edeyim :
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Hiçlbir suçun, hiçbir suçlunun, hukuk ölçüleni içeri
sinde, gizli kalmasına, saklanmasına sureti katiyede
Adalet Partisinin hiç bir üyesiniin taraftar olmadığı ger
çeğini bir kere daha ifade ediyorum. (C. H. P. sıra
larından gürültüler.)
ABDİ ÖZKÖK (Bolu Milletvekili) — Listeyi ver
öyleyse.
BAŞKAN — Sayın Özkök, Sayın Özkök, müda
hale etmeyin efendim.
ALÎ KÖKBUDAK (Konya Milletvekili) — Sıkın
tı içindesiniz sıkıntı; bunu anlıyoruz.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin, rica ederim...

BAŞKAN — Müdahae etmeyin, müdahale etme
yin efendim.
Sayın Aygün, Saym Aygün...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Üç Cuma burada
ekseriyet olmadı. Bu cumalardan sadece bir tanesinde,
30 Ocak'ta soruşturma meselesi bahse konu idi, onun
dışındaki diğer cumalarda niye ekseriyet olmadı?
BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün, mevzuu
dağıtmayın, çok rica ederim efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, Sayın
Başkanını, söyleneni söylüyorum.
BAŞKAN — Evet, evet.

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bununla beraber,
kime yönelirse yönelsin; bize yönelmiştir, size yönel
miştir demiyoru'm; bir umumî kaideyi koyuyorum;
kime yönelirse yönelsin, eğer iddialar mesnetsiz iddia
ise, bir iftira, ise...
RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üye'si)
— Ver isimleri öyleyse.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim.
Ric?, ederim...

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi bakınız, Sa
yın Ölçmen, «Grup kararı alacak surette bir üyesini
dahi sokmayarak, engellemiştir» diyor, buna arzı ce
vap ediyorum. (Gürültüler)
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Bir tek
Sebati Ataman girdi, hepiniz kaçtınız.
BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Sayın Ölçmen.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım...

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ...bunların da, şa
hısları; bunların da, partiyi; dolayrsıyle bunların da,
memleketi tahrip etmemesine hep beraber karşı olma
ya medburuz.
Adalet Partisinin görüşü budur, Adalet Partisinin
anlayışı budur; Adalet Partisinin şahsiyeti bunu icabeîltıîrmejkted'ir.
ÖZBR ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Oğuz
bey, mademki öyle düşünüyorsun Grupun nerede?
BAŞKAN — Saym Aygün, Sayın Aygün...
ÖZBR ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Nerede
Grupun?. J
BAŞKAN — Sayın Ölçmen, rica ederim...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, geçen cuma, evvelki cuma ve da'ha evvelki
cuma...,
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul Milletvekili) —
Sayın Başkan, listeden bahsetsin biraz da.
BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Anlayamıyorsan
ben ne yapayım kardeşim. Benim sözlerimi anlayamı
yorsan ne yapayım ben.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin, müdahale etme
yin efendim.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Otur. ye
rine be...
HASAN CERÎT (Adana Milletvekili)-—' Sayın
Başkan, itiraz üzerine konuşsun.

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Yalan
mı, yalan mı Sayın Aygün, söyle....
BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Saym Ölçmen çok ri
ca ederim. (Gürültüler)
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, müsaa
de ederseniz söyleyeceğim tabiî. Müsaade ederseniz
söyleyeceğim, ama n'iye tahammülünüz yok? Müsaa
de edin arz edeyim.
Şimdi efendim.... (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Övet, müdahale etmeyin efen
dim. Müdahale etmeyin rica ederim.
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bunu bu kürsüde
söyleyen değerli arkadaşıma arzı cevap etmeye mec
burum. Bu benim hakkım. Sizin de korumaya mec
bur olduğunuz, benim hakkım. (Gürültüler) Siz bu
Meclisin üyesi olarak, korumaya mecbur olduğunuz
benim hakkım. Hakkımı kullanıyorum.
Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bunun için arzı ce
vap ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Aygün 2 dakikanız kaldı efen
dim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ama 2 dakika de
ğil. Sorulmuş şeyler var, cevabını arz edeceğim...
BAŞKAN — Evet efendim,, cevapları kısaca, arz
edin. (Gürültüler)
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun Milletvekili)
— Lâf salatası.
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BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, müda
hale etmeyin.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi, değerli ar
kadaşlarım, şu ana kadar... (Gürültüler)
'BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim rica ede
rim. Müdahale etmeyin.
Sayın Aygün, 2 dakikanız kaldı efendim, toparla
yın cümlenizi.
OĞUZ AYĞÜN (Devamla) — Sayın Başkan, tek
tek cümlelerle cevap vermek olur mu efendim?
BAŞKAN — Kısa cevap verin efendim. Anlıyo
rum kullanın. Müdahale de etmiyoruz. Yalnız, yeni
tahriklere meydan vermeden cevap verin.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem Başka
nım ve muhterem Meclisimizin değerli üyeleri, teker
teker arkadaşlarımın söylediklerine arzı cevap edi
yorum.
BAŞKAN — Kısa kısa.
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rinde de kısaca, neden yapıldğını arz ve ifade edece
ğim. (Gürültüler) Benim konuşmama «Salata» diyor
sunuz. Eğer sizin arkadaşlarınız salata konuştuysa,
onlara arzı cevap ettim; onların üslubu ile onlara ce
vap arz ettim.
Şimdi, bakınız, Senatoda 184 üye mevcuttur. Bun
lardan 77 üye Adalet Partisi Grupuna aittir. O zaman,
basit bir orantı ile, «Senatoya 8 üye düştüğüne göre,
Adalet Partici Grupuna ve Cumhuriyet Halk Partisi
Grupuna ne düşer?» diye bir ufak hesap yaptık. Ada
let Partisi 3,34, Cumhuriyet Halk Partisi ise 2,69 alı
yor. Yani bu duruma göre Adalet Partisinin, seyya
nen, 3,34'ünün dörde tamamlanması...
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop Milletvekili) —
Öbür komisyonlar nerede?
BAŞKAN — Sayın Övet, nispetlerden bahsediyor
lar.

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Cumhuriyet Halk
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Kısa kısa.
Partisinin 2,69'unun 3'e tamamlanması icap ediyor.
«Grup kararı alacak surette, bir üyesini sokma
Böyle olunca, huzurlarınızda dile getirdikleri, bizim,
yacak şekilde engellemişlerdir» diyor.
Birleşik Toplantı Başkanlığına yazmış olduğumuz ya
Değerli arkadaşlarım, arz ettiğim gibi Cuma gün
zıda ifade ettiğimiz veçhile, 10 tane komisyonun, Ada
leri betahsis, kanun çıkarılması, iyi niyetle, Danışma
let Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupundan, komis
Kurulunda, partilerarası kararla aldığımız ve tatbiki
yona iştirak edecek olan üyelerin hepsinin 4'er olması
ne çalıştığımız bir husus, bugüne kadar değerlendiri
lâzım. Bir kısmı neden 3 olmuş, bir kısmı neden 4 ollememiştir. tik defa bir Cuma toplanıyoruz. O da si ı muş? Bunun bir sarahate kavuşması için bir itiraz
zin, Yüce Heyetinizin, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
yapıldı.
punun, Demokratik Parti Grupunun bahusus bugün
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul Milletvekili) —
toplantı yapmakta gösterdikleri- azamî gayretin sonu
Neden oy verdiniz birinci listeye?
cunda toplanmışızdır.
BAŞKAN — Sayın Öztunç, Sayın Öztunç...
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Allah
Allah; öbür gruplar ne oluyor?
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Eğer bu bir başarı
ise, tebrik ederim.
YUSUF ÖZTÜRKMEN (Gaziantep Milletvekili)
— Bir hırsız hakkında toplandık.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi, geçen top
lantıda...
BAŞKAN — Sayın Aygün, bir dakikanız kaldı
efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — «Yeni bir engelle
me tertibi» deniyor. Bunların cevabmı şu ana kadar ki konuşmalarımda arz .ettim. (Gürültüler)
ALÎ KÖKBUDAK (Konya Milletvekili) — Hiç
bir şey söylemedin.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi, değerli ar
kadaşlarım, Cumhuriyet Senatosu ve bizim grupları
mızın müştereken yapmış olduğumuz şu itiraz üze

