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»>••« 

I. — >QEÇ(EN TUTANAK ÖZETİ 

içe! Milletvekili Celâl Kargılımın, eski Baş
bakan Süleyman Demire! hakkımdaki önergesini 
incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun görev süresinin 30 gün daha uzatılma-
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi kabul 
edildi. 

Cumjhurdyet Senıaltosu Maraş tlyesi Adnan 
Karaküçük'ün Gençlik ve Spor Bakanlığıma 
aıtamması dollayısoyile üyesi bulunduğu 9/9 vfe 
9/14 Numaralı Soruşturma Hazırlık komfisyom-
larandam, 

Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'in, 
Ulaştırma Bakanlığına atanması doılayısoyle 
9/15 Numarala Soruşturma ' Hazırlık Komisyo

n/undan, istifa eftMklerime ıdair önergeleri Genel 
Kurulun [bilgisine sunuldu. 

9/20, 9/9, 9/14 ve 9/15 esas sayılı dosyalarla 
ilgili komisyonlardaki açık üyelikler için ya
pılan seçim sonucunda çoğunluğun bulunmadı
ğı anlaşıldığımdan; 

Birleşime saaJt 17,00 de som verildi. 

Kâtip 
Tunceli 

Hüseyin Yenipmar 
Başkanvekil 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

»m<* 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Vahit Bözatlı 

KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Hüseyin Yenipmar (Tunceli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi- nin 5 mci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Sayın üyelerin anahtarları çevirerek, 
beyaz düğmeye basmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Halen Bütçe Plân Komisyonun

da bulunan üye arkadaşların ve 9/16 No. lu So
ruşturma Komisyonu Başkanlığından gelen tez

kerede isimleri yazılı üye arkadaşların da nisa
ba dâhil edilmesi halinde, çoğunluğun mevcudol-
duğu anlaşılmıştır. Müzakerelere başlıyoruz. 

Bundan evvelki birleşimlerde seçimleri ik
mal edilmemiş bâzı komisyonların seçim işlemi 
fbulunlduğu için gündem dışı konuşma talepleri
ni is'af edemiyeceğimizi tebliğ etmek isterim. 
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III. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
•rahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun görev süresinin uzatıl
masına dair, Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (9/9) 

BAŞKAN — iki tane sunuş var okutuyo
rum. 

tf, M. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Eski Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu'nun eski Ticaret "bakanları Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında bir Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesini in
celemek üzere kurulan 9/9 numaralı Soruştur
ma Hazırlık: Komisyonu tetkik ve müzakereleri
ni tanıamlıyamamış olup Komisyonumuzun 
8 . 1 . 1972 tarihimde sona erecek olan müddeti
nin yeniden 30 gün daha uzatılması hususunun 
üGenel Kurula arzına emirlerinizi saygı ile arz 
©derim. 

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

Zonguldak C. S. üyesi 
Tarık Remzi Baltan Y. 

Mardin 
Abdürkadir Kermooğlu 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, önerge hak
kında. 

SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Huzurunuzu işgal etmiş olmamın sebebi, be
nim ve Sayın Türkel hakkında Ticaret Bakan
lığımız devresine aidolan bir vakıadan dolayı 
bir arkadaşımızın soruşturma talebinde bulun
masıdır. 

Hatırlıyabildiğim kadarı ile ilk zamanlarda 
kurulan komisyon bir rapor hazırlamış. Yüce 
Meclise takdim etmişti. Bilâhara araya seçim
ler girdi, ondan sonra o komisyonun raporu ha
liyle kadük hale geldi ve yeniden Yüce Meçisi
niz bir komisyon teşkil etti. O günden bugüne 
bu komisyon bir türlü raporunu hazırlayıp Yüce 
Meclise takdim edemedi. 

Aziz arkadaşlarım, tâbiri caizse, bu bizim 

GENEL KURULA iSUNUŞLARI 

için mânevi bir işkencedir. Eğer suçlu isek suç
lu olarak, eğer değilsek suçsuz olarak komisyo
nun raporunu biran evvel hazırlıyarak Yüce 
Meclise takdim etmesini Yüce Heyetinizden 
bilhassa istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz; Soruştur

ma Hazırlık Komisyonunun önergede belirtilen 
konudaki çalışmasının henüz bitmemiş olması 
nedeniyle 8 . 1 . 1972 tarihinden itibaren başla
mak üzere bir ay daha çalışma süresinin uza
tılması hususundaki taleplerini G-enel Kurulun... 

BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir Milletve
kili) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz ... 

BAŞKAN — Oya sunacağım, efendim. 
BURHANETTJN ASUTAY (İzmir Milletve

kili) — Sayın Başkan, oyumuzu kullanabilme
miz için bir meselenin aydınlanması lâzım. Hak
kında soruşturma açılan arkadaş raporun ve
rilmediğinden şikâyetçidir. Komisyon bu rapo
ru neden hazırlamamıştır, bunu izah etsin, son
ra oyumuzu kullanalım. 

BAŞKAN — Önerge sahibi komisyon ihtiyaç 
duyarsa bir açıklama yapabilirler. Bu şekilde bir 
talep almadık. 

Bu önergenin dışında komisyondan başka 
bir talep var mı?... Yok. 

O halde biraz evvel oya sunduğum hususu 
tekrar ederek tasviplerinizi alacağım. 

8 . 1 . 1972 tarihinden itibaren 30 günlük sü
re uzatımı talebini Genel Kurulun tasviplerine 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — 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, 
3/98) 

BAŞKAN — ikinci önergeyi okutuyorum. 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in eski iç
işleri Bakam Faruk Sükan hakkında Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesini incele
mek üzere kurulan 9/10 No. lu Soruşturma Ha. 
zırlık Komisyonu tetkik ve müzakerelerini ta. —-
mamlıyamamış olup, Komisyonumuzun 8.1.1972 
tarihinde sona erecek olan müddetinin yeniden 
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30 gün daha uzatılması hususunun Genel Ku
rula arzına emirlerinizi saygı ile arz ederim. 

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

Başkanı Y. Sözcü 
Rize 0. S. Üyesi 

Mecdi Agun 

BAŞKAN — Önerge hakkında bir beyanda 
bulunmak istiyen sayın üye?... Yok. 

9/10 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
ıçalışmalannaı bitiremediğinden 8 . 1 . 1972 tari
hinden g-eçerli olmak üzere otuz günlük süre 
uzatımı taleıbedilmiektedir. Bu hususu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, göre
vini kötüye kullanmak iddiasiyle Çanakkale 
Milletv&kili Refet Sezgin hakkında, Anayasanın 
90, 147 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12, 13 ve 14 ncü maddeleri uyarınca 
Meclis Soruşturması yapılmasına dair Başba
kanlık yazısı (.9/21) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanı bulunduğu sırada görevini 

kötüye kullanmak suçunu işle'diği iddia olunan 
Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90, 147 ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı içtüzüğünün 12, 13 ncü maddelerine göre 
işlem yapılmasına dair Adalet Bakanlığından 
alınan 3 . 1 . 1972 tarihli ve 183 sayılı tezkere
nin sureti ile ilişiği soruşturma evrakı bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan, 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Refet Sezgin. 
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

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

Gündemin sunuşlar kısmında 1 nci maddede 
yer alan ve biraz evvel ıttılaınıza sunulan mese
le bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

görevini süratle bir neticeye vâsıl kılma ve sü-
butu halinde çok mühim bir meseleye taallûk 
eden konunun biran önce bir neticeye bağlan
ması ve bir usuli hatanın yapılmaması bakımın
dan söz almış bulunuyorum. O itibarla mesele
nin esasına, tabiatiyle Anayasanın hükmü gere
ğince, girmem mümkün değildir. Bunu dikkate 
almak suretiyle maruzatta bulunacağım. 

