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2. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, eski Başbakan Süleyman Demi-
rel, eski Ticaret Bakanları Ahmet Türkel, 
Macit Zeren ve Sadık TeMn Müftüoğlu 
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Çetiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar es
ki Bakanı Refet Sezgin hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundaki acık üyeliğe seçim. 

(9/3) 460 
2. — Adana eski Milletvekili Kemal Sa-

riibrahimoğlıv'nun, Ticaret eski bakanları 
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S ay fii. 
Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel 
'haklarındaki önergesini incelemekle görev
li Soruşturma Eazırbk Komisyonundaki 
açık üyeliklere seçim. (9/9) 460 

Sayfa 
3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

eski Başbakan Süleyman Demirel hakkın
daki önergesinii incelemekle görevli Soruş
turma Hazırlık Komisyonundaki açık üye
liğe .rsçim. (9/15) 460:461 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
istanbul, Kocaeli, Sakarya Zonguldak, İz

mir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyar
bakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bu
lunan Sılnyönetimin iki ay süre ile uzatılması
na dair Başbakanlık tezkeresi, yapılan görüş
melerden sonra, kabul olundu. 

Birleşime saat 20,10 da son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekiii Çankırı 
Talât Köseoğlu Nuri Çdik Yazıcıoğlu 

Kâtip 
Manisa 

Mustafa Orhan D aut 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 
KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu ^Çankırı), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 13 ncü Birleşimini açı
yorum. 

II. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Elemdim, gerekli çoğunluğu
muz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme 'geçiyorum. 

III - {BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe
tin er'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı 
ILfd Sezgin hakkındaki önergesini incelemekle 

görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonunun gö
rev süresinin uzatılmasına dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi (9/3, 3/88) 
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BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu Başkanlığının tezkeresini takdim ediyorum 
efendim. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'-

in Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Re-
fet Sergin hakkıoıdaki önergesini incelemekle 
görevli 9/3 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonumuz tetkik ve müzakerelerini tamamlı-

.yamamış olup Komisyonumuzun 7 . 8 . 1971 
tarihinde sona erecek olan müddetinin yeniden 
30 gün daha uzatılması hususunun »G-enel Ku
rula arzına emirlerimizi saygı ile arz ederim. 

T. B. M. M. 9/3 No. lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı 

Yerine Sözcü 
Hatay Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

M. Enver Bahadırlı 
BAŞKAN — Sayın Sezgin, söz mü isti

yorsunuz efendim? 
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

— Eveii efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REPET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinim muhterem üyeleri; 

Bu konu ile ilgili olarak huzurunuzda birkaç 
defa konuşmuş olmanın ıstıraJbını duyarak, tek
rar huzurunuzu işgal ettiğim için evvelâ affımı 
diliyorum. 

Zannediyorum ki, üç, dört seneyi tecavüz 
eden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen 
Sayın Ekmel Çetiaıer'in, murakabe hakkını ve 
fonksiyonunu kullanmak suretiyle vermiş bu
lunduğu soruşturma isteğini havi önerge üzeri
ne bir komisyon kurulmuş; komisyonda vazife 
taksimi yapamamışlar, uzun süreden beri mese
leyi tetkik etme imkânına kavuşmamışlar, da
ha açık bir ifade ile ciddî bir çalışma göster
mek suretiyle (esaslı bir önerge) o önergeye ve
rilen cevaibun tetkiki ile bir neticeye bağlana
cak 15, 20 dakikalık bir mesaiyi gsrektiren iş
lemi ikmal etmiyerek huzurunuza getirememiş
lerdir. 

O tarihten beri, yani üç, dört seneden bu ya
na, Türkiye Büyük Millet Meclisinin her gün
deminde bu mesele haklı olarak, tüzük icabı 
yer almış ve bu işlem cereyan ettiği sırada mes
uliyet mevkii içerisinde bulunduğumdan dolayı 

da, daima gündemlerde vazife suiistimali iddi
ası ve töhmeti altında (içtüzük icabı) bulul
muş durumdayım. 

Bu bir ıstıraptır. Ben, Yüce Meclisin huzu
runda münasebet düştükçe, görev ifa ettiğim 
sıraya mütaallik olmak üzere, her nevi iddia 
karşısında Yüoe Meclise açık gönülle hesap ver
mek ve bu sebeple neticesini her safhada Yüce 
Meclisin önünde, gerekirse Yüce Divan huzu
runda vermenin rahatlığı içerisinde bulunuyo
rum ve bu konuşmayı yapıyorum. 