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Niye oy vermedik
beyefendi? Burada karşılıklı konuşmakla
(Gürültü
ler)
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, müdaha
le etmeyin.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Bugün
yapılanlara oy verdiniz.
ALEV COŞKUN (İzmir Milletvekili) — Niye iti
raz etmediniz?
BAŞKAN — Sayın Aygün, vaktiniz dolmuştur
efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, 16 ko
misyondan, 6 tanesine verdik, 10 tanesine vermedik.
«Niye vermediniz?» diye soruyor arkadaşlarım.
Değerli arkadaşlarım, 6 tanesi, hepinizin hatırlaya
cağı veçhile - tabiî değerlendirmesi size aittir - Mec
lisin toplantıya girmesinden önce, yani geçen sene
Haziran ve Temmuz aylarında yine Büyük Millet Mec-
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lisi toplantısında okundu ve Yüce oylarınızla kabul
edildi; ama bu 10 tanesi, daha geçen toplantıda okun
du. İkisinin birbirinden bir farkı var.
HASAN CERİT (Adana Milletvekili)"— İki sene
beklesin.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bir farkı var; iki
listenin bir farkı var.
Şimdi bu mesele tebeyyün ettikten sonra... (C. H.
P. sıralarından «Ayıp, ayıp» sesleri)
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Beyefendiler,
«ayıp» diyorsunuz; size ayıp!
BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün cevap ver
meyin efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ayıp olan şudur:
Önümüzde bir bütçe var. Bütçeyi bir tarafa bıraka
lım, toplumun beklediği kanunları bir tarafa bıraka
lım....
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Nerede
bütçe? Yalan söyleme.' (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Peşpeşe, vermiş
olduğunuz soruşturma önergelerini müzakere edelim.
(Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Aygün, bağlayın efendim, sö
zünüzü keseceğim efendim.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Sayın
Başkan, göz göre göre yalan söylüyor Sayın Aygün,
«Bütçe» diyor. Bütçe görüşülmüyor. Bütçe Pazartesi
günü gelecek. Hangi bütçe?.. Ayıp, ayıp sana.
BAŞKAN — Müsade edain efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, ben size
arz edeyim.
BAŞKAN — Sayın Aygün, bağlayınız sözlerinizi,
yoksa sözünüzü keseceğim efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — «Yalan bizim lügatımızda yoktur.
BAŞKAN — Sayın Aygün...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, sözlerimi Sayın Başkanın büyük toleransını ve
lütfunu daha fazla istismar etmeden bağlarken, şu
nu arz edeceğim...
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Hangi
bütçe, hangi?
BAŞKAN — Sayın Aygün, lütfen bağlayın efen
dim.
Sayın ölçmen, lütfen müsaade edin, müzakereler
bitiyor efendim.
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Her söyleyeceğim
cümleye bir itiraz ederse, tekrar cevap vereceğim.
BAŞKAN — Yok efendim, cevap vermeyin; lüt
fen bağlayınız sözünüzü.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bütçenin arasında
Türkiye Büyük Millet Meclisini yapabilmek ve bu,
şekilde bir toplantı organize etmek ne derece samimî
isa, bunu ne derece samimî kabul ediyor iseniz, biz?m ,
huzurlarınızdaki beyanlarımız da o nispette samimî
dir. Onun takdirini vicdanlarınıza sorunuz; kararı
vicdanlarınızda veriniz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün.
OĞUZ AYĞÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, hepinize Adalet Partisi Millet Meclisi...
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli Milletvekili) —
Organizatör müyüz biz?
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — O orga
nizatör senin genel başkanın. Büyük organizatör!.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Grupu olarak
saygılarımızı ve dinleyen arkadaşlarımın; dinleme lütuflarından dolayı teşekkür ederken.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aygün. Lüt
fen efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Şu hususu da be
lirtmek istiyorum: Bizim dönemimizde, Başbakanlar
için ve bakanlar için af çıkmayacaktır. (C. H. P. sıra
larından «Allah, Allah» sesleri, gürültüler) Bizim dö
nemimizde, hiçbir suçluyu suçun önünden kaçırma
yacağız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Aygün, tamam efendim, söz
lerinizi kestim. Teşekkür ederim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Merak etmeyin çok
yakında, bir ay içinde her şey belli olacaktır. (Gürül
tüler)
BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün, sözünü
zü kestim efendim. İşitilmiyor, artık lütfen konuşma
yınız. (Gürültüler) Sayın Aygün, lütfen efendim.
(C. H. P. ve D. P. sıraalrmdan gürültüler)
MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir Milletvekili)
— Sayın Başkan, 83 ncü maddeye göre bu toplantı
nın yapılıp yapılmayacağı hakkında malûmat edin
mek istiyorum.
BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu
adına Sayın Talât Oğuz, buyurun efendim.
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar
din Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım;
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Tüzüğün 73 ncü maddecine dayanılarak, Sayın
Başkanın teknik konu üzerinde açmış olduğu tartış
ma sebebiyle Grupumuzun görüşlerini arz etmek üze
re huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
Değerli arkadaşlarım, mesele teknik konuya taal
lûk ettiği için, her türlü art fikirlerden arınmak su
retiyle, her türlü siyasî mülâhazalar dışında görüş
melerimizi- arz edeceğiz.
Değerli milletvekilleri, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu olarak, bu
güne kadar kurulan Soruşturma Hazırlık komisyonla
rına zamanında senatör ve milletvekili arkadaşlarımı
zı âza göstermek suretiyle Başkanlık Divanına liste
leri takdim etmek yönünden siyasî vazifemizi ifa et
miş bulunmaktayız.
Soruşturma Hazırlık komisyonlarının biran evvel
kurulup faaliyete geçmesi, Soruşturma Hazırlık ko
misyonları gündemlerinde bulunan meseleleri bi
ran evvel karara bağlamaları, Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğünün 12 ve müteakip maddelerine göre
vazifelerini ifa etmeleri, gerek ilgililer yönünden ve
gerekse memleket yararına olduğu inancını taşımak
tayız.
Değerli milletvekilleri, biz bu teknik konuyu Mil
let Meclisi Grupu ve Senato Grupu olarak mütalâa
etmekteyiz, İçtüzük hükümleri tetkike tabi tutulduğu
takdirde, Soruşturma Hazırlık komisyonları milletve
killerinden ve senatörlerden oluşmak üzere kurula
cağına göre, doğrudan doğruya Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Grupu olarak bu komisyonların kurulma
sı kanısını grup olarak da taşımaktayız. Nitekim, bu
güne kadar temadi eden teamül bu istikâmettedir.
Bunun aksini mütalaa ettiğimiz takdirde, partiler ve
gruplar arasındaki dengeyi bozmuş oluruz.
Görüşlerimiz bundan ibarettir.
Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo»
sesleri alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz.
Şahsı adına İbrahim Akdoğan, buyurunuz efen
dim.
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli Milletvekili) —
Sayın Başkan, söz sıramı Sayın Birler'e devrediyo
rum efendim.
BAŞKAN — Peki efendim.
Sayın Birler, buyurunuz efendim.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat Milletvekili) —
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sa
yın üyeleri;
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Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 120 arkada
şının, memuriyet mevki ve nüfuzunu kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanununun 223,
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiası ile Ana
yasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca Başbakan Süleyman Demiıel, Maliye Bakanı
Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Bakanı Halil Başol
haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına verilmiş; ilgili bakanlara Başkanlıkça bilgi
iletilmiş; gündeme alınmış, komisyon kurulmasına
karar verilmiş, komisyona üye seçimi konusu gün
demimizde müzakere konusu olarak bulunmaktadır.
Deminden beri devam eden müzakere sırasında
parti grupları adına konuşan arkadaşlarımızın gö
rüşlerini dikkatle dinledik. Adalet Partisi Grup Başkanvekili arkadaşımızın
«Bugün komisyon seçimi
yapılamıyacağına» ilişkin olarak öne sürdüğü ve
sanıyorum kendisinin de pek inanmadığı görüşleri
ciddiye almak, bunları hukukî saymak ve bu görüş
istikametinde bir karara varmak, sanıyorum Türki
ye Büyük Millet Meclisi için mümkün değil.
Aslında, Sayın Aygün'ün çok güç bir görev yap
tığını hepimizin kabul etmesi lâzım. Geçen dönem
den kalan arkadaşlarımız hatırlayacaklardır : Bu dö
nem seçilememiş olan bir sayın milletvekili arka
daşımız «Meclis Soruşturmasının, Anayasanın 132
nci maddesine aykırı olduğu; mahkeme derdest bir
hakaret davası bulunduğu için, bu konunun Yüce
Mecliste görüşülemeyeceği» tezini savunan bir ko
nuşmasını da bu kürsüden - o dönem beraberce bu
lunan arkadaşlarımız - beraberce dinlemiştik ve so
nunda, Meclisin o günkü kompozisyonu içerisinde,
Türkiye Büyük Millet Meclisi bu istikamette bir ka
rar almış; ama başvurulan Anayasa Mahkemesi bu
kararın geçersizliğini, Anayasanın 132 nci maddesi
ile alınan kararın bigûnâ alâkası bulunmadığını tes
pit ve karara bağlamış; ancak o suretledir ki, o za
manki Başbakan Süleyman Demirel hakkında Mecli
sin soruşturma işlemini yürütebilmesi mümkün hale
gelmiştir.
MEHMET ATAGÜN
(Kırklareli Milletvekili)