Ankara Cumhuriyet Savcılığı kanalı ile Ada
let Bakanlığına ve Başbakanlığa, oradan da Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına intikal 
eden ve 1967 yılı Mart ayı sonuna kadar ifa et
tiğim birinci Devlet Bakanlığı sırasında görevi
mi kötüye kullandığım iddiasiyle bir dosya tan
zim edilmiş bulunmaktadır. Normal olarak bu
nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı içtüzüğü ve Anayasa hükmüne göre bir 
komisyon marifetiyle tetkike tabi tutulması 
icabeder. Ancak... 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

Genel Kurulun dikkatine bir noktayı sunmak 
istiyorum. Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 
kurulması meyanında bir müzakere açamayız, 
yalnız usul konusunda sayın hatibin herhalde bir 
talebi olacaktır, o konuda kendilerini dinliyo
ruz. 

Buyurun, efendim. 
EEFET SEZGİN (Devamla) — Usul konu

sunda arz ediyorum, zaten. 

Muhterem üyeler, aynı iddia, yani sunuş için
de bulunan iddia Sayın Mehmet özgüneş tara
fından bendeniz ve Sayın Demirel ile eski Dev
let Bakanı Hüsamettin Atabeyli haklarında Tür
kiye Büyük Millet Meclisine verilmiş bulunan ve 
soruşturma istemini ihtiva eden önergenin içeri
sinde aynen mevcut bulunmaktadır. Böylece ye
ni bir komisyon kurulduğu takdirde mesele bir 
uzama istidadını gösterecektir. Halbuki, komis
yonlar bir rapor tanzim etseler dahi, rapor Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde kabul veya red
de dilinceye kadar hukukan komisyonlar vardır. 
Nitekim, gündemin «Tekrarlanacak oylamalar» 
ve «Seçimler» bölümünün 3 ncü maddesinde, 
«Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ihsan To-
paîoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski 
Bakanı Refet Sezgin hakkındaki önergesini in
celemekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundaki açık üyeliğe seçim.» var. Ayrıca, «Mec-
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lis Soruşturması ve Yüce Divana sevk ile ilgili 
konular» arasında 5 nci maddede aynen: «Cum
huriyet Senatosu Giresun Üyesi ihsan Topaloğ-
lu'nun, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının pet
rol sanayii bölümünü değiştirerek tatbik etme
siyle, 77 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine aykırı 
hareket ettiği ve bu fiilinin Anayasanın 129 ncu 
maddesine aykırı olduğu iddiasiyle eski Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin hak
kında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzü
ğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesi ve 14 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu» 
Var. Komisyon raporunu vermiş, ama komisyo
nun raporu Yüce Mecliste reddedilebilir, komis
yonun raporu Yüce Mecliste kabul edilebilir, bu 
karar verilinceye kadar komisyon raporu geri 
alabilir veya Meclis komisyona raporunu ikmal 
ettirebilir. O itibarla da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bir karara varıncaya kadar komisyon 
raporunu tanzim etse dahi o komisyon hukukan 
vardır. Bu sebeple de rapor verilmiş olmasına 
rağmen noksan üyeliklere seçim yapılmak sure
tiyle bunlar tamamlanmaktadır. Böyle olunca, 
bir iddia var, Eefet Sezgin hakkında. Ben de çı
kıp diyorum ki, burada üç müftü hakkında ile
ri sürülen yeni iddia aslında yeni bir iddia değil, 
Sayın Mehmet özgüneş'in vermiş bulunduğu so
ruşturma önergesinde itham konularından biri
sini teşkil etmektedir. O halde neticeyi biran ev
vel istihsal etme bakımından yeni bir komisyon 
kurma yoluna gitmektense mevcut komisyona, 
ki o komisyonun mesaisinden de memnun deği
lim, memnun olmadığımı komisyon raporu yüce 
huzurunuzda görüşüldüğü zaman arz edeceğim; 
âdeta bir engizisyon usulü ile çalışan bir komis
yon olmuştur; hakkı, hukuku dikkate almıyarak 
çalışan bir komisyon olmasına rağmen bunu bu
rada ispat da edeceğim - verilmesi lâzımgelir ki, 
hakikaten aynı iddia ise raporlar tevhidedilsin, 
eğer aksine ise, yani benim şu beyanım yanlış 
ise, o zaman yeni bir komisyon kurmak lâzımge
lir, yeni bir hâdise ise veya yeni bir delil mev
cut ise. 

Bu hususu öteden beri yüce huzurunuzda 
vazife içerisinde bulunduğum müddette isnade-
dilen bütün hâdiseler bakımından, isnadedilecek 
bütün hâdiseler bakımından açık yürekle soruş
turma istemeye talibolduğumu mükerreren be

yan eden bir arkadaşınız sıfatiyle söylüyorum, 
bu sebeple ve bu ölçüler içerisinde değerlendiril
mesini rica ediyorum. 

Şimdi, Anayasaya göre konuşmamın müm
kün olduğu ölçüler içinde raporunu huzurunuza 
takdim etmiş bulunan Soruşturma Komisyonuna 
ne yazdığımı mâruzâtımı değerlendirmeniz bakı
mından ıttlaınıza sunuyorum. Gayet kısadır. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Mehmet 
Özgüneş ve 14 arkadaşının, dinin istismar edil
mesine müsamaha ettiğim iddiasiyle Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına 
giren fiil sebebiyle soruşturma açılması isteği 
üzerine kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu çalışmalarında 
dikkate alınmasını teemmül ettiğim görüşümü 
kısaca arz ediyorum, şöyle ki : 

Diyanet işlerini tedvirle görevlendirildiğim 
28 . 10 . 1965 tarihinden 31 . 3 . 1967 gününe 
kadar geçen süre zarfındaki iddia ile ilgili ic
raatımın, gerçeklerin ortaya çıkması ve iddianın 
ne kadar hayal ve vehme müstenidolduğunun 
tezahür ,etmesi, ayrıca dinin istismarına mâni 
olma gayretimin de hukuka bağlılığımın, din ve 
vatan ve millet bölücülüğüne karşı içten bir duy
gu ve tatbikat sahibi bulunduğumun tezahürü 
için bir soruşturma açılması ve bu itibarla bir 
soruşturma komisyonu kurulmasını istiyorum. 

Hazırlık Komisyonu çalışmalarında bana mu-
zaf olan iddia çevresinde gerek Devlet Bakanlı
ğında ve gerekse Diyanet işleri Başkanlığında 
bulunan muamele ve evrakın, önergedeki gibi 
yanlış neticeye varmamak üzere benim yazdık
larımın da celbi, değerlendirilmesi izahtan va
reste bir keyfiyettir. 

