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Konya Milletvekili Sadi Koçaş'm Ba
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24. — İstanbul Milletvekili Eşref De-
rinçay'uı, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. 
Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 nci maddesi uyarınca Başbakan ve Ba-
.ymdırlık Bakanı hakkında bir Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesini in
celemek üzere kurulacak Sorutturma Ha
zırlık Komisyonundaki açık üyeliklere se
çim (9/17,) 291 

Sayfa 
25. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye

si Mehmet özgüneş ve 14 arkadaşının, 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince, Başbakan, Devlet ba
kanları, Refet Sezgin ile Hüsamettin Ata
beyli haklarında bir Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere 
kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundaki açık üyeliğe seçim (9/18) 291:292 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/9, 9/10, 9/14 ve 9/15 
esas sayılı dosyalarla ilgili komisyonlardaki 
açık üyeliklere ve, 

9/16, 9/17, 9/18, 9/19 ve 2/332 esas sayılı 
dosyalarla ilgili komisyonlara da üye seçimleri
nin birlikte yapılması kabul olunarak, yapılan 
seçimler sonunda adayların gösterildikleri ko
misyonlara seçilmiş oldukları bildirildi. 

Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çetiner'-
in, Ticaret S: çili Gazetesi, ithal malları fiyat 
tescil ve tetkik ücretleri, tahsis belgesi tasdik 
harcı ve Ticaret Bakanlığında bâzı personelle 
ilgili işlemlerden dolayı Başbakan ve Ticaret 
eski Bakanı Ahmet Türkel haklarında, Anaya
sanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 7 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
(S. Sayısı : 68), 

27 Mayıs 1960 tarihiden evvelki bâzı ba
kanlar hakkında evvelce yapılan soruşturma
nın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan iade 
olunan dosyalardan sonuçlandınlmıyan (5) 
dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonu (S. Sayısı : 70), 

27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı ba
kanlar hakkında evvelce yapılan soruşturma
nın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan iade 
olunan dosyalardan sonuçlandınlmıyan (5) 
dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonu (S. Sayısı : 71), 

27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı ba
kanlar hakkıd? evvelce yapılan soruşturma
nın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan iade 
olunan dosyalardan sonuçlandınlmıyan (5) 
dosya için kumlan Soruşturma Hazırlık Komis
yonu (S. Sayısı : 72) ve, 

27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı ba
kanlar hakkında evvelce yapılan soruşturma
nın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan iade 
olunan dosyalardan sonuçlandınlmıyan (5) 
dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonu (S. Sayısı : 73) raporlan, yapılan görüş
melerden sonra kabul olunarak Meclis soruş
turması istemlerinin reddolunduklân bildirildi. 

Birleşime saat 18,59 da son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Fikret Turhangİl 

Kâtip 
Çankırı 

Nuri Çelik Tazıcıoğlu 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

11 «mmm 
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BİRİNGÎ OTURUM 

Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu Milletvekili), Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı Milletvekili) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birleşik Toplantısı 6 ncı Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere ba
sarak yoklamaya katılmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

görüşmelere başlıyoruz. 
Gündemimize geçiyoruz. 
ŞEVKET DOĞAN (Kayseri Milletvekili) — 

Sayın Başkan, iki tane takririmiz vardır. Her 
hangi bir muamele yapılmamıştır, icabına te
vessül edilmesini rica ederiz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletve
ki l i )— Sayın Başkan, iki tane takrir yollamış
tık ve gündem dışı söz talefbettik. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, zatıâliniz de Bir
leşik Toplantıda mı, (gündem dışı söz talebetti-
niz. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri Milletvekili) — 
Evet, bu toplantıda konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın iki arkadaşımız gündem 
dışı söz talebetmişlerdir. Birleşik Toplantının 
gündemi itibariyle bu isteklerini birleşik top
lantıda yerine getirmek imkânını bulamadım 
efendim. Meclis toplantısında karşılamaya çalı
şacağım. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri Milletvekili) — 
Sayın Başkan... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletve
kili) — Yalnız, Senatoda adımız zikredilmiştir.. 

BAŞKAN — Bunu zaten yazmışsınız öner
genize efendim. Önergenizde bunu yazmışsınız 
efendim. Önergenize yazmışsınız Sayın Kıratlı-
oğlu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletve
kili) — Bu birleşik toplantıda sayın senatör ar
kadaşlarımız da mevcudolduğuna göre, bu bir
leşik toplantıda cevap vermek hakkımızı kullan
dırmanızı rica ediyorum, 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, Cumhuriyet 
Senatosunda bir sayın milletvekili hakkında 
vâki olan konuşmaya cevap vermek diye bir şey 
düşünülemez. 

Cumhuriyet Senatosunda konuşma 'hakkınız 
olmadığına göre, birleşik toplantıda yaparsa
nız, «Senatodaki konuşmaya cevap vermiş olu
rum.» şeklinde bir düşünceye de katılmak müm
kün değil. 

Ben, zatıâlinizin isteğini, biraz evvel arz et
tiğim gibi, Meclis toplantısında karşılamaya ça
lışacağım efendim. Buyurunuz, yerinize oturu
nuz. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri Milletvekili) — 
Sayın Başkan, dün Senatoda konuşulmuştur. 
Bu konuşma dün akşamki Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bülteninde 'Türk efkârı umumiyesine arz 
edilmiştir, bahsedilmiştir. Bugün birtakım ga
zetelerde çıkmıştır. O itibarla müşterek toplan
tıda gayet kısa olarak bir hususu arz etmek için 
müsaade buyurulmasıını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, yerinize oturunuz. 
Efendim, isteğinizi Meclis Toplantısında karşı
lamaya çalışacağım. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri Milletvekili) — 
Efendim, biz bu toplantıda istiyoruz. Senatör 
arkadaşlarımız bize kıyasıya hareket etmişler
dir, ısöz istiyorum Sayın Başkan... 

BAŞKAN — 'Sayın Doğan, lütfediniz, mü
saade buyurunuz, fben takdirimi bu şekilde kul
lanıyorum. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri Milletvekili) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Beyefendi, bu konuşmayı bu 
toplantıda, birleşik toplantıda yapmak gibi bir 
zaruretle karşı karşıya mısınız? 
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ŞEVKET DOĞAN (Kayseri Milletvekili) — 

Elbette, karşı karşıyayız. 
BAŞKAN — Ben o kanaatte değilim. Bunun 

takdiri... 
ŞEVKET DOĞAN (Kayseri Milletvekili) — • 

Zatıâlinize 'böyle bir hücum vâki olmadığı için, 
siz takdir edemezsiniz. 

BAŞKAN — iBunun takdirini.. 
ŞEVKET DOĞAN (Kayseri Milletvekili) — 

Hakaret, benim haysiyetime ve şahsiyetime ya
pılmıştır. Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim. Lüt
fen yerinize oturunuz. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri Milletvekili) — 
Zatıâlinizin partisine mensubolan bir arkadaşı
mızın, kıyasıya hakaretine karşılık niçin söz 
vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Ben, burada... 
ŞEVKET DOĞAN (Kayseri Milletvekili) — 

Ben, bu konuda Obir cevap vermiyeceğim; yalnız 
bir talepte bulunacağım. Bunun için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN —Beyefendi, ben, size lâzımgelen 
cevabı verdim ve ben Tburada bir siyasi parti
nin mensubu olarak oturmuyorum efendim. Lüt
fen yerinize buyurun. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri Milletvekili) — 
Tarafsız 'Başkanlık yapmadığınızı da tescil edi
yorum. 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruşturma
nın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan iade 
olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan (1) 
dosya için kundan Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun görev süresinin uzatılması hakkında 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/2, 3/62) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum efen
dim : 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bakanlar 
hakkında evvelce yapılan soruşturmanın yürü- S 
tülmesi hakkında Başbakanlıktan iade olunan I 
dosyalardan sonuçlandırılamıyan «5» dosya için j 
kurulan 9/2 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun tetkik ve müzakereleri devam et- | 
mekte olup Komisyonumuzun 10 . 4 . 1971 ta- I 
rihinde sona erecek olan müddetinin yeniden 1 
ay daha uzatılması hususunun Genel Kurulun | 
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I BAŞKAN — 'Bunun takdiri size değil Yü
ce Meclise aittir efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletve
kili) — Meclis toplantısında söz verecek misk 
niz? 

