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I. — GELEN KÂĞITLAR 

23 . 3 . 1978 Perşembe 

Meclis Soruşturmaları 
1. — Danıştay kararım uygulamayarak görevini 

kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma 
eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/179) 

2. — C. Senatosu Kars Üyesi Sun Atalay'ın, yap
tığı partizan tayinlerle görevini kötüye kullandığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı Ali 
Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/180) 

3. — .Danıştay karanın uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/181) 

4. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İçişleri 
eski Bakanı Oğuzhan Asütürk hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturma
sı açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/182) 

5. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İmar ve 
İskân eski Bakanı Nurettin Ok hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/183) 

6. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi. (9/184) 

7. — Danıştay kararını uygulamayarak görevim 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakam Ali Naili Erdem hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/185) 

8. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/18£) 

9. — Danıştay karanın uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakam Ali Naili Erdem hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyannca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/187) 

10. — Danıştay kararım uygulamayarak görevim 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Maliye 
eski Bakam Yılmaz Ergenekon hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 ve 13 ncü maddeleri uyannca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/188) 

11. — Danıştay kararını uygulamayarak görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Çalışma eski bakanları Ahmet Tevfîk Paksu ve Şev
ket Kazan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri 
uyannca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi. (9/189) 

12. — Danıştay karannı uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma 
eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyannca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/190) 
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13. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini I 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu- I 
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma I 
eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasanın I 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 I 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur- I 
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/191) I 

14. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini I 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu- I 
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma I 
eski Bakam Şevket Kazan hakkında Anayasanın I 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyannca bir Meclîs Soruştur- I 
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/192) I 

15. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu- I 
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddasıyla Milli I 
Eğitim eski Bakanı AH Naili Erdem hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü- I 
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/193) 

16. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, Ba
kanlar Kurulunun atanmasında ve göreve başlama
sında görevlerini kötüye kullandıklan ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demire] ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakam Kâmran İnan 
haklannda Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyannca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 1 
(9/194) 

17. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir'in, teş
vik belgelerinin verilişinde görevlerini kötüye kullan
dıklan ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan 
Süleyman Demirel, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı 
Abdülkerim Doğru ve Ticaret eski Bakanı Halil Ba-
şol haklannda Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyannca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi. (9/195) 

18. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
ete taban fiyatı vermeyerek tüketicinin zaranna hare
ket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Baş
bakan Süleyman Demirel ve Gıda - Tanm ve Hay
vancılık eski Bakam Fehim Adak haklannda Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzü

ğünün 12 nci maddeleri uyannca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/196) 

19. — Mardin Milletvekili Nurettin Yümaz'ın, 
Nusaybin'de meydana gelen olaylarda görevlerini kö
tüye kullandıklan ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla iç
işleri eski Bakanlan Oğuzhan AsUtürk ve Korkut 
Özal haklannda Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyannca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
P/197) 

20. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Karakoç 
ve 5 arkadaşının, siyasi amaçlarla görevlerini kötüye 
kullandıklan ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Süleyman Demirel, Milli Eğitim eski Bakanı Na-
hit Menteşe ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Gün 
Sazak haklannda Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/198) 

21. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, orman 
tahribini önlemeyerek görevlerini kötüye kullandıklan 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley
man Demirel ve Orman eski Bakam Sabahattin Sav
cı haklannda Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyannca bor 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/199) 

22. — Çorum Milletvekili Şükrü Bütün'ün, taban 
fiyatlannın tespitinde üreticinin zaranna hareket et
tikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 141 
nci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Sü
leyman Demirel ve eski Bakanlar Kurulu üyeleri hak
kında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyannca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/200) 

23. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
pancar üreticisinin zaranna hareket ederek görevleri
ni kötüye kullandıklan ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla es
ki Başbakan Süleyman Demirel ve Sanayi ve Tek
noloji eski Bakam Oğuzhan Asiltürk haklannda 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyannca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/201) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı özer'in, Anayasal Devlet düzenini bozduğu ve bu 
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eyleminin Türk Ceza Kanununun 240, 311 ve 312 nci 
maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Bakbakan Süley
man Demirel hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/202) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıîdırım'ın, Kars 
ilinde yatırımları engelleyerek görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Baş
bakan Süleyman Demirel, İmar ve İskân eski Baka
nı Recai Kutan ve Sanayi ve Teknoloji eski Bakam 
Oğuzhan Asiltürk haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyannca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/203) 

26. — Kars Milletvekili İsmet Atalay'ın, et ve 
süt taban fiyatlarının tespitinde üretici zararına ha
reket ettikleri ve bu eylemlerinin Tüfk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Süleyman Demirel, Gıda - Taran ve Hayvancı
lık eski Bakanı Fehim Adak ve Ticaret eski Bakanı 
Agâh Oktay Güner haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyannca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/204) 

27. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, halk 
sağlığı konusunda gerekli önlemleri almayarak göre
vini İhmal ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/205) 

28. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Danıştay kararlarını uygulamayarak görevlerini kö
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski 
Başbakan Süleyman Demirel, Milli Eğitim eski Ba
kanı Ali Naili Erdem, Ulaştırma eski Bakam Nahit 
Menteşe, Köyişİeri eski Bakanı Vefa Poyraz, Orman 
eski Bakam Turan Kapanlı, Sosyal Güvenlik eski 
Bakanı A. Mahir Ablum, İçişleri eski Bakanı Oğuz
han Asiltürk, Maliye eski Bakanı Yılmaz Ergenekön, 
Sanayi ve Teknoloji eski Bakam Abdülkerim Doğru, 
tmar ve İskân eski Bakanı Nurettin Ok ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar eski Bakam Selâhattin Kılıç hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 

İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/206) 

29. — Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, 
köye götürülen hizmetlerde partizanlık yaptıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman 
Demirel ve Köy İşleri eski Bakanı Turgut Yücel hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyannca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/207) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'in, kâğıt fiyatlarına yapılan zamların uygu
lanmasında Devlete zarar verdikleri ve bu eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 193, 229 ve 230 ncu mad
delerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Teknoloji eski 
Bakam Oğuzhan Asiltürk, Ticaret eski Bakanı Agâh 
Oktay Güner ve Maliye eski Bakanı Cihat Bilgehan 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyannca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/208) 

31. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve Sabri 
Kılıç'ın, partizanlık yaparak Toprak ve Tarım Refor
mu uygulamasını amacından saptırdıktan ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel 
ve Devlet eski Bakam ve Başbakan Yardımcısı Al
parslan Türkeş haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/209) 

32. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 13 
arkadaşının, Danıştay kararlanna uymayarak Eği
tim enstitülerine sınavla öğrenci aldığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddele
rine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakam Na
hit Menteşe hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/210) 

33. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol ve 
9 arkadaşının, işçilerin sosyal ve ekonomik haklarını 
kısıtlayıcı tedbirleri önlemeyerek görevini ihmal ve 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/211) 
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34. — Balıkesir Milletvekili Sadullalı Usunıi'nin, 
bütan gazı ile taşıt araçlanna gereksiz zam yaparak 
tüketiciye zarar verdikleri ye bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 2İ0 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla Ticaret eski Bakanı Agşh Oktay Güner ve Sa
nayi ve Teknoloji eski Bakanı Oğuzhan Asilüirk 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nd maddeleri uyarınca bir 
Me<$ş Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/212) 

35. — Balıkesir Milletvekili Nuri Bozyel'in, bit
kisel yağ politikaları ile üretici ve tüketicinin zara
rına hareket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Süleyman Demirel ve Ticaret eski Bş-
kanı Agâh Oktay Güner haklarında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nd 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıhna-
sına üişkin önergesi. (9/213) 

36. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve Ço
rum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, memurları ka
nunsuz olarak görevden aldığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla Ticaret Bakam Teoman Köprülüler hakkında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir MecMs So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/214) 

37. — Cumıhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı mad-

BAŞKAN — Ad Okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin, salonda bulunduklarını yük
sek sesle belirtmelerini rica ederim. 

delerine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı 
Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/215) 

38. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Ozbaş'm, milli kültürü yaralayıcı beyan ye dav
ranışlarda bulunduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 142/3, 240 ve 426 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla, Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı hak
kında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nd maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/216) 

39. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve iki 
arkadaşının, Yükseköğrenim Kred| ve Yurtlar Ku
runtunda kanunsuz tasarruflarda bulundukları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 252 nci maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Gençlik ye Spod Bakanı Yüksel 
Çakmur ve İçişleri Bakam İrfan 0zaydınh hakların
da, Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/217) 

40. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 12 
arkadaşının, kooperatif yöneticilerinin tayininde par
tizanca davrandıkları ve bu eylemlerinin T*M* Ceza 
Kanonunun 64, 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülüler hakkıruıda Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nd mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
iMşkân önergesi. (9/218) 

Sayın Senato üyelerinden yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz yardır, gündeme ge

çiyoruz. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saatiı 1SM 

BAŞKAN : BaşkanvekiK M. Şevket Doğan 

DİVAN ÜYEUE»! : İrfan Binay (Çanakkale), Nizamettin Çoban <Kütahya) 

• » 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 ,ııci Birleşik Toplantı yılının 1 nd Birleşimini açryorum. 

II. — YOKLAMA 
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III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Birikmiş bulunan Meclis Soruşturması öner
gelerinin sonuçlandırılması amacıyla; 4 adet Soruş
turma Hazırlık Komisyonu kurulması ve Soruşturma 
önergelerinin bu komisyonlara havale edilmesine dair 
Başkanlık önerisi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemimizde, 65'i 
sunuşlar kısmında ve 118 tanesi de seçimler kısmında 
olmka üzere, 183 adet Meclis Soruşturması dosyası 
bulunmaktadır. . 

Yıllardan beri birikmiş bulunan bu dosyaların bir 
sonuca bağlanabilmesi için, Başkanlığınızın Genel Ku
rula bir sunuşu olacaktır. 

Başkanlığınızın bu sunuşu basılıp sayın üyelere 
dağıtılmış bulunmaktadır. Başkanlık sunuşunu oku
tup bilgilerinize sunacağım, 

Sayın üyeler, önemlidir; sükûnetle ve dikkatle din
lenmesini bilhassa rica edeceğim efendim. 

TBM Meclisi Birleşik Toplantısı Gündeminde Biriken 
Meclis Soruşturması önergelerine İlişkin Başkanlık 

Sunuşu 

TBMM Birleşik Toplantısının sayın üyeleri. 
29 . 3 . 1978 tarihli Gündemimizde görüldüğü gi

bi, 1972 yılından bu yana 183 adet Meclis Soruştur
ması önergesi birikmiş bulunmaktadır. 

Bu önergelerden 143'ü geçen toplantı yıllarına ait 
olup, 40 tanesi bu toplantı yılı içinde verilmiştir. Ge
çen toplantı yıllarından devreden 143 Meclis Soruştur
ması önergesinden 1'18'ine Soruşturma Hazırlık Komis
yonu kurulması kararlaştırılmış ve bunlardan 62'sinin 
üye seçimi tamamlanabilmiş, geri kalan 56'sına Siyasi 
Parti Gruplarından aday gösterme işlemi tamamlana
madığından seçim yapılamamıştır. Seçimi yapılabilen 
62 Soruşturma Hazırlık Komisyonundan sadece 7'si 
Başkanlık Divanını seçebilmişlerdir. Başkanlık Divanı
nı seçen 7 Soruşturma Hazırlık Komisyonundan da 3'ü 
görüşmelerini tamamlayıp raporlarını verebilmişlerdir. 

Anayasanın istediği kuvvet oranlarına uygun ola
rak her birinin asgari 16 üyeden kurulması gereken 
183 adet Komisyonun oluşması ve çalışmasındaki güç
lüğü dikkate alan Başkanlığımız, konuya işlerlik sağla
yabilmek için Danışma Kurulundan görüş almak ihti
yacını duymuş, ancak toplantı mümkün olamamıştır. 

Biriken Meclîs Soruşturması önergelerini sonuçlan-
dırabilmek için 1961*den bu yana yapılan uygulamalar 
şöyledir : 

1. TBM Meclisi Birleşik Toplantısının 20.12.1961 
tarihli 6 ncı Birleşiminde; birikmiş 97 Meclis Soruş
turması dosyası için ayrı ayn birer komisyon kurul
masının güçlükleri görüşme konusu yapılmış ve neti
cede bu dosyaların hepsi için iki adet Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu kurulmasına ve dosyalardan tek nu-

' maralı olanların 1 numarah komisyona, çift numarah 
olanların da 2 numarah komisyona havalesine karar 
verilmiştir. 

2. TBM Meclisi Birleşik Toplantısının 15.2.1965 
tarihli 1 nci Birleşiminde; geçen toplantı yıllarından 
kalan 35 Meclis Soruşturması önergesi için de aynı şe
kilde iki adet Soruşturma Hazırlık Komisyonunun ku
rulmasına ve dosyaların tek ve çift numaralar olmak 
üzere bu iki komisyona havalesine karar verilmiştir. 

Bu uygulamalar da gözönünde bulundurularak, 
her biri asgari 16 üyeden oluşacak 183 adet Soruştur
ma Hazırlık Komisyonunun kurulması ve sonuç alın
masının büyük güçlüğü ve hatta imkânsızlığı karşısında 
Başkanlığımız, konuya çözüm ve işlerlik getirecek bir 
öneriyi Yüce Heyetinize sunmayı uygun görmüştür. 

Bu öneri üzerinde Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 
ncü maddesine göre görüşme açıldıktan sonra ona
yınıza sunulacaktır. 

Başkanlığın Genel Kurula önerisi : 

Gündemin Seçimler kısmının 116 ncı, 117 nci ve 118 
ncı sırasında yer alan 9/21, 9/38, 9/59 esas numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının raporları te
kemmül etmiş bulunduğundan, bu üç rapordan her bi
ri için ayn komisyon kurulması kaydıyla, diğer 180 
adet Meclis Soruşturması önergesi için dört adet So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun kurulması ve dos
yaların tek numaralı olanlarının 1 ve 2 numaralı So
ruşturma Hazırhk Komisyonlarına, çift numaralı olan
larının da 3 ve 4 numarah Soruşturma Komisyonları
na havale edilmesi. 

Bu öneri kabul edildiği takdirde kurulacak Soruş
turma Hazırlık Komisyonlarının, Anayasanın istediği 
kuvvet oranlarına göre üye adetleri ile sürelere iliş
kin kararlar ayrıca alınacaktır. 

Başkanlığın önerisi kabul edilmediği takdirde, 
Gündemdeki 183 adet Meclis Soruşturması önergesi
nin her biri için, 16 üyeden aşağı olmamak üzere, bi
rer Soruşturma Hazırlık Komisyonunun kurulması 
ayrı ayrı oylanıp karara bağlanacak ve Siyasi Parti 
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Gruplarının aday gösterme işlemleri tamamlandıktan 
sonra da bu komisyonların üye seçimleri yapılacak
tır. 

Bilgilerinize saygılar sunarım. 
Cahit Karakuş 

TBMM Birleşik 
Toplantısı Başkam 

BAŞKAN — Şimdi sayın üyeler, okunmuş bulu
nan Başkanlık sunuşu içinde yer alan öneri hakkın
da söz isteyen sayın üye varsa, Millet Meclisi İçtü
züğünün 73 ncü maddesine göre, gruplar adına birer 
ve kişisel olarak 2 saym üyeye söz verdikten sonra, 
öneriyi onayınıza sunacağım. 

Söz isteyen sayın üye?... 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Sayın Başkan, söz istediğimi daha evvel yazılı 
olarak arz etmiştim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Ömer Ucuzal, buyurun efendim. 

Saym Ucuzal, konuşma süreniz 20 dakikadır 
efendim. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (C. Se
natosu Eskişehir Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının üyeleri; 

Başkanlığın sunuş olarak getirdiği husus üzerinde 
Adalet Partisi müşterek gruplarının görüşlerini arz 
edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; biraz önce Başkanlığın su
nuşu okundu. 143'ü geçen dönemden kalmak üzere, 
bu yıl da 40 tane, ki 183 soruşturma önergesi veril
miştir. Bugüne kadar, 183 Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun bir kısmının kurulmuş olduğu, bir kıs
mının kurulmak üzere olduğu bildirilmektedir Bu hu
susu bir neticeye bağlamak üzüre de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı, bir teklifle huzurunuza gel
mektedir Teklifte, bu 183 soruşturma önergesinin 3' 
ünün Soruşturma Hazırlık Komisyonunda karara bağ
landığı, kalan 180'inin ise, 4 komisyon kurulmak su
retiyle neticentendirihnesi istenmektedir. 

Anayasamızın 88, 89 ve 90 ncı maddeleri, Par
lamentonun ve parlamenterin murakabe hakkım ta
nımıştır. Başkanlığın sunuşuna konu olan mevzu, 
Anayasamızın 90 ncı maddesinde hükme bağlanmış
tır. 90 ncı madde - izninizle okuyorum - şöyle : 

«Başbakan veya Bakanlar hakkında yapılacak 
soruşturma istemleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin birleşik toplantısında görüşülür ve karara bağ
lanır.» 

İkinci fıkrada; «Soruşturma, her iki meclisten 
eşit sayıda seçilecek üyelerden kurulu komisyonca 
yürütülür» denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; Başkanlığın sunuşu, evvela 
Anayasanın 90 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına ters 
düşmektedir. 

Gerek Meclisler, gerekse Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak görevimizi yaparken, bizim rehberimiz 
Anayasa ve Meclislerin İçtüzüğüdür. Anayasanın 90 
ncı maddesinde açıkça hüküm bulunduğu yerde, Sa
ym Başkanlığın böyle bir teklifle birleşik toplantısı
nın huzuruna gelmemesi gerekirdi. Yalmz, 2 tane 
emsal vererek böyle bir sunuşu getirdiğim; kabul edil
mediği takdirde normal yollardan hareket edileceğini 
de kendisi yine sunuşunda tespit etmiş bulunmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, gösterilen emsal, mevcut 
Birleşik Toplantı İçtüzüğünün kabul edilmediği, he
nüz olmadığı bir dönemde alınmış kararlardır. Dik
kat buyurursanız, birincisi 20 . 12 . 1961; ikincisi ise 
15 . 2 . 1965 tarihini taşımakta. Halbuki bizim Bir
leşik Toplantı İçtüzüğümüz, ikinci kararın alınma
sından 2 gün sonra, yani 17 Şubat 1965'te kabul edil
miş, 1 Mart 1965'te yürürlüğe girmiştir. 