Bilvesile saygılarımı arz ederim.» 
Muhterem üyeler, bu meselenin süratle bi-

tirilmesmde memleketimizin faydası vardır. 
Bu meselenin süratle bitirilmesinde Yüce Par
lâmentonun mânevi değer bakımından faydası 
vaizdir. Bir parlâmentonun itibarı o parlâmen
tonun içerisinde görevli bulunan üyelerin iti
barıyla ölçülür. Ben bu Parlâmentonun üyesi 
olarak bu Parlâmento sıralarında şerefli oldu
ğum sürece otururum ve bu Parlâmentonun sı
raları içerisinde şeref ve haysiyetine, hele he
le vatan ve millet bölücülüğü istikametinde 
eğer bir fiilin sahibi olmuşsa ne ben otururum, 
ne de beni siz oturtmalısınız; oturtamazsınız, 
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Türk Milletinin menfaatleri de buna aykırıdır. 
Benim ve Yüce Parlâmentonun görevi, biran 
önce, kanaatime göre şeni bir töhmet altında 
•bulunan arkadaş hakkında bu iddianın doğru
luğunu veya yanlışlığını kesin bir neticeye var
dırmanın gereğini ifa etmekten ibarettir. Ey
lül ayından beri, raporu Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuş bulunan bu meselenin gö
rüşülmesini temin için, görüşüleceği mülâha-
Easiyle, görüşüleceği sevinci içerisinde dosyamı 
buraya getirdim, çantamı buraya getirdim, ama 
Iher birleşik toplantının sonunda kalbi burula
rak, gözleri yaşlı olarak buradan ben çıkarım 
yalnız. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Devlet Bakanlığı görevini ifa ettiği sırada 
işlediği bir tek suç vardır Bef et 'Sezgin'in: Lâik 
Cumlhuriyeti, Atatürk milliyetçiliğini, Devlete 
karşı bezirgan hüviyeti içerisinde yıkmak iste
yenlere karşı müdafaa etmek, onlarla mücade
le etmek; ben bu suçun töhmeti altındayım. 

Bunun muharebesini yapalım: Ben iddia 
ediyorum, lâik Cumlhuriyeti müdafaa etmekten 
başka bir suçun saJhilbi değilim. Hele; vatan ve 
millet bölücülüğü meselesine gelince; muhte
rem üyeler, her milletvekili, her senatör ve 
ıher Türk kendisini ençok milliyetperver insan 
telâkki eder; Ibuna saygılıyım. Ben de Türk ola
rak aynı duyguların içerisinde herkesten daha 
çok kendimi milliyetperver addediyorsam. 

GENGİ2HAN YORULMAZ (Ankara Millet
vekili) — En az, en az.. 

BEFET SEZGİN (Devamla) — Hayır, en 
az değil, ben şunu söyledim: Her Türk kendi
sini en milliyetperver insan telâkki eder. Beya
nımı eğer dikkatle takiibetseydiniz bunu alkış
lardınız. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, lütfen konuya 
dönünüz efendim. 

BEFET SEZGİN (Devamla) — Konuya dö
nüyorum iSayın Başkan, konu çok önemli. 

BAŞKAN — Birleştirilsin konusunu izah 
ediniz. 

BEFET SEZGİN (Devamla) — Müsama
hanıza sığınarak birleştiriyorum efendim. Uzat
mak itiyadında da değilim. 

Aynı duygu içeriisnde ben de en milliyet
perver olduğumu söylüyorum. Herkesin sahi-
bolduğu duyguya ben de sahibim. Türk vatan
daşı olarak bu benim hakkımdır. 

Muhterem üyeler, bir insan tasavvur ediniz; 
bâzı şeyler yapmış, bunlar tetkik sonunda çıka
cak. Herkes konuşuyor, ama ben Anayasa hük
mü gereğince konuşamıyorum, meselenin esası
na girme imkânından malhrumum. Musibet ola
rak yaptıklarım, delilsiz, takipsiz, mesnetsiz, 
benim aleyhimde yapmadıklarım şeklinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisine, kamuoyuna tak
dim ediliyor. Bunun ıstırabını şu anda dile ge
tiriyor ve bu ıstırabı muhterem senatörlerin, 
muhterem milletvekillerinin vicdanlarına sunu
yorum. Şu anda bir müdafaa yapmıyorum. Ben, 
bu töhmet altında veya (bu iddianın varidolup 
olmadığı hakikatinin tezahür etmesi bakımın
dan biran önce meselenin neticeye vardırılması 
bakımından konuşuyorum. O itibarla da arz 
ediyorum ki, bu konu gayet önemli bir konu. 
Hiç kimseyi taciz etmeye ve bu yolla bir mâne
vi eza altında bırakmaya hakkımız yoktur. 
Biran önce bu meseleyi neticeye bağlayalım. 

Şimdi, tasavvur buyurunuz, bu mesele kara
ra bağlanacak şu veya bu şekilde, ondan son
ra tekrar bu iddialar muayyen çevreler tara
fından, lâik Cumhuriyete düşman 'olanlar ta
rafından temcit pilâvı gibi tekrar ortaya ko
nacak, yine yazılacak, burada yine bir komis
yon kurulacak.. Olmaz böyle şeyler, böyle şey 
olmaz. Yapılacak şey nedir? iki yol düşünüyo
rum: Biri, - kanaatime göre en doğru olan yol
dur, içtüzük hükümlerine uygundur - bir ko
misyon var, bu işi tetkikle görevlidir, o ko
misyona bu dosya havale edilir, komisyon tet
kik eder, eğer kendisinin incelemiş bulunduğu 
ve raporu da bendenizin aleylhine olan, aleyhi
ne değilde, Befet Sezgin madem ki, soruştur
ma açılsın demiş, o halde soruşturma açılsın 
Befet Sezgin hakkında gibi bir neticeye bağla
nan o komisyona veriniz, aynı iddia ise o ko
misyon bir mükteza tâyin etsin tevhidetsin, 
gelsin Yüce Meclisin huzuruna konuşulsun. Ha
yır, böyle değil de bu yepyeni bir mesele ise, 
bir başka suç ise, bir başka hâdise ise o zaman 
bir komisyon kurulsun; bu bir yol, doğru olan 
yol bu, kestirme olan yol bu. 