Ama, bir Meclis üyesinin uzun süre bir itha
mın altında bulunmasını her halde Yüce Mec
lisin kabul etmiyeceğini düşünüyorum, başka 
türlü de tasavvur edemiyorum. Beni bu itham
dan lütfen kurtarıanz. Eğer suçum varsa, Ko
misyon kurulsun ben hesabımı vereyim, Yüce 
Divana gideyim. Yoksa, bu itham devam etme
melidir artık, insaf etsinler, Komisyon çalışa-
caksa çalışsın, ne ise raporu, getirsin Yüce Mec
lisin huzuruna. (A. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri) 

Tasavvur buyurun, bu itham altında beuı 
bir gün ölelbilirim. O zaman da Türk Ceza Ka
nununun 98 ncı maddesine göre mesele ortadan 
kalkar. Ama, benim masum olduğum tahakkuk 
ettiği takdirde, (Eğer öyle ise), benim çocuk
larıma bir kötü mânevi mirası bırakmakta hiç 
kimsenin hakkı yoktur. Bunu arz etmek istiyo
rum. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendilim, Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanının, karar tarihinden iti
baren bir ay süre ile uzatma talebeden tezke
resini: oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

2. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe
tine r'in, eski Başbakan Süleyman Demirel, eski 
Ticaret Bakanları Ahmet Türkel, Macit Zer en ve 
Sadık Tekin Müftüoğlu haklarındaki önergesini 
incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun görev süresinin uzatılmasına dair Ka-
misıjon Başkanlığı tezkeresi (9/4, 3/89) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanlığı tezkere
sini okutuyorum ef endim. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığınla 
Eski Zonguldak Millstvekili Ekmel Çeti-

ner'in eski Başbakan ve Ticaret Bakanları 
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Ahmet Tür'kel, Macit Zeren ve Sadık Tekin 
Müftüoğlu halklarında Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere 
kumlan 9/4 No. lı Soıruuiturma HasırLIk Ko
misyonu tetkük ve müzakerelerini tamamlıyama-
mış olup Komisyonumuzun 7.8.1971 tarihinde 
sona erecek olan müddetinin yeniden 30 gün 
daha uzşatıiima.u hususunun Genel Kurula arzı
na 'emirlerinizi saygı ile arz ederim. 

T. B. M. M. S/4 No. lı 
Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı 

istanbul 'Cuimihuriyet 
Senatosu' üyesi 
Erdoğan Adalı 

«BAŞKAN — Efendim, önergeyi takdim et
miş bulunuyorum, önergede karar tarihinden 
itübaren 30 gÜR süre uzatımı istenmektedir. Bu 
hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... 30 gün süre uzatımı kabul edil
miştir. 

(Gündemimizin 3 ncü maddesine geçiyorum. 

3. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
raJıimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık Te
kin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/9, 
S/90) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanlığı tezkere
sini okutuyorum efendim. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Eski Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-

himoğlu'nun eski Ticaret Balkanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında 
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gesini incelemek üzere kurulan 9/9 numaralı 
ıSoruşturma Hazırlık Komisyonu tetkik ve 
müzakerelerini tamamlıyamamış olup Komis
yonumuzun 7 . 8 . 1971 tarihinde sona erecek 
olan müddetinin yeniden 30 gün daha uza
tılması hususunun G-enel Kurula arzına emir
lerinizi saygı ile arz ederim. 

T. B, M. M. 9/9 No. lı 
Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başlkani' 

Zonguldak Cumhuriyeti 
Senatosu Üyesi 

Tarık Remzi Baltan 
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BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komis
yonu karar tarihinden itübaren 30 gün süre 
uzatımı taleibetmektedir. Bu talebi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kalbul edilmiştir efendim. 

'Gündemimizin 4 ncü maddesine geçiyorum. 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
İçişleri eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/10, 
3/91) 

BAŞKAN — Tezkereyi takdim ediyorum. 
efendim. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in eski içiş
leri Bakanı Faruk Sükan hakkında Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesini incele
mek üzere kurulan 9/10 numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu tetkik ve müzakerelerini 
tamamlıyamami'ş olup Komisyonumuzun 7.8.1971 
tarihinde sona erecek olan müddetinin yeniden 
30 gün daha uzatılması hususunun G-enel Ku
rula arzına emirlerinizi saygıyle arz ederim. 