BAŞKAN — Sayın Kıratlioğlu, bir pazarlı
ğa katiyen giremem, lütfen yerinize oturunuz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletve
kili) — Niçin, nerede cevap vereceğiz beyefen
di, bu çatının adamı değil miyiz? Neden cevap 
hakkı tanımıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Kıratlioğlu, size bir ih
tar cezası veriyorum efendim, lütfen yerinize 
oturunuz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletve
kili) — Eğer biz milletvekili isek, Senatoda ya
pılan hücuma cevap vermek mecburiyetindeyiz. 
Hiç kimse bizim 'haysiyetimizle, şerefimizle uğ
raşamaz. 

I BAŞKAN — Yerinize oturunuz efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletve
kili) — Şeref ve haysiyetimiz kimsenin ağzın
da sakız değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlioğlu, lütfen yeri
nize oturunuz. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

tasviplerine arz edilmesini saygılarımla rica 
ederim. 

T. B. M. M. 9/2 No. lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı Y. 

Balıkesir Milletvekili 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. 30 günlük süre talebini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.,, Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiş ve Komisyonun ça
lışma süresi bugünden itibaren 30 gün uzatıl
mıştır efendim. 

2. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet T ürk el haklarındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sı hakkında Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/9, 
3/63) 
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BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum efen
dim : 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Adana Eski Milletvekili Kemal Sarıibraihim-
oğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarındaki öner
gesini incelemekle görevli 9/9 numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonunun tetkik ve müza
kereleri devam etmekte olup Komisyonumuzun 
10 . 4 . 1971 tarihinde sona erecek olan müd
detinin yeniden 1 ay daha uzatılması hususu
nun Genel Kurulun tasviplerine arz edilmesini 
saygılarımla rica öderim. 

T. B. M. M. 9/9 No. lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı 
Zonguldak C. S. Üyesi Y. Sözcü 

Tarık Remzi Baltan 
BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

İsteği oyunuza sunuyorum. Komisyona 30 gün
lük çalışma süresini kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. Bu Ko
misyonun da çalışma süresi bugünden itibaren 
30 p-ün uzatılmıştır efendim. 

Sayın üyelere bir hususu arz etmek istiyo
rum. Gündemimizde seçimler vardır. Bu husu
sun dikkate alınmasını bilgilerinize sunuyorum 
efendim. 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçişleri eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılması 
hakkında Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/10, 
3/64) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum efen
dim : 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in-, İçiş
leri eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki öner
gesini incelemek üzere kurulmuş bulunan 9/10 
numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 
tetkik ve müzakereleri devam etmekte olup Ko
misyonumuzun 10 . 4 . 1971 tarihinde sona ere
cek olan müddetinin yeniden bir ay daha uza
tılması hususunun Genel Kurulun tasviplerine 
arz edilmesini saygılarımla rica ederim. 

T. B. M. M. 9/10 No. lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı Y. Sözcü 

Rize C. S. Üyesi 
Mecdi Agun 

BAŞKAN — Komisyonun süre uzatma tari^ 
hini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş ve bu Komis
yona da bugünkü tarihten itibaren 30 günlük 
ek süre verilmiştir efendim. 

OENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara Mil
letvekili) — Sayın Başkan, tezkerede 10.4.1971 
tarihinde süre bitecek deniyor. Bugün ayın 15 
idir. Aradaki 5 günlük sürede yapacakları mua
mele ne olur? Tahmin ediyorum 10 . 4 . 1971 
den itibaren bir ay olması lâzımdır. Nazarı dik
katleriniz arz ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şu ihtimali düşünmek 
gerekir : Aslında süre uzatma talebinde bulu
nan Komisyonun mesaiye devam etmemesi asıl
dır, bir. İkincisi; birleşik toplantının yapılama
dığını ve bir aylık sürenin de bu toplantının ya
pılamayışı dolayısiyle geçtiğini düşünür iseniz, 
o vakit Komisyonun hakkını yemiş oluruz efen
dim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar eski Bakanı Refet Sezgin hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılması hak
kında Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/14, 
3/65) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum efen
dim : 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski 
Bakanı Refet Sezgin hakkındaki önergesini in
celemek üzere 9/14 numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun tetkik ve müzakereleri de
vam etmekte olup Komisyonumuzun 10 . 4 .1971 
tarihinde sona erecek olan müddetinin yeniden 
bir ay daha uzatılması hususunun Genel Ku
rulun tasviplerine arz edilmesini saygılarımla 
rica öderim. 

T. B. M. M. 9/14 no. lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı Y. 

Sözcü 
Niğde Milletvekili 

H. Avni Kavurmacıoğlu 
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BAŞKAN — Bu Komisyonun da süre uzatma 
isteğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş ve bu Komisyona 
da ek 30 günlük çalışma süresi bugünkü tarih
ten itibaren verilmiştir efendim. 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılinın eski 
Başbakan hakkındaki önergesini incelemekle gö
revli Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev 
süresinin uzatılması hakkında Komisyon Başkan
lığı tezkeresi (9/15, 3/66) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum efen
dim : 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, eski Baş
bakan hakkındaki önergesini incelemek üzere 
kurulmuş bulunan 9/15 Numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun tetkik ve müzakereleri 
devam etmekte olup işin mahiyeti icabı, zama
nında ikmali mümkün görülmediği cihetle 
10 . 4 . 1971 tarihinde sona erecek olan müdde
tin yeniden bir ay daha uzatılması hususunun 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmesini say
gılarımla rica ederim. 

T. B. M. M. 9/15 Nolu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkam 

Niğde Milletvekili 
Naci Çerezci 

BAŞKAN — Komisyonun süre isteğini oyla
rınıza sunuyorum, efendim. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiş ve bu Komisyona da 
bugünkü tarihten itibaren ek 30 günlük çalışma 
süresi verilmiştir efendim. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili Özer 
Ölçmen'in, eski Başbakan hakkındaki önergesini 
incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun görev süresinin uzatılması hakkında Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi (9/16, 3/67) 

BAŞKAN •— Tezkereyi okutuyorum efen
dim : 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ömer 
Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili özer 
ölçmen'in, eski Başbakan hakkında Anayasa
nın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 

içtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis 
Soruşturması açılmasına dair önergesi üzerine 
kurulan 9/16 Numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun tetkik ve müzakereleri devam 
etmekte olup Komisyonumuzun 10 . 4 . 1971 ta
rihinde sona erecek olan müddetinin yeniden 1 
ay daha uzatılması hususunun Genel Kurulun 
tasviplerine arz edilmesini saygılarımla rica ede
rim. 

T. B. B. M. 9/16 Nolu Soruşturma 
Hazırlik Komisyonu Başkanı 

Yozgat Milletvekili 
ismail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Komisyonun süre isteğini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiş ve bu Komisyona da bugün
kü tarihten itibaren ek 30 günlük çalışma süresi 
verilmiştir efendim. 

7. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'ın, 
eski Başbakan ve eski Bayındırlık Bakanı hak
kındaki Soruşturnıa Hazırlık Komisyonunun gö
rev süresinin uzatılması hakkında Komisyon Baş
kanlığı tezekeresi (9/17, 3/68) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'ın, is

tanbul Belediye Meclisinin 28 . 6 . 1968 tarihin
de, istanbul çevre yolu güzergâhı ve Boğaziçi 
Köprüsü tasdikli plânı ile bu plânı tadilen onay-
lıyan İmar ve İskân Bakanlığının plânı değişti
rerek tatbik etmesiyle, 6785 sayılı imar Kanu
nuna aykırı hareket ettiği ve istimlâkler ile açıla
cak tazminat dâvaları dolayısiyle Devleti zarara 
uğratacağı, bu fiilin ise T. C. Kanununun 240 
ncı maddesine uyduğu iddiasiyle, eski Başba
kan ve Bayındırlık Bakanı haklarında, Anaya
sanın 90 ncı, T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis soruşturması açılma
sına dair önergesi üzerine kurulan 9/17 Numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonumuzun tet
kik ve müzakereleri devam etmekte olup Komis
yonumuzun 10 . 4 . 1971 tarihinde sona erecek 
olan müddetinin yeniden bir ay daha uzatılma
sı hususunun Genel Kurulun tasviplerine arz 
edilmesini saygılarımla rica ederim. 

T. B. M. M. 9/17 Numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı 

Afyon Senatörü 
Kâzım Karaağaçlı 

— 281 — 



T. B. İM. M. B : 6 

BAŞKAN — Komisyonun süre isteğini oy
larınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... 
Btmiy enler... Kabul edilmiş ve bu Komisyona da 
bugünkü tarihten itibaren 30 günlük ek çalış
ma süresi verilmiştir efendim. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 14 arkadaşının, eski Başbakan, 
eski Devlet bakanları Refet Sezgin ile Hüsamet
tin Atabeyli haklarındaki önergesini incele
mekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun görev süresinin uzatılması hakkında Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi (9/18, 3/69) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum efen
dim : 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş ve 14 arkadaşının, Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince eski Başbakan ve 
Devlet bakanları Refet Sezgin ile Hüsamettin 
Atabeyli haklarında bir Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesi üzerine kurulan 9/18 
numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 
tetkik ve müzakereleri devam etmekte olup Ko
misyonumuzun 10 . 4 . 1971 tarihinde sona ere
cek olan müddetinin yeniden bir ay daha uza
tılması hususunun Genel Kurulun tasviplerine 
arz edilmesini saygılarımla rica ederim . 