İkinci yol, - yetkileri var mıdır yok mudur 
bilmiyorum - Sayın Mehmet Özgüneş ve arka
daşlarının soruşturma önergeleri herkesin elin
dedir, Başkanlık Divanında mevcuttur, gelen 
dosya da malûmdur, Başkanlık Divanı tetkik 
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eder, eğer hâdise aynı iso oraya havale eder, de
ğilse komisyon kurar, fakat bu ikinci yol bana 
İçtüzük bakımından pek isabetli gelmiyor. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tahkikatı bakımın
dan pek yumuşak gelmiyor, adetâ Büyük Mil
let Meclisinin salâhiyetlerine tasarruf etmek 
gibi bir garip netice geliyor. 

iBunu yüce huzurunuza arz etmek istedim. 
'Sözümü bitiriyorum ve meselenin esasına ait de 
(bir şey ifade etmiş değilim şu anda. Sayın Baş
kana bana (bu sözü verdiği için şükranlarımı 
ifade ediyorum. Bir cümle ile hissiyatımı tek
rar arz ediyorum : Lâik Cumhuriyeti, birtakım 
sergerdeler, Devleti yıkmak i'stiyen sergerdeler 
karşısında müdafaa etmekten başka günahı bu-
lunmıyan Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir 
üyesine bu meseleleri uzatmak suretiyle lütfen 
azap verme yolunu Türküye Büyük Millet Mec
lisi ihtiyar etmemelidir ve bu inancı taşıyarak 
Yüce Heyetinizi saygıyle selâmlıyorum. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir Milletvekili) — 
Aynı konuda usûl yönünden söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

AHMET ŞENER (TraJbzon Milletvekili) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi bir dakika, ortaya vaz'-
edilen konu şu : Biraz evvel okunmuş bulunan 
önergenin, daha evvel (gündemde mevcut ve 
gündemin ikinci sayfasının dördüncü sırasında 
ibulunan konuyla aynı olduğunu, aynı komisyo
nun tetkik etmesi gerektiğini ilgili arkadaşlar 
ifade ettiler. Aynı yönde Sayın Erdem lehinde 
söz istiyorsunuz. Siz Sayın ıŞener lehinde mi 
aleyhin'de mi?. 

AHMET ŞENER (TraJbzon Milletvekili) — 
Aleyhinde efendim. 

BAŞKAN — Biraz evvel lehinde konuşuldu
ğu için önce aleyhinde söz istiyen Sayın Şener'e 
söz veriyorum, buyurunuz efendim. 

AHMET ŞENER (TraJbzon Milletvekili) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu konuda açılan usulî müzakerede burada 
zikredilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Tüzü
ğünün 12, 13 ve 14 ncü maddeleri uyarınca bir 
T. B. M. Meclisi soruşturması açılmasına Divan
ca karar verilmiş ve önümüze gelmiştir. 

Sayın arkadaşımızın ve bunun gibi bu gün
demde yer alan diğer arkadaşlarımızın en kısa 
tor zamanda bu iddialardan kurtulmalarını gö
nülle arzuluyorum. Elbetfceki, temennimiz her 

arkadaşımız tertemiz olarak inşallah çıkacaktır. 
Ancak, bir konuyu usulî müzakere bakımın

dan kendileri de ifade ettikleri için söylüyo
rum : öteki komisyon taraf olmuştur. Niçin ta
raf olmuştur? Karar vermiştir. Soruşturma açıl
masına karar verdiği ve taraf olduğu için bu
nun başka bir komisyona havale edilmesi zaru
retine inanıyorum ve onun için söz almış bulu
nuyorum ve hattâ yine 18 nci maddenin son fık
rasına göre 14 ncü maddede bahis konusu ko
misyonun üyeleri 16 ncı maddede bahis konusu 
komisyona üye seçilemezler. Çünkü, artık karar 
vermişlerdir. İfade buyurduklarına göre ve on
lar bu konudaki fikirlerini ilân etmişlerdir. Be
yan ettiklerine göre - haklıdırlar, haksızdırlar 
buraya gelecektir, o ayrı bir dâva - taraf oldu
lar. Taraf olduklarına göre bu komisyonun ye
niden kurulması ve bir evvelki komisyonun sa
yın arkadaşımız ve o konu hakkında fikir be
yan etmiş olan üyelerinin elbette bu komisyona 
seçilmemeleri hususunda grup yöneticileri dik
kat etmeye mecburdur. Bu komisyonlara bu 
dikkat altında üye seçilmektedir. O halde, o ko
misyon taraf olduğuna göre, kararını verdiğine 
göre kanaatimce o komisyona bunun havale 
edilmesi doğru değildir ve böyle bir usul için 
karar verirseniz yeni bir çığır açmış olursunuz. 
Badema gelecek olan hâdiseleri önlemek için bu 
komisyonun yeniden kurulmasında zaruret gö
rürüm. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Naili Erdem, buyu
runuz efendim. 

ALİ NAİLÎ ERDEM (İzmir Milletvekili) — 
Sayın Başkan, değerli senatörler ve milletvekil
leri; 

'Bugün, Sayın Başkanlık Divanı tarafından 
muhterem Heyeti Âlinize intikal ettirilen konu
yu, dün dağıtılan evraklar arasında tetkikimiz 
sırasında tesîbit ettiğimizde, konuyu Anayasa
mızın 90, 147 ve Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 
12, 13 ve 14 ncü maddeleri muvacehesinde tet
kik etmek lüzumunu duyduk. Meseleyi mücer
ret hukuk açısından, meseleyi sadece ve sadece 
maddelerin geniş bir yoruma talbi tutulmaksızın 
dar bir yorum anlayışı içerisinde, anayasaların 
yorumundaki mûtat usul içerisinde tetkikini ik
mal ettik. 
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Hâdise §u : Ortada bir tek olay var. Bu olay, 
bir değerli arkadaş tarafından iki yönlü şikâ
yete tabi tutulmuş. Bir merci muhterem Par
lâmento olmuş, bir merci yargı organı olmuş. 
Parlâmento, mevzuatı muvacehesinde hazırlık 
soruşturma komisyonunu teşekkül ettirmiş, ha
zırlık soruşturma komisyonu aynı konu ile ilgili 
olarak çalışmalarını ikmal etmiş ve bir rapora 
bağlamış. Bu arada, hâdisenin içerisinde, par-
lömanter olmıyan, Devlet memuru olan şahıs 
hakkında yargı organında tahkikat devam 
ederken, bu hâdisenin içerisinde parlömanter 
olan bir eski arkadaşımızın hâdisenin içerisinde 
kendisinin de isminin geçtiğinden bahis ile gö
revsizlik kararı vermiş. Demek ki, olay tek. 
Tek bir vakıa var ortada, bir tek şikâyet var. 
Aynı şikâyet bir parlâmento içi bir parlâmento 
dışı normal hukukî prosedürü içerisinde ikmal 
edilme durumunda. Şimdi böyle bir durum kar
şısında meseleye Sayın Şener gayet haklı ola
rak bîr noktadan temas etti ve dedi ki, «hazır
lık soruşturma komisyonuna seçilen arkadaşlar 
taraf olmuşlardır, karar vermişlerdir. Binaen
aleyh, aynı arkadaşlara aynı konuyu havale et
mek taraf olarak fikirleri belirli hale gelmiş 
olan insanların tetkikine tevdi etmektir. Bina
enaleyh, böyle bir şeye yine Birleşik İçtüzüğün 
18 nci maddesi muvacehesinde imkân görmüyo
ruz.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, hâdise tek oldu
ğuna ve hâdise Parlâmento içerisinde uygula
nan prosedürü ile mevzuata, Parlâmentonun 
dışında yargı organlarının uygulamakla mecbur 
oldukları mevzuata uygun olarak tekemmül et
tiğine ve Birleşik İçtüzüğün 12, 13 ve 14 ncü 
maddelerine göre Başkanlık Divanına tevdi 
edildiğine göre, bundan ikinci bir soruşturma 
komisyonu teşekkül ettirmeye imkân olmadığı 
kanaati içerisindeyiz. Çünkü, teşekkül ettirece
ğiniz soruşturma komisyonu aynı konu ile meş
gul olacaktı. İkinci bir madde ve hattâ Virgül 
değişikliği yoktur. Aynı iki dilekçe muameleye 
tabi tutulmuştur. Hâdise bundan ibarettir. 