— Sonra ne oldu?
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Değerli
arkadaşlarım, sonra ne olduğunu çok merak eden
Sayın Atagün arkadaşıma söyleyeyim : Sizin ve Sa
yın Başbakan Süleyman DemireFin - p soruşturma
konusunun sanığı olan - sık sık söylediği gibi, Tür73 —
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kiye Büyük Millet Meclisinin kararıyla soruşturma açıl
masına mahal olmadığına karar verilmiştir. Sonuç bu
olmuştur. Ve, işinize geldiği zaman, «Kararı Türki
ye Büyük Millet Meclisi vermiştir» ama işinize gel
mediği zaman, «Af Konununu C. H. P. - M. S. P.
çıkarmıştır, Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkarma
mıştır.»
ÎSMAİL H A K K I KÖYLÜOĞLU (Ankara Mil
letvekili) — Anayasa Mahkemesi çıkardı.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Ya,
Sayın Köylüoğlu; sizden böyle bir karşılık almak hiç
istemezdim.
Değerli arkadaşlarım, Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun, halen Parlamentoda temsil edilen si
yasî parti gruplarının sayılarına ve bu gruplar ara
sındaki oranlara göre 16 olması konusunda,
sanı
yorum Adalet Partisi ile bir ihtilâf yoktur.
Eğer
böyle bir ihtilâf varsa, dile getirilmemiştir en azın
dan; biraz evvel 5 soruşturma hazırlık komisyonu
seçimi yapıldı; hepsi 16'şar kişidiı. Ayrıca, iş'arî oy
la, iki yeni soruşturma komisyonu kurulmasına ka
rar verildi. Dikkatle izledim; salonda - pek az da
olsa - bulunan Adalet Partisinin sayın milletvekili
ve senatörleri de bu istikamette bizimle beraber oy
kullandılar. Demek ki, 16 konusunda bir ihtilâfımız
yoktur.
Partilere ayrılan oranlar, sayılar üzerinde de yi
ne, sanıyorum bir ihtilâf bahis konusu değil. Zira,
yine bu oturumda gerek seçtiğimiz 5 komisyon için,
gerek yeniden kurduğumuz iki komisyon için Cum
huriyet Halk Partisine 7, Adalet Partisine 6, Millî
Selâmet Partisi, Demokratik Parti ve Cumhuriyetçi
Güven Partisine
l'er üye düştüğü konusu, Yüce
Türkiye Büyük Millet Meclisinin oylarıyle ve sayın
A.dalet Partililerin de
katılmalarıyle karara
bağ
landı.
itiraz nereden ileri geliyor : Senatör ve millet
vekilleri sayısı.
Sayın Aygün, çok taaccüp ettiğim, kendilerinden
hiç beklemediğim bir mantıkla sözü şuraya getirmek
istedi, benim anladığım : «Komisyonun yarısı Cum
huriyet Senatosu üyesi, yarısı milletvekili olacaktır.
Halbuki komisyonlarda Adalet Partisinin, 6 üyesinin
dördü Cumhuriyet Senatosu üyesi, ikisi milletvekili
oluyor. Bu, İçtüzüğün, «yarısı senatör, yarısı millet
vekili olacaktır» yolundaki hükmüne ve dolayısıyle
Adalet Partisinin temsil durumuna etki yapan
bir
husustur. Bunun düzeltilmesi lâzımdır.» diyor ve şöy
le bir oranlamaya da gidiyor : Cumhuriyet Senato
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suna baktığımız zaman. Adalet Partisinin oranı üç
virgül şudur; Cumhuriyet Halk Partisinin oranı iki
virgül şudur. Binaenaleyh üç, üç olması lâzım. Ve
buradan - söylememekle beraber - bir başka sonuca
da gelmek istiyor: «Bu Komisyonu Türkiye Büyük
Millet Meclisi seçmiyor da; sekiz, sekiz olacağına
göre Millet Meclisi ayrı seçecek; Cumhuriyet Sena
tosu ayrı seçecek. O halde oranlan da buna göre
tespit edelim.»
Değerli arkadaşlarım, komisyon, Millet Meclisi
komisyonu değildir; komisyon, Cumhuriyet Senato
su komisyonu değildir; komisyon, Türkiye
Büyük
Millet Meclisinin komisyonudur; bu Meclis tarafın
dan seçilmektedir, bu Meclise niyabeten görev ya
pacaktır. O halde oranlar, Cumhuriyet Senatosundaki, Millet Meclisindeki
sayıların oranları değil,
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki sayıların oranı
dır.
Bunu böylece tespit ettikten sonra, Adalet Par
tisine niçin 4 senatör, 2 milletvekilliği
düşüyor?.
Değerli arkadaşlarım, bu, Cumhuriyet Halk Partisi
için de varit. Bunun böyle olmasının nedeni
de
- Sayın Ölçmen arkadaşımız da temas ettiler - gayet
açık:
Cumhuriyetçi Güven Partisi, Millî Selâmet
Partisi ve Demokratik Partinin Cumhuriyet Senato
sunda grupları yoktur. Binaenaleyh, Anayasa gere
ğince, bu komisyonda temsil edilmeleri zorunlu ol
duğuna göre, ancak milletvekili üye vererek temsil
edilebilirler.
O halde, 16 üyenin 3 tanesi bu üç sayın partinin
temsilcileri olarak çıkarıldığı takdirde, geriye 13 üye
kalmaktadır. 16'nın yarısı senatör, yarısı milletveki
li olacak iken; 13'ün 8'i senatör olmak durumu ile
karşı karşıya kalıyoruz. Geriye 5 milletvekili ile 8
senatör kalıyor. Bu 8 senatör ile 5 milletvekilinin
Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi 6 - 7 oran
larını muhafaza ederek taksim
edecekler. Bugün
seçtiğimiz
komisyonlara
bakınız:
Cumhuriyet
.Halk Partisi 4-3; Adalet Partisi 4-2;
Cumhuriyet
Halk Partisi
3-4 (ilk
okuduklarım senatörlerdir)
Adalet Partisi 4-2; Cumhuriyet Halk Partisi
4-3;
3-3; Cumhuriyet Halk
Partisi 3-4; Adalet Partisi
4-2 dir.
Bu yeni kurulacak komisyonda, yani Süleyman
Demirel hakkında kurulması gereken
Soruşturma
Hazırlık Komisyonunda bu üyelerin senatör ve mil
letvekili olarak dağılımı da yine bu esaslar çerçeve
sinde olacaktır. Bu komisyonda
Adalet Partisinin
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temsil durumu 4 senatör 2 milletvekili oldu diye I lı idi. Zira, Adalet Partili arkadaşlarımızın dilediği,
kamu görevi yapan kişilerin af kapsamı dışında bıra
ve yahut 3 senatör 3 milletvekili oldu diye
kılması değildi. O zamanki koalisyon ortağımız, şim
Adalet
Partisinin temsil durumu değişmez, Adalet
di kendilerinin ortağı olan Millî Selâmet Partisinin
Partisinin
hakkı yenmiş olmaz, Adalet
Partisinin
Sayın Genel Başkanı hakkında, görevi ile ilgili olma
oranlarında herhangi bir zorlama ile bir ufalma, bir
yan, bir siyasî partinin genel başkanı olarak, politi
küçülme meydana getirilmiş olmaz.
kasının gereği olarak hakkında dokunulmazlık dos
Bu teknik sayısal durumu böylece tespit ettik
yaları vardı; o arada pek çok arkadaşımızın da vardı,
ten sonra ve sanıyorum doğru olarak tespit ettikten
trafik
suçundan dokunulmazlık dosyası vardı; bizim
sonra bir konuya gelmek istiyorum. Böyle bir tek
Başkanımızın
vardı ve Konya'da yaptığı bir konuş
nik müzakere içerisinde, böyle bir konuya girilmiş
mada,
«Layikliği
ihlâl etti» diye dokunulmazlığının
olmasını istemezdim, esefle karşıladım, Sayın Aygün
kürsüden inerken-hatta sanıyorum sözü kesildikten I kaldırılması isteniyordu. Bütün bunlar ve yine hatır
sonra-bir cümle sarfettiler. «Biz, bilesiniz ki, başba
layacaksınız, 1973 seçimlerine gidilmeden önce, «Baş
kanlar ve bakanlar için af çıkarmayacağız.»
kanım, lütfen Soruşturma Hazırlık
Komisyonunu
kurunuz, dokunulmazlığımı kaldırınız» diye bu kür
Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın da izni ile
süden haykırdı; yapmadınız.
Yapamadınız,
seçim
çok kısa ve hiçbir sataşmaya meydan vermemeye
boyunca bunu kullanmak için.
çalışarak, arkadaşlarımın sükûnetle beni iki dakika
dinlemelerini rica ediyorum.
«Kamu görevi yapan kişilerin bu görevlerinden
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Biz de
doğan suçları af kapsamı dışında kalsın, kalmalıdır»
sükûnetle dinliyoruz.
dedik. Ama bir milletvekili düşününüz - katil cezası
İSMAİL
HAKKI BİRLER (Devamla) — Sa
nı af kapsamına alıyoruz - trafik cezasını, o suçu iş
yın Aygün, sizden rica etmedim; siz dahil, bütün ar
leyen milletvekili olduğu için, o suçu işleyen beledi
kadaşlarımdan rica ettim.
ye meclisi üyesi olduğu için af kapsamı dışında bıra
kacağız. Milletvekili olmak - trafik suçunu her va
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Ben,
tandaş işliyor, hepsi af içinde - belediye meclisi üye
mahsus, zabıtlara geçsin diye söyledim.
si olmak, Bakanlar Kurulu üyesi olmak, günah mı?
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Hayır,
Af kapsamı dışında niçin kalsın? «Görevden doğan
sizi hariç tutmadım. Siz de bu Meclisin bir üyesisi
ları af kapsamı dışında
bırakalım» dedik. Adalet
niz, «Arkadaşlarım» tabirine siz de dahilsiniz.
Partisi buna razı olmadı. Buna rağmen Mecliste bir
BAŞKAN — Evet efendim.
önerge de verdiler, kalabalık bir grupla önerge ver
MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir Milletveki
diler; önerge metni de vardır; ama şu anda, yanlış
li) — Sizinkiler tahammül edemiyorlar. (A. P. sıra
bir şey söylememek için kesin rakam ifade etmiyo
larından gürültüler)
rum, 1 7 - 2 0 civarında imzayı havi bir önerge de
İSMAİL H A K K I BİRLER (Devamla) — Değer
verdiler.
li arkadaşlarım, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
BAŞKAN — Sayın Birler, vaktiniz doldu efen
natosu olarak Yüce Meclîsler bir Af Kanununu gö
dim, lütfen tamamlayınız.
rüştüler, karara bağladılar. Bu Af Kanununun görü
şülmesi sırasında (hep konuşulan lâflardan birisidir,
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Bitiri
onun için özellikle çok kısa olarak huzurunuzda bir
yorum Sayın Başkanım.
kere daha sunmak istiyorum) sayın Adalet Partililer
Şu köşeden saydım, sayan arkadaşlarımız vardır;
bir teklifte bulundular. O teklif şu idi: «Türkiye Bü i işarî oydu, zabıtlardan tevsik etmek mümkün değil;
yük Millet Meclisinin üyeleri, Bakanlar Kurulu üye
17'yi aşan, 20 civarında imza ile verilen bu önergeye
leri, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il
Adalet Partisinden altı veya yedi tane arkadaşımız
genel meclisi üyeleri bu af kapsamı dışında kalsın
oy kullandı.
lar.» Biz prensip olarak buna mutabakatımızı bildir
Bütün bunlar şunu gösteriyor değerli arkadaşla
dik; ancak bir şart koştuk: «Bütün bu sayılan, bu sı