T. B. M. M. 9/18 no. lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akdoğanlı 

BAŞKAN — Komisyonun süre talebini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiş ve bu Komisyona da bu
günkü tarihten itibaren 30 günlük ek çalışma 
süresi verilmiştir efendim. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli üyesi 
Fatma Hikmet îşmen'in, eski Başbakan hakkın
daki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun görev süresinin uzatıl
ması hakkında Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
(9/19, 3/70) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum efen
dim ; 

14 . 4 . 1971 6 : I 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Fatma 
Hikmet Îşmen'in, Anayasanın 90 ve T. B. M. M. 
içtüzüğünün 12 noi maddesi uyarınca eski Baş
bakan hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair önergesi üzerine kurulan 9/19 nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonunun tet
kik ve müzakereleri devam etmekte olup, Ko
misyonumuzun 10 . 4 . 1971 tarihinde sona 
erecek olan müddetinin yeniden bir ay daha 
uzatılması hususunun Genel Kurulun tasvipleri
ne arz edilmesini saygılarımla rica ederim. 

T. B. M. M. 9/19 No. lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı 

îstanbul Milletvekili 
Prof. Dr. Mehmet Yardımcı 

BAŞKAN — İsteği oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve bu 
Komisyona da bugünkü tarihten itibaren 30 
günlük ek çalışma süresi verilmiştir efendim. 

10. — Yapılan 4 davete rağmen toplanamı-
yan 3, 4 ve 5 numaralı Soruşturma Hazırlık ko
misyonlarının durumuna dair Başkanlığın açık
laması (9/3, 9/4, 9/5) 

BAŞKAN — Gündemimizin 10 ncu maddesi
ne gelmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
(9/3, 9/4, 9/5) esas numaralarında kayıtlı, 

Zonguldak eski Milletvekili Ekme! Çetiner'in, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Refet 
Sezgin hakkındaki ve 

Başbakan, e&ki Tiraret Bakanları Ahmet 
Türkel, Maoit Zeren ve Sadık Tekin Müftü-
oğlu haklarındaki önergeleriyle, 

Aydın eski Milletvekili Reşat Özarda'nın 
Başbakan hakkındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonları için 
Genel Kurulun 10 . 3 . 1971 tarihli Beşinci 
Birleşiminde üye seçimi yapılmıştı. 

Bu Soruşturma Hazırlık Komisyonu üyelik
lerine seçilen sayın üyelere, 15 . 3, 18 . 3, 24 . 3 
ve 1 . 4 . 1971 tarihlerinde olmak üzere dört 
defa ayrı ayrı yazılı tebligat yapılmış olmasına 
rağmen bu üç komisyon bir araya gelerek top
lanamamış ve bugüne kadar başkan, sözcü ve 
kâtiplerini seçememişlerdir. 

Bu komisyonların, Türkiye Büyük Millet 
Mecisi İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince, 
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incelenmelerini üye seçimi tarihinden itibaren 
30 gün içerisinde bitirmesi gerektiğine ve ha
len de bu müddet geçmiş bulunduğuna göre, 
bu komisyonlar hakkında bugün Yüce Heye
tin bir karar ittihaz etmesi gerekmektedir. 

Daha önce de uygulanan bir tatbikata göre, 
Yüce Heyetiniz bu komisyonları münfesih addet
miş ve yeniden seçim yolu ile bir komisyon teş
kil etmişti. Ancak, o gün yapılan müzakerele
rin ışığı altında Yüce Heyetin bu komisyon
lara, bu mesai tarzına rağmen, yeniden süre 
vermesi de bahis konusu olacağı cihetle, bende
niz önce bu komisyonlara ek süre verilmesi 
hususunu oylarınıza sunacağım. Ek süreyi Yüce 
Heyetiniz Ikabul buyurmadığı takdirde, bu 
komisyonların münfesih olduğu kararı ortaya 
çıkmış olacak ve bu kararın da gereği yerine 
getirilecektir, efendim. 

Bu konuda söz mü istiyorsunuz Sayın Şe
ner?.. 

AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 9 tane 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun müddeti
ni birer ıay daha uzattık. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu şekildeki birçok işlerimizde, o vazifeye 

devam etmiyen arkadaşların yanında devam et
miş olan arkadaşlar da vazife yapmamış oluyor
lar. Bu komisyonlar da aynı mahiyettedir. 

Şimdi, bu komisyonlar bir defa vazifesini 
yapmamış, münfesih addedilmiş, yeniden se
çim yapılmış, fakat yine toplanamamış. Tür-
Ikiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 14 ncü 
maddesine göre, Sayın Başkanlık tarafından 
bu komisyonlara üç - dört defa tezkere yazıl
mış, yine toplanamamış. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bir konuyu iyi bilmeye mecburuz. Türki

ye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak sorum
luluk taşıyan bizlerin vazifemizi müdrik olma
lıyız, ki her arkadaşın da benden daha iyi va
zifesini müdrik olduğuna kaaniim. Fakat lüt
fetsin arkadaşlarımız; burada 30 gün müddet 
veriyoruz. Ne yapmışlar, kaç toplantı yapmış
lar ki, 30 gün yetmemiş, ayrıca bir 30 gün da
ha müddet veriyoruz? 

Şimdi, kimlerin bu komisyonlara devam 
etmediğini, edemediğini, buna aidolan mazeret
lerini bilelim; eğer meşru mazereti varsa mem
nuniyetle bu komisyonun vazifesine devam ede
bilmesi için bir 30 günlük daha müddet vere
lim. Yoksa, her defasında Türkiye Büyük Mil
let . Meclisini toplayacağız, bu komisyonlar 
böyle devamlı olarak gelecek, bir ay mehil isti-
yecek, münfesih olacak, tekrar seçeceğiz... Bu
nun böyle olamıyacağını Sayın Başkanlıktan 
istirham ediyorum. 

Bu komisyonlar eğer vazifesini görmüyorsa 
münfesih addedilsin, yenisini seçelim. Fakat 
bu komisyonlara kimlerin devam etmediğini de 
bilmemiz lâzımdır. Bir arkadaş vardır M, 
her gün o komisyona devam eder, fakat diğer 
arkadaş gelmiyebilir. Gelen arkadaş gelmi-
yen arkadaşla aynı muameleye tabi olur. İstir
ham ediyorum; ya vazife kabul eder veya ma
zeret beyan eder. Vazife kabul ettiği takdirde 
de bu vazifesini yapmasında zaruret vardır. 

Çok fazla çalışmamız lâzımgeldiği bir za
manda bu komisyonların bu şekilde hareket 
etmesiyle ve ayrıca komisyonların bu durumu
nu ortaya koymakla Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri olarak hatalı hareket etmiş olu
ruz. Bu hatanın giderilmesi için de, devam et
memekten dolayı hata işliyen arkadaşları Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin bilmesi 
lâzımdır Sayın Başkan. Kimlerin bu komisyon
lara devam etmediğini bilirsem rey veririm. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ref et Sezgin. 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısının muhterem üyeleri, 

Bu konu ile ilgili olarak, bundan çok evvel
ki celselerde de bendeniz mâruzâtta bulunmaya 
gayret etmiştim. 

Meselenin esasına tabiatiyle bu safhada do
kunmak bahis konusu değildir; isabetli de de
ğildir. Gündemin 10 ncu sırasında kayıtlı bu
lunan işler arasında, 3 Numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun çahşmasiyle ilgili ma
ruzatta bulunma hakkını; hakkında soruştur
ma istenilmiş bulunan bir görevli olarak ken
dimde görüyorum. Şu sebeple: 

Bundan 3 - 4 sene kadar önce, o tarihte Yü
ce Parlâmentoya mensup bulunan bir arkada
şımız bir Soruşturma Hazırlık Komisyonu teş-
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kiline mütedair önergeyi takdim etmiş bu
lunmaktadır. Bu önerge, bir suçun işlendiğini 
iddia etmektedir, ve bunun da bir maznunu 
vardır. Ben, huzurunuzda bu önergenin irae et
tiği maznun olarak bulunuyorum. 