Bu itibarla kanaatimiz, Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporunu ikmal etmiş bulunmasına, 
ancak burada bir münakaşa konusu haline geti
rilip, bir hukukî fon karar halinde belirli nok
taya getirilmediğine göre, bu haliyle Soruştur
ma Komisyonuna, yeni bir soruşturma hazırlık 
komisyonunun teşkiline lüzum olmaksızın ha-
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valesinde ve böylece, hali hazırda, ortada mev-
cudolan Soruşturma Komisyonuna meselenin 
intikal ettirilmesinde zannediyorum ki, madde
ler gayet net ve sarih olarak açıkça imkân ver
mektedir. 

Sayın Başkanlık Divanının, meseleyi bu şe
kilde düşünmesi karşısında bunun hal yerinin, 
Başkanlık Divanı mı yoksa muhterem Heyeti 
Umumiyenizin mi olup olmıyacağı keyfiyeti yi
ne tarafımızdan tetkik edildi. 

Bir görüş olarak; böyle bir durum karşısın-
da Başkanlık Divanının, meseleyi Yüksek He
yetin ıttılâlarına arz etmek suretiyle mevcut 
Tahkikat Komisyonuna havale ettim şeklinde 
ifadesi diye düşünüldü. Ancak, hâdisenin içeri
sinde bulunan değerli arkadaşlarımın da ifade
lerinde yer verdikleri ği!bi, mümkündür ki, Baş
kanlık Divanı, Yüksek Heyeti Umumiyenize 
aidolan bir yetkiyi kendi uhdesine almak gibi 
mesuliyetini aşan bir ortamın içerisine girebilir. 
Meselenin, Muhterem Heyeti Umumîyenizde bu 
usul yönünden halledilmesinin daha faydalı ola
cağı kanaatine vardığımız için huzurunuzda söz 
aldım. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, konu ile ilgili bu

lunan Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü
nün 18 nci maddesini okuduktan sonra, usul ko
nusundaki iddialara karşı Başkanlığın tutumu
nun ve kararının ne olduğunu sebepleriyle ki-
'saca açıkîıyacağım. 

«Madde 18. — 14 ve 16 nci maddelerde ba
his konusu komisyonlara, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 21 ve 22 nci maddelerinde 
yazılı olan veya Meclis Soruşturması önergesini 
veren veya daha önce Yasama Meclislerinde ve
yahut dışında bu konudaki görüşünü açıklamış 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçi
lemezler. 

Bu komisyonların görevli kâtipleri ve za
bıt kâtipleri için de aynı hüküm uygulanır. 

14 ncü maddede bahis konusu komisyonun 
üyeleri, 16 nci maddede bahis konusu komisyona 
üye seçilemezler.» 

Şimdi, 18 nci maddenin bu katılığı karşısın
da Refet Sezgin ve Ali Naili Erdem arkadaşla
rımızın beyan ettikleri tarzda, Adalet Bakanlığı 
kanalı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına intikal etmiş ve okunmuş bulunan, usûl 
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yönünden birleştirilmesi istenen ve konusu aynı 
olduğu iddia edilen bu soruşturmanın, yine gün
demin 2 nci sayfasının 4 ncü sırasında yer almış 
olan, 9/18 sıra sayısını taşıyan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun vermiş olduğu bir rapor 
ve kararı ihtiva eden - ki bu kararı biraz evvel 
sayın hatip açıkladılar, kendi aleyhlerine, yani 
Soruşturma Komisyonu kurulması şeklinde rey
lerini izhar eden bir kararı ihtiva ediyor, ilgili 
şu şu arkadaşlar hakkında soruşturma açılsın 
deniyor. Diğer 3 ncü bir şahıs hakkında soruş
turma açılmasına lüzum yoktur diye reyleri açık 
açık bu komisyon üyeleri tarafından izhar edil
miş, rapor üyelere dağıtılmış ve gündeme de gir
miştir. 

Şimdi, 14 ncü maddede zikredildiği tarzda 
bir rey beyanı ile karşı karşıyayız. 

İkinci hususu arz edeceğim. Arkadaşlarımız, 
işin içyüzü hakkında lâyıkiyle bilgi sahibi olduk
ları için her iki konunun da aynı olduğunu söy
lediler. Halbuki, yine bu konu ile ilgili Birle
şik Toplantı içtüzüğünün 14 ncü maddesine, gö
re «Meclis, görüşme yapmaksızın komisyon ku
rar» denilmektedir. Şimdi, Meclis olarak, her 
iki konuyu ayrı ayrı inceleme yetkisine şu anda 
sahibolsak, biz de kendilerine katılır ve her iki 

. konunun aynı olduğu sonucuna varabiliriz. Hal
buki, 14 ncü madde, şu anda bize bu konuyu in
celeme yetkisini vermiyor. Yalnız, Soruşturma 
Komisyonunu görüşmesiz olarak kurmak yetki
sini veriyor. O itibarla, konunun aynı olup ol
madığı hususunda da Yüce Genel Kurul bir bilgi 
sahibi değildir. Keza, Başkanlık Divanına da 
görüşme imkânı verilemediği için bir bilgi sa
hibi değildir. 

Konunun aynı olup olmadığı, ancak Soruş
turma Hazırlık Komisyonunda yapılacak bir in
celemeden sonra belli olacak ve konunun aynı 
olduğu tesbit edildiği takdirde, arkadaşlarımızın 
istedikleri tarzda bir karar verilecektir. Bu ka
rarın, bu hususta daha evvel verilmiş komisyon 
kararı ile birleştirilerek o evrakın buna eklen
mesi mümkün olabilir veya aksi de düşünülebi
lir. Bu defa arkadaşlarımızın lehine bir karar 
da verilebilir. Bildiğiniz gibi bunlar kesin ka
rarlar değildir. Arkadaşlarımızın daha evvelki 
içtihatlarına bilâhara kurulacak komisyon üyesi 
arkadaşlarımız kafclamıyabılirler. 

Diğer bir konu. Aynı konu için ikinci defa 
komisyon kurulmaması hususunda Sayın Ali Na
ili Erdem arkadaşımızın beyanlarını teyidedici, 
gerek Birleşik Toplantı İçtüzüğünde gerekse 
Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinde bir konu 
hakkında Yüce Meclisin her hangi bir üyesinin 
bir talebinden sonra verilmiş olan bir Soruştur
ma Hazırlık Komisyonunun kararına rağmen ve
yahut soruşturma devam ederken ikinci bir 
talebin yapılmıyacağı, onun sonucunun beklene
ceği hususunda kayıtlayıcı, denetim fonksiyo
nunu, denetim yetkisini kısıtlayıcı bir hüküm 
mevcut değildir. Bu itibarla, böyle bir kaydın 
mevcudolduğunu da kabul etmek güçtür. 