Şimdi, bir soruşturma önergesi geldiği takdirde, 
Birleşik toplantı da, 1 Mart 1965 yılında yürürlüğe 
giren İçtüzük hükümlerine göre işlem görmesi gere
kir 

Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 12 nci maddesi; 
soruşturma önergesini kimler verebilir, verildiği tak
dirde ne işlem yapılır; 14 ncü maddesi ise, Birleşik 
Toplantının yapması gereken işlemleri tespit etmiştir. 
Her iki husus, gerek Anayasamızda, gerekse İçtüzük
te, her soruşturma önergesi için bir komisyonun kuru
lacağını açıkça hükme bağlamıştır. O halde, yüzlerce 
önergeyi bir komisyona vermek mümkün değil. Ne
den? Çünkü, her mevzuu teşkil eden komisyona seçi
lecek üyeler, soruşturmayı konu teşkil eden mevzuda 
oldukça ihtisas sahibi olması gereken kişilerden seçi
lir. Kendisine niyabeten çalıştığı Meclislere, rahat
lıkla hukuka dayalı bir rapor getirmek mecburiyetin
dedir. 

Şimdi, Sayın Başkanlık sunuşu şunu iddia ediyor: 
Bu kadar komisyon kurulması gerekir (gerekir, 

Anayasanın emridir; gerekir, İçtüzüğün emridir), 
efendim, işler sürüncemede kalıyor... 

Şimdi değerli arkadaşlarım; yüzlerce komisyon 
kurunca, işi bitirme yönünden daha mı sürat sağlanır, 
yoksa teklif ettikleri gibi 4 komisyon kurularak yüz-
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lerce dosyayı vermek daha mı kısa zamanda netice
ye varmayı sağlar; buna Yüce Kurulunuzun takdiri
ne sunmak mecburiyetindeyim. 

Değerli arkadaşlarım; biz her şeyden önce, her
kesten önce, Parlamento olarak yaptığımız işte huku
ka dayanmaya mecburuz; yaptığımız işi hukukun 
içerisinde yürütmeye mecburuz. 

Anayasanın 90 ncı maddesinin 2 nci fıkrası kati 
hükmü koymuş. Birleşik Toplantı IçützüğünUn 12, 
14, 15, 16 ncı maddelerinde de, her mesele için bir 
komisyonun kurulması karara bağlanmış; ama Sayın 
Başkanlık, 183 tane komisyon kurulmasını, her birin
de 16 üye bulunmsım güç bir mesele olarak Yüce 
Heyetinize sunuyor. Bu doğru değil sevgili arkadaş
larım. Mademki, soruşturma önergesi gelmiş, gerekli 
işlem yapılacak; ama kaç komisyon olursa olsun, sa
yısı ne olursa olsun; her biri tek başına bir komis
yonun elinde incelenecektir. 

Şimdi, yıllarca, 16 kişinin meydana getirdiği bir 
komisyondaki bir mevzu bitmediğine göre, geriye ka
lan 180 dosyayı 4 tane Komisyona tevdi edeceksiniz, 
her birisine 45'er tane dosya düşecek; bunlar kaç 
yılda incelenip, ne zaman neticeye bağlanacak sevgili 
arkadaşlarım? 

Bu teklif hem Anayasaya aykırı olmakta, hem 
de meseleleri askıda koymanın bir yolunu getirmek
tedir Geçmişteki emsal Anayasaya uygun değildir. 
Geçmişte alman kararlar, Birleşik Toplantı İçtüzüğü 
mevcut olmadığı için alınmış kararlardır. Onun için, 
o 2 emsal bize emsal olamaz; ne Anayasanın, ne de 
Birleşik Toplantı İçtüzüğünün hükümleri karşısında. 

Bu bakımdan değerli arkadaşlarım, size öneri ola
rak getirilen ve oya konulacak bu sunuşun reddi, 
Anayasa ve İçtüzük istikametinde olacaktır. 

Bu bakımdan, biz bunun reddini talep ediyoruz. 
Takdir Yüce Heyetindir. 

Saygılar sunarım. (AP ve MHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grupu 
adına sayın İhsan Kabadayı, buyurunuz efendim. 

Sayın Kabadayı, süreniz 20 dakikadır. 
MHP GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 

(Konya Milletvekili) — Sayın Başkan, Birleşik Top
lantının muhterem üyeleri; 

Arkadaşımın da maruzatlarında bahsettiği gibi, 
Anayasanın 90 ncı maddesine göre, «Soruşturma, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden eşit sayıda seçile
cek üyelerden kurulu komisyon tarafından yürütü
lür.» 
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Bu, açık ve seçiktir. Her dosya için ayrı ayrı, o 
dosyaya mahsus özel komisyon kurmak, işi o yolda 
yürütmek gerekir. Komisyonlar, o dosyaya ait işlerle 
ilgili, o yolda bilgisi, tecrübesi, görgüsü, titri olan ki
şiler tarafmdan teşekkül eder; o hadiseye vukufiyeti 
olan, karar verme niteliğine sahip olan kişilerden ku
rulur. Binaenaleyh, bir ihtisas komisyonudur. 

Bir maksat için kurulan komisyona, onu aşan di-
! ger dosyaları da yüklerseniz, işi hedefinden, asıl hüvi

yetinden saptırmış, ayırmış olursunuz; sümme-1-te
darik, işleri bir an evvel neticeye bağlamak için, eş 
dost alışverişte, hizmette görsün şeklinde bir kararı 

i tercih etmiş olabilirsiniz ki, bu yoldaki bir karar, bir 
hataya, birçok tashihi mümkün olmayan günahlara, 
veballere müncer olacağından, böyle bir anlayış ve 
neticeye varmak Yüce Meclisin mehabetiyle, haşme
tiyle, ulviyetiyle, sanırım ki kabili telif olmasa gerek. 

Bu nedenlerle, dosyalan birleştirme yapamazsınız. 
Bütün bu nedenlerle de, her şeye rağmen oy verir, bir-

| leştirir, neticeye varırsanız, sanırım ki bu, Anayasaya 
| aykırı düşer, Anayasa Mahkemesine gittiği zaman da 

bozulmuş olur, bu yolda harcayacağımız bunca hiz
met de boşa gitmiş olur. 

Hiçbir zaman teamüller, örf ve âdetler, kanunla
rın, tüzüklerin, Anayasanın üzerine çıkamaz. «Geçmiş 

| yıllarda şöyle yapmıştık, şöyle dosyaları şöyle birleş
tirdik de karar verdik» şekli, çok özür dilerim, beni 
ve grupumu, hukuka saygılı bir teşekkül olarak ma
nen doyurmaz, bizi mustarip kılar. Öyle bir karar 
verilmişse, kanun o ki, bu karar Anayasa dışı veril
miştir, hukuki geleneklere, ölçülere uymadan veril
miştir. Böyle bir hataya düşülmemesi için, Yüce Mec
lise Milliyetçi Hareket Partisi olarak kanaatlerimizi 
arz etmek düşüncesiyle huzurunuza çıkmış bulunu
yoruz. 

Bu tatbikat hatalıdır. Nasıl yapıldı bilmiyorum, 
arkadaşım daha derinliğine tetkik etmiş meseleleri. 
Bu, tüzük çıkmadan evvel yapılmıştır. Yeni tüzük çık
tığına göre, «su görüldü teyemmüm bozuldu» derler, 
«mani kalktı memnu avdet etti» derler; yeni tüzük 
karşısında geçmişteki tatbikatın, geçmişteki icraatın, 
Yüce Meclisi karar verecek sizleri kurtaramayacağı 
kanısında olduğumdan, bunun reddi gerekir kanısın
dayım ve şunu da söylemeye mecburum; bunca ko
misyon, 180 dosya birikmiş ise, bugüne kadar netice
ye varmamış ise, açıkça söylüyorum, geçmiş hükü
metler, geçmiş Riyaset vazife gördürmemekten, na
zarımda manen sorumludur. Kurduğu komisyonları 
çahştırsaydı, dosyalarla ilgili komisyonları kursaydı, 
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neticeye bağlasaydı. Bunca yılın birikimini, gelmiş 
geçmiş dönemde vazife yapmayanların yükünü Yü
ce Meclise yükleme ve muhterem arkadaşlarıma, Ana
yasayı zorlamak suretiyle neticeye kavuşturma, bir 
an evvel işi bitirme şeklinde, ben vicdanen huzur gör
müyorum. Anayasanın ruhunda rahatsızlıklar doğar. 
Hepimiz gelecekte, gelecek nesiller huzurunda suçlu 
oluruz kanısındayım. 

Gelin, evmeyelim, acele etmeyelim, hukuki ölçü
lere uyalım, teker teker her dosya iç;.n komisyon ku
rulsun, ama gece gündüz demesin, çalışma aşkı ile 
vazifeye girsin ve bunları o yolda bitirsin. 

«Biz bitireceğiz süratle, neticeyi alacağız. Biz ya
parız da olur» derseniz, olmaz; Nasrettin Hoca'nın 
kar helvasına benzer. İçinizde ciddi hukukçular bunu 
tetkik ederse, biz yaptık ama bunu ben de beğenme
dim derseniz, acele işe şeytan karışır derim. Anayasa
ya, Tüzüğe uyalım. Komisyonlar her dosyaya has 
kurulsun, o yoldan gidelim. Geç de olsa, varacağımız 
netice huzurlu olur. 

Başkanlığın önerisini reddetmenizi Grupum ve şah
sım adına âcizane istirham ediyorum. Cümlenize say
gılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Re-

cai Kocaman, buyurun efendim. 
Sayın Kocaman, süreniz 20 dakikadır. 
RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üyesi) 

— Sayın Başkan, Birleşik Toplantının değerli üyeleri; 
Anayasanın 90 ncı maddesinin 2 nci Mirasında ön
görülen; «her iki Meclisten eşit sayıda seçilecek üye
lerden kurulu komisyonca soruşturma yürütülür» hük
mü uyarınca kurulacak olan komisyon, Soruşturma 
Hazırlık Komisyonudur. 

Birleşik Toplantı İçtüzüğümüzün 14 ve 16 ncı 
maddelerinde Meclis Soruşturması prosedürü ile ilgi
li, biri diğerini izleyen iki ayrı komisyon öngörülmüş
tür. Bunlardan biri 14 ncü maddede düzenlenen So
ruşturma Hazırlık Komisyonudur. Soruşturma Hazır
lık Komisyonu, soruşturma isteminin içerdiği husus
ta, konuda, soruşturma açılmasının gerekli olup ol
madığını incelemek üzere Parlamento içi alışılmış de
yimle soruşturma isteminin siyasal amaçh bir içerik 
mi taşıdığı, yoksa ceza hukukuna, suçlu bir görevli
nin cezalandırılması amacına yönelik bir içerik mi 
taşıdığı konusunda; daha başka deyimle, soruşturma 
isteminin Anayasada öngörülen soruşturma kurumu
na uygun ciddiyet taşıyıp taşımadığı hususunu araş
tırmak, nicelemek amacıyla kurulan bir Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu söz konusudur. 

1 Soruşturma önergeleri verilince, Birleşik Toplantı 
I İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca konu» Şoruş-
I turma Hazırlık Komisyonuna havale edilir. Hatırlat-
I mak isterim ki; Meclis Soruşturması kurumunu dtt-
I zenleyen Anayasanın 90 ncı maddesinin, gerek o 90 
I ncı maddesinin içerisinde, gerekse Anayasamn her-
I hangi bir yerinde Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
I diye bir komisyon ve müesseseye rastlayamazsınız. 
I Soruşturma Hazırlık Komisyonunu düzenleyen Bir-
I leşik Toplantı İçtüzüğüdür. Daha önceki Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünde (Dahili Nizamnamesinde) de 
I benzer bir kuruluş öngörülmüştü. Tekrar ediyorum; 
I Soruşturma Hazırlık Komisyonu Anayasanın 90 ncı 
I maddesinin ikinci fıkrasında söz konusu edilen komis-
I yon, değildir. Anayasanın 90 ncı maddesinin 2 nci 
I fıkrasında söz konusu edilen komisyonu, bunun ku-
I ruluşunu, işleyiş biçimini, Birleşik Toplantı İçtüzüğü-
I nün 16 ncı maddesi düzenlemiştir. Soruşturma Komis-
I yonudur bunun adı. Anayasanın 90 ncı maddesinde 
I söz konusu olan da soruşturma, eski deyimle «Tahki-
I kat Komisyonu» dur. 

I Şimdi, 183 soruşturma önergesinin birikimi nede-
L niyle yeni bir soruşturma hazırlık faaliyeti yapılma-
I sı amacıyla Sayın Birleşik Toplantı Başkanının su-
I nuşuna konu olan komisyon veya kurulması söz ko-
I nusu olan komisyonlar, Soruşturma komisyonları de-
I ğildir, Soruşturma Hazırlık Komisyonudur, Anayasa-
I da hiç söz konusu edilmeyen bir komisyondur. Ama-
I cı - tekrar ediyorum - soruşturma isteminin ciddiyet 
I taşıyıp taşımadığını, siyasal amaç taşıyıp taşımadığı-
I m araştırmaktır, incelemektir. 

I Bu Soruşturma Hazırlık Komisyonu, mesaisinin 
I sonunda düzenlediği raporla - Birleşik Toplantı İç-
I tüzüğünde açıklandığı üzere soruşturma açılmasına 
I gerek vardır veya gerek yoktur biçiminde öneri ya-
I par. Yüce Genel Kurula sunar. 

I Bu nedenle, Soruşturma Hazırlık komisyonlarının, 
her soruşturma önergesi için ayrı ayrı kurulması ya 
da hazır kurulmuş bir bölüm komisyonlara, bunla
rın incelettirilmesinin Anayasaya aykırı olduğunu id
dia etmek, ya soruşturma hazırlık faaliyetinden ür-

I küp kaçma amacına yöneliktir ya da Anayasayı ye
teri kadar tetkik etmiş olmamanın sonucudur. 

Değerli arkadaşlarım, 183 Meclis Soruşturma öner
gesi birikmiş. Bu 183 önerge için Birleşik Toplantı 
İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarmca 183 tane So-

I ruşturma Hazırlık Komisyonunun kurulmasını iste-
I mek, bu çok önemli denetim mekanizmasının çalış-
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ınasmm önttne set koymak, engel olmaya yeltenmek, 
çalışmak gayret etmek anlamındadır. 

Elimizde bugünkü Birleşik Toplantıya ilişkin gün
dem vardır. Bu gündemde kimler, hangi bakanlar ya 
da eski bakanlar hakkında soruşturma istendiği açık
ça gösterilmiştir. Bu soruşturma istemlerinin bir bölü
mü şu anda sözcüsü olarak huzurunuza çıktığını CHP 
Grupunun veya iktidarlarının bakanlarıyla ilgilidir. 
Biz, Grupumuzun içinden çıkmış, bakanlık yapmış ar
kadaşlarımız hakkında soruşturmaların, soruşturma 
istemlerinin biran önce hazırlık komisyonu aşamasın
dan geçmesini cesaretle istemekte, bu Hazırlık Ko
misyonu aşamasının biran önce aşılmasını ileri sü
rüp, bu Başkanlık sunuşuna taraftar olduğumuzu or
taya koymaktayız. 

Başkanlık sunuşunda söz konusu olan istemin kar
şısına çıkan arkadaşlarımı, hem de Anayasanın ihti
va etmediği bir hükme de dayanır görünerek, Ana
yasayı zorlayarak bu denetim mekanizmasının işler
liğini kaybetmesini arzu etmeye yönelik gayret için
de görmekten üzgünüz. 

Tekrar ediyorum, 183 adet önerge, Soruşturma 
Hazırlık komisyonlarının kapısında beklemektedir. 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu Anayasa kurumu 
değildir. Birleşik Toplantı tçtüzttğttyle düzenlenmiş
tir. Bu istemin Anayasaya aykırı olduğunu ileri sür
menin, her şeyden evvel mantığı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; Birleşik Toplantı İçtüzüğü
nün 14 ncü maddesi, verilecek bir soruşturma öner
gesi üzerine, Soruşturma Hazırlık Komisyonunun ku
rulmasını öngörmektedir. Her soruşturma önergesi 
ve istemi için ayrı tatbikatta 16 kişi olarak görev ya
pıyor, şimdiye kadar böyle oldu. Ayrı bir 16 kişilik 
hazırlık komisyonu kurmak ile, 4 adet 16'şar kişilik 
komisyon kurulması ve bu komisyonlara numara sı
rasıyla -• kuşkusuz gruplar uzman arkadaşları, hukuk
çu arkadaşları bu komisyonlara aday gösterecektir -
hukukçu arkadaşlardan veya konunun uzmanı olan 
arkadaşlardan oluşacak bu 16 kişilik 4 ayrı komis
yona numara sırasıyla verilmesi ve sadece soruştur
ma istemlerinde; siyasa] amaç veya ciddi olmayan 
amaç mı var, yoksa hukuksal bir amaç, Ceza Hu
kukuna ilişkin bir amaç mı var; bu kadar yüzeysel 
bir inceleme yapacak olan bu komisyona, bu komis
yonları 183 tane ayn 16 kişiden oluşan biçimiyle 
oluşturmaktansa, kurmaktansa, 4 tane komisyon ku
rup, numara sırasıyla bunlara vermenin ne Anaya
saya, ne de Birleşik Toplantı İçtüzüğüne ters tara
fını biz göremiyoruz. 

I Anayasaya aykırılık olmadığına işaret ettim. Bir-
I leşik Toplantı İçtüzüğünde hatırlatmak isterim: 14 ncü 
I maddenin 2 nci fıkrasında, Soruşturma Hazırlık Ko-
I misyonunun 6 üyeden oluşacağı yazılıdır. Sorarım 

size; BugUne kadar kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonları 6 üyeden mi oluştu? Hemen cevap vere-

I yün, hayır. Anayasada öngörülen, «grupların kuvvet-
I leri oranında temsili» ilkesi ve bu ilkeyi açıklayan 
I Anayasa Mahkemesi kararları karşısında, 6 üyeden 
I ibaret kadroya grupların temsili ilkesi sığdırılama-
I mış ve benim hatırlayabildiğim kadarıyla bir önceki 
I dört yıllık dönemde 16 kişilik Soruşturma Hazırlık 
I Komisyonları çalıştırılmıştır. İçtüzüğün «6 kişiden 
I oluşur» biçimindeki açık hükmüne rağmen 16 kişilik 

Soruşturma Hazırlık Komisyonları faaliyet yapmış-
I tır ve önümüzdeki Türkiye Büyük Millet Meclîsi bir-
I Ieşiminde yeniden bu komisyonları, velev 183 tane, 
I velev 4 tane olarak oluşturacak olsak dahi, yine de 
I 16 kişilik, 8'i senatör, 8'i milletvekili olmacasına 16 
I kişilik komisyonlar oluşturacağız. 