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

Rize C. ;S. Üyesi 
Mecdi Agun 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun tezkeresinde karar ta
rihinden itibaren 30 gJun süre uzatımı istenmek
tedir. Bu istemi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
30 gün süre uzatımı verilmiştir. 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, eski 
Başbakan Süleyman D emir el hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/15, 3/92) 

BAŞKAN — Gündemimizin 5 nci maddesi
ne geçiyoruz. Tezkereyi takdim ediyorum efen
dim. 

T.B.M.M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm eski Baş-

Ibakan hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi ge
reğince Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulan 9/15 numa-
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| seçimde yapıldıktan sonra, Komisyon Başkan
lığına Sayın Niğde Milletvekili Naci Çerezci 
Bey getirilmiştir. Komisyon tam çalışmaya 
başladığı ve çalışmayı neticelendirme safhası
na girdiği, Komisyon üyelerinin ve Başkanın 
türlü toplantılarda bu çalışmayı biran evvel bi
tirmek için gayret gösterdiği anlaşıldığı bir 
sırada, Komisyon Başkanı, aniden istifa et
miştir. 23 . 5 . 1971 tarihinde de, Komisyon 
Başkanlığından istifa eden Sayın Naci Çerez
ci'nin Komisyon üyeliğinden de istifa ettiğine 
dair bir önergesi Birleşik Toplantıda okun
muştur. 

Yine, bu Komisycnda üye bulunan Edirne 
Senatörü Sayın Nafiz Ergeneli, izmir C. Sena
tosu Üyesi Sayın Nazif Çağatay ve biraz ev
vel söylediğim gibi, Niğde Milletvekili Sayın 
Naci Çerezci ve halen Turizm ve Tanıtma Ba
kanı bulunan Sayın Erol Yılmaz Aksal 
bu komisyondan istifa etmişler ve bunların yer
lerine bilâhara, Balıkesir Cumhuriyet iSenatosu 
Üyesi Sayın Nuri Damirel, Maraş Cumhuriyet 
Senatomu Üyesi 'Sayın Hilmi Soydan, Kars Mil
letvekili Sayın Kemal Kaya seçilmişlerdir. Zan
nediyorum ki, biraz sonra okunacak bir tezkere
de de aynı komisyon (başkanlığı tarafından, ek
sik olan bir üyenin seçiminin yapılması isten
miştir. 

ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu tetkik ve 
müzakerelerini tamamlıyamamış olup Komis
yonumuzun 7 . 3 . 1971 tarihinde sona erecek 
olan müddetinin yeniden 30 gün dalha uzatıl
ması hususunun Genel Kurula arzına emirleri
nizi saygıylo arz ©derim. 

T.B.M.M. 9/15 No. lu Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı Y. Sözcü 

Erzurum Milletvekili 
Rıfkı Danışman 

BAŞKAN — Sayın Kargılı söz mü istiyor
sunuz efendim?.. 

CELÂL KARGILI (İçel Milletvekili) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu tezkere hakkında değil mi. 
CELÂL KARGILI (içel Milletvekili) — 

Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kargılı. 
CELÂL KARGILI (içel Milletvekili) — 

Sayın Başk\ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin sayın üyeleri; 