3 - 4 seneden beri maznun sıfatının üzerin
de taşıttırılmasına hangi hukuk kuralı hak ver
mektedir? Ben şunu açıkça Yüce Meclisin hu
zurundan rica ediyorum, istiyorum; bu mese
le bitsin, Eğer iddia çevresinde bana, kanun
lar muvacehesinde kabili isnat bir fiil varsa, 
ben Yüce huzurunuzda sizin aranızda otura
cak durumda değilim, gidip hesabımı vereyim. 
Biran evvel bitmeli. Eğer değilse, ben bu itham 
altında kalmıyayım. Bu haklı değildir; bu dav
ranış tarzı isabetli değildir. 

Komisyon seçilmiş. İçtüzük hükümlerine gö
re, seçimden itibaren diyeceğim bana sorul
muş; bildirmişim. Komisyon çalışmıyor. Vazi-
f3 taksimi yapmamış komisyon. Ârasıra Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin gündemine bu 
geliyor ve eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı bir suç işlemekten maznun, hakkında so
ruşturma açılıyor, 4 senedir bu bitmiyor. Ol
maz böyle şey.. Buna, insan hakları bakımın
dan da hakimiz yoktur. 

Tasavvur buyurunuz; bu itham altında 
olan bir insan, şu komisyonun çalışmaması se
bebiyle, vefat etse ve gerçekten de o şahsın her 
hangi bir suçu bahis konusu değilse, yazık 
değil midir o insana?.. Kim mahkemeye gide
cek o zaman?.. Maznunun vefatı sebebiyle, ile
ride, Türk Ceza Kanununun 96 ncı maddesine 
göre, âmme dâvasının ortadan kaldırılmasına..» 
iş dönecek. 

Şimdi, Saym Şener arkadaşım haklı olarak 
bu komisyonlara devam etmiyen üyelerin kim
ler olduğunun tesbit edilmesi lâzım geldiğini 
söylüyorlar. Bu ayrı bir meseledir ve haklıdır; 
ama bu komisyonun çalışmadığı da, görev tak
simi yapmadığı da, meselenin sürüncemede kal
dığı da bir vakıadır. 

O halde, Sayın Başkanın da eğer yanlış ta-
kibetmedimse, takdiminde ifade edildiği üze
re, bu komisyonu yeniden seçmek lâzımdır. 
Bu işin artık sürüncemede kalmaya tahammü
lü yoktur. Yüce Meclisten istirham ediyorum. 
Vazife taksimini dahi yapmıyan bu komisyo
nun yerine bir komisyon mutlaka seçilmeli

dir. Gündemin tekrarlanacak oylamalar ve se
çimler bölümünün 1 nci sırasında bu komisyon
daki açık üyeliğe seçim de yer almış bulun
maktadır, bunun ne olduğunu bilmiyorum; ama 
bu vaziyet muvacehesinde mutlaka komisyonu 
çalıştıracak şekilde yeniden teşkilde zaruret 
vardır. Bunu Yüce Meclisten talebetmek de be
nim hakkımdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Sayın Rendece, buyurun efen
dim. 

REFET RENDECİ (C. Senatosu Samsun 
Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; 

Seçilmiş olup da vazife taksimini yapmı
yan, yahut yapamıyan komisyonlar var. Bu Mec
liste daha önce bunlar konuşuldu. Hâdisenin 
üzerinden çok zaman geçmiş olması ve komis
yonların vazifelerini yapmamış olmaları sebe
biyle, o komisyonlar münfesih addedilerek ye
rine yeni komisyonlar seçilmişti. Bendeniz Sa
yın Başkanın sunuşunda belirttiği hususun 
kanaatime uygun gelmesi sebebiyle, Yüce He
yetten o istikamette karar verilmesi hususun
daki görüşlerimi ve temennilerimi arz edece
ğim. 

Bana göre, henüz kurulmuş bu komisyonla
rın üzerinden çok zaman geçmemiştir. Komis
yonlar toplanıp vazife taksimi yapamamışlar
dır. Mesele 1-2 aylık bir meseledir. Araya bütçe 
müzakereleri gibi, ondan sonra gelen hâdise
ler gibi hâdiselerin girmesi sebebiyle komis
yonların toplantıları ihmal edilmiştir. Yeni
den bu komisyonlara bir mehil verilerek ça
lışma imkânının sağlanmasını; yeniden seçime 
gitmek, gruplardan aday istemek, tekrar se
çim yapmak gibi hâdiselerin uzunca bir zama
nı alacağı düşüncesiyle, eski komisyonların sü
relerinin uzatılmasını teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 

^Buyurunuz efendim. 
AHMET GÜNER (Zonguldak Milletvekili) -

Sayın,arkadaşlarım, (9/3) numaralı komisyo
nun naçiz bir üyesiyim. Geçen yıl da üyesiydim. 
Her toplantıya davete gittim. Hakikaten bu
rada arkadaşım, suçlu olarak görünmekten 
usandığını söylediler, çok haklıdırlar. Buna ri
ayet eden üyelerden birisi olmama rağmen, ço-
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ğunluğu elinde bulunduran siyasi teşekkülümüz-
deki arkadaşlar gelmemişlerdir. 

Şimdi, bir arkadaşım teklif ediyor, diyor ki, 
aynı komisyonlar şu bu sebeple; bütçelerin 
geçişi siyasi olayların oluşu dolayısiyle çalışa
madı, yeniden vazifelerine devam etsinler... Ha
yır arkadaşlar. Benim şahsî kanaatim, naçiz ka
naatim, bu bir zihniyet meselesidir, gruplar 
toplanıp bu derde, bu devamsızlığa, bu alaka
sızlığa millet huzurunda bir çare bulup, millete 
duyurmalıdırlar. Aksi takdirde Parlâmento
yu millet gözünde küçük düşürüyoruz ve hepi
miz pek çok şeyler kaybediyoruz. Ben bu kanı
dayım. Bunu burada keselim. Gruplar toplanıp 
bunun çaresini bulmalıdırlar. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İLYAS KILIÇ (Samsun Milletvekili) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu soruşturma, araştırma ve tahkikat mev

zuunda bir senedenberi her toplantıda; komis
yonlar vazifesini ya bitiremedi, ya toplanamadı 
diye onların sürelerini uzatmaktan başka hiçbir 
iş yapmadığımız kanaatindeyim ve biraz evvel 
gördünüz ki, hakkında iddia varit olan arkada
şımız yakınarak, suçlu veya değildir, bu husu
sun açıklanmasını istedi. 

Muhterem arkadaşlar, 
Milletin önünde bir silkinme devresi geçir

me durumuna geldik. Üzülerek ve sıkılarak söy
lemek istiyorum ki, bu millet bizden, her dav
ranışımızla kendisine örnek olmamızı istiyor. 
Kaldı ki, tatbikatta da hiç öyle olamıyoruz; üzü
lerek söylüyorum, ben de bir üye olduğum için 
söylüyorum, olamıyoruz. Bunun muhtelif ne
denleri vardır, olabilir de, münakaşa mevzuu 
da olabilir; ama her şeyden evvel haftanın dört 
veya beş günü muntazam burada toplanıp vazife
mizin icabını yapmak zorundayız, mecburiyetin
deyiz gibi gelir bana. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletve
kili) — Gibisi fazla. 

ÎLYAS KILIÇ (Devamla) — Doğru, arka
daşımın dediği gibi «gibisi» fazla; ama, arka
daşlar gerek basın önünde, gerek halk önünde 
«Millet Meclisi çalışmıyor, iş çıkarmıyor, çıka
ramıyor, devam etmiyor, şu veya bu şekilde 
hareket ediyor» diye hepimizin en buhranlı za

manlarda içine mevcudiyetine, varlığına sığındı* 
ğımız bu Parlâmento da vazifemizi tam mânasiy-
le yaparak, vazifemize eğilmek suretiyle mille
tin bizden beklediğini, içimizdeki arkadaşları
mızın bizden beklediğini yapmak mecburiyetin
deyiz. 

Şimdi bir arkadaşım çıkıyor, diyor ki; «Ko
misyon şu veya (bu maksatla toplanamadı...» 
Hangi komisyon toplandı, lütfen söyler misi
niz; hangi, komisyon toplanabiliyor? Hiçbir ko
misyon toplanamıyor. Komisyon kâtipleri ve 
ilgilileri aşağıdan bizi bulup yukarıya çıkarabil
mek için elinde kâğıt dolaşıp duruyor burada. 
Yalan mı? Bu bir gerçek. Bu gerçek kargısın
da, biz müşkül durumda kalıyoruz ve testiyi kı
ran da, suyu getiren de ayırdedilemiyor, aksine 
suyu getiren dalha suçlu duruma düşüyor. Çün
kü çalışan da çalışmıyan da tefrik edilemiyor. 