14 ncü maddede 6 kişi, 6 üye söz konusu edil
mesine rağmen, zorunluk karşısında İçtüzüğün bu 

I açıklığına aykın bir biçimde 16 kişi ile kuruyoruz 
I bu komisyonu ve bunda Anayasaya da, İçtüzüğe de 
I terslik okluğuna ilişkin hiçbir kimseden bir itiraz da 

gelmiyor. Hatta söz bu noktaya gelmişken Birleşik 
Toplantımızın çok değerli Başkanına küçük bir ha
tırlatma ve uyan yapmak isterim: Bundan önceki 
dönemde 14 ncü maddenin 2 nci fıkrasında söz ko-

I nusu edilmekte olan Soruşturma Komisyonunun 6 
I kişiden oluşması kuralının geçersizliğini gözönüne 
I alan bütün grupların temsilcisi idareci üyeler, 14 ncü 
I maddenin bu fıkrasını değiştirmek amacı ile bir or

tak teklif önermişlerdir. Bu, İçtüzük kuralları uya* 
I rmca Parlamentonun her iki kanadından eşit sayıda 

üyeden oluşan Karma Komisyonda görüşülmüş ra-
I pora bağlanmış ve bu rapor Büyük Millet Meclisinin 

18 . 4 â 1977 günlü Birleşiminin gündeminin «Kanun 
tasarı ve teklifleri ile İçtüzük teklifleri» faslının 1 nu-

I maralı sırasında, yer dahi almış idi 

I iŞimdi 14 ncü maddede bu değişikliğin yapılması 
gereklidir. İçtüzüğün açık hükmüne, açıkça ters iş-

I lem yapmaktayız soruşturma komisyonlarını 16 kişi
den kurmak suretiyle. Bu tersliği ortadan kaldıracak 
olan Bnrleşik Toplantı İçtüzüğü değişikliği bu defa-
ki gündemde yer almamıştır. Tabii ki, değişiklik ola
rak görüşme maddesinde yer almayabilirdi; çünkü 
henüz karma komisyon mevcut değildir, araya yeni 

I seçimler girmiş ve dönem değişmesi olmuştur. En 

10 — 
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azından, bu karma komisyonun yeniden seçilme ko- I 
nusunun seçimler faslında yer almamış olmasını, 
gündemimiz açısından bir eksiktik olarak işaretle
mekteyiz ve Birleşik Toplantımızın çok değerli Baş
kanından, bir sonraki Büyük Millet Meclisi Toplan
tısında bu eksikliği gidermesini ve söz konusu İçtü
zük değişikliğinin görüşülmesini sağlayacak karma I 
komisyonun kurulması amacıyla seçimler bölümüne 
bununla ilgili bir madde koymasını naçizane hatır
latmak isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, Birleşik Top
lantı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinde öngörülmüş 
olan Soruşturma Hazırlık Komisyonları, sırf soruş
turma istemlerinin, genel deyimiyle ciddiyet taşıyıp 
taşımadığım, İçtüzüğün deyimiyle soruşturma açıl
masının gerekli olup olmadığım incelemek, çok yü
zeysel bir inceleme yapmak amacıyla İçtüzükte, yal
nız Ortak İçtüzükte öngörülmüş, Anayasada asla ve 
kata söz konusu edilmemiş bir kuruluştur. Bu kuru
luşun 6 üyeden oluşacağı açıkça zikredildiği halde, 
demin sundum; 16 üye ile çalışıyor, hatta bir deği
şiklik de gereklidir dedim. Bu değişiklik teklifi, par
tilerin ve grupların geçen dönemde ortak anlayışının 
ürünü MS. Bu kuruluşun, her bir önerge için ayrı bir 
16 kişilik komisyon * ondan aşağı adeda sığmıyor, 
partilerin kuvvetleri oranında temsili ilkesi nedeniy
le sağdırılamıyor kurulmasını zorunlu gösteren Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinde 
açık bir hüküm göremezsiniz. 

«Hazırlık Komisyonuna, soruşturma açılmasının 
gerekli olup olmadığına dair inceleme yapmak üze
re, bir Türkiye Büyük Millet Meciiisi Soruşturma Ha-
zırhk Komisyonunu görüşme yapmaksızın seçer» di
yor. 

Yüce Genel Kurulunuz, büyük birikim karşısın
da 183 ayrı komisyon kurmaktan ise, geçmişte görü
len uygulamalardan da esinlenerek 4 ayrı 16 kişilik 
komisyon seçse ve sıra numarası ile bu 183 dosya-
mn, Sayın Başkanımızın sunuşunun son bölümünde 
söz konusu edilen işlemleri tamamlanmış 3 tanesi dı
şındaki 180 taneyi bu 4 komisyona sıra numarası | 
ile, Soruşturma Hazırlık Komisyonu görevlerini ifa 
etmek üzere tevdi etmeye karar ittihaz etseniz, bu
nun, ne Anayasanın lafzına ve ruhuna ne de İçtü
züğün amacına ters yönü olmaz görüşündeyim ve ] 
grupumuz da bu görüştedir. 

Değerli arkadaşlarım; 1961 ve 1965 yıllarında ya- j 
pılan uygulamada benzer tatbikatın yapıldığına Sa- i 

I yın Başkanımız haklı olarak işaret etmiş ve bunu, 
emsal olarak göstermiş. 

Benden evvel konuşan grupların sayın sözcüleri 
1961 ve 1965 uygulamalarının Anayasaya ters uygu
lamalar olduğuna işaret ettiler ve ters uygulamanın 
emsal sayılamayacağım ifade etmek istediler. Demin
den beri arz etmeye çalışıyorum. 1961 ve 1965'de ay
nı Anayasamız yürürlükte idi. Anayasamızın, Mec
lis Soruşturması kurumunu düzenleyen 90 ncı mad
desine ters hiçbir yön yoktur 1961 ve 1965 uygula-

I malarında. Zira (biraz fazla tekrar ettim). Soruştur
ma Hazırlık Komisyonlan Anayasanın emri gereği 
değildir. Eski, Ortak İçtüzükte de vardı; eski Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde de yer alı
yordu, şimdiki Ortak Birleşik Toplantı İçtüzüğünde 
de yer alan bir kurumdur. 

Her dosya için, her istem için, ayrı bir komisyon 
I kurulmasına hiçbir zaman gerek yoktur. Birleşik 

Toplantı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinde; muhak
kak bir komisyon, yalmz bir tane soruşturma iste-

1 mini tetkik eder, ciddi olup olmadığım karara bağ
layıp Yüce Genel Kurula sunar diye bir kural da 
yoktur. Bir komisyona birden fazla Soruşturma öner
gesini havale etmenin, Anayasaya terslik nerede kal
dı, İçtüzüğe ters de hiçbir yönü yoktur. Hele, Sayın 
Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsünün, «dosyalar bir
leştirilemez» ilkesini söz konusu etmesini, tamamen 
hayretle karşıladık. Birleşik Toplantımızın çok de
ğerli Başkam, «dosyalar birleştirilsin» demiyor ki; 
«183 olayın 180'i için 180 ayrı komisyon kurulma
sın» diyor, «4 ayrı komisyon kurulsun» diyor; 1, 2, 

I 3, 4 sıra numarasıyla bu komisyonlara bu dosyaları 
verelim, kısa sürede tetkik etsinler ve soruşturma id
diaları hukukilik ve ciddiyet taşıyor mu taşımıyor 
mu, bu konudaki görüşünü Yüce Genel Kurula sun
sun; Yüce Gene] Kurul, ondan sonra soruşturma 
açılmasına karar verir ise, işte o zaman Anayasanın 
92 nci maddesinin ikinci fıkrasında ve Birleşik Top
lantı İçtüzüğünün 16 ncı maddesinde söz konusu 

I olan; tabii ki her dosya için bir ayrı Soruşturma Ko
misyonunun kurulması söz konusu olacak; o, o za
man söz konusu olacak. 

I Ben, yılların hukukçusu diye bildiğim Sayın Ada
let Partisi Sözcüsünün, Soruşturma Hazırlık Komis
yonuyla Soruşturma Komisyonunu birbirine kanşü-

J rarak şu kürsüye getirmesini yadırgadım. Bunun al
tında acaba, «Sunta Komisyonu», «Mobilya Ko
misyonu» diye halk arasında tanınmakta, biünmek-

| te olan, gündemimizin 118 nci sırasında yer almış 
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olan komisyonun çalışmasını geçen dönem sürünce
mede bırakmak için baş vurdukları engelleyici gay
retler yelmfyormuş gibi, bu devre de aynı gayretle
rin içine girme çabasının da var olup olmadığı ko
nusunda kuşkuya düştüğümü işaretlemek istenim de
ğerli arkadaşlarım. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara Milletvekili) — 
Komisyon kurulsun, ne yapılacaksa yapılsın; hem ko
misyon kurulmasını istemiyorsunuz, hem de konuşu
yorsunuz. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Komisyon 
kurulmasını... 

BAŞKAN — Sayın Kocaman lütfen toparlayınız 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Sayın Başkan, kaç dakika oldu? 

BAŞKAN — 20 dakika efendim. 
RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, Meclis Soruşturması, Parlamento deneti
minin en etkin yollarından biridir. Devlet yönetimin
de sorumluluk almış kişilerin, ekiplerin, partilerin, her 
tür soruşturma yollarından olduğu gibi, bu faziletli 
soruşturma yollarından da kaçmanın değil, bu yolla
rın önündeki hesap verme mekanizmalarının önünde, 
hesap vermenin erdemi içerisinde olmak ve alın ak
lığı içerisinde bu komisyonların ve mekanizmaların 
önünden çıkmak çırpıntısı, gayreti içinde olmalarını 
beklerdik. 

Değerli arkadaşlarım, 183 tane dosyanın niçin bi
rikmiş olduğunu geçen dönemde yeni verilen 40 ade
di dışındaki, 143 soruşturma isteminin kimlerin gay
retiyle kimlerin engellemesiyle bu birikim sonucunun 
ortaya çıkmış olduğunu biz de hatırlıyoruz, kamuoyu 
da hatırlıyor, görevi geçen dönemden beri devam 
eden değerli arkadaşlarım da hatırlıyor. Meclis So
ruşturması denetim yolunun önüne engeller koymak 
değil, bu engelleri açıp ondan sonra bu denetim me
kanizmasının müessesesinin önünde hesap verip alın 
açıklığıyla bu denetim mekanizmasının önünden çık
mak, kamuoyunun huzuruna dönmektir marifet olan. 
183 ayrı komisyon kuracağız, bir 4 seneyi daha böy
lece öldürmeye gayret edeceğiz (gayreti içerisinde; 
çabası içinde olanlara söylüyorum); hem de kavram 
kargaşalığı içinde Soruşturma Hazırlık Komisyonu ile 
Soruşturma Komisyonunu karıştıracaksınız, Soruş
turma Hazırlık Komisyonunu Anayasa da aramaya 
gayret göstereceksiniz, çaba göstereceksiniz, kavram 
kargaşalığı yapacaksınız, değerli sağduyu sahibi Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesi arkadaşlarımın bu 

oyunlara gelmeyeceği umuduyla ve bu birikmeyi or
tadan kaldıracak çok pratik bir çözüm yolu önermiş 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birleşik Top
lantısının çok değerli Başkanının önerisi istikametinde 
oy verilmesi dileğiyle sözlerime burada son veriyo
rum. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocaman. 
Grupları adına söz almak isteyen başka sayın üye 

var mı?.. Yok. 
Kişisel olarak Sayın Rahmi Kumaş, buyurunuz 

efendim. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. 
RAHMİ KUMAŞ (Trabzon Milletvekili) — Sa

yın Başkan, saym üyeler; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlığının bugün bize sunduğu durumun üzerinde 
önemle durmak zorundayız. Bu sunuş tümüyle bir 
iyi niyetin yansımasıdır. Bu yansıma en azından 1972 
yılından bu yana sürüncemede bıraktırılan, ya da bı
rakılan soruşturma dosyalarının, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısınca karara bağlanması, 
sonuçlandırılması amacına yöneliktir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik olarak 
toplanması Anayasada belirli durumlar için öngörül
müştür. Görülen odur ki, en çok bu konuda, yani so
ruşturma önergelerini sonuçlandırma konusunda yü
ce kurulunuza görevler düşmektedir. Bu görevi ne 
yazık ki tam anlamıyla değil, hiç değilse bir parça 
yerine getirebilmiş olduğumuzu sanmıyorum. 1972 yı
lından bu yana hiçbir soruşturma istemi birleşik top
lantıda kesin bir sonuca bağlanamamıştır. İşte bu
nun için, Başkanlığın sunuşunu çok iyi okumalıyız, 
buradaki iyi niyeti görmeliyiz. 183 soruşturma öner
gesinden 3 tanesi için, Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporunu hazırlayabilmiş, geri kalan 180 önerge 
için henüz Soruşturma Hazırlık Komisyonu oluştu
rulmamıştır. Bunlar böyle sürüp gidecek mi? Bu so
ruşturmaların içinde, belki ciddiye alamayacaklarımız 
vardır; ama çok ciddiye alacaklarımız da vardır; mo
bilya yolsuzluğu, Lockheed yolsuzluğunda olduğu gibi. 

Esas olan şudur : Görevi sırasında suç işleyen bir 
bakanın ya da başbakanın gerektiğinde Birleşik Top
lantı denetimi yoluyla Yüce Divana sevk yolunun uy
garca çalıştırılabilmesidir. Demokratik bir toplumun 
Meclisiyiz. Tek partili dönemde dahi Yüce Meclisler, 
suç işlediği sanılan bakanlar hakkında gerekli kararı 
alabilmekte başarılı oldular; ama ne yazık ki demok-
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ratik bir toplumum meclisi olan bu Meclis, bu konu
da üzerine düşeni yerine getirememekte, bir bakıma 
görevini savsaklamaktadır. 

Verilen soruşturma önergesi ister ciddi olsun, is
ter olmasın bu konuyu sonuca götürmek zorundayız. 
Suç işlediği ileri sürülen bir bakanın ya da başbakanın 
yargılanabilmesi için, yüce toplantı kurulunuz üstüne 
düşeni yapmak zorundadır. Burada birtakım biçimsel 
hukuk kurallarına sığınmak doğru değildir. Hukuk 
kurallarının biçimselliğine de saygımız sonsuzdur; 
ama hukuk kurallarının biçimselliğine sığınıp, suçu 
cezalandırma mekanizmasını işletmemeyi de haklı 
bulamayız, tşte bu bakımdan ben bu kurulun bir üye
si olarak, Birleşik Toplantının Başkanlığın sunuşunu 
onaylamasını istiyorum. 

Bu konudaki gerekçem de, bana göre şudur arka
daşlarım : Anayasanın 90 ncı maddesinde, her soruş
turma önergesi için ayrı bir soruşturma hazırlık ko
misyonu - ki, bu bir Anayasal kurul değildir - kuru
lacağı açık, kesin, buyurucu nitelikte yazılmamıştır. 

Ayrıca, Birleşik Toplantı İçtüzüğüne baktığımız 
zaman, oradaki görünüşe aklanırsak, her soruşturma 
önergesi için ayrı bir soruşturma komisyonu kurula
cağına varabiliriz; ama bu görünüştedir, aldatıcıdır. 

Eğer, Anayasaya ve İçtüzüğe bağlı kalacaksak işte 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı tç
tüzüğünün 14 ncü maddesi; buna göre, soruşturma 
konusu ister önergeyle başlasın; yani bir üyenin öner
gesiyle başlasın, ister yargı mercileri tarafından Bir
leşik Toplantı Başkanlığına yapılan başvurma sonucu 
ortaya çıksın, bu konu ilgili Bakan ya da Başbakana 
haber verilir verilmez, haber verilmesinden başlana
rak 7 gün içinde gündeme alınır ve konunun gündeme 
alındığı gün, Genel Kurul, bu konuda soruşturma 
açılmasının gerekli olup olmadığına ilişkin inceleme 
yapmak üzere bir Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
kurar. 

Birleşik Toplantı İçtüzüğü böyle buyuruyor; ama 
13 Haziran 1977'de andiçtiğimizden bu yana gerek 
Millet Meclisi üyeleri, gerekse o zaman andiçen se
natörler ve eskiden seciler, ve. şu anda görev yapan 
senatörler, hepimiz anımsayacağız, birleşik toplantı 
yeni başlamıştır, bu yeni olarak ortaya çıkmıştır, da
ha toplanamadı; bu bakımdan bunun da hayırlı ol
masını diliyorum. Fakat şunu özellikle belirtmek is
tiyorum : Soruşturma konusunda 180 ayrı Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu bir an için düşünülse ve bu 
mantık geçerli olsa dahi, ister istemez hepsine 16 tane 

I ayrı ayrı üye bulamayız; yani bir komisyona seçilen 
I üyeler, bir başka komisyona seçilmek durumundadır. 

Saym üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir-
I leşik Toplantısı İçtüzüğünün 18 nci maddesi soruş

turma komisyonlarına kimlerin seçilemeyeceğini bu
yurmaktadır. 

I Bunlar, soruşturma önergesini veren ya da daha 
I önce Yasama Meclislerinde ya da dışında bu konuda 

görüşünü açıklamış olan Türkiye Büyük Millet Mec-
I lisi üyeleri ile, Ceza Yargılamaları Usulü Yasasının 
I 21 ve 22 nci maddelerinde yazılı olanlardır. 

I Demek oluyor ki bir bakıma, Birleşik Toplantı 
I İçtüzüğünün 18 nci maddesi, Soruşturma Hazırlık Ko-
I misyonu ile soruşturma komisyonlarına kimlerin se-
I çilemeyeceğini açıkça göstermektedir. O halde şöyle 
1 düşünebiliriz : Herhangi bir konuda Soruşturma Ha-
I zırlık Komisyonunu Yüce Kurulunuz bir başka ko-
I nudaki soruşturma için de seçebilir ve hiçbir engeli 
I de yoktur arkadaşlarım. Bir engelini gösterebilmek 
I için, bu Anayasa ve Birleşik Toplantı İçtüzüğü yar-
I gılan, hükümleri arasında hayali bir şeyler okumak 

gerekir; çyle bir şey de yok. Gerçek anlamda okudu-
I ğumuz zaman, komisyonlara kimlerin giremeyeceği 
I ortaya çıkmaktadır. 

Bunun için bu 180 soruşturma önergesiyle ilgili 
olarak 4 ayrı soruşturma hazırlık komisyonu kurul-

I masını ve bunlardan 1 ve 2 numaralı olanlarına tek 
I numaralıların, 3 ve 4 numaralılarına çift numarahla-
I rın verilmesini öngören Başkanlık sunuşunu, Türkiye 
I Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğüne 
I uygun gördüğümüz gibi, gerçekte de Meclis Soruştur

ması yoluyla bakanların da da başbakanların yar-
| gılanmasmı kolaylaştırıcı ve bu kurumdan umulanı 
I Yüce Mecliste de elde edici bir davranış olarak de-
I ğerlendiriyoruz. 