rım, o zaman hedef şuydu: Acaba, koalisyonun iki
fatlı kişilerin, sıfatlarından doğan suçlarını af kapsa i ortağının arasını bu af vesilesiyle açabilir miyiz? Bumı dışında bırakalım. Sıfatlarından, görevlerinden j na muvaffak olamadınız. Af Kanununu Türkiye Bü
doğan suçlarını af kapsamı dışında bırakalım:> dedik.
yük Millet Meclisi çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi
Adalet Partisi buna razı olmadı; razı olmamakta hak- ( - Millî Selâmet Partisi döneminde çıkan Af Kanunu,
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başbakanları, bakanları eğer Sayın Aygün'ün söyledi
ği gibi affettiyse, bunlar, o anda Hükümette bulunan
Başbakan ve Bakanlar değildi. Çünkü, onların henüz
göreve başlamaları, görev içinde bir suç işlemeleri
bahis konusu değildi. Kendilerinden evvel başbakan
lık ve bakanlık yapmış olanların suçlarını affetti.
Bundan dolayı teşekkür beklemiyoruz; ama bundan
dolayı bizim suçlamaya muhatap olmamız da, sanı
yorum hakşinas bir tutum olmaz.
BAŞKAN — Sayın Birler, bağlayın efendim.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Sayın
Başkanım, bağlıyorum.
Hiç bir engellemenin korkunun ecele faydası ol
madığı gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisini çalışma
dan alıkoyması, böyle bir soruşturma hazırlık komis
yonunun kurulmasını, çalışmasını, raporunu hazır
lamasını ilânihaye önlemesi, durdurması mümkün de
ğildir. Türkiye Büyük Millet Meclisini çalıştırmamak
bir Anayasa. suçudur. Bunu Yüce Meclisin sayın üye
lerine saygı ile sunuyorum.
Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birler.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Mületvekiii) — Sayın
Başkan bana söz verir misiniz?
BAŞKAN — Ne gibi efendim?
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Efen
dim, evvelâ yüksek huzurunuzda arz edeyim: Bir baş
ka hatip konuşurken biz sükûnetle dinliyoruz. Biz
söz istediğimiz zaman, bazı değerli arkadaşlarımız neye hizmet ediyorlarsa bilmek mümkün değil, ya
kıştırmak mümkün değil - hemen reaksiyon veriyor
lar.
Ben sizden bir şey talep ettim, cevabını verecek
siniz.
BAŞKAN — Evet; buyurun efendim, buyurun.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Şimdi
efendim, Sayın Birler konuşmalarında beni ve grupumu, bazı yapmadığımız şeyler bakımından, İçtüzüğün
70 nci maddesine göre söz isteyecek duruma soktu.
BAŞKAN — Nedir o husus efendim? Hangi mev
zu?
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Bakan
ların ve Başbakanın af meselesini kastettiğim ma
nanın değişik bir şekliyle ifade ettiler; birincisi bu.
İkincisi, Sayın Başkanım yalnız bu kâfi değil,
ikincisini de arz edeyim; neden 4-3 olduğu hususun
daki mütalaamızı da yanlış değerlendirdiler; onu arz
etmek istiyorum.
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BAŞKAN — Yalnız bu iki madde üzerinde ve
açıklayıcı mahiyette olmak kayıt ve şartıyle söz ve
riyorum; aksi takdirde sözünüzü keserim efendim.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Peki
efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul Milletvekili) —
Sayın Başkan, Sayın Aygün konuştuktan sonra, bir
hususu dikkatlerinize arz edeyim müsaade ederseniz.
BAŞKAN — Peki efendim.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri;
Bizim Birleşik Toplantı İçtüzüğümüzün 14 ncü
maddesinin ikinci fıkrasında, gayet açıklıkla, «... So
ruşturma Hazırlık Komisyonunu görüşme yapmak
sızın seçer. Bu komisyon, onaltı Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesinden kurulu olup, üyelerinin yarısı
Cumhuriyet Senatosu üyesi, yarısı da milletvekili
olur» diyor. Yani, şimdi bizim, sekiz Senatodan, se
kiz de Millet Meclisinden seçmiş olduğumuz üye
miktarını burada derçediyor. Demek ki, bunun ma
nası itibariyle, bize düşen üye sayısının yansını Se
natodan, yarısını da Millet Meclisinden vereceğiz.
Bu, Sayın Birler'in burada izaha çalışmış olduğu hu
susla ters düşmektedir. Bu sebeple Sayın Birler, bi
zim Birleşik Toplantı Başkanlığına hitaben yazmış
olduğunuz yazıda ifade etmeye çalıştığımız, «Neden
bazısında 4, neden bazısında 3» meselesini, izahların
da bir şeye bağlayamadılar.
Bunun karşısında, bu 14 ncü maddeyi nazarı iti
bara alırsanız, o noktadan da mütalâa ederseniz, yi
ne bizim bu tatbikata itiraz etme hakkımız kendi
liğinden doğmaktadır. Birinci arz edeceğim husus bu
dur. Burada nihayet Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
yapmış ve el'an da Anayasa Komisyonu Başkanı bu
lunan değerli bir Adalet Partisi üyesi arkadaşımız Sa
yın İsmail Hakkı Ketenoğlu da, kendisiyle görüştü
ğüm de, bana bu husustaki mütalaamızın doğru ol
duğunu ifade etti; bunun için huzurunuzda teyiden
arz ediyorum. (C. H. P. sıralarından gürültüler.)
Değerli arkadaşlarım, mütalâadır. Mütalâayı huzu
runuza getirmeye mecburum.
İkinci husus : «Başbakanlar ve bakanlar hakkın
daki af fıkrasını biz çıkartmadık» dedim. Bunda bir
tezyif, bir tahkir düşüncesiyle hareket etmiş değilim.
Bunu - arkadaşlarımız tabiî kendilerine göre bir de
ğerlendirme yaptılar - şunu ifade etmek için söyledim:
Adalet Partisi Millet Meclisi Grupumuz (tabiî burada
Millet Meclisi Grupu olduğu için onu bahsediyorum;
çünkü Senato tatile girmiştir) kim olursa olsun, her
hangi bir şahsın kendisine....
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ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Ara ver
miştir, tatile girmemiştir.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Tatile
girmek başka şeydir, ara vermek başka şeydir. İçtü
züğü öğren.
BAŞKAN — «Ara vermiştir» deyin efendim,
yanlış bir şey değil.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Mühim
dir, çok mühimdir.
BAŞKAN — Evet, tatil değil efendim; ara ver
miştir.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — 24 Şubat tarihine
kadar ara vermiş bulunan Senato Grupuna mensup
arkadaşlarımız burada bulunmadıkları için...
ABDÎ ÖZKÖK (Bolu Milletvekili) — Bulunu
yorlar burada.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Resmen burada
bulunmadıkları için...
Değerli arkadaşlarım, bakınız ne kadar bir fark
lılık....
BAŞKAN — Müdahale etmeyin de bitsin şu efen
dim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Biz sizin hatip
lerinizin hiç birine itiraz etmedik (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) Olmuyor ama; olmuyor muhterem
beyefendi, olmuyor...
BAŞKAN — Efendim, bulunmuş bulunmamış;
müdahale etmeyin rica ederim.
NECCAR TÜRKCAN (İzmir Milletvekili) — Sa
yın Başkan, yok diyorlar da...
BAŞKAN — O «yok» der, kendisi de bulunur bu
rada efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Yani bizim, hu
zurunuzda bir şeyi arza imkânımız olmayacak mı?
HÜSEYÎN DENÎZ (Malatya Milletvekili) — Doğ
ru değil mi?
BAŞKAN — Evet Sayın Aygün.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Doğru olup ol
madığını, konuşmalarımız biter, ondan sonra değer
lendirirsiniz. Peşinen hükme varmak mümkün değil.
Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Grupu, ki
min hakkında, hukuk hükümlerine göre suçlu kararı
verilirse, ona hürmet duyar. Ama Adalet Partisi Gru
pu, peşinen bir hükme varılmasına karşıdır ve dışa
rıdaki bir şalısın Adalet Partisinin Genel Başkanı ve
Başbakanı, Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanı bulu
nan bir zatın akrabası olmasından ve eğer suçu var
ise, suçlu durumda ise - soruşturma açtınız neticesi
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çıkacak elbette meydana; çünkü peşinen bir hükme
varmaya biz alışkın değiliz - bundan dolayı müte
madiyen Adalet Partisi Grupuna arkadaşlarımın ağır
ifadeleri kullanmasına cevaz vermez.
BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bunu lütfen Par
lamentonun umumî hükümlerine riayet babında mü
talâa ediniz. Bizim, bakanlar ve başbakanlar hakkın
da af çıkartmayacak bir tutum içinde olduğumuzu
ifade ederken onu kastediyorum ve diyordum ki...
MEHMET ALTINSOY (Niğde Milletvekili) —
Sen Grupunu mu temsil ediyorsun, yoksa yüksek
Demirel ailesini mi?
BAŞKAN — Sayın Altınsoy, Sayın Altınsoy...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ama siz tabiî onu
maziye ait bir hadise ile tespit etmeye çalıştınız, ona
da saygı duyarım; ama ben, istikbale matuf bir şey
kastediyorum. Bundan bir çağrışım yaptınız; bundan
böyle bizim tutumumuzu ifade etme babında kullan
mış olduğum bir cümleyi maziye götürerek - beni
bağışlayınız - kendi kafanızda bir istifham, belki gön
lünüzde bir ukde olarak kalan bir hususa bağlayıverdinı'z. Onun için, Sayın Birler arkadaşıma bana bu
nu da huzurunuzda açıklama fırsatı veren b;r konuş
ma yaptığı için teşekkür ederim; ama, bunu bövle i l 
mesinde fayda vardır ve gerek mazide, gerekse istik
balde hiç bir şekilde, hiç bir suçluyu, h;ç b:r sekide
müsamaha ile karşılamayacağımızı, karşılamamak ka
rarında olduğumuzu, bu Yüce Türk Parlamentosunun
bir grupu, bir üyesi sıfatı ile saygı ile arz ederim-.
Bunu böyle biliniz, böyle öğrenm'z ve lütfen, kanun
lar hükme varıncaya kadar da, Allah aşkına, hürmet
kar olmasını öğrenin.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Eavm Aygün.
MEHDÎ KESKÎN (Kastamonu Milletvekili) —
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Niye efendim?
MEHDİ KESKİN (Kastamonu MilletvekT) —
Arz edeyim efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul Milletvekili) —
Sayın Başkan, bana söz verecek misiniz?
BAŞKAN — Vereceğim efend;m, acele etmeyiı'.iZ.