Bu nedenlerle; Anayasanın 125 nci maddesi
nin sarahati ve biraz evvel okuduğum maddenin 
açıkhğı ve katılığı karşısında Başkanlık Divanı 
olarak, yeni gelmiş olan bu talebi de bir Soruş
turma hazırlık Komisyonuna intikal ettirmek 
zorundayız. Elimizdeki kanunun açık hüküm
leri başka bir hal tarzına mânidir. 

Arkadaşlarımız daha kısa, daha pratik bir 
hal tarzı getiriyorlar; ama kanunun açık bir 
hükmü elimizde mevcut iken bunu Yüce Mec
lis kendi prosedürü içinde 18 nci maddeyi tadil 
etmedikçe bu maddeye aynen uymak mecburi
yeti vardır. 

ATİLLÂ ÜYTAMOĞLU (Mara§ Milletvekili) 
— Arkadaşların bu durumda beraetleri mümkün 
değildir. («Aynı dâva 50 sene devam eder» 
sesi) 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Müsaade ederseniz bir noktaya temas edece
ğim. 

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

— Efendim, konuyu biraz evvel arz ettim; Konu, 
bir Soruşturma Hazırlık Komisyonunun kurul
masını önlemek meselesi değildir. 

BAŞKAN — Bunun öyle olduğunu anlatma
ya çalıştım. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Başkanlık 
Divanı, bir sunuşunda bir komisyon kurulması
nın lâzımgeldiğini tesbit ederken, elbetteki Ad
liye Bakanlığı ve oradan Başbakanlık kanalı 
ile gelen dosyayı ve aynı zamanda Sayın Mehmet 
Özgüneş'in önergesini de tetkik etmiş olmalıdır. 
Beyanlarınızdan anlaşılıyor ki, böyle bir tetkik 
yapılmamıştır. Çünkü, yapılmış olsa görüle
cektir ki aynen Sayın Mehmet özgüneş'in yap-
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mış olduğu iddia ile Ankara Savcılığının Yaşar 
Tunagür hakkındaki iddiası aynıdır. 

Bana isnadedilen hâdise, vakalar ve üç müf
tü "bakımından aynı olup, komisyon bunu ev
velce tetkik etmiştir. O Komisyon yaptığı ince
leme neticesinde benim aleyhimde kanaatini ver
miştir. Ben bunu arz ediyorum. Yoksa, sizin 
de hakkınız var, Anayasa ile ilgili olarak bu
yurduğunuz hususlar doğrudur; ancak hu me
seleye uymamaktadır. Bu meseleler kararlaştı
rılmış, komisyon aynı iddiayı tetkik etmiş ve 
raporunu vermiştir. Bu hususta yeni bir ko
misyon kurulsa bile ben, o komisyona «Bu ko
nu tetkik edilmiş, raporunu vermiştir, buna ait 
başkaca bir cevabım yoktur» şeklinde yazaca
ğım. 

Bu itibarla, Ankara 'Savcılığından gelen dos
ya ile Sayın özgüneş'in rapora bağlanan öner
gesindeki iddialar Başkanlık Divanı tarafından 
tetkik edilmiş midir «dümemiş midir? Bu hu
susu öğrenmek istiyorum. 

BAKSAN — Arz edeyim. 
MEHMET LÛTPİ SÖYLEMEZ (Gaziantep 

Milletvekili) — Dananın kuyruğu gibi bu me
sele uzar gider. 

BAŞKAN — Lütfen yanlış bir anlama mey
dan vermiyelim. Birbirimizi anlamaya çalışır-, 
sak gerçek bir noktada mutlaka birleşilir. 

Sayın Sezgin'in sorusunu Başkanlık Divanı 
olarak cevaplandıralım. Sayın Sezgin'in talep
lerine uyduğumuz takdirde bu iki konu aynı 
olduğundan, aynı komisyonda birlikte görüşül
mesi hususunda Yüksek Genel Kurulun tasvibimi 
almak için oylarınıza müracaat edeceğim. Bah
settiğim hüküm, Birleşik Toplantı içtüzüğünün 
14 ncü maddesinde «Görüşme yapılmaksızın 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu kurulur» şek
lindedir. Bir görüşme yapma yetki ve görevi 
Genel Kurula da verilmiyor. Genel Kurulun 
üyesi olan veya Genel Kurulun yönetiminde ve
ya bunun gündeme alınmasında görev yapan 
Divana da böyle bir peşin tetkik yapıp, görüş
me yapıp ikisinin birleştirilmesi konusunda Ge
nel Kuruldan karar istemek yetkisini 14 ncü 
madde vermemiştir. O itibarla, böyle bir gö
rüşme yapamıyoruz ki, konunun aynı olduğunu 
tesbit edebilelim. Aynı zamanda bizim bu hu
susu bilmiş olmamız da kâfi değildir. Karar, 
Genel Kurulun olacaktır, bizim kararımız bu
nun için kâfi değildir. 

MEHMET LÛTFİ SÖYLEMEZ (Gaziantep 
Milletvekili) — Bu dananın kuyruğu gibi uzar 
gider. 

BAŞKAN — Şimdi bu Genel Kurulun, ku
rulacak komisyonun kendi yetkisi dahilindedir. 
Arzu ederlerse çok kısa süre içerisinde bitirile-
bilir. Nitekim, Başkanlığa taallûk eden müd
detleri gayet kısa teklif edeceğim ki, komisyon 
çalışmaları kısa sürede bitsin, Aslında diğer 
konu da henüz bitmiş değil, gündemdedir. Gö
rev alan sayın üyeler, bu arkadaşlarımızın has
sasiyetine katılarak kısa süre içinde görevlerini 
bitirirlerse, öyle zannediyorum ki, arzu ettiğimiz 
sonuç, Tüzüğe uygun olarak elde edilir. 

Bu mâruzâtımdan sonra; Başbakanlıktan ge
len ve biraz evvel okunmuş bulunan önergedeki 
babıis konusu mevzuu incelemek üzere görüşme
siz kurulacak ola,n Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna ilgili bakanların savunmalarını vermeleri 
için kanunda âzami olarak 15 gün gösterilen sü
renin, 7 gün gibi daha kısa bir müddet olarak 
tanınmasını tasvibettiğmiz takdirde, bu hususu 
teklif etmek istiyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Cumhuriyet Sena
tosu istanbul Üyesi) — Sayın Başkan, Başkan
lığa bu hususta bir önerge takdim ettim. 

BAŞKAM — Bir dakika sözümü tamamlıyo
rum efendim. 

ikincisi, 14 ncü maddede zikredilen bir ayhk 
sürenin, komisyonun seçilmesini mütaakıp işle
meye başlaması hususunu, 

Üçüncüsü, seçilecek oları üye sayısının, grup
ların oranına uygun bulunan 14 sayın üyeden 
müteşekkil olması hususunu Genel Kurulun tas
vibine sunmak istiyorum. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu konuda usulî bir itirazınız 
mı var efendim? Konuyu öğrenebilir miyim? 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Sayın Başkan malûmuâliniz Bir
leşik Toplantı İçtüzüğünün 28 nci maddesi, 
«Birleşik Toplantı İçtüzüğünde sarahat bulun-
ınıyan hallerde, 1957 yılından beri tatbik edilen 
Millet Meclisi İçtüzüğünün hükümlerinin tatbik 
edileceğini» ifade eder. 