Sayın üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi ça
lışmalarından da biliyoruz, belirli komisyonlar yalnız 
bir görev yapmamaktadır; bir komisyon başka görev
leri de yapabilmektedir. Onun için biz, Başkanlık 

I sunuşunu, Anayasaya - Anayasada açıkça bunun ter-
I si Öngörülmemiştir - ve Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 
I 18 nci maddesindeki bu açık yargılar karşısında Ana-
I yasa ve İçtüzüğe uygun buluyoruz ve böylece Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin üstüne düsen Meclis 
I Soruşturması yoluyla bakanları, başbakanları denet

leme görevini tam olarak yerine getirmesini istiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Kumaş, lütfen toparlayınız 

I efendim. 
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RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Evet efendim. 
Bunun Yüce Kurulca desteklenmesini istiyoruz ve 

bir daha belirtiyorum : Tek parti yönetiminden yakı
nanlar, Atatürk dönemini kötüleyenler, bu yönüyle 
kötüleyenler; o dönemde suç işlediği ileri sürülen ba
kan, derhal Yüce Divan önüne getiriliyordu. Ama bu
gün o kötülemeyi yapanlardan /suç işleyenlerin Yüce 
Divan önüne getirilmeme*.** için, çok partili yaşam 
bir bakıma Meclis Soruşturması yolunu savsaklan
dığı ve kötüye kullandığı için, bir bakıma - açıkça 
söylüyorum - Meclis Soruşturması yolu çığırından 
çıkarılıyor ve bakanlar ve başbakanlar denetlenemez 
durumda kalıyor ve ne yazık ki, kendilerinden hesap 
sorulamıyor. 

Yüce Kurulunuzun, bu konuda Başkanlık sunuşu
nu desteklemesini diler, sizlere saygılar sunarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 

Efendim, gördüğüm lüzum üzerine bir hususu ha
tırlatmak istiyorum sayın dinleyicilere : İçtüzüğümü
zün 145 nci maddesinin 2 nci fıkrası; «Dinleyiciler 
görüşmelerde, kabul veya ret yönünde söz, alkış ya
hut herhangi bir hareketle kendi düşüncelerini ortaya 
koyamazlar. Bu yasağa uymayanlar dışarıya çıkarı
lırlar» der. 

Binaenaleyh, sayın dinleyicilerin sükûnet içinde 
oturumu takip etmelerini rica ediyorum. 

Sayın Orhan Birgit, buyurun efendim 
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; aslında Sayın Kocaman 
ve Sayın Kumaş benim söylemek istediklerimi bura
dan ifade ettiler. 

Benim söz almamın »edeni, bu 183 komisyonun 
kapsamına giren iddialardan bir tanesinin muhatabı 
bulunmam; 1974 yılında o günkü Hükümet üyesi iken 
bir sayın arkadaşımın benim bir eylemim hakkında 
soruşturma istemiş olmasıdır. 

(Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli eski üye
leri hatırlayacaklardır; bu isteği, (istek tarihinden iti
baren komisyonun ıbir an önce kurulması için, aldım 
adım izledim, başaramadım değerli arkadaşlarım. 
Şu anıda seçüm yitirip giden Adalet Partili senatör 
ve milletvekili arkadaşftarıım var, gelen arkadaşlarım 
var, kalan arkadaşlarım var,; «Bir an önce şu komis
yonu toplayın» diye kendilerine, koridorda, Senato 
ve Meclis kapılarında, grup kapılarında nasıl yalvar 
yakar olmuşumdur; ıbaşaramaduîiı 

İnsan bir iddia, bir töhmet altında kalabilir. 
önemli olan, bunun doğru veya yanlış olduğunun 

bir ian önce meydana çıkmasıdır. Bumda 183 iddia 
var, kümlere ait olduğu mesele değil; ama görülüyor 
ki, zaman geçtikçe benim gibi o günlerin telâşı içeri
rinde «iBir an önce bu komisylonlar çalışsın» diyen 
kimseler dahi, «çalışsa da olur, çalışmasa da olur» di
ye belli bir alışkanlığın içine girmektedir. Yüce Mec
lisin böyle bir alışkanlık ortamı yaratmaya hakkı 
yokturj 

183 soruşturma istemi var Önünüzdeki gündemi 
açar bakarsanız, bunların 55'i halen milletvekilliğini 
kaybetmiş arkadaşlar tarafından verilmliş ve beklemek
tedir. Bu gidişle daha bir 4 yıl geçecek. Yeni yasama 
yılının 8 ayını doldurduk. Sayın Başkanlık Divanına 
çok teşekkür ediyorum, anayasal görev olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ilk toplantısını 8 ay sonra 
yapabiliyor. Demek ki, önümüzde 3 yıl 4 ay kaldı, 
183 soruşturma istemi var, her hafta bıîrer, ikişer ta
ne daha ilave edilecek; ama bu dosyaların hiçbiri iş
lem görmeyecek. Ondan sonra biz, başka yerlerde, 
başka dosyalar sonuç almıyor diye, burada denetleme 
hakkımızı kullanmak üzere kürsüye geleceğiz, ba
klanlara ve başka ilgiKilere soru soracağız. Zannediyo
rum bunlda bir haksızlık ortadadır; 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kumaş, ve Sayın Ko
caman, konunun Anayasaya aykırı olmadığını bütün 
gerekçeleriyle ortaya koydular. Ben isterdim ki, bu
günkü muhalefet partileri, bu 183 soruşturma iste
minin 5 tanesi bugünkü Hükümetin bakanlarıyla il
gili olduğu içlin, en azıddan bunları bir an önce -
eğer iddiaları gerçek ise - sonuçlandırmak üzere ko
misyonların işlerliğini hızlandırsınlar; ama neyleye-
lim, o 5'in önünde 178 tane daha var. Ben varım ara
sımda, başka arkadaşlar var; ama daha başka arka
daşlar da var. 

Eski arkadaşlarım hatırlarlar, eski senatör ve mil-
letvekîHeri, bu kürsüden çıkıp.... 

(MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara Milletvekili) — 
Sürüncemede bırakmıyoruz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — ..: Bu kürsüden 
çıkıp meydan okuyan arkadaşlarla ilgili başka dosya
lar da var. Onların dosyalarının sürüncemede kalma
sına Adalet (Partili değerli arkadaşlarını yardımcı ol
mamalıdırlar. 

MUSTAFA BAŞOĞLU .(Ankara Milletvekili) — 
Sürüncemede bırakmıyoruz ki, Anayasa ne diyorsa 
onu yapıyoruz, 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, sürüncemede bırakmıyoruz diye bir şey yok, 
ortada, bu komisyonlar toplanamamış. Geçen 4 yıl 
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toplanamamış, daha evvel toplanamamış, Başkanlık 
Divanımı seçmek için toplanamamış, iş böfiimü yap
mak için toplanamamış. Hâlâ «sürüncemede [bırakmı
yoruz».. ne yapıyoruz 16 üyeli 183 komisyon; eğer 
her komisyon» ayrı üye seçecek olsak 2&20 eder, oî-
mayacak bir şey. Bütün senatör ve milîetveîtillerhie 
paylaştırsak, her milletvekili ve senatöre kim bilir kaç 
tane soruşturma komisyonu raporu düşecek, işi dü
şecek...' 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — Biz-
bunlan savsaklamıyoruz ki. 

ORHAN BİRîGÎT (Devamla) — ... Yasamla işi 
yapmayacaksınız, başka denetleme işi yapmayacak
sınız, bütün bunlardan sonra da, «savsaklamıyoruz» 
diyeceksiniz. Yok böyle şey arkadaşlarım, yok böyle 
şey. (Gürültüler) 

Buradan bana laf yetiştirmeğe çalışan değerli 
Hım arkadaşım çok iyi (bilir, evvelki dönemde gelip 
teklif edilen komisyon var; sonuç alamamış. Geçen 
dönem kendisi bir teşrii kazaya uğramış, gelememiş, 
seyirci olmuş, sonuç alamamış; şimdi geliyor - Allah 
uzun ömür versin * Sonuç alacağını id'dia ediyor.. To
runu hâlâ sonuç alamayacağını görecek bunun. 

Değerli arkadaşlarım; bu işin uzmanlıkla ilgisi 
mereue? Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsü ve 
Sayın Adalet Partisi Sözücüsü, «<Bu komisyonlar uz
manlık işidir» dedi. Sayın Adalet Partisi Sözcüsü hu
kukçudur, her komisyon; görev ihmali, görevi kö
tüye kullanmak, Türk Ceza Kanunundaki belK eylemi 
niceleyecek. Ne yapacağız? Milliyetçi Hareket Parti
sinin Sayın Sözcüsü asker orijinli olduğu için bu ko
misyona giremeyecek mi?.. Bu işin uzmanlıkla ala
kası yok; bilirkişilikle alakası yok. 

Biz hangi bononun altında hangi yeğenin imzası 
var mı yok mu diye Güzel Sanatlar Akademisine ha
vale a)deeek değiliz ki; parlamenterler arasında bunu 
arayalım?.. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sayın arkadaşlar, rica ediyo
rum, lütfen. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Hangi kardeş 
çıktıysa, hangi yeğen varsa, hodri meydan, komis
yonları işletin. Komisyonları işletin; kimse, yakasın^ 
dan tutun, Yüce Divana sevk edin. İster bugünkü Ba
kan olsun, İster dünkü Başbakan olsun arkadaşlarım, 
bir an evvel işletin. Benim söylemek istediğim bu; 
ama bir partinin bir yan kolunu siz koruyacaksınız 
diye bir başka parti de sizin sanıklarınızı korumak 
üzere burada bahaneler icat etmeye giderse, bunun
la kendinizi kandırırsınız, milleti kandıramazsınız. 
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i Değerli arkadaşlarım; görüşlerimi bu şeklide arz 
ediyorum ve Başkanlık Divanının gecikmiş önerisinin 
bir an evivel uygulanmaya konmasını ben de r k a edi-
yorunu 

Sağolun. (CHP sıralarından alkışlar) 
IBAŞIKAıN — Sayın üyeler, şu anda Başkanlığımı

zla Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanjveküi Sayın 
I Kabadayı ve Adalet Partisi Grup Başkanvekili Ömer 

Ucuza! tarafırMan !bir önerge gönderilmlLştîr. 

I «Sayın Başkanlığa 
I Konunu.ı, Anayasa Komisyonundan mütalaa alın

masını, Yüce Kurulun «Anayasa karşısında güç duru
ma düşürülmemesini temün için arz ve teklif ederiz» 

I demişler. 
Binaenaleyh, bu durum karşısında önergenin le

hinde ve aleyhimde ikişer arkadaşa İçtüzük gereğince 
I söz veriyorum^ 

RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üyesi) 
— Aleyhinde Sayın Başkanj 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde Sayın Recai 
I Kocaman, buyurun efendine 

AKIN SİMAV i(tzırtir Mil'lötvekiîi) — Sayın Baş-
I kan, aleyhinde* 
I BAŞKAN — Sayın Kocaman, konuşma süreniz 

10 dakika efendim. 
RECAt KOCAMAN <C. Senatosu AriVin Üyesi) 

I Bitiyorum Sayın Başkanım. 

I Değerli arkadaşlarım, sanırım demin sunmaya ça-
I lıştığım görüşü dinleme fırsatım kaçırmış iki arka

daşımın önergesidir bu. Aaıaıyasa Komisyonu, herhangi 
I hur istemin, teklifin, önerinin Anayasaya aykırılık yö-
I nünlü araştırıp, Yüce Genel Kurula bu konuda görüş 
I bildirmekte görevlidir. Anayasanın 90 ncı maddesini 
I az önce sundum. Üzerinde tartışma yapılan komis-
I yon soruşturma komi'ısyonu değildir. Anayasanın 90 
I mcı maddesinde söz konusu edilen Meclis Soruşturma 
I Komîayojıudur. Bir nevi sorgu hakimli gibi, her tür 
I tahkikatı yapabilen, geniş yetkili ve sonunda Yüce 
I Divana şevkine gerek vardır, ya da yoktur, önlerisimi, 
I tavsiyesini yapabilen büyük yetkili komisyondur. Bu 
I defa, önün/de önerge birikimi söz konusu olan komis

yon, sadece Birleşik Toplantı İçtüzüğünü» 14 nrii 
maddesinde düzenlenmiş olan Soruşturma Hazırlık 

I komisyonudur. Anayasanın hiçbir yerinde Soruştur-
I ma Hazırlık Komisyonuyla ilgili ne bir işaret, ne bir 
I ibare, ne bir eğilim göremezsiniz. 
I Anayasaya aykırılık, Anayasada düzenlenmemiş 

olan bir kurumun, bir kuruluşun ne şekilde oluşacağı 
I konusunun Anayasaya uygun olup olmadığı yolunda 
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Anayasa Komisyonundan mütalaa istemenin garipli
ği ve çelişkisi ortadadır değerli arkadaşlarım. Anaya
sa Komisyonuna neyi havale edeceğiz?.. Anayasada 
düzenlenmemiş, söz konusu edilmemiş olan bir kurum 
karşımızda. 

Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi 
açık; bu, bir hazırlık komisyonudur; soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun kurulması söz konusudur. Bir 
komisyona bir tane de dosya verebilirsiniz, 121 tane 
de dosya verebilirsiniz. Soruşturma isteıni, önergedeki 
istem ciddi midir, değil midir, bunu aydınlatacak ve 
ciddi görürse Yüce Genel Kurul, soruşturma komis
yonunu kuracak. 

işte, o komisyonun kuruluşu, bünyesi, Anayasa
nın 90 ncı madde, 2 nci fıkrasında düzenlenmiştir, 
orada söz konusu olan bir kuruluştur; ama şu anda 
önümüzde bulunan aşama, Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu aşamasıdır ve Anayasa kuruluşu değildir; 
İçtüzüğün 14 ncü maddesinde söz konusu edilen ko
misyondur. 

Bu nedenle, Sayın Başkanımızın önümüze getir
dikleri öneri, Anayasa ile değil, Anayasanın bir mad
desinin işlemesini sağlamak için yapılan ön hazırlık
larla ilgili bir içtüzüksel kuruluştur. Anayasaya ters
lik veya uygunluk söz konusu olmayacağı için, Anaya
sa Komisyonuna havale edilip de, işin sürüncemede 
bırakılması, uzatılması ve o fazilet meydanı olan, 
«Soruşturma Komisyonu» denilen, «Meclis Soruştur
ması» denilen müessesenin önüne yeni yeni engeller 
koymayı araştırmanın ne yeridir, ne de zamanıdır. 

ça arkasına bakmadan kaçan kişileri kurtarmaya yö
nelik bir eylemin, bir savsaklamanın başlangıcıdır, 
hatta devamıdır. Artık, bunlarla, Üstü kapalı, hukukun 
birtakım kıyısına köşesine sığınarak uygulanmak iste
nen bu metotlarla kimseyi kandıramazsınız; kandıra-
madığınız gibi ve bu akılla giderseniz, bu düşünce 
içinde giderseniz, suçluları veya suçlu zanlılarını kur
tarma eylemine devam ederseniz, gelecek seçimlerde 
buraya gelseniz gelseniz ancak bir minibüs dolusu ge
lirsiniz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
AP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, gerçeklerden 
kaçmayınız. Gerçeklerden korkmakla hiçbir yere 
varamazsınız. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya Mületveyii) 
— Siz niye kaçtınız? 

AKIN SİMAV (Devamla) — Sayın Kelleci, laf 
atmakla hiçbir yere varamazsınız. 

Aklımızı ve mantığımızı toplayarak, Türk halkı
nın bu konudaki görüşlerini bilerek ve bu görüşlerle 
bir partiyi cezalandırdığını, giderek bu partiyi ufala
dığını fark ederek, eğer gerçekten partinizi kurtarmak 
istiyorsanız, bana bağırmayınız; bagınlması gereken 
kendi içinizdekine bağınnız, onu korumayınız, onu 
kollamayınız. (AP sıralarından gürültüler) Bırakın.. 
Anayasa Komisyonunun sorunu değildir bu, (AP sı
ralarından gürültüler) Anayasa Komisyonunun soru
nu değildir bu. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, sükûnetle dinle
yin rica ediyorum. 

AKIN SİMAV (Devamla) — Ve Sayın Buldanh, 
laf atmakla bir yere gelemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Simav, zatıâlinizin de, pole
miğe yol açmayacak şekilde konuşmanızı rica ediyo
rum. 

AKIN SİMAV (Devamla) — Köyceğiz'i hatırlayı
nız, ne hale geldiğinizi düşününüz. 

Saygılar sunarım size, Sayın Buldanh, Menteşeoğ-
hı ve Yüce Meclisin değerli üyeleri. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Simav. 
İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) — Sa

taşma var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergenin lehinde Sayın Ömer Ucu

za!, buyurun. 
Sayın Ucuza!, konuşma süreniz 10 dakikadır efen

dim. 
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu önergeyi üzüntüyle karşılıyorum. Kesenkes, 
Anayasaya aykınlık söz konusu değildir; açık olarak, 
değildir. Bu nedenle, Anayasa Komisyonuna şevkine 
gerek yoktur. 

Görüşüm bu kadardır. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocaman. 
önergenin aleyhinde Sayın Akın Simav, buyuru

nuz efendim. 
Sayın Simav, konuşma süreniz 10 dakikadır efen

dim. 
AKIN SİMAV (İzmir Milletvekili) — Sayın Baş

kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 
Biraz önce, Adalet Partisinin Sayın Grup Başkan-

vekili ile, Milliyetçi Hareeket Partisinin Sayın Grup 
Başkanvekilinin verdikleri önergenin altında yatan 
gerçeği anlamak için hukukçu olmaya gerek yoktur. 
Bu önergenin altında yatan gerçek, yıllardan beri Türk 
kamuoyunu meşgul eden, oyalayan ve kaçan, kaçtık-
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Birleşik Toplantı olarak biz, bir meseleyi hallet
mek üzereyiz. Yapacağımız iş ve alacağımız karar, bi
raz önce burada konuşan üyenin dediği gibi, sorgu hâ
kimliği görevidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi adı
na kurulacak komisyon, sorgu hâkimi sıfatıyla görev 
yapacak, bir hâkim gibi de tarafsız olacak. 

Daha henüz karar vermeden, gelip burada, komis
yonu teşekkül etmeyen, sadece iddiadan öteye gitme
yen meseleler hakkında bir hâkim gibi karar verip, 
mahkûm etmeye hakkımız yoktur. 