Eski Başbakan Sayın Süleyman Demire! 
zamanında Başbakanlık makamına bağlı bu
lunan Devlet Plânlama Teşkilatındaki yüsmil-
yonlarca liralık proje yolsuzluğu ile ilgili ola
rak, Sayın Süleyman Demirel hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılması için, bundan tam 
17 ay önce T. B. M. M. Başkanlığına, konu
nun vahameti icabı, bir soruşturma önergesi 
vermiştim. Önergem, T. B. M, M, Başkanlığı
na verdiğim tarihten bu yana tam 17 ay geç
miş olmasına" rağmen, hem üzerinde yapılan iş
lem, hem de bugüne gelişi yönünden ilginç bir 
yol takibetrniş bulunmaktadır. 15 . 5 . 1970 ta
rihinde T. B. M. M. Başkanlığına soruşturma 
önergesi 1 . 7 . 1970 tarihinde yapılan Birle
şik Toplantıda okunarak gündeme alınmış ve 
aynı gün bu soruşturma önergesini incelemek 
üzere 8 kişilik bir Hazırlık Komisyonu kurul
masına karar verilmiştir. 22 . 7 . 1970 tarihin
de bu Komisyona 8 üye seçimi yapılmış ise de 
10 . 3 . 1971 tarihinde partilerde meydana ge
len oran değişikliği nedeniyle, Komisyon üye
lerinin sayısının artırılması konusu Birleşik 
Toplantıda ele alınmış ve bu Komisyon üye 
sayısının, o günkü toplantıda artırılmasına ka
rar verilmiştir. Daha sonra, artırılan oranda 
Komisyonun teşekkülü için, 28 . 4 . 1971 ta
rihinde eksik üyelerin secimi yapılmıştır. Bu 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin millî 
kaderini ekonomik yönden bir plâna bağlıyan 
Başbakanlığa bağlı bir müessesede, bizim yap
tığımız araştırmalara göre, 400 milyon civarın
da bulunan yolsuzluk nedeniyle bir ilgili kişi 
hakkında, soruşturma önergesi veriyoruz ve bu 
Bcru|turaıa önergesi, üzerinden 17 ay geçtikten, 
ve biraz ence de safahatini arz ettiğimiz ilginç 
bir yol takibettikten sonra, bugün bir Başkan
lık Tezkeresi ile sürenin bir ay daha uzatılma
sı teklifi ile karşı karşıya geliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis -denetiminin, 
'bir milletin kaderine etkili olduğu zamanlarda, 
en hızlı, en doğru ve biraz levvel bir sayın Ada
let Partili arkadaşımın burada açıkladığı gibi 
en açık, seçik bir şekilde neticelendirilmesi, 
hem millî ımenfaatler yönünden, hem de bu so
ruşturmalara muha'tabolan üyeler yönünden sa
yısız yararlar sağlıyacağı inancındayım. Hele 
hele Mecliste denetim unsurlarının tam anla-
miyle işletilmemesi, Meclis denetim yollarının 

— 457 — 
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türlü şekillerle engellenmesi dolayı siyle, Tür
kiye'nin bir dar boğaza girdiği, hayati bir ko
nuda milletin öonsuz bir buhran içerisine itildi
ği bir anda, komisyon başkanlığının bir tezkere 
ile görevini bir ay daha uzatmak istemesindeki 
amacın altında ne yaptığmı biz bir türlü anlrya-
mıyoruz. 

Crönül isterdi ki, biraz önce şurada huzuru
nuza çıkan ve soruşturma önergesine muhatabo-
lan A. P. li Sayın Refet iSezgin gibi, Meclis de
netimine muhatâbolan üye buraya gelsin; «su
çum varsa çekmeye razıyım, suçuım yoksa, su
çumun olmadığı bir an evvel açıklansın ve su
çumun olmadığından dolayı Türk Milleti - hele -
huzura kavuşaeaksa, bir saniye dahi gecikme
sin» demesini isterdik ve böyle bir arzuyu gör
düğümüz zaman, bu arzuyu ortaya koyan insan
ları gönülden alkışlamak isterdik. 

'Muhterem arkadaşlarını, milletin kaderini, 
Türk demokrasisinin kaderini, Parlâmentonun 
ve partisinin kaderini kendi kaderiyle birleştir
mek istiyen ve bu kaderleri kendi kaderi şekli
ne dönüştürmek arzusunda 'olan Sayın Süley
man Demire! hakkında... (A. P. sıralarından 
«Yuuh» sesleri) 

Mü!SA DOĞAN (Kars Milletvekili) — Ne 
alâkası var serseri. 

BAŞKAN — Sayın Musa Doğan, burada 
Meclisi idare eden ben varım. Çak rica ederim. 
müdahale etmeyin. 

ISaym Kargılı, Birleşik Toplantı İçtüzüğü
nün 15 nci maddesini dikkatinize arz ediyo
rum : Burada görüşülen husus, Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun süre uzatımı talebidir. 
Şu ana kadar yaptığınız konuşma tamamiyle 
bunun 'dışındadır. Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun kurulması, Birleşik Toplantı içtüzüğü
nün 15 nci maddesi gereğince, görüşmesiz ola
rak yapılır. Onun için, konunun esasına girme
nize Birleşik Toplantı içtüzüğünün 15 nci mad
desi mânidir. Görüyorsunuz, hele bir de şahsi
yata girilince reaksiyonlar da oluyor. Tezkere 
hakkında konuşmanızı rica ediyorum. 