Ben muhterem arkadaşlarıma, her 'hangi bir 
art düşüncenin sahibi olmaksızın söylemek ve 
ifade etmek istiyorum ki, bu mevzuların üzeri
ne, mevzuların (beklediği 'hassasiyetle, vazifemi
zin ağırlığıyla mütenasip bir şekilde eğilerek, 
bu meseleye bir nihayet verelim ve muntazam, 
verimli, inandırıcı, itimat verici bir çalışma ha
vası içerisine girelim. Bu fhepimizin sorumlulu
ğu altındadır, 'hepimiz yegân yegân arzu ettiği
miz halde, karşı karşıya geldiğimiz zaman hepi
mizin tenkidetmiş olmasına rağmen, birleştiği
miz zaman bu birlik ve beraberliği gösteremi
yoruz ve bizi dışarda istiyen de istemiyen de 
birtakım çevreler çalışmıyor diye göstermek du
rumunda kalıyor. Buna kimsenin hakkı yok
tur. 

Üzülerek beyan etmiş olduğum bu düşünce
lerimin karşısında arkadaşlarımdan hiçjbir ikaza 
lüzum göstermeden, çünkü herkesi ikaz etmek 
bizim vazifemiz, biz ikaz etmek durumunda iken 
bizi başkalarının ikaz etmiş olması da beni ay
rıca üzüyor. Bizim ikaza ihtiyacımız yok, biz 
herkesi ikaz ederek çalıştırmaya ve vazife yap
maya teşvik edecek durumda, makamda ve mev-
kideyiz. 

Bu közlerimden dolayı kimsenin her hangi 
bir üzüntüye kapılmadan yeigân yegân beni des
teklemiş olan arkadaşlarımın hep birlikte bu fi
kirler etrafında birleşmek suretiyle vazifemizi 
daha verimli, olumlu ve inandırıcı bir şekilde 
yapmaya başlıyalım. 

iSaygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın TJzunoğlu. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun Milletve

kili) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Benden evvel konuşan arkadaşlarımın söz

leri üzerine konuşmak lüzumunu hissettim. 
Pazartesi günü toplantıda bir husus dikkati

mi çekti ve gene bundan evvelki toplantılarda 
mı kürsüye çıkıp da Mecliste devamın sağlan
masını istiyen ve devamsızlıktan şikâyet eden 
arkadaşların, maalesef, burada hiçbir toplantı
da bulunmadıklarını görmenin üzüntüsü içinde
yim ve bunu zabıtlara tescil ettirmek istiyorum. 
Gene sayın parti genel başkanlarının, Sayın Baş
vekili ziyaretlerinde Iher gün çalışmak lüzumu
nu belirttikleri balde, Pazartesi ıgünkü toplantı
da kendi gruplarına ait bir tek milletvekilinin 
burada bulunmadığını görmenin üzüntüsünü 
belirtirim. Burada çıkıp da seçmene selâm mak-
sadiyle, «Devam mecburiyeti vardır, devam et-
miyen ekseriyet partisi olan A. P. lilerdir.» de
menin mânası yoktur, işte mevcudolan arkadaş
ların burada orantısını yapmak ve efkârı umu-
miyeye bunu bu şekilde aksettirmek mecburiye
tindeyiz. 

Bütün günahı vebali ekseriyet partisi olan 
A. P. sine yükleyip de Komisyonlara devamsız
lığın da bunlar tarafından olduğunu söylemek 
büyük bir haksızlık olur. Biraz evvel de arz et
tiğim gibi, devamsızlıktan şikâyet eden, deva
mın mutlak şart olduğunu ve devamsızlığın Par
lâmentoyu küçük duruma düşürdüğünü Kamu-
oyuda söyliyen arkadaşların bizzat kendilerinin 
devamsız olduğunu buradaki yoklamalar istoata 
kâfidir. Bu kürsüye çıkıp ucuz kahramanlık 
yapmıyalım. Hakikatleri yoklamalarla tesbit 
edip, kamuoyuna duyurmakta fayda vardır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun ıSaym Sezgin. 
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

— Sayın Başkan, muhterem üyelerin affını is
tirham ederek bir hususu arz etmek için tekrar 
huzurunuza geldiğimi beyan etmek isterim. 

Sayın Uzunoğlu konuşmalarını umumi bir 
şekilde ifade etmemiş olsalardı ben ikinci defa 
huzurunuzu işgal etmiyeeektim. 

Sayın Uzunoğlu arkadaşım konuşmalarında; 
«ucuz kahramanlık» gibi bir mütalâada bulun
dular. Bunun eğer benim mâruzâtımla ilişkisi 
yok ise, ki öyle anlamak istiyorum; tabiatiyle 

benim bir beyanım bahis konusu olamaz, beya
nı muvacehesinde. Çünkü ben aslında... 

BAHATTlN UZUNOĞLU (Samsun Millet
vekili) — Zatıâlinizle ilgisi yok, sizinle ilgili 
bir şey söylemedim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Evet, mese
le yok öyle ise. Bu beyanın bendenizin mâruzâ
tıma şâmil olmadığını böylece tavzih etmiş bu
lunuyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, şu açıklamayı yap
mak lüzumu hâsıl oldu : Aslında Sayın Uzun-
oğlu'nun konuşmasının, bendeniz toplantıyı yö
neten başkanınız olarak, hiçbir arkadaşımıza 
müteveccih olmadığını, umumi bir konuşma ol
duğunu kabul ettim. Aksi takdirde Sayın Sez-
gin'e de bir sataşma hudutları içinde söz vermiş 
olurdum ki, böyle bir şey bahis konusu değildir 
efendim. 

Sayın Şener, zâtıâlmiz konuşmanızda, bu ko
misyon toplantılarına katılmıyan üyelerin açık
lanmasını mı istemiştiniz efendim? 

AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Efendim okuyorum onları. 
SİNASİ OSMA (İzmir Milletvekili) — Bü

tün komisyonlara katılmıyanların isimlerini 
okuyunuz. 

BAŞKAN — Gerektiğinde onlar da açıkla
nır efendim, şimdi gündemimizde bu var. 

Efendim 9/3 sayılı dosya ile ilgili komisyo
nun 15 . 3 . 1971 tarihli toplantısına Sayın Ya
vuz Acar, Sayın Enver Bahadırlı ve Sayın Ah
met Demiryüce katılmışlardır. Yine aynı komis
yonun 18 . 3 . 1971 tarihli toplantısına Sayın 
Enver Bahadırlı, Sayın Ahmet Güner ve Sayın 
Tarık Remzi Baltan katılmışlardır, diğerleri 
katılmamışlardır. (A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin Milletve
kili) — Katılmıyanları okuyunuz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurunuz. Anladım efendim, duydum. Bu da
ha kestirme yol da onun için bu yolu ihtiyar 
ettim. Merakınızı gidereceğim beyefendiler, lüt
fediniz, müsaade buyurunuz. 
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Komisyonun 24 . 3 . 1971 tarihli toplantısı
na Sayın Ali Alkan, Sayın Ahmet Güner, Sayın 
Tarık Remzi Baltan katılmışlardır, pardon Sa
yın Ahmet Yüce katılmıştır efendim. 

Komisyonun 1 . 4 . 1971 tarihli toplantısı
na Sayın Ali Alkan, Sayın Kâmran Evliyaoğlu, 
Sayın Rıza Isıtan, Sayın Ahmet Güner ve Sa
yın Ahmet Demiryüce katılmışlardır. 

Bu komisyon üyelerinin isminin tamamını 
arz ediyorum efendim şimdi : 

Sayın Yavuz Acar, Saym Safa Yalçuk, Sa
yın Fuat Avcı, Sayın thsan Topaloğlu, Sayın 
Enver Bahadırlı, Sayın Ali Alkan, Sayın Ata 
Bodur, Sayın Kâmran Evliyaoğ"lu, Sayın Rıza 
Isıtan, Sayın Bahri Karakeçili, Sayın Ahmet 
Güner, Saym Ahmet Demiryüce, Sayın Tarık 
Remzi Baltan, Sayın AbdurraJhman Güler'dir 
efendim. 

Açıklanması gereken başka husus kaldı mı 
efendim? 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir Milletve
kili) — Saym Başkan, bir noktaya işaret et
mek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BURHANETTÎN ASUTAY (izmir Milletve

kili) — içtüzük gereğince müsaadesiz toplan
tıya ve Heyeti Umumiye toplantısına iştirak 
etmiyen kişiler için bir muameleye tevessül 
edilmiştir. Üç toplantıya gelmemiş olmaları se
bebiyle bu arkadaşlar hakkında bir muamele 
yapılmış mıdır? 