AKIN SİMAV (İzmir Milletvekili) — Raporlar 
var, raporlar. 

RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üyesi) 
— Kocaman bir kitap var. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sizin kafanızda 
yatan şeyi biz biliyoruz; ama o 9/59 sayılı Dosya Ko
misyonu görevini yapmış, şimdi huzurunuza gelecek 
o komisyonda görev yapan bir arkadaşınız sıfatıyla 
huzurunuzda o meselenin içerisine girmeyecek, huku
ka ve Anayasaya saygılı olarak burada bize düşen 
görevi yapmaya çalışacağız. 

Biraz önce huzurunuza geldim, Başkanlığın sunu
şu Anayasaya aykırıdır dedim, gerekçelerini ortaya 
koydum; Başkanlığın sunuşu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğüne aykırıdır dedim; ortaya koydum. 
Gelirsiniz buraya, o komisyon, bu komisyon.. Bu ko
misyonların yapacağı görev, vereceği karar, bir insanı 
Yüce Divana götürecek kadar büyük bir karardır. 

Benim sizden ricam, diyorum ki, Başkanlığa, getir
diğiniz sunuşu oylarsamz, bir hataya düşer Birleşik 
Toplantı. O halde, en yetkili organ, Meclisin Anayasa 
ve Adalet Komisyonudur. Gönderin, mütalaa ahn, gel
sin, meseleyi karara bağlayalım. 

Şimdi buraya gelip, «Meseleleri sürüncemede bı
rakıyorsunuz» diye bizi itham etmeye hakkınız yok 
ki. Bu Yüce Meclisin Birleşik Toplantı Başkanı sizin 
partinize mensup kişiydi; önüne kattığı 183 dosyayı 
yürütmekle o mükellefti. Yani, her şeyde olduğu gi
bi, kendi ithamlarınızla bizi güç duruma düşürmeye 
hakkınız yok. Seçin komisyonu; girelim, çalışalım, çı
karalım. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Çalı
şan kim? Sizin adamlarınız olmuyor. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Buraya gelip, 
«Benim de hakkımda soruşturma var. Lütfen bunu 
bitirin.» demek kâfi değil. Aldığınız görevi ciddiyetle 
takip edip, yürütmeye mecbursunuz. Sizi kanuna da
vet ediyorum, Anayasaya davet ediyorum. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından, «Bravo» sesle
r i , alkışlar) 

| RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üyesi) 
— Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasa Komis
yonu yoktur, nereye havale edeceksiniz? Niçin böyle 
yapıyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ana
yasa Komisyonu var mı? Bu önergeyi oylayamazsınız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Sayın Kabadayı, süreniz 10 dakikadır, buyurun 

efendim. 
İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) — Sa-

I yın Başkan, Birleşik oturumun muhtereem üyeleri; 

I Biraz evvel huzurlarınızda Grupum adına yapmış 
olduğum konuşmada küçük hesaplara inmedim, özel 
dosyalara inmedim. Kişilerin vebali var veya yok, on
lara matuf bir zırh kurmak, kale kurmak, korumak 
gayesine matuf olan o konuşmayı Grupum adına yap-

I madun. 
Fertler fanidir, gidecektir. Gittikten sonra baki ka

lacak, bu kubbede hoş bir seda, hayırlı yolda hizmet, 
hak üzere icraatıdır. Grupum adına yapmış olduğum 

I konuşma, tamamiyle bu hedefe matuftur. Ne yapayım 
ki, bazı işkiller, bazı şüpheleciler, işkillerini aşikâr kı
lınca, bu konuşmayı yapmak mecburiyetinde kaldım. 

Biz, kimseyi korumaya matuf bir konuşma yap
mış değiliz. Evvelâ, kişileri vicdanları korur, debiler 

I korur, hadisat ve kanunlar korur. 
I Bir kişi suçlu ise, burada alacağımız karar, o suç

luyu katiyetle kurtarmaz. Biz, Milliyetçi Hareket 
Partisi Grupu olarak, nefsimize hâkim, vicdanımıza 

I esir olarak Yüce Meclisin alacağı kararda haklılık ve 
I Anayasa ölçülerinin korunması esasına matuf bir uya

rı demeyeceğim, naçizane kanaatlerimizin izharını 
J yapmış olduk ve diyoruz ki, bir dosya, mahiyeti itiba

rıyla, ihtisası gerektirir, titrî gerektirir. Binaenaleyh, 
I o dosyanın incelenmesini, neticeye bağlanmasını, o iş-
I ten anlayan komisyon ele almalı, o kovuşturmalıdır. 

I Onun dışında, bir komisyona, mevcut dosya dı-
I şında, o komisyonun jhtisasıyla ilgili olmayan hizmet-
I leri yüklerseniz, ola ki, adli hataya düşer, gelecekte 
I tashihi mümkün olmayan veballer yükler omuzları-
I niza. Böyle bir vebale düşmemek için, gelin, usulü, 
I teamülü bozmayalım; geçmişte olmuş, o günün tüzü-
I ğü buna cevaz veriyormuş, bugün veeriîmediği kanaa-
I tindeyiz. 
I Hukuk, akıl ve mantık demektir. Bir dosyaya has 

komisyon kurulur, kararını verir, bitirir, yeni dosyayı 
I eline alır. Siz böyle yaparsanız, toptancılık yapmış 
I obursunuz. Yapman ioptancılıkda, dosyanın derinliğine 
I inmek, nüanslarına inmek, ciddiyetle karar vermek gi-
I bi bir imkânı kaçırmış olursunuz diye duyurmak is» 
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tiyorum. Ama, «Efendim, biz yapacağız.» Yaparız 
da olur; ben ona karışmam. Bizim hukuk anlayışımız 
odur ki, yaparsanız olmayacaktır. 

İstediğimiz de fazla bir şey değil. Gelin, diyoruz, 
bunu Anayasa Komisyonuna havale edin, ihtisas sa
hibi komisyondur. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Hangi 
Anayasa Komisyonuna? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Vur, fakat din
le arkadaşım. 

RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üyesi) 
— Hangi Meclisin Anayasa Komisyonuna beyefendi?. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Havale edi
niz, fetva versin; huzurlukla karar vermiş olursunuz. 

«Buradaki vebali Anayasa Komisyonu almış» di
yorsunuz. 

İSMET ATALAY (Kars Milletvekili) — O çok 
uzar Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Şimdi öğren
miş bulunuyorum. Yok sunta mevzuu varmış, orma 
mevzuu varmış, kredi mevzuu varmış.. Kisve düştü, 
zarf çıktı, hedef aşikâr oldu. Siz bunun altında başka 
feir kasıt arıyorsunuz; sapın altında buzağı arıyorsu
nuz Halk Partililer; açık söylüyorum, açık söylüyorum. 

Dedikleriniz doğru ise, sakın ha komisyon kurul
masın, yapmayın etmeyin demiyorum. Şüphe dağları 
devirir, orduları yıkar; böyle bir şüphe varsa, zail ol
malı. Onun yolu da, öncelik, priorite tanırsınız. 

ALTAN TUNA (Çanakkale Milletvekili) — He-
sap vermekten kaçanlara yardım etmeyin. Uyuttuğu
nuz yeter. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ehemmi mü
himine tercih edersiniz, priorite tayin edersiniz; ön
celik kesbeden dosyaları birinci planda komisyonlara 
'bağlarsınız, havale edersiniz. Bunun çıkış yolu bu. 
Habbeyi kubbe yapmaya, edik güdük aramaya, ar
mudun sapı vardı, üzümün çöpü vardı gibi manalarla 
işi savsaklamada! ben bir mana görmüyorum. (CHP 
şualarından gürültüler) 

Bu, sizin bileceğiniz iştir, ben kanaatimi söylüyo
rum. Doğrudur; kastetdiğiniz hadise mevcut olabilir, 
onun hal yolu burada bağırmak çıkışmak fikriyatı bal
talamak yolu değildir. Varsa, o dosyaya has komisyo
nu kurarsınız, öncelik verirsiniz, neticeye kavuşturur
sunuz; meselle bu. Hükümetsiniz, deliller elinizde, 
dosya elinizde; ekseriyetsiniz, komisyonu kurarsınız, 
öncelikle, kastetdiğiniz zat kimse, onu sevk edersiniz; 
mesele bu. 
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Bizim konuşmamızla, kastımızla, sizin dediğinizin: 
hiçbir alakası.yok ki; nöbetçi dikmedik ki, geçenle
siniz demedik ki, giremezsiniz demedik ki, bu dosya
ya has komisyon kuramazsınız demedik ki. Bu dosya
ya has komisyon kurun, öncelik verin, neticelendirin; 
istediğimiz bu. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay Milletvekili) — Sayın 
Kabadayı, adalette sürat lazım. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Süratlendirir
siniz, süratlendirirsiniz. 

Benim diyeceğim bu. İstical göstermeyin, keskin ol
mayın; keskin sirkenin küpüne zararı olur, zararı ken
dinize olur. Zanh kaim, hükümlü olmayın. Sizleri pe
şin hükümlü gördüm, özür dilerim. 

Saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 

RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üyesi) 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet MecIisJne ni-
yâbeten görev yapan bir Anayasa Komisyonu yoktur. 
Oylayamazsınız bu önergeyi. 

BAŞKAN — Şimdi sayın üyeler, bir hususu kısa
ca açıklamakta zaruret görüyorum. 

Sayın Recai Kocaman, birinci konuşmasında bir 
hususa temas etmişlerdi; Geçen toplantı yılında gün
demde bulunan Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin İçtüzük teklifin
den behsedildi. Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 28 nci 
maddesi diyor ki: «Bu İçtüzükte sarahat bulunmayan 
hallerde Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygula
nır.» 

Binaenaleyh, buna istinaden, Millet Meclisi İçtü
züğünün 157 nci ve 78 nci maddesi gereği hükümsüz 
sayılmıştır; yani, diğer bir tabirle, kadük olmuştur. 
O itibarla, teklifin yenilenmesi gerekmektedir. Bunu 
tavzihte fayda gördüm. 

RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin üyesi) 
— Büyük Millet Meclisinde kadük müessesesi çalış
maz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdi efendim bir diğer konu var
dır. (AP sıralarından «Oylayacaksın» sesleri) 

Bir dakika efendim, hangisini oylayacağız. Bu oy
lanacak bir konu değil, bir tavzih efendim. 

Şu anda bir önerge geldi efendim. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı 
Başkanlığına 

Sayın Ucuza! ve Sayın Kahadayı'nın önergesinde 
bahsi geçen Komisyon, Millet Meclisi Anayasa Ko
misyonudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa 
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Komisyonu bulunmadığından, Türkiye Büyük Millet j 
Meclisi Ortak Kuruluna ait bir kararın Cumhuryet 
Senatosu değil de, Millet Meclisi Anayasa Komisyo
nuna havalesine oylanamayacağını arz ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Orhan Birgit 

Şimdi, sayın arkadaşlar, biraz evvel arz ettiğim 
bu önerge üzerinde sayın arkadaşlarımız leh ve aleyh
te olmak üzere beyanda bulunmuşlardır. Aynı zaman
da, bu önerge de, biraz evvelki önergenin aleyhinde 
bir beyandır. Binaenaleyh, bunu, zapta geçmesi bakı
mından okudum. Bu hususu arz ederim efendim. 

ORHAN BÎRGİT (İstanbul Milletvekili) — Saym 
Başkan, izin verin... 

BAŞKAN — Hayır efendim, bu konuda müza
kere açamayacağını efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Mü
saadenizle yerimden beyan edeceğim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, bir dakika 
Sayın Birgit... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, asıl bunu oylamanız Anayasaya aykırı olur. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Mü
saade edin efendim. Sadece milletvekillerinden kuru- J 
Ju bir komisyonun; senatör ve milletvekillerinin iştirak 
ettiği bir Genel Kurula ait bir kararı hükme bağla
ması, Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesine tasal
luttur ve senatörlerin bu konuda fikrinin alınmaması 
Anayasaya aykm bir işlemdir. 

Bunu yerimden zapta geçirtmek için söylüyorum, 
ama Sayın Başkan Anayasaya aykm bir önergeyi oy
lamakta kararlıysa, bugünkü tarih ve şu saat içerisin
de zapta bu geçsin, Sayın Başkan ondan sonra kendi 
eylemini vicdanının önüne koysun. (AP sıralarından 
gürültüler) I 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarımız, Yüce Kurulu
muzu... (CHP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika, rica ederim karşılıklı konuşmaym, Sa
yın Ezgü, Sayın Birgit, rica ediyorum efendim, rica 
ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Birgit'in yerinden yap
tığı konuşmada bir hususu açıklamak zorundayım. 
«Yüce Kurulumuzu teşkil eden sayın senatörler fi
kirlerini bildirmemişlerdir» dediler. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Öyle 
demedim. 

BAŞKAN — Halbuki... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Söz
lerimi tahrif etmeyin. 

BAŞKAN — Rica ederim, tahrif yok. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Yan

lış anladınız o halde? 
«Yüce Kurulda bulunan senatörler bahsedilen 

önergedeki Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda üye değildir. Oyları yoktur orada» de
dim. «Onun için oylayıp oraya havale edemezsiniz» 
dedim. 

Benim sözlerimi değiştirmeyin, zapta bu şekilde 
geçsin. 

BAŞKAN — Tamam efendim, ben diğer şekliyle 
anlamıştım. (AP sıralarından gürültüler) 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Sayın Başkan, izin verir misiniz, bir hususu işaret 
edeceğim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, rica ediyorum. 
Bir dakika efendim. (CHP sıralarından gürültüler) 
Bir dakika efendim. 

Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 1 nci maddesi, 1 nci fıkrası; 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlık Divanı, Millet Meclisi Başkanlık Divanıdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanı; Anayasada birleşik toplantının öngörüldüğü 
hallerde, Cumhuriyet Senatosu Başkanına danıştıktan 
sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisini Birleşik ola
rak toplar» der. 

Şimdi, bunun 28 nci maddesi vardır efendim. Müş
terek İçtüzüğün 28 ve 29 ncu maddesi vardır... 

RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üyesi) 
— Saym Başkan, 2 nci maddeyi okuyun. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 28 nci madde 
diyor ki : «İçtüzükte sarahat bulunmayan haller : 
Bu İçtüzükte sarahat bulunmayan hallerde Millet 
Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır.» 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu Yüce Heyetini
ze arz etmek zaruretindeyim. Sayın Başkanlığın bu 
sunuşunda Yüce Heyette bir tereddüt hâsd olmuştur^ 
O itibarla bu tereddüdün izalesinin halli, yine de Yü
ce Heyetin oylarıyla tekevvün edecektir. Binaenaleyh 
Yüce Heyetinizin bir hususu Anayasa Komisyonuna 
sorma konusunda yetkisi mevcuttur. Değerli arkadaş
larım, o itibarla... 

RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üyesi) 
— Sayın Başkan, lütfen oylatmayın, 2 nci maddeyi 
okuyun. 
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BAŞKAN — «Bu konunun Anayasa Komisyo
nunda mütalaa alınmasını; Yüce Kurulun Anayasa 
karşısında güç duruma düşürülmemesini teminen arz 
ve teklif ederim» önergesini oylarınıza takdim ediyo
rum. Kabul edenler... 

AKIN SlMAV (İzmir Milletvekili) — Nasıl olu
yor arkadaşım? Sen burada savaş çıkaracaksın. Oy-
latamazsm. Hangi Komisyon efendim? 

BAŞKAN — Millet Meclisi Anayasa Komisyonu 
efendim. 

RECAİ KOCAMAN (C. Senatosu Artvin Üyesi) 
— Millet Meclisine niyabeten çalışır. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın üyeler, şimdi Başkanlığın önerisini tekrar 
okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım. Yalnız öneri 
kısmım okuyoruz efendim : 

Başkanlığın Genel Kurula Önerisi 
Gündemin «Seçimler» kısmının 116 ncı, 117 nci 

ve 118 nci sırada yer alan 9/21, 9/38, 9/59 esas numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının raporları 
tekemmül etmiş bulunduğundan, bu üç rapordan her 
biri için ayrı komisyon kurulması kaydıyla, diğer 180 
adet Meclis Soruşturması önergesi için dört adet So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun kurulması ve dos
yaların tek numaralı olanlarının 1 ve 2 numaralı So
ruşturma Hazırlık Komisyonlarına, çift numaralı 
olanların da 3 ve 4 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonlarına havale edilmesi. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, simli şu anda bir öner
ge aldık. 

«Sayın Başkanlığa...» (CHP sıralarından gürültü
ler) 

Efendim, önerge vermek hakkı bütün sayın üye
lerin hakkıdır, ne diyelim. («Geri aldık» sesleri) Öner
ge geri alınmıştır efendim. 

(AP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalkarak 
yoklama talebinde bulundular. CHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika. 
Şimdi efendim, okunan önergeyi oylarınıza su

nuyorum. 
İLYAS KILÎÇ (Samsun Milletvekili) — Oylarını

za sunuyorum diyorsunuz, sonra değiştiriyorsunuz. 
BAŞKAN — Oylamaya geçmedik ki efendim. 

(CHP sıralarından gürültüler) 
Önerge var dedim. (CHP sıralanndar gürültüler) 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum dedim, o arada 

arkadaşlar kalktı. 

1 İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun Milletvekili) — 
Önergeyi okuttunuz, «Oylama yapmak için oylarınıza 
sunuyorum» dediniz. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi kalktılar arkadaşlar... Arka
daşlar kalktı. (CHP sıralarından «Ne zaman kaltı-
Iar?» sesleri) 

Arkadaşlar şimdi kalktılar. «Çoğunluk yoktur» 
demek suretiyle arkadaşla ı ayağa kalktı. O itibarla, 
yoklama yapacağım efendim. (CHP sıralarından gü
rültüler) Rica ederim efendim. 

Yoklama isteyen sayın üyelerin isimlerini okuyo
rum : Sayın İlhan Ersoy, Sayın Ezgü, Sayın Mustafa 
Kemal Aykurt, Sayın Barutçu, Sayın Adem Ali Sa-
rıoğlu, Sayın Karaaîlı, Sayın Ahmet Sayın, Sayın Ha
san Ekinci, Sayın Tevfik Koraltan, Sayın Kemal Cev
her, Sayın Mehmet Emin Tanrıverdi, Sayın Turgut 
Nizamoğlu. 

Değerli arkadaşlarım, yoklama yapıyoruz. Sa
yın senatörlerden başlıyoruz efendim. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun Milletvekili) — 
Sayın Başkan, niye emrivaki yapıyorsunuz? 

BAŞKAN — Emrivaki yok Sayın Kıhçoğlu. 
10 arkadaşımızın ayağa kalkma hakkı yok mu? 