Buyurun Sayın Keskin.
MEHDÎ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) —
Sayın Başkan, demin İsmail Hakkı Birler, «Af Ka
nunu görüşülürken Başbakan ve bakanların affı ko
nusunda Adalet Partisi bir önerge verdi ve bu öner
genin şu, şu, şu hususları kapsıyordu» diye beyan bu
yurdular.
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O önergeyi veren benim, Yüce Meclis kürsüsünde
önergeyi savunan benim; bu önergemiz Sayın Birler'in anlattığı şekilde değildir. Bu bakımdan, öner
gemizin ne şekilde olduğunu ve beyan edilen husus
ların doğru olmadığını açıklamak için çok kısa söz
talep ediyorum.
BAŞKAN — İfadeleriniz zapta geçmiştir ve siz,
bunun hilafı hakikat olduğunu beyan ediyorsunuz...
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Hayır,
sahibi kendisi Sayın Başkan.
MEHDÎ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) —
Hayır, şöyle Sayın Başkanım : «Şöyle bir önerge ver
mişlerdir», dediler. Biz o önergeyi verdik; ama, de
dikleri şekilde değil, ne şekilde olduğunu izah etmek
için söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Tamam, onun dediği şekilde verme
diğinizi ifade ediyorsunuz; daha ne? (Gürültüler.)
Efendim, yeniden müzakere açmıyoruz bu mev
zuda.
MEHDİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) —
Sayın Başkan, müsaade edin, kürsüden kısaca açık
layayım, tavzih edeyim.
BAŞKAN — Tavzih edilmiştir, «verdiğiniz öner
ge onun dediği gibi değildir» diye zabıtlara geçmiştir.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) Milletvekili —
Sayın Başkan...
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ölçen (Gürültüler.)
MEHDİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) —
Sayın Başkan, «sataşma vardır» diyorum, izin verin.
Çünkü, İçtüzüğün 70 nci maddesi diyor ki...
BAŞKAN — Sataşma görmüyorum; eğer «tavzih
yanında sataşma» diyorsanız... Direniyor musunuz?...
MEHDİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) —
Tavzih edeyim, izin verin...
BAŞKAN — Sataşma yok diyorum. (Gürültüler)
MEHDİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) —
Sayın Başkanım, Sayın İsmail Hakkı Birler söylüyor,
«böyledir» diyor; bana söz hakkı doğuyor. (C. H. P.
sıralarından gürültüler «Bağırma» sesleri.)
BAŞKAN — Siz de, «öyle değildir» diyorsunuz,
biz de onu zapta geçiyoruz; çok rica ederim.
MEHDİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) —
Sayın Başkan, biz «Eski milletvekilleri, yeni milletve
killeri, eski başbakanlar, yeni başbakanlar affın kap
samı dışında kalsın» derken, Halk Partililer, suçlula
rı himaye edenler o zaman ortaya çıktı. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar.)
DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin Divanına karşı saygılı ol
sun,
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İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli Milletvekili) —
Hırsızları televizyonda konuşturmayın; hem suçlusu
nuz, hem de güçlüsünüz.
BAŞKAN — Efendim, müzakeerleri çığırından çı
karmayalım; çok rica ediyorum, şunu bir neticeye
bağlayacağız artık.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul Milletvekili) —
Sayın Başkan...
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ölçen.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul Milletvekili) —
Sayın Başkan, iki noktanın açıklığa kavuşması ge
rekir; zira, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çarşam
ba günü toplanacağı 11 . 2 . 1976 Çarşamba günü
saat 13.00'te TRT aracılığı ile duyuruldu. Oysa ki,
Cumhuriyet Senatosu aynı gün saat 21.00'de ara ver
me kararı aldı. Bu nedenle, Cumhuriyet Senatosunun
ara verme kararından önce, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin toplanacağı ilân edilmiştir.
İkinci husus.... (Gürültüler)
İzin verirseniz kürsüden konuşayım?
BAŞKAN — Hayır efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul Milletvekili) —
İkinci husus : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Baş
kanı, Birleşik Oturum İçtüzüğünün 1 nci maddesi ge
reğince Senato Başkanına danışmıştır; ama Sayın Se
nato Başkanı ikinci günkü danışmasından kaçmıştır,
tıpkı bugünkü arkadaşları gibi. (A. P. sıralarından gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar.)
BAŞKAN — Sayın Ölçen, müsaade edin, o hu
susları sormuş...
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul Milletvekili) —
Bir noktayı daha arz etmek istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, bir dakika...
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul Milletvekili) —
İzin verirseniz bir noktayı daha arz etmek istiyorum.
İçtüzüğümüzün 20 ve 21 nci maddelerinin kulla
nılacağı Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 28 nci mad
desine dayalı olarak, partiler kuvvetleri oranında bu
listelerde temsil edilmiştir. Ama, Senato veya Millet
Meclisinin kuvvetler oranında temsil edileceğine dair
bir hüküm olmadığı için, önümüzde iki liste Adalet
Partisinin gösterdiği adaylarla birlikte oylanmıştır.
(A. P. sıralarından gürültüler.)
Birinde, 9/44 sayılı soruşturma önergesinde, Ada
let Partisinin Cumhuriyet Senatosundan 4 üyesi, öteksndo ise 3 tane üyesi mevcuttur. Şayet bunda bir
çelişki var idi ise, buna niçin itiraz etmediler?
BAŞKAN — Efendim müsaade edin, Başkanlık
bu mevzuda zaten yazılı cevap verecek.
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OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Sayın
Başkan, müsaade edin bir noktayı izah edeyim.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul Milletvekili) —
Bu müzakerelerde durum ortaya çıkmıştır. Belki Ada
let Partisi Sözcüsü arkadaşım, kendi Genel Başkanı
nın müdafaasını yaparken son derece sıkıntıya da düş
tüğü için, geri dönmek üzere; artık usul müzakereleri
ne gerek kalmamıştır. (A. P. sıralarından sıra kapak
larına vurmalar, gürültüler, ayağa kalkmalar.)
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz
efendim...
Evet efendim.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul Milletvekili) —
Sayın Başkan, artık usul müzakerelerine gerek kal
mamıştır; teklif ediniz, adaylarını göstersinler, bu
gün seçimini yapalım ve bu konu bitsin.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, lütfen oturun efen
dim.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Sayın
Başkan...
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Sayın
Başkan...
BAŞKAN — Efendim bir dakika... (Gürültüler.)
Anayasanın 83 ncü maddesine göre ve içtüzüğün...
(Gürültüler.) Bir dakika efendim.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Arz
edeyim efendim. Bu şekilde konuşmalar olduğu müd
detçe, 70 nci maddeden ötürü bizim söz hakkımız do
ğuyor.
BAŞKAN — Hiç kimseye söz vermiyorum artık.
(A. P. sıralarından gürültüler.)
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Bir dakika efendim, ben bir cevap
vereceğim. (Gürültüler.)
Kimseye söz vermiyorum bu mevzuda.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Onlara
bu konuda söz verdiniz ama. Bu mevzuda söz isti
yorum.
BAŞKAN — Nedir efendim söyleyeceğiniz?
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Sayın
Başkanım; sayın arkadaşım, «11 Şubat 1976'da sa
bahleyin Senatoya, Büyük Millet Meclisinin toplana
cağı bildirildi» diyor. Buna rağmen, öğle ajansında..
BAŞKAN — Ben şimdi sizin sorduğunuz bir tak
rire cevap vereceğim, bunda var efendim.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Sayın
Başkan; müsaade buyurun, ,«Saat 21.00'de de ara ver
me kararı aldı» diyor.
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Senatonun umumî kararı, Senatonun iradesi, her
halde yapılan bu tebligatın altında değil, üstündedir.
Senato Başkanı.. (C. H. P. sıralarından gürültüler).
BAŞKAN — Bunu bizim burada münakaşa edecek
durumumuz yok. Lütfen, rica ederim. Cevap vere
ceğim, şu verdiğiniz takrire göre cevabını aldığınız
zaman mesele tamamdır.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Genel
Başkanımı müdafaa ettiğimi ifade ettiler.
BAŞKAN — Anladım efendim. Sizin kendi gö
rüşünüze, onun kendi görüşüne göre hadiseleri tef
sir etmeye hakkınız yok efendim.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Sayın
Başkan, Genel Başkanımın nesini müdafaa edece
ğim, neyi müdafaa edeceğim? (Gürültüler).
BAŞKAN — Müsaade edin efendim..
Burada bir takrir vermiş ve durumu izah ediyor
sunuz. O izahat hakkında ben konuşmadıktan sonra,
siz ne konuşacaksınız? Belki sizi tatmin edeceğiz
efendim.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Sayın
Başkan, ben daha önce söz istemiştim.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Sayın
Başkan, beni de dinlemeye mecbursunuz; bana cevap
hakkı doğuyor.
BAŞKAN — işte cevap veriyorum, ben veriyo
rum cevabı, iki tarafa da cevap vereceğim efendim.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Daha
evvel niye cevap vermediniz Sayın Başkan? Neden
onu daha önce susturmadınız?
BAŞKAN — O'nu da susturdum, O'na söz ver
medim efendim, orada oturduğu yerden konuştu, fik
rini aldım. Siz de oturduğunuz yerden konuştunuz.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Ben
de oturduğum yerden konuşuyorum, oraya gelmek is
temiyorum.
BAŞKAN — Tamam efendim; buyurun yerinize
oturun efendim.
TURGUT ALTUNKAYA (Artvin Milletvekili)
— Sayın Başkanım, içtüzüğün 73 ncü maddesine göre
söz talep etmiştim.
BAŞKAN — Lütfen oturun, söz vereceğim efen
dim.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Sayın
Başkan, burada yanlış bir beyanda bulunulmuş ve za
bıtlara gefmiştir; muhakkak düzeltilmesi lâzımdır.
Sayın Aygün; «Senato, ara verme kararı aldığı
için».. (A. P. sıralarından gürültüler; D. P. sıraların
dan ayağa kalkmalar, «Dinle, dinle» sesleri).
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BAŞKAN — Efendim, bu şekilde netice alama
yız, çok rica ederim.
Bir tek kelime ile izah ediniz, ne hakkında söyledi
efendim?
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Senato
ara verme kararı alsa dahi Türkiye Büyük Millet
Meclisi toplantısına, Birleşik Toplantının Başkanı
her an çağırabilir. (A. P. sıralarından gürültüler).
BAŞKAN — Çağırır efendim, biz de biliyoruz,
biz de onu söyleyeceğiz; müsaade edin de biz söyle
yelim Allah aşkına.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Yanlış
söylüyorlar, İçtüzüğü bilmiyorlar.
BAŞKAN — Anladık bir yerde, anladık efendim.
MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir Milletvekili)
— Anayasayı oku da öğren biraz. •
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Adalet
Partisi, her aklına geleni söylüyor, ben ne yapayım
Sayın Başkan..
BAŞKAN — Her aklınıza geleni söyleyecek ol
duktan sonra burada müzakere yapabilir miyiz? Çok
rica ederim efendim, biz söyleyeceğiz, cevap verece
ğiz.
Bırakın da biraz biz konuşalım. (C. H. P. sırala
rından «Bravo Başkan» sesleri, alkışlar).
Eğer maksat, bu müzakerelerin çıkmaza girmesi
ni istemekse; çok rica ediyorum arkadaşlar, şunu
sükûnetle neticeye bağlayalım, herkes de söz alıp dur
masın ve alınan sözler zaten yersizdir.
«Anayasanın 83 ncü maddesi gereğince ve İçtüzü
ğün 14 ncü maddesine göre bu toplantı yapılamaz»
diye Sayın Köylüoğlu bir itirazda bulunmuş.
Bunun hakkında yapılan tetkikte, Başkanlıkça,
Türkiye Büyük Millet Mecisinin birleşik toplantıya
çağırılması, Cumhuriyet Senatosu ara verme kararı
almadan evvel radyo ile haber bültenlerinde yapıl
mıştır. Ara verme kararı alınmadan evvel iki Başkan
lık arasında müteaddit telefon konuşmaları yapılmış,
ayrıca Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna duyu
rulması için Senato Başkanlığına resmî yazı yazıl
mıştır.
Bu duruma göre, toplantıya davetin Anayasaya
aykırılığı söz konusu olamayacaktır; bu sebeple top
lantı yapılmıştır. (C. H. P. sıralarından «Bravo Baş
kan» sesleri, alkışlar.)
Sayın Turgut Altunkaya, şahsiniz adına konuşa
caksınız; ama size çok rica edeceğim, etrafa taşma
dan şu rakamlar ve nispetler üzerindeki iddia karşı
sındaki görüşlerinizi ifade edin efendim.
-
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TURGUT ALTUNKAYA (Artvin Milletvekili)
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Hukukun, kanunun bir hükmünü tefsir ederken,
hukukun üstünlüğünü prensip telakki etmiş bir Par
lamentonun karşısında, bir hükmü tefsir ederken,
hukukun meşruiyet verdiği bir Parlamentonun yüceli
ğini de dikkate almak suretiyle tefsir etmek gerekir
kanaatindeyim.
Şimdi burada konuştuğumuz konu, öyle sanırım
ki, başka parlamentolarda bu kadar büyük tartışma
lara, çekişmelere, mücadelelere laf atmalara sebep
olmaz.
Öğrendiğimiz ve görebildiğimiz kadarıyle, her şey
den önce parlamentonun yüceliğini, hukukun üstünlü
ğü tabanına oturan bir parlamentonun yüceliğini ko
ruyabilmek için hükmü tefsir ederken, ne için, ne
yaptığımızı çok iyi bilmek gerekiyor.
Şimdi ne vardır ortada? Şimdi Sayın Başbakan
hakkında - doğrudur, yanlıştır; bu bir araştırma me
selesidir; görüşülecektir, konuşulacaktır, sonunda ne
olduğu ortaya çıkacaktır - yolsuzluk iddiası vardır.
Şimdi, her gün dünya kamuoyuna karşı ve kendi
kamuoyumuza karşı her an Yüce Divana sevk edil
mesi muhtemel bir Başbakanın yönettiği Hükümeti
düşünmek ve onun ezginliği altında kalmak mı daha
doğrudur; yoksa bir Başbakanın biran evvel hesabı
nı vermesi ve aydınlığa çıkması gibi bir davranışta
bulunması mı daha dürüst olur?
Biraz önce burada, bir eski Sayın Bakan, «Ben
hesap vermek istiyorum, rahat edemiyorum» dedi.
BAŞKAN — Sayın Altunkaya, Sayın Altunkaya,
nispetler üzerinde konuşunuz.
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Tabiî,
tabiî efendim, arz edeceğim efendim, burada rakam
lar da yazılı efendim; ama buna oturmazsa Sayın
Başkanım, meseleyi gerçek aydınhğıyle ortaya koy
mak güç oluyor; bu nedenle meseleye dokunuyorum.
Ben öyle umut ediyorum ki, Sayın Başbakan da
rahatsızdırlar. Aslında bu meseleyi Adalet Partili
arkadaşlarımızın çok dikkatle, çok ince bir politi
kayla tespit ederek buraya getirmeleri ve demeleri
gerekirdi ki, «Bizim Genel Başkanımızın, bizim getir
diğimiz Başbakanın veremeyecği hiç bir hesap yok
tur.»
Parlamentodan kaçmak, hiç bir şeyi kurtarmiyor.
Üstelik yalnız sizi değil, tüm Parlamentoyu itibarsız
hale getiriyor kamuoyu önünde. Bundan kurtulmak
lâzımdır. Çaresi de hesap vermekten kaçmamaktır.
80 —
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Sayın Başkan ve Yüce Parlamentoya saygılarımı
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Kimse I
tekrar ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.)
kaçmıyor beyefendi, kimse kaçmıyor.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Tabiî,
Bu hususta açılmış olan müzakereler bitmiş ve
kaçjp kaçmadığınızı kamuoyu biliyor Sayın Aygün.
müzakerelerin ışığı altında...
BAŞKAN — Evet efendim, evet, nisptleri söyler
MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir Milletveki
yin. Evet bu bakımdan..
li) — Şahsım adına söz istiyorum.
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Şimdi,
BAŞKAN — Şahısları adına iki kişiye söz ver
demokrasiyi korumakta ittifak içindeyiz. Parlamen
dik efendim.
tonun itibarı üzerinde ittifak içerisindeyiz; ama Par
MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir Milletveki
lamento denetim yollarından biri olan soruşturmadan
li) — Bir kişi konuştu.
kaçmaktayız.
BAŞKAN — iki kişiye söz verdim efendim, is
Biraz evvel, Adalet Partisi Grupu Başkanvekili
mail Hakkı Birler'e de söz verdik.
sayın arkadaşım dediler ki: «Biz eski bakanlar ve
MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir Milletveki
başbakanlar hakkında Af Kanunu nedeniyle bunları..»
li) — İsmail Hakkı Birler, Grupu adına konuştular.
. BAŞKAN — Sayın Altunkaya, mevzuu geriye ge
BAŞKAN — Hayır, grup adına değil efendim,
tirmeyelim efendim, lütfen.
şahsı adına konuştu.
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Şimdi o
Şahsı adına söz almış olan iki'arkadaşa da söz
şeye geliyorum.
verdim. Binaenaleyh, bu husustaki müzakereler bit
miştir. Başkanlık olarak...
Madem böyle düşünebiliyorsunuz, madem başba
kanların ve bakanların Af Kanunundan yararlanması
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara Millet
gerekmiyor; o halde neden Sayın Başbakan hakkın
vekili) — Önergem hakkında söz istiyorum.
da açılmış olan, açılmak istenen bu soruşturma öner
BAŞKAN — Hangi önerge?
gesine «evet» diye diye bir parlamento toplantısından
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara Mil
kaçıyorsunuz?
letvekili) — Ben önerge sahibiyim.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Kaçmı
BAŞKAN — Önergenize cevap verildi efendim,
yoruz. Soruşturma açılacaktır.
«Bir işlem yapılmayacak» dedik.
BAŞKAN — Sayın Altunkaya, yeni bir konuşma
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara Millet
ya meydan vermeyin efendim. Nispetler üzerindeki
vekili) — Açıklamak istiyorum.
fikrinizi söyleyiniz.
BAŞKAN — Nesini açıklayacaksınız efendim?
TURGUT ALTUNKAYA (Devamla) — Arka
Sorduğunuz suale cevap aldınız, çok rica ederim.
daşlar, Parlamento bir laboratuvardır. Herkes burada
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara Mil
çeşitli düşünceler içerisinde olacaktır ve bazı düşün- | letvekili) — Fikrimi açıklayacağım; ne maksatla ver
çeleri bir araya getirerek, tartışarak sonuca vara
diğimi açıklamak istiyorum.
cağız.
BAŞKAN — Müzakereler bitmiştir. Bu görüşme
Benim arz etmek istediğim şey şu: Bu tarz mese
lerin ışığı altında Başkanlık olarak, itirazlara yazılı
lelerden kaçınmamak gerekiyor. Yani, kanunun bu
olarak cevap verilecektir. Başkanlık Divanında bu
hükmünü böyle tefsir etmek lâzım gelir.
Şimdi bakınız, Cumhuriyetçi Güven Partisinin durum tezekkür edildikten sonra cevap verilecek
Cumhuriyet Senatosunda grupu yoktur; ama şu lis tir.
tede Sayın Hilmi Soydan, Cumhuriyet Senatosu Kah
Bazı aday gösterme önergeleri verilmiştir. İçtü
raman Maraş Üyesi olarak, burada görev almıştır.
züğün 21 nci maddesi gereğince de bunlar üzerinde
işlem yapamıyoruz. Ayrıca da Başkanlık Divanında
Demek ki partiler oranına, partilerin temsilinin
da bu hususları müzakere edeceğimizi beyan etmiş
esas gerekecek bir hüküm ve ona göre de listeler dü
zenlenmiş. Şimdi, siz buna üye verseniz, bence poli- I tim.
tikanın en incesini, en zarifini yapmış olursunuz;
Şimdi gündemimize göre...
Parlamentoya ve demokrasiye en saygılı davranış içe
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Sayın
risinde olursunuz. Vermediğiniz sürece, demokrasiye
Başkan, affedersiniz, bir şey öğrenmek istiyorum,
özür
dilerim; anlayamadığımız bir hususu tenvir bu
ve Parlamentoya saygısızlıkla sizi itham edecek olan
lar haklı çıkacaklardır.
I yurur musunuz?
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Şimdi, bir müzakere açtınız ve bu müzakerenin
sonunda bir karar ihdas etmiyorsunuz.
BAŞKAN — Hayır efendim.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Yalnız,
biraz önceki ifadenizden anladığım kadariyle, Başkan
lık Divanı olarak bir karar alarak bildireceğinizi ifa
de buyuruyorsunuz.
BAŞKAN — Elbette.
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Tamam
efendim.
BAŞKAN — Gündemimize göre 9/23 esas nu
maralı, Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporuna
geçiyoruz.