CELÂL (KARGILI (Devamla) — Saym Baş
kan, fevkalâde açık seçik ve siyasal yönden de
ğerli açıklamanıza sonsuz teşekkürlerimi bildi
ririm. (Gülüşmeler) 
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iSaym Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
ne şu hususu gönülden arz etmek isterim ki, 
Yüce Parlâmentoda bir tek insan görüşlerini arz 
eieıken, icabı halinde çak sayıda insanın tür
lü hücumlarına muhataJbolabiliyor, ama kürsü
deki bu insan, hakkında söylenen her sözü çok 

j büyük bir toleransla, saygı ile karşılıyor. Fa
kat, bu bir tek insanın neden acaba vicdanın
da, yüreğinde, aklında doğru bildiği şeyleri.. 

| İBAŞKAN — Efendim, tezkerenin aleyhine 
geliniz, rica ediyorum. Şimdi burada birbirimize 

ı birtakım şeyler öğretecek değiliz. Ben tezkere 
i aleyiıinde size söz verdim, içtüzük maddesini de 

söyledim. 
€SLÂL KARGILI (Devamla) — Saym Baş-

; kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saym 
İ üyeleri; vicdanımın sesi olarak şu hususu arz 
j edip, sözlerimi toparlıyacağım. 
I Ben muhtelif konularda konuşurken her 
| sayın üye hakkında türlü fikirler s'erdediyor. 
| Burada, şu Meclisin huzurunda Türk Milletine 
| açıklıkla ifade ediyorum. Ben komünist deği-
, lim. Ben, eğer komünist olsam «komünistim» 
I diyecek kadar inanç adamıyım; söylüyorum 
i arkadaşlar.. 

BAŞKAN — Saym Kargılı.. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Medburum 

bunu söylemeye.. 
ıSaym arkadaşlar, bana «şu'sun, busun» diye 

hitabeden insanların ne olduğu beni alâkadar 
etmez, hangi ahkâma hizmet ettikleri de beni 
alâkadar etmez, ama bir yandan, «En aşırı uç
lara karşı koyuyoruz» diye birtakım beyanat
lar vererek ve eylemlere girerek, diğer yandan.. 

BAŞKAN — Saym Kargılı, yine çıktınız ko
nunun dışına. Çok istirham ediyorum, sizden 
rica ediyorum; bir tezkere okundu, ne kadar 
güzel başladınız, elinizdeki notlar ne kadar 
konunun ve sadedin içinde idi; bir noktaya ge
liyorsunuz, konunun dışına çıkıyorsunuz. 

CELÂL KAPJGILI (Devamla) — Sataşma
sınlar Saym Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sataşmalara ben 
müdaihale ediyorum. Siz cevap verme hakkına 
sahip değilsiniz ki.. Lütfen efendim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Toparlı
yorum Saym Başkan. 

Ben burada söylüyorum, ben Türkiyeci bir 
I adamım, Atatürkçü bir adamım ve bütün mü-
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cadelem bu iki çizgi üzerinde olmuştur, bun
dan sonra da böyle olacaktır. 

Sözlerimi burada bitirirken, Atatürkçü ve 
Türkiyeci bir insan olarak, Türk Milletinin 
bütün dikkatini üzerine çevirdiği har mesele
nin, her kimi nereye götürürse götürsün, biran 
evvel açıklığa kavuşmasını ar.su ettiğim için, 
bu Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanı 
tarafından verilen Komisyonun görev süresinin 
uzatılması hakkındaki önergenin aleyhinde oy 
kullanmanızı temenni ederim ve yine.. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Ne olur o za
man? 

BAŞKAN — Efendim, fikrini söylüyor, 
zapta aynen geçecek. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Olmazsa, 
bu mümkün değilse, bundan sonra bu sürenin 
bir daha uzatılmamasmm kesin bir karara bağ
lanmasını istirham ediyorum. 

Bana her türlü tarizde bulunabilirler, Yü
ce Meclisten, Türkiye'nin şu dar boğazda bu
lunduğu anda şunu istirham ediyorum; mevki
ler ve de şahıslarımızın bekası için Türkiye'de 
müesseseleri ve Türkiye'de millî vicdanları V3 
millî iradeyi tehlikeye düşürecek, yıpratacak 
hiçbir kişisel ihtirasın içinde olmıyalım ve her
kes, biraz evvel bir sayın A. P. li üyenin bura
da gösterdiği bir fazilet örneğini göstersin. Eu 
sayın üyenin; «Suçlu isem cezamı çekmeyi ka
bul edeceğim; suzsuz isem, bana suçluluk iza
fe eden adamların kendi ithamları altında ezil
meleri için suçsuzluğumun biran evvel Türk 
kamuoyuna, Dünya kamuoyuna ilân edilmesini 
gönülden istiyorum» teranesinin A. P. Genel 
Başkanı tarafından da bundan böyle bu kür
süden ifade edilmesini teklif eder, Yüce Mec
lise saygılarımı sunarım. 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Komis
yon sözcüsü olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komis
yonu sözcüsü Sayın Rıfkı Danışman söz isti
yorlar. Buyurun efendim. 

SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — 
Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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:Şu anda bir usuli meseleyi hallediyoruz. 
İçtüzük gereğince Komisyonumuz 1 aylık bir 
süre uzatımı talebinde bulunmuştur. Biraz ev
velki muamelelerde de görüldüğü gibi, birçok 
soruşturma hazırlık komisyonlarının faaliyet
leri tamamlanamamış ve bugüne kadar gelmiş 
ve o faaliyetlerini tamamîayamıyan komisyonlar 
da süre uzatımı talebinde bulunmuşlardır. 

Bizim konumuz, Sayın Kargılı'nm verdiği 
bir önerge üzerine müessestir. Komisyon iki se
bepten görevini tamamlıyamamıstır. Bunlar
dan birisi; biraz evvel ifade edildiği gibi, bâzı 
üyelerin hastalık, bakanlığa seçilme ve diğer 
seibeplerle istifa etmeleri dolayısiyle nisabın 
tamamlanamaması ve ikinci bir sebep de, Ko
misyonun, faaliyetini hızlandıracak şekilde do
küman elde edememiş olmasıdır. Bu mesullerin 
birincisi ve hattâ başta geleni zannediyorum ki, 
önergeyi veren arkadaşımızdır. Kendisine ya
zılmış olan yazıya cevap vermesini istiyoruz ve 
kendisini göreve davet ediyoruz. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) Komisyonun; elinde 
doküman olmadan, sadece bir gazetenin hava
disine dayanarak görtev yapması mümkün de
ğildir. ilgili mercilere müracaat edilmiştir, do
küman alınamamıştır. Sayın önerge sahibi de 
bizim müracaatımıza hiçbir cevap vermemiştir. 
ve her hangi bir doküman ibraz edememiştir... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yuh!.. 
RIFKI DANIŞMAN (Devamla) — Kendi

sini giöreve davet ediyorum. 
Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından «Bra

vo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim lütfen.. Meclise yakış-
mıyacak bâzı sözlerin kim tarafından söylendi
ğini tesbit edemiyorum. Çok istirham ederim, 
tekrar olarak.. 

Efendim, biraz önce okunmuş ve üzerinde 
lehte, aleyhte konuşulmuş bulunan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun karar tarihinden iti
baren 30 gün süre uzatımı isteği vardır. Bu is
teği oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Gündemin diğer maddesine geçiyorum. 
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1. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Baka
nı Refet Sezgin hakkındaki önergesini incele
mekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonun
daki açık üyeliğe seçim. (9/3) 

IV - GÖMŞÜLEN İŞLER 

Saym Fevzi Halıcı (Konya).. Yok. 

Sayın Lebit Yurtoğlu (istanbul).. Yok. 

ıSaym Cemal Külâhlı (Bursa).. Burada. 

Saym Sami Arslan (Denizli).. Burada. 
2. — Adana eski Milletvekili Kemal Sanib-

rahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliklere seçim 
(9/9) 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargdı'nın, eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/15) 

IBAŞıKÂN — Saym üyeler, gündemin «Tek
rarlanacak oylamalar», «Seçimler» bölümünün 
1 nci, 2 nci, 3 ncü maddesinde bulunan 3 soruş
turma üıazırlık komisyonundaki 4 açık 'üyeliğe 
seçim yapılacaktır. İBu seçimlerin üçünün de 
birlikte ve bir zarf içerisinde yapılması husu
sunu oylarınıza arız ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Seçimlerin üçü birlikte ve bir 
zarf içerisinde oy kullanmak suretiyle yapıla
caktır. 

(Partiler tarafından gösterilmiş adayları ve 
bu adaylara ait basılı kâğıtları dağıttırıyor ve 
bir kere de takdim ediyorum: 

9/3 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna Nalhit Altan, Çanakkale Cumhuriyet 
Senatosu üyesi. 

9/9 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna Adnan Karaküşük, Maraş Cumhuriyet 
Senatosu üyesi. 

!9/9 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna Mehmet Ali Pestilci, Zonguldak Cum
huriyet Senatosu üyesi, 

9/15 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna AbdurraJhman Güler, Çorum Millet
vekili... 

Basılı oy pusulaları ve zarflar dağıtılacaktır 
efendim. 