(CHP sıralarından gürültüler) 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun Milletvekili) — 
Emrivaki yapıyorsunuz. 

Oylamaya geçtikten sonra kalktılar. 
BAŞKAN — Oylamaya geçilmediği anda kalk

tılar. 
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun Milletvekili) — 

Oylamaya geçtiniz. 
BAŞKAN — Hayır efendim; tam oylama esna

sında. 
İ ETEM KILIÇOĞLU (Samsun Milletvekili) — 

Öneriyi niye okuttunuz? 

BAŞKAN — «Önergeyi okuttuktan sonra oyla
maya geçeceğiz» dedim. 

SAFFET URAL (Bursa Milletvekili) — «Oylama
ya geçiyorum» dediniz, ondan sonra kalktılar. 

BAŞKAN — Efendim, ben aynen şunu dedim, 
«Öneriyi okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım» de
dim ve binaenaleyh, «önergeyi oylarınıza sunuyorum» 
dediğim anda, arkadaşlar ayağa kalkmışlardır. (CHP 
sıralarından gürültüler) Rica ederim. Sayın Çoban, 
okuyun efendim. 

SAFFET URAL (Bursa Milletvekili) — Dediniz 
Sayın Başkan, utanacaksınız, 
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BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. Yaptığım iş
lemde en ufak bir usulsüzlük yoktur, vicdanen müs
terihim. Rica ediyorum efendim, rica ediyorum. 

Arkadaşlarım, benim burada bulunan veya bu
lunmayan arkadaşlarımın burada olmasında veya 
olmamasında kişi olarak, Başkanlık olarak herhangi 
bir yaratımız yoktur. Lütfen rica ediyorum... 

SAFFET URAL (Bursa Milletvekili) — Sayın 
Başkan, bu hareketinizden dolayı sizi tel'in ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika, lütfen burada bulunan 
arkadaşlar ellerini kaldırmak suretiyle «burada» de
sinler; rica ediyorum. 

(C. Senatosu Konya Üyesi Mukbil Abay'dan iti
baren yoklamaya başlandı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekillerini okuyoruz. 
{CHP sıralarından «Zili çalın» sesleri.) 

Sayın arkadaşlarım; bir hususu da geçen gün Sa
yın Başkanımız ifade etmişlerdir. Burada değişik bir 
zül tertibatı vardı. O zil tertibatından arkadaşlarımı
zın büyük bir kısmı şikayetçi olduğu için, daha ufak 
ve daha kısa aralıklarla çalan bir zil tertibatı ku
lislere konulmuştur. O itibarla eski zili duyamadığı
mız için bazı arkadaşlarımızca «zil çalmadı» denili

yor. Aslında orada hem «Toplantı» yazısı vardır ve 
hem de kısa aralıklarla ben burada düğmelere basıyo
rum; burada küçük düğmeler var, basıyoruz devamlı. 
O itibarla, anlaşılan, diğer zile ihtiyacımız olacak. 

Buyurun efendim. 
(Yoklamaya devam edildi.) 
ALTAN ÖYMEN (Ankara Milletvekili) — Sayın 

Başkan, kâğıt gönderenlerin isimlerini dikkate alıyor 
musunuz efendim? 

BAŞKAN r— Alıyoruz. 
Efendim, gelmeyen arkadaşlarımızı tekrar okuya

rak yoklama yapacağız* 
t ETEM KILIÇOĞLU (Samsun Milletvekili) — 

Yavaş okuyun da saat 7'yi bulsun. 
(Yoklamada bulunmayanların isimleri tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Salonda bulunup da ismini lütfet

meyen başka sayın üye var mı efendim?... Yok. 
Teşekkür ederim efendim, yoklama işlemi bitmiş

tir. 
Sayın üyeler, yapılan yoklamada Birleşik Toplan

tıda çoğunluğumuz olmadığı anlaşılmıştır; Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.22 

»-«<« 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
1 NCt BİRLEŞİM 

29 . 3 . 1978 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1. — BAŞKANLIK DÎVANININ SUNUŞLARI J 
1. — içel eski Milletvekili Hikmet Baloğlu ve | 

Cusmhorîyet Senatosu içel eski Üyesi Lûtfi Bilgen' | 
in, narenciye ihracatında görevini kötüye kullandığı | 
w İmi eylemnıin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 il 
neı maddelerine uyduğu iddiasıyla Ticaret eski Ba- | 
kamı Haffl Başol iıakkında Anayasanın 90 ncı, a 
TBMM BMeşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad- || 
«ieieri uyaranca, fciir Meclis Soruşturması açılmasına jl 

i l 

i l işkin öoıerçşem. (9/154) j 
2. — Hatay eski Milletvekili Mehmet Sönmez ve j 

10 arkadaşının, kira ve konut sorunun çözümlen- !j 
meşinde görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem- 1 
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine I 
uyduğu iddiasıyla îmar ve İskân eski Bakanı Nuret- I 
tin Ok ve Köy işleri eski Bakanı Vefa Poyraz hak- ;| 
larmda Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan- I 
tısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Mec- I 
lîs Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/155) I 

3. — Trabzon Milletvekili Âdil Ali Cinel'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesinde öğrenci nakil ve inti- I 
haklarında yasalara aykırı davranarak görevlerini 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza | 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski | 
Başbakan Süleyman Demirel ve Milli Eğitim eski Ba- I 
kanı Ali Naili Erdem haklarında Anayasanın 90 ncı. I 
TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad- I 
deleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına I 
ilişkin önergesi. (9/156) | 

4. — Amasya eski Milletvekili Hasan Bütüner'in I 
köy, kent konusunda gerçek dışı beyanlar vererek I 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza I 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla I 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasa- I 
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün I 
12 nci maddeleri uyarınca, bir Melis Soruşturması I 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/157) I 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamd I 
özer'in, Devletin varlığına ve temel düzenine yöne I 
lilc okyları önlemediği ve bu eyleminin Türk Ceza I 

Kanununun 141 nci maddesine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/158) 

6. — Afyonkarahisar eski Milletvekili Süleyman 
Mutlu ile Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, anar
şik olayların önlenmesini engelleyerek görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet eski 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Mec
lis Soruşturması açılmasına 'ilişkin önergesi. (9/159) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'ın, 
ayçiçeği üreticisinin zararına hareket ederek görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıy
la Ticaret eski Bakanı Halil Başol hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/160) 

8. — Yozgat eski Milletvekili îlhami Çetin'in, En-
lasyonist ekonomik politikaları ile dar gelirli yurt
taşların zararma hareket ederek görevlerini kötüye 
'çullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu-
•utn 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Baş
bakan Süleyman Demirel, Maliye eski Bakanı Yıl
maz Ergenekon ve Ticaret eski Bakanı Halil Başol 
laklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top-
'antısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/161) 

9. — Hakkâri eski Milletvekili Mikail İlçin'in Hak-
câri ilinde halkın sağlık sorunları ile ilgilenmeyerek 
•jörevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id-
üasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel ve Sağlık 
/e Sosyal Yardım eski Bakanı Kemal Demir hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 



İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/162) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nın, belediyelere yapılan yardımlarda 
partizanca davranarak görevini kötüye kullandığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla İmar ve İskân eski Bakanı 
Nurettin Ok hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/163) 

11. — Adana eski Milletvekili Emin Bilen Tü-
mer'in, haklarında yolsuzluk iddiaları bulunan Çu-
kobirlik yöneticilerine işten el çektirmeyerek görevi
ni kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Tica
ret eski Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/164) 

12. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Karakoç' 
un, siyasi amaçlarla görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla M'illi Eğitim eski "Bakanı Ali 
Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/165) 

13. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Köy 
İşleri eski Bakam Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/166) 

14. — Tokat Milletvekili Ali Kurt'un, köye götü
rülen hizmetlerde partizanlık yaparak görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Köy İşleri eski 
Bakanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/167) 

15. — Denizli eski Milletvekili Hüseyin Erçelik' 
in, iplik fiyatlarının aşırı artmasını önlemeyerek kü
çük sanayicin'in zararına hareket ettikleri ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel 
ve Sanayi ve Teknoloji eski Bakam Abdülkerim 

Doğru haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/168) 

16. — Aydın eski Milletvekili İsa Ayhan'ın, pa
muk ihracatında üreticinin zararına hareket ederek 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Ticaret eski Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 
90 net, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/169) 

17. — Aydın eski Milletvekili M. Şükrü Koç ve 
9 arkadaşının, ilkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı Genel Kurul kararlarım onaylamayarak 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddisıyla 
Milli Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/170) 

18. — Gaziantep eski Milletvekili Mustafa Gü
neş'in, gerçek dışı vergi beyanında bulunan bir yü
kümlünün durumunu inceletmeyerek görevini kötü
ye kullandığı ve bu bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla, Maliye 
eski Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/171) 

19. — Danıştay karârını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İçişleri 
eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 
13 ncü maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/172) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'dn, Malatya tütün piyasasının açılmasını ge
ciktirerek görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesine uyduğu 
iddiasıyla Gümrük ve Tekel eski Bakanı Orhan 
Öztrak hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/173) 

21. — İçer eski Milletvekili Oral Mavioğlu'nun 
beyanlarıyla halkın Devlete olan güvenini sarstıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
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maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley- I 
man Demirel, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Ab- I 
dülkerim Doğru, İçişleri eski Bakam Oğuzhan Asil- I 
türk ve Çalışma eski Bakanı Şevket Kazan hakların- I 
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı I 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis I 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/174) I 

22. — Çankırı eski Milletvekili Mehmet Ah Ar- I 
san'ın, işçi şirketlerini gereği gibi denetlemeyerek gö- I 
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza I 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ti- I 
caret eski Balkanı Halli Başol hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca, bür Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/175) I 

23. — Diyarbakır eski Milletvekili Hasan Değer'in, I 
köye götürülen hizmetlerde partizanlık yaparak gö- I 
revlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin I 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id- I 
diasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel ve Köy İş- I 
leri eskıi Bakanı Vefa Poyraz haklarında Anayasanın I 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılma* 
sına ilişkin önergesi. (9/176) I 

24. — Malatya eski Miletveküi Celâl Ünver'in, 
Hekimhan olaylarında görevlerini kötüye kullandıkla- I 
rı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı I 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley- I 
man Demire!, Devlet eski Bakam ve Başbakan Yar
dımcısı Alparslan Türkeş, İçişleri eski Bakanı Oğuz
han Asiltürk ve Adalet eski Bakam İsmail Müftüoğ-
lu haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir I 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/177) 

25. — Aydın eski Milletvekili M. Şükrü Koç ve 
9 arkadaşının, mili gelirin dağılımında denge sağla- I 
yacak tasan ve tekliflerin yasalaşmasını önleyerek gö- I 
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ma
liye eski Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/178) 

26. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini I 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma 
eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasanın 

90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Mediis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/179) 

27. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, yap
tığı partizan tayinlerle görevini kötüye kullandığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı Ali 
Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Öner
gesi, (9/180) 

28. — Danıştay kararını uygulamayarak görevimi 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakam Ali Naili Erdem hakkjıda Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/181) 

29. — Danıştay kararım uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İçişleri 
eski Bakanı Oğuzhan Asitürk hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturma
sı açılmasına ilişkin. Başbakanlık tezkeresi. (9/182) 

30. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İmar ve 
İskân eSki Bakanı Nurettin Ok hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/183) 

31. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakam Ali Naili Erdem 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi. (9/184) 

32. — Danıştay kararım uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim esıki Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/185) 



33. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye 'kullandığı ve bu eylemindin Türk Ceza Kanu
nunun 24Ö ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve ,13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/186) 

34. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, 
(9/187) 

35. — Danıştay kararım uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Maliye 
eski Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/188) 

36. — Danıştay kararını uygulamayarak görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Çalışma eski bakanları Ahmet Tevfik Paksu ve Şev
ket Kazan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik'Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi. (9/189) 

37. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma 
eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/190) 

38. — Danıştay kararını uygulamayarak görevlini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma 
eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/191) 

39. — Danıştay kararını uygulamayarak göreviinii 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma 
eski Bakanı Şevket Kazan hakkında Anayasanın 
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90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
v© 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (9/192) 

40. — Danışitay kararım uygulamayarak görevlini 
kötüye kullandığı ve bu •eyleminin Türk Ceza Kanu-

; nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim eski Bakam Ali Naili Erdem hakkında Ana-

î yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(9/193) 

41. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'm, Hü
kümetin kuruluşunda görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman 
Demirel ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı 
Karman İnan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/194) 

42. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdernir'in. teş
vik belgelerinin verilişinde görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Sü
leyman Demirel, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Ab-
dülkerim Doğru ve Ticaret eski Bakanı Halil Başol 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/195) 

43. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
ete taban fiyatı vermeyerek üretici ve tüketicinin za
rarına hareket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla es
ki Başbakan Süleyman Demirel ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık eski Baikanı Fehim Adak haklarında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/196) 

44. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, Nu
saybin'de meydana gelen olaylarda görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İçişleri es
ki Bakanları Oğuzhan Asiltürk ve Korkut Özal hak-
lannda Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/197) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Karakoç 
ve 5 arkadaşının, siyasi amaçlarla görevlerini kötüye 



kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Süleyman Demirel, MMi Eğitim eski Balkanı Na-
hit Menteşe ve Gümrük ye Tekel eski Bakanı Gün 
Sazak haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis; Soruşturması açılmasına ilişjkdn önergesi. 
(9/198) 

46. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, orman 
tahribini önlemeyerek görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman 
Demirel ve Orman eski Bakanı Sabahattin Savcı hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/199) 

47. — Çorum Milletvekili Şükrü Bütün'ün, taban 
fiyatlarının tespitinde üreticinin zararına hareket ettik
leri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 141 nci 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman 
Demirel ve Bakanlar Kurulu eski üyeleri haklarında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uya-rınea bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/200) 

48. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
pancar üreticisinin zararına hareket ederek görevleri
ni kötüye kulanlıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla es
ki Başbakan Süleyman ve Sanayi ve Teknoloji eski 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk halklarında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/201) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Anayasal Devlet düzenini bozduğu ve hu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240, 311 ve 312 nci 
maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley
man. Demirel hakkında Anayasanın 90. ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/202) 

50. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
ilinde yatırımları engelleyerek görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Süleyman Demireî, İmar ve İskân eski Bakanı 
Reeai Kutan ve Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad

deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/203) 

51. — Kars Milletvekili İsmet Atalay'ın, et ve 
süt taban fiyatlarının tespitinde üretici zararına ha
reket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Süleyman Demirel, Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
eski Bakanı Fehim Adak ve Ticaret eski Bakam Agâh 
Oktay Güner haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önea> 
gesi. (9/204) 

52. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, halk' 
sağlığı konusunda gerekli önlemleri almayarak göre
vini .ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Süleyman Demirel 
bakında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/205) 

53. — Sivas Milletvekilli Azimet Köylüoğlu'nun, 
Danıştay kararlarını uygulamayarak görevlerini kötü
ye kullandıkları ve bu eylemlerinıin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Baş
bakan Süleyman Demirel, Milli Eğitim eski Bakanı 
Ali Naili Erdem, Ulaştırma eski Bakanı Nahit Men
teşe, Köy İsteri eski Bakanı Vefa Poyraz, Orman es
ki Bakanı Turhan Kapanlı, Sosyal Güvenlik eski Ba
kanı A. Mahir Ablum, İçişleri eski Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk, Maliye eski Bakanı Yııİmaz Ergenekon, Sa
nayi ve Teknoloji eski Bakam Abdülkerim Doğru, 
İmar ve İskân eski Bakanı Nurettin Ok ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar eski Bakam Selâhattin Kılıç hakla- ' 
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi, (9/206) 

54. — Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, 
""köye götürülen hizmetlerde partizanlık yaptıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman De
mire!! ve Köy İşleri eski Bakanı Turgut Yücel hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 ned maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/207) 

55. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, kâğıt fiyatlarına yapılan zamların uygu
lanmasında Devlete zarar verdikleri ve bu eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 193, 229 ve 230 ncu mad-



delerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Teknoloji eski 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Ticaret eski Bakanı Agâh 
Oktay Güner ve Maliye eski Bakanı Cihat Biigehan 
haklarında,Anayasanın 90 ncı, TBMM Birfeşıik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/208) 

56. _ Urfa Milletvekilleri Celâl Paydaş ve Sabri 
Kılıç'm, partizanlık yaparak Toprak ve Tarım Refor
mu uygulamasını amacından saptırdıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel 
ve Devlet eski Bakam ve Başbakan Yardımcısı Al
parslan Türkeş haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner-» 
gesi. (9/209) 

57. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 13 
arkadaşının, Danıştay kararına uymayarak Eği
tim enstitülerine sınavla öğrenci aldığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddele
rine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı Na-
hit Menteşe hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
si. (9/210) 

58. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol ve 
5 arkadaşının, işçilerin sosyal ve ekonomik haklarını 
kısıtlayıcı tedbirleri önlemeyerek görevini ihmal ve 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anıayasa-

• nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/211) 

59. — Balıkesir Milletvekili Sadullaıh Usumi'nin, 
bütan gazı ile taşıt araçlarına gereksiz zam yaparak 
tüketiciye zarar verdikleri ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla Ticaret eski Bakanı Agâh Oktay Güner ve* Sa
nayi ve Teknoloji eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/212) 

60. — Balıkesir Milletvekili Nuri Bozyel'in, bit
kisel yağ politikaları ile üretici ve tüketicinin zara
rına hareket ettikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla es

ki Başbakan Süleyman Demirel ve Ticaret eski Ba
kanı Agâh Oktay Güner haklarında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/213) 

61. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve Ço
rum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, memurları kanun
suz olarak görevden aldığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına lişkin önergesi. (9/214) 

62. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı 
Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/215) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, milli kültürü yaralayıcı beyan ve dav
ranışlarda bulunduğu ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 142/3, 240 ve 426 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyla, Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/216) 

64. — Konya 'Milletvekili ihsan Kabadayı ve iki 
arkaldaşının, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumunda kanunsuz tasarruflarda bulundukları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 252 nci maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel 
Çakmur ve içişleri Bakam irfan Özaydınlı hakların
da, Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/217) 

65. — Aydın Miiüetveklili Nahit Menteşe ve 12 
arkadaşının, kooperatif yöneticilerinin tayininde par
tizanca davrandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 64, 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülüler haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruştruması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/218) 



2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

1. — Balıkesir Milletvekili ve (Cumhuriyet 
Senatosu Balıkesir eski Üyesi) Cemalettin în-
kaya ve Bursa. Milletvekili Cemal Külahh'nın, 
takip ettiği yanlış enerji politikası yüzünden 
Devleti büyük zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Baikanı 
thsan Topaloğlu hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/30) 