BAŞKAN — Efendim, elimizde komisyon 
dosyası yok, ben listeden okudum. Aslında ko
misyonların üç toplantısına gelmiyen saym üye, 
içtüzük gereğince müstafi sayılır, ayrıca yapı
lacak bir muamele yoktur. 

Şimdi efendim, 9/4 sayılı dosya ile ilgili ko
misyon toplantılarına katılan üyelerin isimleri
ni okuyorum : 

15 . 3 . 1971 tarihli toplantıya; Saym Kâ
zım Karaağaçlıoğlu, Saym Cahit Angın, Saym 
Enver Bahadırlı ve Saym Fethi Tevetoğlu ka
tılmışlardır. 

Aynı komisyonun 1 8 . 3 . 1971 tarihli top
lantısına, Sayın Carit Angın, Saym Enver Ba
hadırlı, Saym Ahmet Zeydan ve Saym Sadık 
Artukmaç katılmışlardır. 

24 . 3 . 1971 tarihli toplantıya, Saym Kâ
zım Karaağaçlıoğlu, Sayın Cahit Angın, Saym 
Mustafa Topçular katıl'mışlardır. 

1 . 4 . 1971 tarihli toplantıya da sadece Sa
yın Artukmaç katılmıştır. 

Bu komisyonun üyelerinin isimlerini arz edi
yorum efendim : 

Saym Kâzım Karaağaçlıoğlu, Saym Cahit 
Angın, Saym ihsan TomJbuş, Saym Safa Yalçuk, 
Saym Enver Bahadırlı, Saym Sadık Perinçek, 
Saym Ahmet Zeydan, Saym Erdoğan Adalı, Sa
yın Mustafa Topçular, Sayın Nuri Kodamanoğ-
lu, Saym Fethi Tevetoğlu, Saym Zihni Betil, Sa
yın Sadık Artukmaç. 

9/5 sayılı dosya ile ilgili komisyonun toplan
tılarına katılan üyelerin isimlerini okuyorum : 

15 . 3 . 1971 tarihli toplantıya; Sayın is
mail Yetiş, Saym Celâlettin Coşkun, Saym Maz-
har Ankan, Saym Lûtfi Tokoğlu, Saym Enver 
Işıklar ve Saym Rıza Isıtan katılmışlardır. 

18 . 3 . 1971 tarihli toplantıya; Saym Ce
lâlettin Coşkun, Saym Cevat Saym, Sayın En
ver Bahadırlı, Saym Vehbi Engiz, Sayın Fuat 
Azmioğlu ve Sayın Hilmi Balcı katılmışlardır. 

24 . 3 . 1971| tarihli toplantıya; Sayın is
mail Yetiş, Sayın Cevat Sayın, Saym Lûtfi 
Tokoğlu, ve Sayın Enver Işıklar katılmışlardır. 

1 . 4 . 1971 tarihli toplantıya ise Sayın İs
mail Yetiş, Saym Celâlettin Coşkun, Saym Ha
lil Goral, Sayın Fuat Azmioğlu, Saym Enver 
Işıklar ve Saym Rıza Isıtan katılmışlardır. 

Bu komisyon şu üyelerden meydana gelmiş
tir : 

Bu komisyon şu üyelerden meydana gelmiş
tir : 

Saym Ahmet Sakıp Hiçerimez, Saym ismail 
Yetiş, Sayın Celâlettin Coşkun, Sayın Halil Gö
rül, Saym Cevat Sayın, Saym Enver Bahadırlı, 
Saym Mazhar Ankan, Saym Abdurrarman Şe
ref Lâç, Sayın Lûtfi Tokoğlu, Saym Vehbi En-
giz, Saym Fuat Azmioğlu, Saym Enver Işıklar, 
Saym Rıza Isıtan ve Saym Halmi Balcı. 

Bilgilerinize sunulur. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Milletve
kili) —- Saym Başkan, bendeniz katılamadığım 
toplantılardaki mazeretimi Meclis Reisliğine 
şahsan ve bizzat arz ettim. Zapta geçmesi için 
beyan ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim böyle bir usul açma
yınız. Komisyona bildirmiş bulunduğunuza gö
re mesele yoktur. 



T. B. M. M. B : 6 14 . 4 . 1971 O : 1 

Efendim Sayın Hüsamettin Başer ve Sayın 
Baha Müderrisoğlu arkadaşlarımız bir önerge 
göndermişlerdir. Bu önergelerinde : 

«1. Meclisteki komisyonlara bundan sonra 
katılmryan üyelerin Meclise her oturumda okun
masını, 

2. Meclise devam etmiyenlerin de bir otu
rum sonra Meclise duyurulması için bir karar 
ulmmasmı» arkadaşlarımız istiyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, biz burada bu otu
rumda okuduğumuz listeyi Başkanlık olarak 
kendi inisiyatifimizi kullanarak okumadık, bir 
sayın üyenin isteği üzerine okuduk ve gündem
de konu olduğu için okuduk. B'ahis konusu 
önerge içtüzükle ilgili bir hüküm taşımamakta
dır. Aslında yeni hazırlanmakta bulunan İçtüzü
ğümüzde bu hususlar da ele alınmıştır. Bu iti-
(barla bu önergenin işleme konulması ve bu isti
kamette bir karar alınmasını mümkün- görme
mekteyim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Oya arz ederken söz veremem 
efendim. 

Münfesih olduğunu kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 

'Efendim, affedersiniz anlaşılamadı. Lütfen 
ayağa kalkmanızı istirham ediyorum. 

(Komisyonun infisah ettiğini kabul edenler 
lütfen ayağa kalkarak işaret buyursunlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim, 

Komisyonun infisah ettiği kabul edilmemiş 
bulunduğuna göre, Komisyona bugünkü tarih
ten itibaren ek 30 günlük süre verilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

EKREM ÖZDEN (Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi) — Efendim... 

BAŞKAN — Sayın Özden, demin oylamaya 
geçtiğim için size söz verememiştim. 

EKREM ÖZDEN (Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi) — Efendim, her komisyon için 
yapılacak muamele bittabi ayrı ayrıdır. Ayrı 
ayrı olduğuna göre, geçen sefer söz istedim söz 
vermediniz. Doğru, çünkü oylamaya geçmişti
niz, fakat her komisyon hakkında ayrı bir mua
mele yapacağınıza göre o takdirde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı ama, oylama safha
sına geçtim. Şimdi Saym Özden, müsaade buyu
rur musunuz zatıâliniZe cevap arz edeceğim. 

Şimdi Beyefendi, ben, üç komisyonun duru
mu aynı olduğu için bunlarla ilgili müzakereyi, 
eğer takip buyurmuş iseniz gözünüzden kaçma
mıştır, hepsi hakkında yaptım ve ondan sonra 
oylama safhasına geçtim, ve rahatlıkla bütün ar
kadaşlarımın söz dileklerini karşıladım. Zatıâli-
niz de ö vakit bu talepte bulunsaydınız mutlaka 
yerine getirir idim. Şimdi oylama safhasına geç
miş bulunuyoruz, özür dilerim efendim. 

Şimdi efendim, eski Zonguldak Milletvekili 
Ekmel Çetiner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunu gereğince yapılması gerekli işlemlerde 
gösterdikleri ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı madde
leri kapsamına girdiği iddiasiyle; Başbakan, 
eski Ticaret Bakanları Ahmet Türkel, Macit 
Zeren ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 ncı maddesi gereğince 

Muhterem arkadaşlarım, üç komisyonun du
rumunu sunuşumuzla Yüce Heyetinize arz et
tik ve muhterem üyeler söz alarak görüşlerini 
belirttiler. Şimdi bendeniz bu komisyonların 
ayrı ayrı münfesih sayılmış olup olmadıklarını 
oylarınıza sunacağım. Yüce Heyetiniz münfesih 
olduğunu kabul ettiği takdirde, yeniden komis
yon teşkili yoluna gidilecek, münfesih olduğu
nu kabul buyurmadığınız takdirde de komisyo
na ek süre verilmesi hususunu oylarınıza suna
cağım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Devam etsin. 

'BAŞKAN — Efendim oylarınızla karar ve
receksiniz. 

Şimdi efendim, eski Zoniguldak Milletvekili 
Ekmel-Çetiner'in, Ereğli Kömür İşletmesi Mü
essesesi için yapılan ihale hakkındaki tutum ve 
fiillerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine temas ettiği iddiasiyle, eski Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Eefefc Sezgin hakkın
da Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğin
ce Meclis Soruşturması açılmasına dair önerge
sini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun münfesih hale gelmiş olup 
olmadığını oylarınıza sunuyorum. 