Şimdi Tasnif 'Komisyonu için üç kişilik ad 
çekiyorum: 

ISaym Güngör Hun (Sakarya).. Yok. 
'Saym Kemal Güven (Kars).. Burada. 

Tasnif Komisyonuna seçilenleri tekrar edi
yorum: Saym Kemal Güven, Saym Cemal Kü-
lâihlı, Saym Sami Aralan. 

Üç komisyonda dört açık üyelik vardır, bun
ların adayları bir kâğıt üzerinde tesfoit edil
miş, ''basılmıştır. 

Hanig-i seçim çevresinden oylama işlemine 
başlıya cağımıza dair ad çekiyorum: Şinasi Os 
ma (İzmir).. 

(izmir Milletvekillerinden bağlıyarak oylar 
toplandı). 

BAiŞKAJN — Komisyonlarda açık bulunan 
üyelikler için yapılan seçime katılmıyan sayın 
üyeler? Lütfen. 

Oyunu kullanmamış bulunan başka sayın 
üye? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir efendim. 

Tasnif Komisyonuna seçilen (Sayın Kemal 
'Güven, Saym Külâhlı, Saym Sami Arslan lüt
fen Tasnif Komisyonundaki yerlerini alsınlar 
efendim.. 

(Oyların ayrımı yapıldı). 

[BAŞKAN — Açık bulunan komisyon üyelik
leri seçimine ait tutanak gelmiştir, arz ediyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Türikye Büyük Millet Meclisi soruşturma 
hazırlık komisyonlarındaki açık üyelikler için 
yapılan seçime 173 üye katılmış ve neticede ek
seriyet olmadığı anlaşıldığından ismen tasnif 
yapılmamış tır. 

Arz olunur. 
üye 
Kars 

Kemal Güven 
üye 

Denizli 

Üye 
Bursa 

Cemal Külâhlı 

Sami Arslan 
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BAŞKAN — Soruşturma hazırlık komisyon
larındaki açık üyeliklere yapılan seçimde ço
ğunluk olmadığından bu seçim işlemi tekrarla
maktır. 

Çoğunluk kalmadığından, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Birleşimini 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,29 

»GKi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
13 NOÜ Bİ 

6 . 10 . 1971 

Saat : 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

•1. —• Zonguldak «siki Milletvekili Eiknıel Çe-
tiner'in, Enerji ve TaJbiî Kaynaklar eski Ba
kanı Refet Seızgin hakkındaki önergesini inice-
lemelkle görevli Soruşturma Hazırlık Komıisyo-
nunıın görev süresinin uzatılmasına dair Ko-
ımisıyon Başkanlığı tezkeresi ;(9/3, 3/88) 

2. — Zonguldak eslki Milletvekili Elkmel Çe-
tiner'in, esıki Başbakan Süleyman Demirel, eski 
Ticaret (Bakamdan Ahmet Tüıfeel, Macit Zeren 
ve Saldık Telkin Müftüoğlu (haklarındaki önerge
sini ine ellemekle görevli .Soruşturana Hazırlık 
Komisyonunun görev ısüresinin uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/4, 3/89) 

3. — Adana esıki ıMiMeittvekili Kemal Sarıilb-
raihimıoğlu'nun, Ticarelt esıki 'balkanları Sadık Te
lkin Müfitüoğlu ve Ahmet Türkel haiklarınldaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sına ıdair Komisıyon Başkanlığı tezkeresi (9/9, 
3/90) 

4. — İısjtanibul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçişleri eski Balkanı Faruk Sükan hakkımdaki 
önergesini incelemekle 'görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/10, 
3/91) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nun, eslki 
Baş/balkan Süleyman Demirel hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına 
dair Komisyon Başlkanlığı tezkeresi (9/15, 3/92) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

ı3. — SEÇİMLER 
1. — Zonguldak; 'esıki Milletvekili Ekmel Çe-

tiner'in, Enerji ve TaJbiî Kaynaklar esıki Balka
nı Refet ıSezgin 'haıkkınıdaki önergesini incele
mekle görevli Soruşturma Hazırlıık Komisyo
nundaki <açılk üyeliğe seçimi. (9/3) 

RLEŞİM 

Çarşamba 

15,00 

2. — Adana eski Milletvekili Kemal Sanib-
irahimoğlu'nıun', Ticaret eski balkanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmelt Türkel malklarında-
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliklere seçim 
(9/9) 