2. — İçel eski Milletvekili İbrahim Göktepe ve 12 ar
kadaşının, TKİ Genel Müdürlüğüne ait resmi 
otonun plakasını değiştirerek Özel işlerinde (kullan
dığı ve bu eyleminin Taşıt Kanununun 14 ve 16 ncı, 
Türk Ceza Kanununun 240 ila 350 nci maddeleri
ne uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar eski 
Bakanı Cahit Kayra hakkında, Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/37) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ruhi 
Tunakan ve 15 arkadaşının, pamuk taban fiya
tıyla ilgili kararnameleri yanlış uygulamaları nede
niyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyla Köyişleri ve Kooperatif
ler eski Bakanı Mustafa Ok ve Maliye eski Ba
kanı Deniz Baykal haklarında, Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/39) 

4. — Niğde eski Milletvekili Haydar Özalp ve 9 ar
kadaşının, Çay Kurumu (ÇAY - KUR) bünyesinde 
yaptığı keyfi ve partizan tasarruflarla görevini kötü
ye kullandığı, çay kampanyası sırasında çıkarılan 
kararnamelerle üreticiye ve milli ekonomimize zarar 
verdiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel 
eski Balkanı Mahmut Türkmenoğlu hakkında, Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş

turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üze
re kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/40) 

5. — Diyarbakır eski Milletvekili Hasan Değer ve 12 
arkadaşının, Balkanlar Kurulunca canlı hayvan alı
mımda tespit edilen taban fiyatlarını gereği gibi uy-
gulamadıklaırı ve bu ehemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret 
eski Balkanları Fehlim Adak ve Haluk Cilov hafclia-
rında, Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini ince
lemek üzene kurulan- Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimli. (9/41) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün Af
şin - Elbistan projesinin 'ihalesinde Bakanlık nüfu
zunu kötüye kullanmak suretiyle Devletti zarara 
uğrattığı ve bu eykmıinin Türle Ceza Kanununun 
240 ncı m/addlesıine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii 

- Kaynaklar eski Bakanı Cahit Kayra hakkında, Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kuıruilan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/42) 

7. — Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu ve 9 
arkadaşının, Bakanlığı zamanında yaptığı kanunsuz 
tasarruf ve tayinlerle görevini kötüye kullandığı ve 
bu eheminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Ba-
k'anL. Mustafa Üsltündağ hakkında, Anayasamın 90 
ncı, TBMM 'Birleştik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Mecls Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini mceleonek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/43) 

8. — Adana eski Millletvekih Osman Çıtırık'ın, 
kimyevi gübre fiyatlarının tespitinde tutarsız davra
nışlarıyla Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id
diasıyla Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Necmettin 'Erbakan, İçişleri eski Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk, Bayındırlık eski Balkanı Fehim Adak, Gıda -
Tarım ve Hayvancılık eski Bakam Korkut Özal ve 
Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Abdülkerim Doğru 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Medlis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/44) 



9. — Adana eski Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
dünya hampatral fiyaiian düşme kaydederken, bazı. 
yabaınıcı petrol şkkötteıriiıne yüksek fiyatla ithal izni 
vererek Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 229 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Ba
kanı Selâhattin Kılıç hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuınıa üye seçimi. (9/45) 

10. — Erzincan eski MıllletvekMi Hüsamettin Ata
beyli ile Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, ba
zı yabancı petrol şirketlerine tanınan indirim oranla
rım düşürmek suretiyle Hazineyi zarara uğrattıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Mailiye eski Bakanı De
niz Baykal ile Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı 
Cahii Kayra haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunla üye seçimi. (9/46) 

11. — Manisa eski Milletvekili Mustafa Ok ve 18 
arkadaşının, kooperatif birliklerinde yaptığı kanun
suz tasarruflarla görevini kötüye kullandığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Ticaret eski Bakanı Halil Başol 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/47) 

12. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 3 
arkadaşının, yasa dışı tutumu ile yetki ve görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 210, 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla Gümrük ve Tekel eski Bakanı Orhan Öztrak 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişin önergesini ince
lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/48) 

13. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 11 ar
kadaşının, gizli kaümıası gereken, Milli İstihbarat Teş
kilâtı raporunu, kendi partisine mensup bir milletve
kiline verdiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 229 ncu maddesine uyduğu iddiasıyla, eski Başba
kan Süleyman Demire! hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 

maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini imeelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/49) 

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

^yapılan mukavelede görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla, Turizm ve Tanıtma eski. Bakam 
Orhan Birgit hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına Miskin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/50) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Han> 
di Özer'in, haşhaş ekimi ile ilgili asılsız beyanlarıyla 
halka zarar verdiği ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 230 ve 311 nci maddelerine uyduğu iddiasıy
la, eski Başbakan» Süleyman Demire!' He Devlet eski 
Bakanı ve Başbakan Yardtoıeısı Necmettin, Erfoakan 
haklarında Anayasama 90 neı, TBMM Birleşik Top-
ılantısı İçtüzüğünün J2 nci maddeten uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin? önergesini- in
celemek üzere- kurulan Soımftnarrraa. Hazırnk Komas^ 
yomuna üye seçimi. (9/51) 

16. — Diyarbakır eski Milletvekili' Recai Mendfer-
oğftü'mun, Diyarbakır ilçelerürde- meydana gelen- dep
remde görevlerimi ihmal ettikleri ve bu- eylemlerimin 
Türk Ceza Kanununun, 230 ve 240- ne* maddelerine 
uyduğu iddiasıyla, eski Başbakanı Süleyman Bennüıell, 
İçişleri eski Bakana Oğuzhan As-iHâkk v«t İmar ve. ta
kan» eski Bakani' Nurettin; Ok haklaraadaAnayasanın 
90 neı„ TBMM Birleşik Toplantıs* İçtüzüğümün 1*2 nei 
maddeleri uyarınca bir Meclis. SofiuştaEraaası: aşriimsa* 
na ilişkin önergesini inceleıaaefc üzere kuıraian. Soruş?-
turaıa Hazırlık Komisyoöiunıa, &y« seçiram. (9/52): 

17. — Balıkesir Milletvekili Sadullali Usumimih, 
Devlet kadrolarında yaptığı haksız tasarruflarla Dev
let gücünü kendi partisi çıkarları yönünde kullanmak 
suretiyle Anayasa ve demokratik kuralları çiğnediği 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240' ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Söieasmaa 
Demirdi hakkında Anayasama 9û acı; TBMM Blrate* 
ea bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkini önerge
sini incelemek üzere kurulan Söimştujrrna. Kaaariık Ko
misyonuma üye seçimi. (j9/54) 

18. — Balıkesir Milletvekii Sadullah Usumi. ve 
8 arkadaşının, bir kısım çıkar çevrelerinin yararına, 
üretici ve köylünün zararına bir tutum izlediği ve bu 

i eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 



ttydugıt iddiasıyla, Ticaret eski Bakanı Hafit Başol 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı îçl^Miğütıün: 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkini önergesini ih-
ceiemelfc üzere kurull'an Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/55) 

19. — istanbul eski Milletvekili Hasan Basri Akki-
ray ve 9 arkadaşının, Danıştay kararlarını uygulama
yarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyla, Turizm ve Tanıtma eski Bakanı Lütfi 
Tokoğlu ile eski Başbakan Süleyman Demirel hakların
da Anayasanın 90 ncı,, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün, 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/56) 

20\ — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
$$ arkadaşüam, Senatör olabilmek için, gümrüklerden 
Haszicıey* intikal, eden malları partizanlarına dağıtmak 
suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel eski Bakanı Or
han Oztrak hakkımda Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir-
leşjt. Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca* bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/57) 

2î. — Aydin eski Miletvekili M. Şükrü Koç ve 
27 arkadaşının, sendikal hakları çiğnediği ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Sosyal Güvenlik eski Bakanı Ah
met Mahir Atomum hakkında Anayasanın 90, ncı 
TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
üişjyüıı. önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma* Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/58) 

22, — İstanbul eski Milletvekili Vahit Yaşar Ça-
ha'ın,, demir ve çelik, ithalinde ithalatçı lehine, kamu 
ssktömi aleyhine bir tutum içerisinde bulunduğu ve 
bjft sgteraütkk Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman De
mirel hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/60) 

ZS. — Sakarya eski Milletvekili Vedat Önsal ve 
5 arkadaşının, Petrol kokuk ithalini önleyerek göre

vini kötüye kullandığı ve fcu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı S'e-
lâhattih Kılıç ıhakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/61) 

24. — Adana eski Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
bir Kuveyt firmasına ödün vermek suretiyle Hazine
yi zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Süleyman Demirel, Sanayi ve Tekno
loji eski Bakanı Abdülkerim Doğru ve Ticaret' eski 
Bakanı Halil Başol haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMMİ ©arJeşik. Toplantısı. İçtüzüğünün 12 nci mad-
deüeri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek; üzere kurulan Sotoaştoar-
nra Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/62> 

25. — Adana eski Milletvekili Emin Bilen Tü-
mer'in, İHfceî Nakliyat ve Ticaret Şirketinin yasa dışı 
almış oMuğu vergi' iadesinin geri alinması için bir iş
lemde bulunmayarak Hazineyi- zarara uğrattığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 neu maddesine 
uyduğu iddiasıyla Maliye eski Bakanı Yılmazr Erge-
nekon hakkında Anayasanın, 90 ncı* TBMM ©irleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bk Meclis. Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi
ni incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/63) 

26. — Konya eski Milletvekili özer Ölçmen'în, 
dış politikadaki tutumuyla görevini ihmal ve kötüye 
kullandığı, tou eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 
ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Dışişleri 
eski Bakanı İnsan Sabri Çağlayapgil hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına, ilişkin önergesini incelemek üzere 
kuruAaa Saragnuma Hazırlık Komisyonuna üye'se
çimi. (9-/ 64) 

27. — Burdur eski Milletvekili Ali Sanlı ve 3 ar
kadaşının, kalkınma plan ve program gerekterini yel
line getirmeyerek ülke çıkarlarına aykın hareket et
tikleri ve ıbu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
2Î0, 228' ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla, 
eski Başbakan Süleyman Demirel, Milli Savunma 
eski Bakam Ferid Melen, Maliye eski Bakanı Yılmaz 
Ergenekon, Enerji v© Tabii Kaynaklar eski Bakam 
Selâhattîn Kılıç ve Ticaret eski Bakam Halil Başol 



haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/65) 

28. — içel eski Milletvekili İbrahim Göktepe ve 
50 arkadaşının, bakanlıkları zamanında görevlerini 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla, 
Başbakan Bülent Ecevit ve Köy İşleri eski Bakanı 
Mustafa Ok haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruıturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/66) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İsken
der Cenap Ege ve 4 arkadaşının, görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan 
Bülent Ecevit ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mah
mut Türkmenoğlu haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/67) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Sinop eski Üye
si Nazım Inebeyli, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün 
ve 50 arkadaşının, bakanlıkları zamanında görevleri
ni kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230, 238, 240 ve 1918 sayılı Kanunun 
36 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla, Başbakan Bü
lent Ecevit ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mahmut 
Türkmenoğlu haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına İlişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/68) 

31. — Sinop eski Milletvekili Yalçın Oğuz ve 7 
arkadaşının, TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne ya
salara aykırı olarak atama yaptıkları ve bu eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyla, eski Başbakan Süleyman Demirel ile 
Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmet
tin Erbakan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyızioğlu, Devlet eski Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Alparslan Türkeş, Devlet eski Bakanı 
Seyfi öztürk, Devlet eski Bakanı Hasan Aksay, Dev
let eski Bakanı M. Kemal Erkovan, Devlet eski Ba
kanı Gıyasettin Karaca, Adalet eski Bakam İsmail 
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Müftüoğlu, Milli Savunma eski Bakanı Ferid Melen, 
İçişleri eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Dışişleri eski 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Maliye eski Bakam 
Yılmaz Ergenekon, Milli Eğiti meşki Bakanı Ali Na
ili Erdem, Bayındırlık eski Bakanı Fehim Adak, Ti
caret eski Bakanı Halil Başol, Sağlık ve Sosyal Yar
dım eski Bakanı Kemal Demir, Gümrük ve Tekel 
eski Bakanı Orhan Öztrak, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık eski Bakanı Korkut özal, Sanayi ve Teknoloji 
eski Bakanı Abdülkerim Doğru, Enerji ve Tabii Kay
naklar eski Bakanı Selâhattin Kılıç, Turizm ve Ta
nıtma eski Bakanı Lûtfi Tokoğlu, İmar ve İskân eski 
Bakanı Nurettin Ok, Köy İşleri eski Bakanı Vefa 
Poyraz, Orman eski Bakanı Turhan Kapardı, Genç
lik ve Spor eski Bakanı Ali Şevki Erek, Kültür eski 
Bakanı Rıfkı Danışman ve Sosyal Güvenlik eski Ba
kanı Ahmet Mahir Ablum haklarında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/69) 

32. — Çorum eski Milletvekili Cahit Angın ve 11 
arkadaşının, çimento ihracatına uygulanan vergi iade
sinde görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 288 nci mad
delerine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Süleyman 
Demirel, Ticaret eski Bakam Halil Başol ve Maliye 
eski Bakanı Yılmaz Ergenekon haklarında Anayasa
nın 90 ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/70) 

33. — Gaziantep eski Milletvekili Mustafa Güneş 
ve 16 arkadaşının, yaptığı partizan tayinlerle görevi
ni kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 237, 238 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem 
hakkında Anayasanın 90 ncı ve TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/71) 

34. — Tunceli eski Milletvekili Süleyman Yıldı
rım ve 12 arkadaşının, bazı anarşik olaylara ilgisiz 
kalarak görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 230 ncu maddesine uyduğu iddia
sıyla, eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
Anayasanın 90 ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtü-



— 11 — 

züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
üye seçimi. (9/72) 

35. — Giresun eski Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
Ereğli Kömürleri İşletmesine yaptığı tayinlerle par
tizan bir tutum izlediği ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Selâhattin Kı
lıç hakkında Anayasanın, 90 ve TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/73) 

36. — Adana eski Milletvekili Üter Çubukçu'nun, 
Türkiye Elektrik Kurumu Kanununa aykırı imtiyaz 
Sözleşmesi yapmak suretiyle Hazineyi zarara uğrat
tığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar eski Bakanı Selâhattin Kılıç hakkın
da Anayasanın 90 ve TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
üye seçimi. (9/74) 

37. — Denizli eski Milletvekili Hasan Korkmaz-
can'ın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunu taraf
sız yayın yapmaktan uzaklaştırdığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerinle 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 neti maddelerıi uyarımca Ibir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesüıni 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/75) 

38. — Balıkeslir MliHlötvekili Sadullah Usumi ve 
dört arkadaşının, basının haber alma özgürlüğünü 
ortadan kaldırdığı ve t>u eyleminin Türk Ceza Ka
nununun U46 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddi
asıyla eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında, 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddelerıi uyaranca Ibir Meclis Soruş
turması açılmasına iiişkıin önergesini linıcelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komüsyonunıa üye se
çimi. (9/76) 

39. — Edirne eski Milletvekili İlhan Işık ve 5 ar
kadaşının, hamyağ ithalindeki tutumları ile üretici ve 
tüketiciye zarar verdikleri ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 228 nci maddesine uyduğu iddia

sıyla Ticaret eski Bakanı Halil Başol ile Maliye eski 
Bakanı Yılmaz Ergenekon haklarında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/77) 

4Q. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve Ha
tay eski Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Bakanlıkta
ki tasarrufları ile görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı Ali 
Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/78) 

41. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'mıı, ibesîlciiiik 
konusunda plan ikeferline uymayarak görevini kötü
ye kullandığı ve ibu eylemıinı'n Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret eski 
Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarımca İbik Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişiklin önergesinli linıcelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık KomÜsyomuna üye seçimi. (9/79) 

42. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
sanayi politikasında irnaUaitçı lehline, ttiketüci aleyhine 
hareket ettikleri ve ıbu eylemlerimin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski 
Başbakan Süleyman Demirel, Ticaret eski Bakanı 
Halil Başol ve Sanayi ve Teknoloji eski Bakam Ab-
dülkerim Doğru haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/80) 

43. — Denizli eski Milletvekili Hüseyin Erçelik'in, 
Denizli depreminde halkın sorunlarıyla ilgilenmedikle
ri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla imar ve İskân eski Ba
kanı Nurettin Ok ve içişleri eski Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/81) 

44. — Hakkâri eski Milletvekili Mikail Ilçin'in, 
Doğu ve Güneydoğu illerinde güvenlik kuvvetleri ta-
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rafından vatandaşlara yapılan baskıyı enlemeyerek gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 noi maddesine uyduğu iddiasıyla İç
işleri eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında Ana
yasanın 90 ncı TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 net maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/82) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü teş
kilatında yaptığı tasarruflarla, görevini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin 275 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Bayındırlık Bakanı 
Fehim Adak hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/83) 

46. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'roin, 
kooperatifçiliğin gelişmesini önleyerek görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Köy İşleri 
eski Bakanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Medös Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/84) 

47. — Denizli eski Milletvekili Hüdai Oral'ın, ya
sal yetkilerini aşarak siyasal amaçlarla Ankara Bele
diye Başkanına, işten el çektirdiği ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 146 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla İçişleri eski Bakanı Oğuzhan Asil
türk ve demeçleri ile bu karara katıldığını ifade eden 
eski Başbakan Süleyman Demire! haklarında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına iE skin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/85) 

4& — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 12 
arkadaşının, işçilerin sendikal haklarını çiğnedikleri 
ve; bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 20ıl, 210, 
212, 22», 230i 240 nci, 275 sayılı Kanunun 6, 40ı, 41, 
42». 46 ncı, 274 sayıl* Kanunun 19; 31 nci ve 1475 
sayılı Kanunun 98 noi maddelerine uyduğu iddiasıy
la eski Başbakan Süleyman Demirel ve Enerji ve Ta
bii Kaynaklar eski Bakanı Selâhattin Kılıç hakların
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So

ruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/86) 

50. — Danıştay kararını uygulamadığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu idd'iasıyfe Devlet eski Bakanı Mustafa Kemal Er-
kovan hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/88) 

51. — Danıştay kararını uygulamadığı ve hu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240» ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Gıda - Tarım ve Hayvancılık eski 
Bakanı Korkut Özal hakkında Anayasana* 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması
na ilişkin Başbakanlık tezkeresini incelemek üzere ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/89) 

52. — İstanbul eski Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Danıştay kararını uygulamayarak görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İçişleri eski Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/90) 