Şu anda Yüksek Riyasetiniz, muayyen bir 
konuda üsulî bir müzakere açmış bulunmak
tadır. Bu hususta iki lehte, iki aleyhte söz 
vermek durumundasınız. Şimdi ise, burada bir 
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lehte, Ibir aleyhte konulma yapıldı. Bunun ha
ricinde, Yüksek Riyasetin görüşlünü Yüce Mec
lise takdim buyurdunuz. Şimdi, bu bir usulî 
müzakere olduğuna igöre ve Birleşik Toplantı 
içtüzüğünün 28 nci maddesinin atıf yaptığı, 
Meclis içtüzüğünün 89 ncu maddesinde, «usulî 
müzakereler bittikten sonra, lehte aleyhte 
ikişer milletvekiline söız verildikten sonra, ko
nu işari reyle halledilir» denildiğine göre; 
Yüce Riyasetin haliyle içtüzüğümüzün 89 ncu 
maddesine göre muamele yapılması kanaatinde
yim. Saygı ile arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Tamam, arz edeyim efendim : 
Şimdi bu konudaki uygulamaları, bu Par

lâmentonun çok değerli, tecrübeli ve eski bir 
üyesi olmanız itibariyle biliyorsunuz. Daha 
önce, benden evvel aynı görevi yapan arka
daşlarınız; bilhassa böyle, kanunun katılıkla 
yasakladığı, müsaade etmediğu hususlarda bir 
oylamaya gittiğimiz takdirde, her türlü kayıt
ları aşarak, burada birtakım karar almak gibi 
(tike yol açarız. 

Kaldı ki, bumdan evvelki uygulamalar da 
ıbu yoldadır. Bir kanaat istihsali bakımından 
89 ncu maddeyle, usul mııüzakeresi açtığımız ol
duğu gibi, bunu Genel Kurulun bir kararma 
da arz ettiğimiz zamanlar olmuştur. Bundan 
evvelki uygulamararın böyle olduğunu takdir 
edersiniz. O itibarla, bir oylamaya gitmemizin 
mümkün olmadığını ve bunun 18 nçi madde 
ıselbelbiyle mümkün olmadığını da, biraz evvel 
açıkladım. Şimdi bu açıkladığım konuda; 
rakamlar ve miktar konusunda bir itiraz yok. 

(Bu konuyu, Birleşik Toplantı içtüzüğünün 
14 ndü maddesi gereğince; saJvunma süresinin 
7 gün olmasını ve komisyonun seçildiği tarilh-
tsn itibaren bu pürenin başlamasını; 14 mcü 
maddedeki 30 günlük komisyon çalışma süre
sinin keza... 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Söz istiyorum Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Savunma süresinin daha mı 
az olmasını istiyorsunuz Sayın Sezıgin? 

REFET SEZGİN (Çanakkala Milletvekili) 
— Buradan yapacağım beyanla iktifa edemiye-
ceğim; bayanımın zapta geçmesini istiyoruım 
ve onun için de kürsüden söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, haklısınız anla
dım efendim. Bir dakika müsaade ediniz. 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

| — Ayrıca bir savunma yapmayacağım efen
dim. 

BAŞKAN — Bu konuda, «ayrıca bir sa
vunma vermiyeceğim» diyorsunuz. Bunu daha 
da azaltabiliriz, bir süre teklif ediniz. 

İREFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Ben komisyonda savunmamı yapacağım. 

IBAŞKAN — Beyefendi, komisyona bir. süre 
dâhilinde bunu yapacaksınız. Şimdi kanun açık. 
15 güne kadar âzami süre verilir, diyor. 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Ben savunmamı komisyonda bir celsede ya
pacağım, efendim. 

IBAŞKAN — Bir dakika, anladım efendim. 
Şimdi müsaade ederseniz; mesele yalnız Sa
yın Sezginin şalbsı ile ilgili mesele değildir. 
Hattâ kendileri, «iBen ceza istiyorum. Ben 
ibnnda mahkemeye gidiyorum» de'se bile Ge
nel Kurul serbesttir. Müsaade ederlerse, bu, 
Genel Kurulun takdir edeceği bir konudur. 
•Bir süre verilecektir. Bu süreyi isteyebilirsi
niz. Buna rağmen verilebilir. 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Bu noktada değil efendim? 

BAŞKAN — Hangi noktada efendim? 
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

— Bu işin çabuklaştırılması bakımından, bey
efendi. 

(BAŞKAN — Süre verin, kısa alalım Sa
yın Sergin; kısa alalım. Ben buradan nasıl 
size... 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Efendim, ben burada müdafaamı yapmıya-
cağım. Diğer komisyona yazdığım yazı, mü
dafaamdan ibarettir. Başkaca beyanda bulun-
mıyacağım. 

(BAŞKAN — Tamam, olabilir. 
REFET SEZGİN (Çanakkale Millet^vekili) 

—TSsn, mesainin çabuklaştırılması bakımın -
dan sürenin kısaltılmasını istiyorum. 

ıBAŞKAN — Peki beyefendi, süreyi kısalta-
(biliriz. Süre kısaltılması için bir teklifiniz var 
mı? 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
. — Bir güne indirilsin efenüm. ' 

IBAŞKAN — Peki efendim; bir güne, yani 
24 saata indirmek istiyorlar. 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
] — Bana münhasır olmak üzere. 
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AHMET SEMER (Trabzon Milletvekili) — 
Olamaz Saym Balkan, bu olamaz. (0. H. P. 
sıralarından «Olmaz, bir güne indirilmez» ses
leri.)! 

BAŞKAN — iSizin için başka, diğer arka
daşlar için başka olamaz, Bir önerge rica et
sek lütfen. 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Hay hay efendim. 

FUAT AZMİOĞLU ^Kütahya Milletvekili) 
— iSayın Başkan, bir hususu arz etmek istiyo
rum. 

[BAŞKAN — Evet. 
FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 

— Efendim; şimdi yanlıış bir teamüle yol aç
maktayız. Evvelce komisyona tevdi edilmiş, 
tahkik edilmiş ve neticeye bağlanmış bir ko
nu, Başkanlık Divanına başka bir yoldan gel
miş ise, Yüksek Divan, «Konunun aynı mıdır, 
değil midir?» hususlarında kesin bir beyanda 
Ibulunmaya mecburdurlar burada. 

Zira eğer mesele, diğer komisyonun tet
kik ettiği mesele ise, tamamen hukukun dı
şında kaba bir kuvvettir. Yüksek Meclisi yan
lış bir yola sevketme gayreti içindeisiniz. Aynı 
itham altında bir kişiyi defalarca mukakeme 
edemez, ettiremezisiniz. O zaman hüküm yerine 
gelmez. ISiz bu konuda kesin bir beyanda bu
lunmaya mecbursunuz : Bu konu, evvelki ko
misyonun tahkik ettiği konunun aynı mıdır, 
değil midir? Eğer aynı ise, ilgili komisyonun 
kararma aykırı1 düşmek hususunda Meclis 
yetkili olamaz, böyle bir şey yoktur, efen
dim. 