BAŞKAN — Evet efendim.
RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üyesi)
— Sayın Başkan, gündemin 4 ncü ana bölümüne
geçmeden önce, gündemin 3 ncü ana bölümünde
mevcut bulunan seçimlerle ilgili bir önergemiz var
dır; birinci imza bendenizindir, iki arkadaşımla bir
likte verdik. Bu önergemizde diyoruz ki, 16 kişilik
Soruşturma Hazırlık komisyonlarının 10 kişilik
adayları bildirilmiştir, bu on tane komisyon için.
Bildirilenler seçilsin, bildirilmeyenler bildirildiği za
man seçilsin. Bu bir öneridir. Önergemizi hiç bir
işleme koymadınız, bir sonraki maddeye geçiyorsu
nuz.

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul Milletvekili) —
Sayın Başkan, bir usul hatası yapmaktasınız.
BAŞKAN — Ne gibi efendim?
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul Milletvekili)—
Şöyle: Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi dışın
da, gruplarla Divan arasında yeni bir bürokrasi or
taya çıkmaktadır. Yani, yazışmalar vuku bulacaktır.
Ne kadar sürecektir bu yazışmalar, ne zaman sonuca
varacaktır? Bu yazışmalar hakında Türkiye Büyük
Millet Meclisinin ve bu Meclisin iki kanadının, yani
Cumhuriyet Senatosunun ve Millet Meclisinin bilgisi
olmayacaktır^