EKREM ÖZDEN (Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi) — Söz istiyorum. 
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Meclis soruşturması açılmasına dair önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun münfesih hale gelmiş olup olma
dığını oylarınıza sunuyorum. İnfisah ettiğini 
kabul edenler... KaJbul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Bu kararınız karşısında, mevcut komisyona 
'bugünkü tarihten itibaren ek 30 günlük yeni
den süre verilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş ve bugünkü tarihten itibaren 30 günlük ek 
süre verilmiştir efendim. 

Eski Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Anayasaya aykırı olarak, Devlet, kamu hizmet
lerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel eliyle yü
rüttüğü ve bu eylemin Türk Ceza Kanununun 
146 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle, Başbakan 
hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi ge
reğince Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun infisah etmiş olup ol
madığını oylarınıza sunuyorum. İnfisah ettiğini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş 
ve komisyonun halen görevli bulunduğu bu su
retle tebeyyün etmiştir. 

Bu komisyona 30 günlük ek süre verilmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve bu komis
yona da bugünkü tarihten itibaren 30 günlük 
ek çalışma süresi tanınmıştır efendim. 

'Gündeme devam ediyoruz efendim. 
X. 

11. — İçel Milletvekili Cavit Okyayüz'ün 10 
numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonundan 
istifa ettiğine dair önergesi (9/10, 4/31) , 

BAŞKAN — önergemi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Eski İçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkın
daki Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanı 
bulunmaktayım. 

Halen Bütçe Komisyonunda ve karma ko
misyonlardaki devamlı vazifelerim dolayısiyle 
Hazırlık Komisyonundaki görevimle yeteri ka
dar ve yakinen ilgilenemiyorum. 

Bu komisyonların müddet mukayyet olma
sını da dikkate alarak bu vazifemden istifa edi
yorum, 

Kabulü ile, gereğini arz .ve istirham ederim. 
İçel Milletvekili 
Cavit Okyayuz 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efen
dim. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Cemalettin înkaya'nın 14 numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundan istifa ettiğine dair 
önergesi (9/14, 4/32) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efen
dim. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Sayın Başkanlığına 
(9/14 numaralı T, B, M, M. Soruşturma Ha

zırlık Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğimi 
saygılarımla arz ederim. 

C. Senatosu Balıkesir Üyesi 
Cemalettin İnkaya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi 
Nafiz Ergeneli'nin 15 numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundan istifa ettiğine dair öner
gesi (9/15, 4/33) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efen
dim, 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Geçirdiğini safra kesesi ameliyatı dolayısiy

le halen nekahat devresinde bulunmaktayım. 
Ayrıca filebit hastalığıma ait mezuniyet 

raporum da Senato Başkanlığına sunulmuştur. 
Tedavi ve istirahat müddetinin ne kadar süre
ceği belli olmadığından (15) numaralı Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu üyeliğine bir başka
sının seçilmesi hususunda gereğinin yapılmasına 
müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim, 

C. Senatosu Edirne Üyesi 
Nafiz Ergeneli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efen
dim, 

14. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Na
zif Çağatay'ın 15 numaralı Sorv^turma Hazır
lık Komisyonundan istifa ettiğine dair önergesi 
(9/15, 4/34) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efen
dim. 

T. B. M. M. Başkaaîiğma 
Seçilmiş bulunduğum (9/15) No lıı Soruştur

ma Hazırlık Komisyonuna, sağlık durumumu do-
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layısiyle, devam edemiyeceğimden istifa etti
ğimi arz eder, saygılarımı sunarım. 

0. Senatosu îzmir Üyesi 
Nazif Çağatay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efen
dim, 

15. — Samsun Milletvekili Doğan Kitaplı'-
•nın 16 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonundan istifa ettiğine dair önergesi (9/16, 
4/35) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efen
dim.: 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum (9/16) numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonundan, Hükümette 
görev almam sebebiyle istifa ettiğimi saygılarım
la arz ederim. 

Doğan Kitaplı 
Samsun Milletvekili 

Devlet Bakanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efen
dini: 

16. — İstanbul Milletvekili Ism.ail Arar'ın, 
17 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonun
dan istifa ettiğine dair önergesi (9/17, 4/36) 

BAŞKAN — Okutuyorum efendim. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Adalet Bakanlığına atanmam nedeniyle üye

si bulunduğum 9/17 sayılı Soruşturma Hazır
lık Komisyonundan çekiliyorum. 

Bilgilerinize saygı ile sunarım. 
istanbul 

Adalet Bakanı 
İsmail Arar 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
thsan Topaloğlu, 

Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal, 
Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve, 
Konya Milletvekili Sadi Koça.fın Bakanlar 

Kurulunda görev almaları sebebiyle üyesi bu
lundukları Soruşturma Hazırlık komisyonların
dan çekilmiş sayıldıklarına dair Başkanlığın su
nusu. 

BAŞKAN *— Muhterem arkadaşlarım, 

9/3 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu Üyesi bulunan 0= Senatosu Giresun 
Üyesi Sayın thsan Topaloğlu, 

9/14 ve 9/15 esas numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonları üyesi bulunan Rize Millet
vekili Sayın Erol Yılmaz Akçal, 

9/17 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu üyesi bulunan Zonguldak Milletvekili 
Sayın Cahit Karakaş, 

Ve 9/18 esas numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Üyesi bulunan Konya Milletvekili 
Sayın Sadi Koçaş, 

Bakanlar Kurulunda görev almaları sebe
biyle üyesi bulundukları bu komisyonlardan is
tifa etmiş addolunmuşlardır. Bilgilerinize su
nuyorum efendim. 

Şimdi seçimlere geçiyoruz saym üyeler. 

18. — Zonguldak eski Milletvekili E km el Çe-
tiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Baka
nı Iiefet Sezgin hakkındaki önergesini incele
mekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundaki açık üyeliğe seçim (9/3) 

19. — Zonguldak Eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Başbakan eski Ticaret bakanları Ah
met Türkel, Macit Zer en ve Sadık Tekin Müf-
tüoğlu haklarındaki önergesini incelemekle gö
revli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık 
üyeliğe seçim (9/4) 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçişleri eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundaki açık üyeliğe secim (9/10) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar eski Bakanı Refet Sezgin hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliklere seçim (9/14) 

22. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, Baş
bakan hakkındaki önergesini incelemekle gö
revli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık 
üyeliklere seçim (9/15) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili 
Özer ölçmen*in, Başbakan hakkında Anayasa
nın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Mec
lis Soruşturması açılmasına dair önergesini 
incelemek üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim (9/16) 
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24. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
•ın, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi 
uyarınca Başbakan ve Bayındırlık Bakanı hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulacak Soruştur
ma Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliklere 
seçim (9/17) 

25. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 14 arkadaşınızı, Anayasanın 
90 ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı 
içtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince, Başba
kan, Devlet bakanları, Refet Sezgin ile Hüsa
mettin Atabeyli haklarında bir Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemek üzere 
kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonunda
ki açık üyeliğe seçim (9/18) 

BAŞKAN — Saym üyeler, bütün bu açık 
üyeliklerle ilgili seçimlerin birlikte yapılması 
düşünülmüştür. Bu hususu oylarınıza sunuyo
rum. Birlikte yapılmasını kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bu seçimlerde görev alacak tasnif komisyo
nunun bütün seçimlerde görev alması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

REFET RENDECİ (C. Senatosu Samsun 
Üyesi) — Şimdi bugün birçok komisyonlardan 
istifalar oldu. Bu, on kişiyi buluyor. Bu şekilde 
bugünkü Meclislerde çoğunluk olacağı da şüp
heli bir durum arz etmektedir. Bu münhaller 
gelecek toplantıya kadar tesbit edilsin., bütün 
seçimleri birlikte yapalım. Bunda fayda vardır, 
Meclislerin daha çok vakti alınmamış olacaktır. 
Birlikte yapılmasında fayda vardır. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, Başkanlık Di
vanı bunları düşünmüş ve gruplardan ona göre 
aday talebinde bulunmuş ve listeler de bu ihti
male göre tanzim edilmiştir. Endişeniz gideril
miştir. Bu itibarla seçimlere geçiyoruz efen
dim. 

Tasnif Komisyonunu kur'a ile tâyin ediyo
ruz efendim. 

Sayın Hazım Dağlı.. Yok. 
Saym İlhan Ersoy?... Yok. 
Saym Vehbi Sınmaz?.. Yok. 
Sayın Turgut Topaloğlu?.. Yok. 
Sayın Ata Bodur?.. Yok. 