53. — İzmir Milletvekili Neccar Türkpan'ın, ba
zı sanayi ürünlerinin fahiş fiyatla satışına önlemedik
leri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 24Qı 
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret eski Bakanı 
Halil Başol ve Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Ab-
dülkerim Doğru haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/91) 

49. — Danıştay kararını uygulamadığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Çalışma eski Bakanı Ahmet Tevfik 
Paksu hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Baş-
balkanhk tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruş-* 
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/87) 
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54. — İznik Milletvekili Yüksel Çakmur'un 1975 
nüfus sayımı sonuçlarım açıklamayarak görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Ba
kanı Mustafa Kemal Erkovan hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/92) 

55. — Burdur eski Miffletvekfli Ali Sanlı'nın, ana
son üreticisinin zararına hareket ettikleri ve bu eylem
lerdin Türk Ceza Kanununun 210, 228 ve 240 ncı 
maddeleme uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley-
«BMI Demirel ve -Gümrük ve Tekel eski Bakanı Or
han Öztrak haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca ;bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/93) 

56. — Aydan eski Milletvekili M. Şükrü Koç ve 14 
arkadaşının, uyguladığı politika ile yağ üreticisine 
jîamr verdiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu-
*waa 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret 
«ski Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca <bir Meclis Soruşturması açıkrıa-
•saaa ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/94) 

57. — Aydın eski Milletvekili M. Şükrü Koç ve 5 
arkadaşının, işçilerin sendikal haklarını çiğnediği ve 
bu eylemimin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla Çalışma eski Bakanı Ah
met Tevfik Paksu hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesiini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/95) 

58. — Çankırı eski Milletvekili Mehmet Ali Arsan' 
m, Çankırı Belediye Başkanlığı seçiminde Bakanlık nü
fuz ve yetkisini kendi partisi lehinde kullandığı ve 
bu eyleminim Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyla İmar ve îskân eski Bakanı Nu
rettin Ok hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazır
lık Komisyonuna üye seçimi. (9/96) 

59. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın. 
okul kitaplarında yapdan değişikliklerle Dil Devri

mini baltaladıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Süleyman Demirel ve Milli Eğitim eski 
Bakam Ali Kaili Erdem haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma-

' sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/97) 

60. — Artvin eski Milletvekili Ekrem Sadi Erdem' 
in, eğitim enstitüleri giriş sınavlarında, yasaların eşitlik 
ilkelerine ve yönetmeliklere aykırı hareket ettikleri 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan 
Süleyman Demirel, Devlet eski Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Alparslan Türkeş ve Milli Eğitim eski Ba
kanı Ali Naili Erdem haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/98) 

61. — Danıştay kararım uygulamadığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakam Ali Nai
li Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri 
uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/99) 

62. — Danıştay kararını uygulamadığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Gıda -Tarım ve Hayvancı
lık eski Bakanı Korkut Özal hakkında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ve 
13 ncü maddeleri uyarınca, oir Meclis Soruşturma-
<?ı açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na üye seçimi. (9/100) 

63. — Hakkâri eski Milletvekili Mikail İlçin'in, gö
revini kötüye kullanan memurları himaye ettiği ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyle Köy İşleri eski Bakam Vefa 
Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/101) 

64. — Malatya eski Milletvekili Hakkı Gökçe'nin, 
Seadikal 'haklan çiğnediği ve bu eyleminin Türk Ce-
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za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Sanayi ve Teknoloji eski Bakam Abdülkerim Doğru 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca, bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/102) 

65. — Ankara eski Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
3 arkadaşının, usulsüz tasarruflarda bulunarak göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Turizm ve Tanıtma eski Bakanı Lûtfi Tokoğlü 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/103) 

66. — Manisa eski Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 
usulsüz tasarruflarda bulunan bir yapı kooperatifi yö
neticileri hakkında kovuşturma açtırmayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla Ticaret eski Bakanı Halil Başol hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/104) 

67. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Devletin 
ekonomik ve teknik olanaklarım siyasi amaçlan için 
kullanarak Hazineyi zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/105) 

68. — Hatay eski Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
11 arkadaşının, ilaç sorununun çözümlenmesinde göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Sağlık 
ve Sosyal Yardim eski Bakam Kemal Demir hakkında 
Anayasamn 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üze
re kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/106) 

69. — Gaziantep eski Milletvekili Mustafa Güneş' 
in, siyasi cinayetleri önlemeyerek görevlerini kötüye j 

kullandıkları Ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Süleyman Demirel, İçişleri eski Bakam Oğuzhan 
Asiltürk ve Devlet eski Bakam ve Başbakan Yardım
cısı Alparslan Türkeş haklarında Anayasamn 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/107) 

70. — Manisa eski Milletvekili Mustafa Ok'un, ku
ru üzüm ihracatında görevini ihmal ve kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Ticaret eski Ba
kam Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca, bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/108) 

71. — Adana eski Milletvekili Emin Bilen Tümer' 
in, Partizan tayinler yapmak suretiyle görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ve 278 noi maddelerine uyduğu iddiasıyla Köy 
İşleri eski Bakanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/109) 

72. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
layiklik ilkelerine aykırı hareket ettiği ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakam Ali Naili Erdem 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/110) 

73. — Denizli eski Milletvekili Hüseyin Erçelk'in, 
partizan tayinler yapmak suretiyle görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Baş
bakan Süleyman Demirel ve Milli Eğitim eski Bakanı 
Ali Naili Erdem haklarında Anayasamn 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/111) 

74. — Malatya eski Milletvekili Hakkı Gökçe'nin, 
I siyasal olaylara neden olduğu ve bu eyleminin 
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Türk Ceza Kanununun 64 ve 450 nci maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Alparslan Türkeş hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/112) 

75. — İstanbul eski Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
TRT Genel Müdürü hakkındaki Danıştay kararları
nı uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 152, 237, 238 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan 
Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/113) 

76. — Sivas eski Milletvekili Vahit Bozatlı ve 3 ar
kadaşının, F-104-S savaş uçaklarının alımında görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Baş
bakan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/114) 

77. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile 
İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen'in, F-104-S sa
vaş uçağı alımında fazla ödemede bulunarak Hazi
neyi zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Baş
bakan Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/115) 

78. — Manisa eski Milletvekili Veli Bakirli'nın, 
tütün ekicilerinin sorunlarına eğilmeyerek görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük 
ve Tekel eski Bakanı Orhan Öztrak hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/116) 

79. — Gaziantep eski Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
köye götürülen hizmetlerde partizanca davranarak 

görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Köy İşleri eski Bakanı Vefa Poyraz hakkında, Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/117) 

80. — Malatya eski Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
Milli Eğitimi kendi politikalarına alet ederek görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıy
la eski Başbakan Süleyman Demirel ve Milli Eğitim 
eski Bakanı Ali Naili Erdem haklarında Anayasanın 
90 ncı TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/118) 

81. — İstanbul eski Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
artan hayat pahalılığı karşısında gerekli tedbirleri al
mayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demi
rel ve Maliye eski Bakanı Yılmaz Ergenekon hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca- bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/119) 

82. — Burdur eski Milletvekili Osman Aykut'un, 
Anayasa ve hukuk devleti anlayışını çiğneyerek de
mokratik rejimi çıkmaza götürdüğü ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/120) 

83. — Tunceli eski Milletvekili Süleyman Yıldı -
rım'ın, sendikal haklan çiğneyerek görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Köy İşleri eski 
Bakanı Vefa Poyraz hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/121) 
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84. — Sakarya Milletvekili Hayrettim Uysal ve 11' j 
arkadaşının, Hazineye ait arazinin AP'ye mensup j 
kişilerce zaptedilmesini önlemeyip, bu kişileri himaye j 
etmek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve j 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad- • 
desine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman j 
Demirel, Maliye eski Bakam Yılmaz Ergenekon ve 
Köy işleri eski Bakanı Vefa Poyraz haklarında Ana- ! 
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğü- j 
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur- i 
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere i 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seci- ! 
mi. (9/122) | 

85. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham- i 
di Özer'in, millet bütünlüğünü bozucu ders kitapları- \ 
m öğretimden kaldırmayarak görevini kötüye kullan- I 
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 142 ve i 
312 nci maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim i 
eski Bakam Ali Naili Erdem hakkında Anayasamn \ 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci \ 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma- \ 
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/123) 

86. — Niğde eski Milletvekili Azmi Yavuzalp ve 18 
arkadaşının, patates ihracatına tanınan vergi iadesini 
kaldırarak üreticilere zarar verdiği ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında, 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/124) 

87. — Mardin Milletvekilleri Nurettin Yılmaz ve 
Ahmet Türk'ün, millet bütünlüğünü bozan Siîopi 
Jandarma Komutanı hakkında gerekli işlemleri yap
mayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demifel 
ve içişleri eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk haklarında, 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önerge«sini incelemek üze
re kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/125) 

88. — Denizli eski Milletvekili Hüdai Oral'ın, yayın
ladıkları genelgelerle yargı kararlarını uygulatmaya
rak görevlerini fcötüye kuüandakları ve bu eylemleri

nin Türk Ceza Kanununun 22&, 240, 251, 254/3, 
266/3 ve 456/4 ncü maddelerine uyduğu iddiasıyla Ada
let eski Bakanı ismail Müf tüoğlu ve içişleri eski Bakam 
Oğuzhan Asiltürk haklarında, Anayasamn 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmas»na 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/126) 

89. — Danıştay kararım uygulamadığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Maliye eski Bakanı Yılmaz Ergene
kon hakkında Anayasanın90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/127) 

90. — Hakkâri eski Milletvekili Mikail Ilçin'in, Irak 
Hava Kuvvetlerinin sınır köylerimize yaptığı taarruz
ları enlemeyerek görevlerini ihmal ettikleri ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ncu madde
sine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman -De
mirel, Milli Savunma eski Bakam Ferid Melen ve 
içişleri eski Bakam Oğuzhan Asiltürk haklarında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis .Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/128) 

91. — Sinop eski Milletvekili Yalçın Oğuz'un, 
Bakanlık Müsteşarının vazifesini yapmasına fiilen 
mani olaark görevini kötüye kullandığı ve bu 'eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 228, 240, 251, 254/3 
266/3 ve 456/4 ncü maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Adalet eski Bakanı ismail Müftüoğlu hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca 'bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/129) 

92. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
Nurculukla ilgili olarak yayınladıkları genelgelerle 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Adalet eski Bakanı İsmail Müftüoğlu ve 
içişleri eski Baltam Oğuzhan Asiltürk haklarında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
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-kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/130) 

93. — Malatya eski Milletvekili Hakkı Gökçe'nin, 
Malatya Tekstil Fabrikasmdaki keyfi yönetime ve 
tşçilere yapılan baskıya engel olmayarak görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve 
Teknoloji eski Bakam Abdülkerim Doğru hakkında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı iç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere 'kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
üye seçimi (9/131) 

94. — Bolu eski Milletvekili Abdi Özkök'ün, Toprak 
ve Tarım Reformu uygulamasında partizanca davra
narak görevlerimi kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley
man Demirel, Devlet eski Bakam ve Başbakan Yar
dımcısı Alparslan Türkeş ve Devlet eski Bakanı Mus
tafa Kemal Erkovan haklarında, Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad-
dleeri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/132) 

95. — Sinop eski Milletvekili Yalçın Oğuz'un, pan
car kooperatiflerini gereği gibi denetlemeyerek göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Sa
nayi ve Teknoloji eski Bakanı Abdülkerim Doğru hak
kında, Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/133) 

96. — Manisa eski Milletvekili Mustafa Qk ile 
İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, sendikal faali
yetleri baltalayarak görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Köy İşleri eski Bakanı Vefa 
Poyraz hakkında, Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/134) 

97. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di özer'in, Malatya - Hekimhan İlçesinde Devlet bü
tünlüğünü bozucu hareketlerde bulunan gruplara ma-
<m olmadıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu

nunun 65, 125 ve 141 nci maddelerine uyduğu iddia-: 
sıyla Adalet eski Bakam İsmail Müftüoğlu, İçişleri 
eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve Milli Eğitim eski 
Bakam Ali Naili Erdem haklarında, Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca, bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimî  
(9/135) 

98. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, telefon 
satış ve devir işlemlerinde haksız kazanç sağlayan gö
revlilere göz yumduğu ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Ulaştırma eski Bakam Nahit Menteşe hakkında, Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/136) 

99. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Cum
huriyet ilkeleriyle bağdaşmayan beyan ve davranış
larda bulunduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 188 ve 191 nci maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan 
Türkeş hakkında, Anayasanın 90 ncı, TBMM Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/137) 

100. — Hakkâri eski Milletvekili Mikail tlçin'ıa, 
Doğu ve Güneydoğu sınır bölgelerinde jandarmanın 
köylülere yaptığı baskıyı önlemeyerek görevlerini kö
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski 
Başbakan Süleyman Demirel ve İçişleri eski Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk haklarında, Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin Önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur-; 
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/138) 

101. — Tunceli eski Milletvekili Süleyman Yıldı* 
rıim'rn, yargı kararlarını uygulamayarak hukuk devi 
leti ve hukuk üstünlüğü ilkelerini zedelediği ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top-* 
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini ini 
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi (9/139) 
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102. — Diyarbakır eski Milletvekili Hasan Değer 
ve 2 arkadaşının, Lice deprem bölgesinde yapılan 
ihalelerde görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel 
ile imar. ve iskân eski Bakanı Nurettin Ok hakların
da, Anayasanın. 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/140) 

103. — Hatay eski Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
2 arkadaşının, Hatay'da Hazine arazilerinin kiraya 
verilişinde görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ve 340 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süley
man Demirel ve Devlet eski Bakanı Mustafa Kemal 
Erkovan haklarında, Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/141) 

104. — Gaziantep eski Milletvekilleri Mustafa 
Güneş ve Yusuf Öztürk'men'in, partizan tutumu ile 
Hazineyi ve bir kooperatifin ortaklarını zarara uğra
tarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Sanayi ve Teknoloji eski Bakam Abdülke-
rim Doğru hakkında, Anayasanın 90 ncı TBMM Bir
leşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazır
lık Komisyonuna üye seçimi. (9/142) 

105. — Danıştay kararını uygulamayarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla içişleri 
eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında, Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/143) 

106. — Burdur eski Milletvekili Osman Aykul'un, 
anason alımındaki tutumları ile üreticinin zararına 
sebep olarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 210, 228 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan 
Süleyman Demirel, Gümrük ve Tekel eski Bakanı 
Orhan Öztrak ve Ticaret eski Bakanı Halil Başol 
haklarında, Anayasanın 90 ncı TBMM Birleşik top

lantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/144) 

107. — Afyonkarahisar eski Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, mil
li birlik ve güvenliği bozduğu ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 141, 142, 146, 168, 174, 181, 188, 
228, 240, 312 ve 313 ncü maddalerine uyduğu iddiasıy
la Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alpars
lan Türkeş hakkında, Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/145) 

108. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
tütün baş fiyatının ilanındaki tutumlarıyla tütün üre
ticisinin zararına yol açtıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla eski Başbakan Süleyman Demirel, Devlet eski 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan 
ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Orhan Öztralk hak
larında, Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incele-: 
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo-
nuna üye seçimi. (9/146) 

109. — Amasya eski Milletvekili Hasan Bütün-* 
er'in, partizan tutum ve uygulamalarıyla bir kısım 
öğrencilerin öğrenimlerine engel olarak görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyguğu iddiasıyla Milli Eği
tim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında, Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur-: 
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se-; 
çimi. (9/147) 

110. — Giresun eski Milletvekili Orhan Yılmaz'ın,. 
uyguladıkları politika ile Karadeniz Bakır işletmeleri-: 
nin zarar etmesine neden oldukları ve bu eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddele
rine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman 
Demirel, Maliye eski Bakanı Yılmaz Ergenekon ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Selâhattm 
Kılıç haklarında, Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha-* 
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/148) 



111. — Gaziantep eski Milletvekili Mustafa Gü
neş'in, Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birli
ğindeki yolsuzluklara engel olmayarak görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla, Ticaret 
esiki Bakanı Halil Başol hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/149) 

112. — Danıştay kararım uygulamayarak göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
Milli Eğitim eski Bakanı Ali Naili Erdem hakkında, 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi (9/150) 

113. — Danıştay kararım uygulamayarak göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
İçişleri eski Bakam Oğuzhan Asiltürk hakkında, 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/151) 

114. — Tokat Milletvekili Ali Kurt'un, Erbaa 
ovası sulama projesinin gerçekleşmesini önleyerek 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyle Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakam Selâhattin 
Kılıç hakkında, Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/152) 

115. — Danıştay kararım uygulamayarak görevi
ni kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
Milli Eğitim eslkii Balkanı AE Naiilıi Erdem hafckınıda, 
Anayasamın 90 ncı, TBMM BirtDeşik Toplıanftısı İçtü
züğünün 12 nci ve 13 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresini incelemek üzere Uçurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/153) 
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116. — İçel eskit Miİeıtvdkili İbrahim1 Göfctepe ve 
15 arkadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kuru-; 
munu Anayasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği 
yayın esaslarından uzaklaştırdığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında, 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan (9/38) numaralı» Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçümi. (9/38) (Soruşturma Ha
zırlık; Komisyonu raporunu verdi.) (S. Sayısı 96) 
(Dağıtma tarihi 12.. 6 . 1975) 

117. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevi-: 
rjıi kötüye kuîüaınıdiığı ve bu eyiemıimıin Tünk Ceza Ka-
'nunuınıun 240 ncı mıaıdkîesıiınıe uıyidıuğu iddiasıyle Çanak-! 
kale eski Milletvekili Refet Sezgin hakkında, Anaya-; 
ısıamın 90, 147 ve TBMM Biırleşiık Topl'ainltıısı İçtüzüğü-' 
nün 12 ve 13 ncü mıaıdldlellerti uyanınca Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini ince^ 
lemek üzere kurulan 9/21 numaralı Soruşturma Ha-* 
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (Soruşturma Ha* 
zırlık Komisyonu raporunu verdi. (S Sayısı :99 ve 
99'a 1 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 6 . 1975, 
1 1 . 4 . 1977) 

118. — Tokat Mffietveküld Cevat Atılgan ve 126 
arkadaşının, memuriyet mevkii ve nüfuzunu kötü
ye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 228, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel, Maüye 
eski Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret eski Ba
kanı Halil Başol haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ncii mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan 9/59 nu-; 
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/59) Soruşturma Hazırlık Komisyonu 

. raporunu verdi) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma ta* 
rihi : 11 . 4 . 1977) 
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GEREĞİNCE 
BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ SORULAR 
5, — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 

TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 
TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

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