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli Milletvekili) Sayın
Başkan, halen zatıâliniz Başkanımız olarak, yanınızda
da iki tane milletvekili arkadaşımız Divan Üyesi
olarak bulunmaktadır. Bizi yönetmek, bir hususta
karar vermek yetkisi sizin veya Yüce Meclisindir.
Muhterem Kanunlar Müdürü burada sadece emri
nizde bir memurdur.
BAŞKAN — Elbette efendim.
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli Milletvekili) — Be
nim gördüğüm durum şudur: Kendisine herhangi
bir şey sorulmadan yerinden fırlayıp size mütalâa
vermektedir. Milletin iradesi bir tek memurun eline
bırakılamaz. (C H P ve D P sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar)

Şu suali sorunuz Adalet Partisine: Şu an 6 tane
üyesini gösterebilir ve liste teşekkül ederek 20 ve 21
nci maddelere göre seçim yapılabilir.
Lütfen, bu suali sormanızı ve kendilerinden aday
istemenizi teklif ediyorum. Zira, bugüne kadar bil
diğim kadariyle, Parlamento tarihinde söz konusu ol
mayan bir bürokratik temayül böylece ortaya çıka
caktır. Sizin o grupa ne yazdığınız, o grupun size,
Başkanlık Divanı olarak nasıl cevap verdiği; ancak'
bundan sonra raslantı olarak şayet gelirlerse, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde anlaşılacak, ortaya çı
kacaktır.
BAŞKAN - - Hayır efendim, o dediğiniz gibi bir
yazışmaya sureti katiyede meydan verilmeyecektir.
Ancak Başkanlık, tutumunu tespit etmek maksadiyle
Divanda bu mesele müzakere edildikten sonra kara
rımız katî olarak bildirilecektir. Ben...
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul Milletvekili) —
Sayın Başkan, bir önergemiz var. Gündemin 1 nci
maddesindeki seçimler sonuçlanıncaya kadar oturu
mun uzatılmasını teklif ediyoruz. Bugün bu mesele
hallolmalıdır; kim kaçıyor, kim kaçmıyor belli ol
malıdır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.)

ŞENER BATTAL (Konya Milletvekili) — Sayın
Başkan, Başkanımız olarak bu kadar müdahale edi
len, hiç bir fikrin dinlenmediği bir ortamda her
şeyden önce göreviniz otoriteyi temin etmektir. Zatıâlinize, Riyaset Makamına herkes hürmet'etmek mec
buriyetindedir.
BAŞKAN — Aksini mi gördünüz efendim?
ŞENER BATTAL (Konya Milletvekili) — Siz
huzurunuzdakilere gerekli cevabı vermezseniz, bu
kürsünün mehabeti bakımından biz cevabını veri
riz.
BAŞKAN — Sayın Şener, ne hakkında ne de
mek istiyorsunuz yani?
ŞENER BATTAL (Konya Milletvekili) — Sayın
Başkan, şu Meclisin haline bakın.
BAŞKAN — Sen kendi haline bak, çok rica ede
rim.
Gündemimize göre...
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Sayın Başkanım, uzatma ile ilgili bir önergemiz var
dır.
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BAŞKAN — Süre saptanmış; anladık efendim.
Şimdi bir itiraz vuku bulmuş, o süreden sonra, biz o
itirazdan sonra, tekrar hiç bir kayıt ve şart bırak
maksızın bağlamak istiyoruz.

BAŞKAN — Efendim, Hayrettin Uysal ve Recai
Kocaman tarafından verilmiş olan, gündemin 3 ncü
seçimler bölümünün 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15 ve 16
nci sıralarında yer alan, 10 adet Soruşturma Komis
yonu için 16'şar üyenin 10'ar tanesine ait adaylar,
Yüksek Başkanlığa bildirilmiş olduğuna göre; Millet
Meclisi İçtüzüğünün 22 nci maddesine kıyasen uygulanmasıyle gösterilmiş olan Komisyon çoğunluğunu
oluşturacak miktardaki adayların seçiminin bugünkü
birleşimde yapılmasını arzu ederler.

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Ona çözüm şu efendim : Birleşik Toplantı Günde
mindeki sorunların bitimine kadar bir kere Birleşik
Toplantının çalışmasına ait karar aldınız; sonra 20
dakika ara veriniz ve bunu tezekkür ediniz. Bu ko
nuda, o süre içerisinde bildirsinler.

RECAt KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üyesi)
— Sayın Başkan, gayet kısa olarak izah edeyim
efendim.

BAŞKAN — Müsaade edin de biz de onları dü
şünelim. Karan aldıktan sonra düşünelim efendim,
müsaade edin.

BAŞKAN — Bunu işleme koyamayacağız. Sebebi
ni anlatayım ondan sonra efendim.

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul Milletvekili) —
Sayın Başkan, karar alamazsınız efendim.
BAŞKAN — Hayır efendim, karar almayacağız.
Şu takrirler hakkındaki kararlarımızı bildirelim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul Milletvekili) —
Tamam efendim.

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli Milletvekili) — Ka
nunlar Müdürü cevap versin.
BAŞKAN — Şimdi, 21 nci madde gereğince, si
yasî parti grupları, adaylarını, belli edilecek bir süre
içerisinde Başkanlığa bildirirler. Bütün Komisyonlar
için, siyasî parti gruplarınca bildirilen adayların
isimlerini gösterir listeler oya sunulur. Siz, kısmî isti
yorsunuz, yarısını sunacak, yarısını sunmayacak.
RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin üyesi)
— Sayın Başkan, 21 nci maddeyi okumayı bende
niz de biliyorum.
Bütün gruplar bildirecek, ama bir tanesi bildir
mez ise; ilânihayet bildirmez ise; şu Yüce Büyük
Millet Meclisi denetim görevini yapamayacak mıdır?
Hakkın suiistimalini himaye mi edecek?
BAŞKAN — Yapacak efendim, onu da nasıl ya
pacağını anlatacağım efendim.
Siyasî parti grupları, adaylarını belli edilecek bir
süre içerisinde...
RECAÎ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin üyesi)
— Vermemişler efendim.
BAŞKAN — Biz, şu kadar müddet içerisinde ver
mediğiniz takdirde diye Başkanlık olarak bu ikazı ya
pacağız efendim.
Müddeti uzatmaya da lüzum yok, biz bunu Baş
kanlık olarak temin edeceğiz. C H P sıralarından gü
rültüler «Temin edeceğiz»; diyorum efendim.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Sayın Başkan, müsaade buyurur musunuz? 14 ncü
maddede süre saptanmıştı. Şimdi şöyle önerimiz var:
Evvelâ...

BAŞKAN — Rica ederim efendim.
AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili) — Sayın
Başkan, böyle müzakere olur mu?
BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturun efendim,
lütfen yerlerinize oturun.
Süsre uzatılması hakkında, görüşmekte olduğumuz
konu karara bağlanıncaya kadar görüşmelerin uza
tılmasını öneriyorsunuz.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Evet efendim.
BAŞKAN — Şimdi, başlamış bir durum; o, «ko
nu»: dediğiniz hususun mevzuu nedir?
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Efendim, başlanmış olan durum şu:
73 ncü maddeye göre bir müzakere açtınız ve
bu müzakerede herkes görüşünü söyledi. Bu gün
demdeki maddelerden bazılarına Adalet Partisi Grupu tarafından üye verilmemiş olan Hazırlık Soruş
turma Kurulu Komisyonu üyeleri ile ilişkili bir so
runun aydınlığa çıkması gerekir. O aydınlığa çıkma
dı, devam ediyor. Siz bu konuda karar vereceksiniz.
Şimdi sizin karar verebilmeniz için, bu müzakerele
rin ışığında biz diyoruz ki, «seçimler yapılabilir», ki
bu konuda kesin kararınızı vermediniz. Adalet Parti
Grupu «Yapılamaz» diyor. Şimdi bu bakımdan biz
seçimlerin yapılabilirliğini burada söyledik. Şimdi:
1. — Bu konu halledilene kadar bir kere çalış
ma kararı alınız.
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2. — Bu çalışma kararı alındıktan sonra, mese
leyi Anayasa ve İçtüzük açısından eğer karar vermemişseniz, ki beyan ettiniz «Daha vermedim, bu ko
nuda kararı. Başkanlık Divanı verecek» dediniz,
bir yazışma prosedürü ortaya getirdiniz. O zaman
çalışma uzatıldığı anda 20 dakikalık bir ara verin.
Bu Meclisin danışmanları var.
YÜCEL DİRİK (İzmir Milletvekili) — Söz mü
verdiniz efendim?
BAŞKAN — Önergesi hakkında konuşuyor, izahat veriyor efendim.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Anayasa ortada, İçtüzük ortada: Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı, sayın Meclis Başkanıdır; Diva
nı, Meclis Başkanlık Divanıdır. Senatörler Türkiye
Büyük Millet Meclisinin üyesidir. Yani irade, burada
Millet Meclisinin üyeliğinde toplanmıştır. Artık bura
da senatörlük ve Senato Başkanlığının iradesi söz ko
nusu değildir; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının iradesi söz konusudur.
Onun için evvelâ uzatılma kararı alınsın bu sorun
çözülene kadar, sonra 20 dakikalık bir ara veririz.
Danışmanlar, hukukçular Başkanlık Divanı bu ko
nuda kararını versin; gelsin, Türkiye Büyük Millet
Meclisine bunu duyursun, ona göre işlem yapın.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Şimdi efendim, seçimlerin yapılıp
yapılmıyacağına - seçimlerde itiraz vaki oldu - bu
itiraza karşı Başkanlığın tutumunu tesbit etmek mak
sadıyla açmış olduğunuz, 73 ncü maddeye göre aç
mış olduğumuz müzakereler bitmiştir ve bu müza
kerelerin neticesinde Başkanlık olarak verdiğimiz ka
rarın şekli şu idi : Bunu Başkanlık Divanında te
zekkür ettikten sonra, Başkanlığın göstereceği en kısa
bir süreyi karşı tarafa tanıdıktan ve bu sürede gel
mediği takdirde, yapacağımız işlemleri bir Divan ka
rarı olarak getirip Yüce Meclisi çalışır hale getir
meyi karar altına almış, ben kararımı bu şekilde
açıklamış bulunuyorum.
Binaenaleyh konu burada bitmiş oluyor ve bu
nun uzatılmasına mahal de görülmüyor.
Bu bakımdan, biz şimdi başka türlü hareket et
tiğimiz takdirde, herhangi bir şekilde ara vermediği
mizde Başkanlık Divanının
toplanması, veya top
lanmaması ve öyle bir kararın çıkmak
ihtimalinin
de şimdi şu anda mümkün olmadığına kaniyim.
Binaenaleyh, böyle de bir tatbikatı ilk defa ola
rak yapacağımızdan, bundan sonra da bilhassa grup
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ların ilânihaye komisyonların çalışmamalarını temin
edecek şekilde böyle bir yola gitmemelerini de kati
karara bağlayacak bir karara vesile olması bakımın
dan da, bu sürenin Başkanlık Divanına tanınmasında
Yüce Meclis bakımdan fayda mülahaza ettim ve mü
talaamı bu şekilde belirttim efendim.
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Oylayınız bu kararınızı, mütalaanızı oylayın.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Şimdi önerge takdim edildi...
YILMAZ ALPASLAN
(Tekirdağ Milletvekili)
— Oylayarak karara bağlayacaksınız, kendiniz oyla
madan karar veremezsiniz. Oylayıp karara bağlaya
caksınız.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
iniz bir konuda açıklama yaptınız; ama mefhu
mu muhalifinden hareket ederek şöyle bir soru akla
gelebilir: Eğer bu prosedürü şimdi tamamlamazsa
nız, bu kürsüden görüşlerini ifade eden sayın sözcü
lerden birisi «Biz art niyetli değiliz, açıkça bu konu
nun bir an önce görüşülmesini istiyoruz» dediler,
tescil ettiler tutanaklara...
OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Tamam,
dedik.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) —
Şimdi bir an önce görüşülmesi lâzım gelen konu,
Türkiye Büyük .Millet Meclisinin bugün saat 15.00'de
başlayan çalışmasıyle bu prosedür de aydınlığa çıka
rılmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi pro
sedürü tamamlanmalı ve burada bitirilmeli, ilk uygu
lama olduğu için. O bakımdan 20 dakikalık ara ver
mek suretiyle konuya aydınlık getirebilirsiniz, bir.
Ama önceden, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
çalışmasına ait önergeyi İçtüzük açısından oylamak
zorundasınız sayın Başkanım. Çünkü biz Meclisin ça
lışmasını istiyoruz. Sizin ifade ettiğiniz hususu, Baş
kanlığa yüksek derecede saygı duyan bir parti olarak
bir an Önce çözülmesi için bu teklifimizi, önerimizi
yapıyoruz.
Arz ederim efendim.
ABDİ ÖZKÖK (Bolu Milletvekili) — Ve gözle
rinizle de görüyorsunuz, Çoğunluk bunu bekliyor, bu
rada oturuyor.
BAŞKAN — Görüyoruz efendim.
Bu görüşmelerde Başkanlığın kati kararını belirt
mek maksadıyle, belirtinceye kadar ve o belirttikten
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sonra da mesaimizin neticesini almak kayıt ve şartıyle, bunu tekrar ediyorum, Başkanlık olarak, bir
karar verebilmemiz ve bu kararı tebliğ etmemiz za
manına kadar, Meclis çalışmalarının uzatılmasını oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler„. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
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OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Hayır
Başkan, oylayamazsınız, oylayamazsınız efendim.
BAŞKAN — Şimdi, saat 19.05'de toplanmak üzere
birleşime ara veriyorum. ( C H P sıralarından «Bra
vo Başkan»ı sesleri, alkışlar)
Kapanma saati : 18.47