3. — İçel 'Milletvekili Celâl Kargılı'nın, eski 
Başjbalkan Süleyman Demirel (hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturana Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/15) 

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 

1. —• İstanibuıl Milletvekili Reşit Ülker'in, 
T. B. M. M. İçtüzüğünün Meclis Soruşturma 
Hafzıriık kamisıyonlariyle ilgili 14 ncü maıdde-
ısıinin 5 ve 7 nei fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Karma İçtüzük Geçici Ko
misyonu 'raporu (2/3312) ("S. Sayısı: 79) (Da
ğıtıma tarihi: 16 . 7 . 1971) 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
1. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 

bakanlar hakkında evvelce yapılan soruşturımıa-
löm yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan ialde 
/olunan ^dosyalardan sonuçlandurılamıyan (6) 
'dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu (9/2) (Eslki Ticarelt Bakanı Sıftkı 
Yırcalı halkkında) (iS. Sayısı: 75) (Dağıtma ta-
,rihi : 20 . 5 . 1971) 

2. — Aydın eslki milletvekili Reşıat özanda'-
nm, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kaımu 
hizmetlerini yevımiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Ka
nununun 146 ncı malddesine uyduğu iddiasiyle, 

(Devamı arkada) 



eski Başbakan Süleyman Demire! hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleişük 'Top
lantısı İçjtüizüğünün 12 nci 'imalddeısi gereğince 
Meclis Soruşturması aıçılmasına dair önergesi 
ve 5 numaralı Sıoruişlturıma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/15) (S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi 
15 . 6 . 1971) 

8. — Kocaeli Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Fatma Hükmet İşınren'inı, MİT i kanunsuz ey
lemlere sevk etim efe suretiyle görevini' kötüye 
kullandığı ve bu fiilin T. C. Kanununun 228 ve 
240 ncı .maddelerine uyduğu iddiaısiyle, Anaya
sanın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci 
nıaıddeısi uyarınca eisıki Başbakan hakkımlda^ bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 19 nuımıaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo-
nu raporu (9/19) (ıS. Sayısı: 77) (Dağıtma ta
rihi: 5 . 7 . 1971) 

4. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, istanbul Belediye Meclisinin, İstanbul yolu 
'güzaırıgâhı ve Boğaziçi köprüsü tasldikli plânı ile 
bu plânı tadilen onaylıyan İmar ve İskân Ba
kanlığının plânını değişltirereik tatbik etmesiyle, 
6735 sayılı İmar Kanununa aykırı hareket etti
ği ve istimlâkler ile açılacak tazminat dâvaları 
dolayıısiyle Devleti zarara uğratacağı, bu fiilin 
ise Türk Ceza Kanununun 240 ncı ımıaddesine 
uyiduğu iddiasüyle, eski Başbakan ve esıki Ba
yındırlık Balkanı halkkmda Meclis soruşturması 

açılmasına dair önergesi ve 17 Numaralı Soruş-
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/17) ('S. 
-Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 16 . 7 . 1971) 

5. —• Cumlhuriıyet Seiüaltosıı Tabiî Üyesi M'elh-
ımet Ö'zgüneş ve 14 arkadaşının, İslâm dininin 
çeşitli makısatliaiılia istismar edilmesine müsama
ha ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu 
fiilin ise Tünk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
«maddelerine uyduğu iddiası ile, Başbakan ve es
ki Devlet Bakanı Hefet Sezgin ile Devlet Ba
kamı Hüsamettin Atabeyli haklarımda Anayasa
nın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis Soruşturması acıkma
sına dair önengesi ve 18 Nıo. Ilı Sorıışltunmja Ha-
'zırlılk Komisyonu raporu (9/18) (S. Sayısı: 80) 
Dağıtma tarihi: 9 . 8 . 1971) 

6. —• Trabzon Cumhuriyet Sena tau Üyesi 
Ömer Hocaıoğlu ile Konya Milletvekili Özel Ölç-
men'in yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış ol
duğu kredilerin te'min edilişimde ve yatınım in
diriminden istif aide ettirilmelerinde 5 yıllık Kal
kınma Plânına aykırı hareket ettiği ve bu fiil
lerin Tünk Ceza Kanunumun 240 ncı maddesi 
kapsamına gindıiği iddiası ile eisıki Başbakan 
ıhalkkınida bir Meclis Soruşturması açıkmasıına 
dair önergesi ile 16 Nıo. lu Soruşturma Hazır
lık Komisyonu raporu (9/16) ('S. Sayısı: 81) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 8 . 1971) 
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