Sayın Sabahattin Orhon?.. Yok. 
Sayın Abdülkerim Saraçoğlu?.. Burada. 
Sayın Kemal Şensoy?.. Yok. 
Saym Mehmet Yüceler?.. Yok. 
Sayın Yüksel Menderes?.. Yok. 
Sayın İlhan Açıkalm?.. Yok. 
Saym Mustafa Üstündağ?.. Yok. 
Saym Mustafa Ok?.. Yok. 
Saym Emin Turgutalp?.. Yok. 
Saym Mustafa Kaftan?.. Yok. 
Sayın Rıfkı Danışman?.. Buradalar. 
Saym Lâtif Âküzüm?.. Buradalar. 
Tasnif Komisyonuna Sayın Abdülkerim Sa

raçoğlu, Saym Rıfkı Danışman ve Sayın Lûtfi 
Aküzüm seçilmişlerdir. 

Seçimlere hangi ilden başlanacağı hususun
da kur'a çekiyorum : Sadi Binay (Bilecik) 

Bilecik'ten başlanacaktır efendim. 
Seçim pusulalarının dağıtılmasına başlayı

nız. 
Seçimlere başlıyoruz efendim. 
(Bilecik seçim bölgesinden başlanılarak oy

lar toplandı) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonunun yazısını 

arz ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma 
Hazırlık komisyonlarındaki açık üyelikler için 
yapılan seçime (305) üye katılmış ve neticede 
nisap bulunmadığından ismen tasnif yapılma
mıştır. 

Arz olunur. 
C. S. Mardin Üyesi Erzurum Milletvekili 

Abdülkerim Saraçoğlu Rıfkı Danışman 
Kars Milletvekili 

Lâtif Aküzüm 
CEMALETTİN İNKAYA (C. S. Balıkesir 

Üyesi) — Saym Başkan, celse açılırken yokla
ma yapılıyor, fakat birinci yoklamadan sonra 
arkadaşlarımız bırakıp gidiyor. Celse kapanır
ken tekrar bir yoklama yapılmasının ve kimle
rin burada bulunup bulunmadığının tesbit ve 
ilânını rica ediyorum. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun Millet
vekili) — Sayın Başkan, bu konuda bir öner
gemiz var, zaten... 

BAŞKAN — Beyefendi müsaade buyurunuz. 
Efendim, yoklama Meclisin açılışında yapı

lır; Tüzük bunu böyle tâyin etmiştir. Ayrıca, 

— 291 — 



T. B. M. M. B : 6 14 . 4 . 1971 O : 1 

yapılan açık oylama, kimlerin oylamaya katıl
dığını da tesbit etmiştir. Bu itibarla ikinci bir 
yoklamaya mahal yoktur. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun Millet
vekili) — Sayın Başkan, biraz evvel kürsüden 
de ifade edildi, Adalet Partililerin gelmediğinden 
bahsedildi. İşte durum meydanda, Adalet Par
tililerin mevcudu da meydandadır. 

Gelmiyenlerin, bırakıp gidenlerin kim ol
duklarının zabıtlara tescili için bir yoklama ya
pılmasında fayda olacağı kanaatindeyim; kamu 
oyuna bunun bildirilmesinde fayda olacaktır. 

NECDET UĞUR (istanbul Milletvekili) — 
'Sadece bir günlük gösteriş değil, her gün böyle 
olması lâzım. 

BAŞKAN — Bir dakika ^müsaade buyuru
nuz. Bir önerge daha vardır. 

Bu önergede : «Müşterek toplantıda oyla
ma sonucuna göre ekseriyet olmadığı anlaşıldı
ğına göre, yeniden yoklama yapılarak, bulun-
mıyanlarm ismen tesbitini rica ederiz. Saygıla
rımızla» diyor, Sayın Batrattin Uzunoğlu ve Sa
yın Osman Salihoğlu. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, biz komisyonda görevli idik, oy

lamaya katılamadık; bu itibarla bizim «yok» 
sayılmamıza imkân var mı?.. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; yok
lamanın ne zaman yapılacağını İçtüzük tâyin 
etmiştir. Yoklama, Meclisteki toplantı nisabının 
mevcudolup olmadığının araştırılması bakımın
dan İçtüzüğün getirdiği madde ile sarahaten ye
rini almıştır ve bellidir. Ama, sayın üyeler, Mec
lislere devamın ve Meclislerin çalışmasının sağ
lanmasını temin sadedinde böyle bir tedbirin 
getirilmesini istiyorlarsa, ki bu., Yüce Meclisin 
alacağı bir kararla olur. Bu kararı almak için 
hir müzakere açılır; sonunda Yüce Meclisiniz 
oturumların ortasında ve sonunda yoklama ya
pılmasını karar altına alır ve o vakit bu kara
rın ışığında, emrinde bizler de bu kararı yeri
ne getiririz. 

Ancak, bugün çoğunluğun olmadığı yapılan 
oylamanın sonunda açıkça belli ve tesbit edil
miştir. Belli olmıyan bir şeyi tescil sadedinde 
yeniden bir yoklama yapmamı ben imkân dâhi
linde görmemekteyim. Bu sebeple de birleşik 
toplantıyı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,49 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
6 NCI BİRLEŞİM 

14 . 4 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 

bakanlar hakkında evvelce yapılan soruşturma
nın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan iade 
olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan (1) 
dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun g-örev süresinin uzatılması hakkında 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/2, 3/62) 

2. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sı hakkında Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/9, 
3/63) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçişleri eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılması 
hakkında Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/10, 
3/64) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar eski Bakanı Refet Sezgin hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılması hak
kında Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/14, 
3/65) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm eski 
Başbakan hakkındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonunun gö
rev süresinin uzatılması hakkında Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi (9/15, 3/66) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili 
Özer Ölçmen'in, eski Başbakan hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılması 
hakkında Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/16, 
3/67) 

7. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'ın, 
eski Başbakan ve eski Bayındırlık Bakanı hak
kındaki Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 
görev süresinin uzatılması hakkında Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi (9/17, 3/68) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 14 arkadaşının, eski Başbakan, 
eski Devlet bakanları Refet Sezgin ile Hüsamet
tin Atabeyli haklarındaki önergesini incele
mekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun görev süresinin uzatılması hakkında Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi (9/18, 3/69) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Fatma Hikmet İşmen'in, eski Başbakan hakkın
daki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun görev süresinin uzatıl
ması hakkında Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
(9/19, 3/70) 

10. — Yapılan 4 davete rağmen toplanamı-
yan 3, 4 ve 5 numaralı Soruşturma Hazırlık ko
misyonlarının durumuna dair Başkanlığın açık
laması (9/3, 9/4, 9/5) 

11. — İçel Milletvekili Cavit Okyayüz'ün 
10 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonun
dan istifa ettiğine dair önergesi (9/10, 4/31) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Cemalettin İnkaya'nm 14 numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundan istifa ettiğine dair 
önergesi (9/14, 4/32) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi 
Nafiz Ergeneli'nin 15 numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundan istifa ettiğine dair öner
gesi (9/15, 4/33) 

14. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Na
zif Çağatay'ın 15 numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonundan istifa ettiğine dair önergesi 
(9/15, 4/34) 

15. — Samsun Milletvekili Doğan Kitaplı'-
nm 16 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundan istifa ettiğine dair önergesi (9/16, 
4/35) 
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16. — İstanbul Milletvekili İsmail Arar'm, 
17 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonun
dan istifa ettiğine dair önergesi (9/17, 4/36) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

1. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Baka
nı Refet Sezgin hakkındaki önergesini incele
mekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundaki açık üyeliğe seçim (9/3) 

2. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Başbakan eski Ticaret bakanları Ah
met Türkel, Macit Zeren ve Sadık Tekin Müf-
tüoğlu haklarındaki önergesini incelemekle gö
revli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık 
üyeliğe seçim. (9/4) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçişleri eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundaki açık üyeliğe seçim 
(9/10) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar eski Bakanı Refet Sezgin hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliklere seçim (9/14) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Baş
bakan hakkındaki önergesini incelemekle gö
revli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık 
üyeliklere seçim (9/15) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili 
Özer Ölçmenin, Başbakan hakkında Anayasa

nın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Mec
lis Soruşturması açılmasına dair önergesini 
incelemek üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim (9/16) 

7. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi 
uyarınca Başbakan ve Bayındırlık Bakanı hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulacak Soruştur
ma Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliklere 
seçim (9/17) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 14 arkadaşının, Anayasanın 
90 ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince, Başba
kan, Devlet bakanları, Refet Sezgin ile Hüsa
mettin Atabeyli haklarında bir Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemek üzere 
kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonunda
ki açık üyeliğe seçim (9/18) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 

5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 
6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

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

* • 