İKİNCİ OTURUM
Açılma saati : 19.05
BAŞKAN : Başkanvekiü

Rasim

Hancıoğlu

DİVAN ÜYELERİ: Halil Karaatlı (Bursa), llhami Çetin (Yozgat)
BAŞKAN — .Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik toplantısının 3 ncü Birleşiminin 2 nci Oturumunu
açıyorum.
içtüzüğün 73 ncü maddesi gereğince açmış oldu
ğumuz müzakerelerin neticesi alınmış ve Başkan ola
rak bu neticelerden edindiğimiz intibaa göre Baş
kanlık Divanı toplantılarında ilk Türkiye Büyük Mil

let Meclisi toplantısını aşmayacak bir süre içerisinde
gruplara süre tanıyarak, bu neticeyi almak üzere kati
kararımızı vermiş bulunuyoruz.
Bu duruma göre, vaktin gecikmiş olması nede
niyle Türkiye Büyük Millet Meclisini kapatıyorum.
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Kapanma saati: 19.07

Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
3.NCÜ BİRLEŞİM
13 . 2 . 1976 Cuma
Saat : 15.00
1. — BAŞKANLİK DİVANININ SUNUŞLARI
1. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'ın,
demir ve çelik ithalinde ithalâtçı lehine, kamu sek
törü aleyhine bir tutum içerisinde bulunduğu 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 Başbakan Süleyman Demirel hakkında bir Meclis
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/60)
2. — Sakarya Milletvekili Vedat Önsal ve 5 ar
kadaşının, Petrol koku ithalini önleyerek görevini
kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Ana
yasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/61)
2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR
3. — SEÇİMLER
1. — Millet Meclisi İdareci eski üyeleri Gümüş
hane Milletvekili Mustafa Karaman, Kastamonu Mil
letvekili Hasan Tosyalı, Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve Cumhuriyet Senatosu İdare Âmiri, C. Sena
tosu Zonguldak Üyesi Tarık Remzi Baltan ile C. Se
natosu eski İdare Âmiri, C. Senatosu Tabiî Üyesi
Suphi Gürsoytrak'ın, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı
İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin değiştirilmesine iliş
kin İçtüzük teklifini görüşmek üzere kurulması kabul
-edilen İçtüzük Geçici Karma Komisyonuna üye se
çimi. (2/1)
2. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, kimyevî
gübre fiyatlarının tespitinde tutarsız davranışlarıyle
Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin T. C.
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle
Devlet Bakanı ye Başbakan Yardımcısı Necmettin
Erbakan, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Bayındır
lık Bakanı Fehim Adak, Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanı Korkut Özal ve Sanayi ve Teknoloji Ba

kanı Abdülkerim Doğru haklarında bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/44)
3. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in,
dünya hampetrol fiyatları düşme kaydederken, bazı
yabancı petrol şirketlerine yüksek fiyatla ithal izni
vererek Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eyleminin
T. C. Kanununun 229 ve 240 ncı maddelerine uyduğu
iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhat
tin Kılıç hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur-:
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/45)
4. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin Atabeyli
ile Gümüşhane Milletvekili Turgut YüceFin, bazı ya
bancı petrol şirketlerine tanınan indirim oranlarını
düşürmek suretiyle Hazineyi zarara uğrattıkları ve bu
eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyle 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 eylemi
nin T; C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna 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 iddiasıyle
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak hakkında bîr
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini ince
lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/48)

7. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ile 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 iddiasıyle, Anayasanın 90 ncı,
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman Demirel hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık
Komisyonuna üye seçimi. (9/49)
8. — 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
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/50)
9. — 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 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan Sü
leyman Demirel ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Necmettin Erbakan hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üze
re kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/51)
10. — Diyarbakır Milletvekili Recai Iskenderoğlu'
nun, Diyarbakır ilçelerinde meydana gelen deprem
de görevlerini ihmal ettikleri ve bu eylemlerinin T. C.
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başba
kan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok hakkında
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/52)
11. — 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 eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M.

Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca Başbakan Süleyman Demirel hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na üye seçimi. (9/54)
12. — 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 uy
duğu idiasıyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında bir Meclis
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye
seçimi. (9/55)
13. — İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray
ve 9 arkadaşının, Danıştay kararlarını uygulamayarak
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin
T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıy
le Anayasanın 90 ncı, 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 önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/56)
14. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve
68 arkadaşının, Senatör olabilmek için, gümrüklerden
Hazineye intikal eden malları partizanlarına dağıtmak
suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin
T. C. Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca
Gümrük ve Tekel Bakam Orhan Öztrak hakkında bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini ince
lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/57)
15. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 27
arkadaşının, sendikal haklan çiğnediği ve bu eylemi
nin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca
Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet
Mahir Ablum
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/58)
16. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 126
arkadaşının, memuriyet mevki ve nüfuzunu kötüye
kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 223,
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Ana-

yasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca Başbakan Süley
man Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve
Ticaret Bakanı Halil Başol haklarında bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üze
re kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye
seçimi. (9/59)
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GEREĞİNCE
BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ SORULAR
5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK
TEKLİFLERİ
6. _ K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİ İLE
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ
7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE
DİVANA SEVK ÎLE İLGİLİ KONULAR
1. — C. Senatosu İçel Üyesi Lûtf i Bilgen ve 4 ar
kadaşının, Gülnar Belediyesinde yolsuzluk ve kanu
na aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyle 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,
12 . 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
maddeleri 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)

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 mad
delerine uyduğu iddiasıyle, Ticaret eski Bakam Naim
Talû hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi ve
26 numaralı T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu (9/26) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi :
12 . 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 . 1 9 7 5 )
6. — C. Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar'ın,
Dilekçe Karma Komisyonu kararlarının tatbikinde
fertlere eşit muamele yapmamaları suretiyle Anayasa
nın 12 nci maddesini ihlâl ettikleri ve bu eylemlerinin
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyle Maliye eski Bakanları Mesut Erez, Sait Naci
Ergin ve Ziya Müezzinoğlu haklarında Anayasanın
90, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12
nci maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesi ve 29 numaralı T. B. M. M. Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/29) (S. Sayısı:
100) (Dağıtma 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

3. — Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim Cop'un,
Parlamenterin Anayasa teminatı altındaki hakkının
kullanılmasına müdahalede bulunan memurlarını ceza
landırmamak 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

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.
zırlık Komisyonu

Soruşturma Ha

raporu (9/28) (S.

(Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1975)

Sayısı: 101)

8. — Trabzon eski Milletvekili Necati Çakıroğlu'
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 : 13 . 6 . 1975)
9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
seçilen üyesi Özer Derbil ve iki arkadaşının, Elektrofer 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 iddasiyle Dış Ekonomik İlişkiler eski Bakanı 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 kullandığı ve bu eyle
minin T. C. Kanununun 230 ncu maddesine uydu
ğu 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)