IBAŞKAN — Bir dakika beyefendi, bir da
kika. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
— 50 defa aynı ithamın tekralandığını farze-
diniz. Buna bir insanın ömrü daihi yetmez ve 
onun dışındaki her adlî hususta, bir yerden 
böylece itham karşısında kalır. Biz de her 
gün ibir komisyon kurmakla meşgul olacağız ve 
Yüksek Meclis! de işgal edeceğiz, böyle bir
takım tahkikattan geçmiş meseleyi tekrar ele 
alacağız. O itibarla, Yüksek Başkanlık Divanı 
evvelâ, «Konu aynı mıdır, değil midir?» -ma
demki kendisi meseleye eğilmiştir - bu husuftu 
beyan etsin. Teşekkür ederim. 

REFET RENDECİ (Cumhuriyet Senatosu 
ıSamsun Üyesi) — İSayın Başkanını... 

İBAŞKAN — Bir dakika, konunun ceva
bını... 

REFBT RENDECİ (Cumhuriyet Senatosu 
ISamsun Üyesi) — Sayın Başkanım; Birleşik 
Toplantı İçtüzüğüne göre, Hükümetin verdiği 
önergeden bahsettiler. Bu ise Hükümet tezke
residir. Aynı muameleye tâbi tutamazsınız. 

'BAŞKAN — Mütaakıp madde ikisine de 
âJtUf yapıyor, aynıdır efendim. 

REFET RENDECİ (Cumhuriyet Senatosu 
iSamısun Üyesi) — Cumhuriyet Savcılığının tez
keresi ayrı 'husustur; ama bu tezkere komis
yona havale edildikte Birleşik Toplantı içjtü-
zuğlindeki okuduğunuz hükümlere aykırıdır. 

ikincisi; müddet müdafaaya taallûk eder. 
24 saate indirilmek suretiyle müdafaa hakkı
nın doğmadığı anlaşılır. Bu da İçtüzüğün âmir 
hükmüdür. Bu konuda müddeti indiremeKöiniz. 

BAŞKAN — Hakinsiniz ama... 
REFET RENDECİ (C. Senatosu Samsun 

lüiyesii) — içtüzük böyle1 delmiiiyor. 
BAŞKAN — B&r dakika... Elimizdeki İçjtü-

zük, «15 glüne kadar süre verir» diyor. «15 gü
nle ıkaldar» deyince, 15 günden aşağı, 24 siaaite 
kadar da indirmek Gemiel Kurulun ftakdMnıe 
kataşlır . Ben bu konuda bir teklif geltirtmlilya. 
rum. Bir başka sayın üyenin itleklifi var; ka
bul eder veya eltımezsinıiz. O size ait bir hu 
sustur, ben ona karışamam. (A. P. ısıraüammdlam 
«Müzakere açınız» sesleri) 

Şiimdi, süre mevzuunda bir telklif var mi 
efendim? O komu bitmjişıtliır. Süre mevzuunda1 

bir teklifliıni'Jz var mı? 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Benim itelküifiim var. 

BAŞKAN — Tamaîm efendini, onu muamele
ye koyacağım. -

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Sayın Başkan, bir yanlış uy-
ıgulıamaya meydan vermemek ve buna yanlış bir 
lemsail tleşkil etmıemıek İçin, mlüsaaide ederae-
ınjiız, bir noktamun tavzihi için söız rioa ediyorum. 

(BAŞKAN — Hangi konu ile ilgili? Simidi, 
aürelteıri tâyin ediyoruz. O konu iile mi? 

iSADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milleltveiktili) — Efendim, Birleşik Toplantı 
liçjtlüzüğünün 13 noü maddesindeki husus hak
kında söz ıMülyorum. 
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BAŞKAN — Evet. O (tamdaki karanımızı 
bleiyan eltltfilk. YıapıHâ aik şefyl Gtenıel Kuru ta 
karan safihasına getirdik:. Tekrar aynı konu
ya dönersıelk... 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Miillelbveîkffi) — Sayın Balkan, ben 13 noü mad
de hakkında konıuşaoağıım. Ben, ne 14, mje 16 
ve nle de 18 neti. madde, dilyorum. 

BAŞKAN — Hayıır. Şsümldi şurada böıraz ev
vel, Oenieıl Kurulun oyunla sunmak isteidipm 
konuyu anllaltitım. Savununa süresraıin kısa sü
rede biiltrnesi için 15 gün değil -daha evveiM 
teamüle rağmen- 7 gün olması hususunu; 30 
gninülük ımıülddeltdn komisyonun kurulmasından 
İtibaren başlaması konulsunu Genel Kurulun 
oyuna sunacağım. Bu konıulda süreHer hakkıın-
da, flbliır ide üye sayısının 14 Udisi olması hususun
da (bir ütiraziffiiz, başka bir telklitfMız varsa bu
yurunuz. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Şiandi ıSaym Başkan, mesele 
oraya gelmeden önce, bumun mebdeini beiliırlt-
mlelktie fayda var. Meclis soruşturmasının nııeb-
deiınü teşlkil «den, içtüzüğün 13 nctü maddesün-
den bahısedityoruım. Bu 13 noü maddede, kim
lere bu tok veriliyorsa -kanun hükmüdür-
[buna göre amel edilir, der. İlerdeki tatbikat 
yönünden ve yanlış bir emsal teşkil etflneımıek 
için, bu husulsifca müzakere açınız, bunda 
fayda vardır. LûlttfddindJz iM daklika için söz 
Veıriiıniız. 

BAŞKAN — Tekrar aynı konuya nasıl dö-
nıellim? Siz bunu çok iyi Mirsiniz. (A. P. şura
larından «Müzakıere acaban» sesleri) Açıldı, ay
nı mevzuda iki lehte, ilM aleyhte tekrar tekrar 
konuşuldu. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
MMüöftvekil) — İM lehte konuşulmadı efendim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak Milletevekili) — 
IBu konu, diğer konu ile aynı sayılır mı, sayıl
maz mı? Bu ımıevzu müzakere edilmedi. Konu
şulmasında fayda var efendim. 

BAŞKAN — Görüştünüz efendim. Omdan 
başka da 'söz istiiyen arkadaş da bulunmadı. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
MilleltıveikM) — Ben, ısöz isltüjyorum. 

BAŞKAN — Ama konu bitti. Şimdi ben 
(kanara gteçtiim. Süreler hakkında itirazınız 
oldu Sayın Müftübğlu. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
MJlelbvekrii,) — Sayın Başkan, şdımdi meseleyi 
§u veya bu istikamete çekmek istemiyorum. 
Yalnız, büyük ıbdr (emldiŞıe&n var: Hakikaten yan
lış bir tatbikatın içerisine giriyoruz; bumda 
lendişeım var. Belki ben yanıhyorum. Müsaa
denizle izan edersem, mesele aydınlanmış olur. 

BAŞKAN — Mümkün değil mi yerinizden 
izah etseniz kısaca ben dinlesem. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Fakat olmaz ki; Yüksek Mec
lisin de duyması lâzımdır. 

BAŞKAN — Yörilnitadleaıj söyleyiniz, dinliey©-
yıüm; ben Msrar edeceğim. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zou^uiidak 
MülleltıvelkliJl) — Beyeflemdiı burası iOıe kürsü ara
sında bir fark yok kanaatimce, madem ki ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Hayır, tekrar müzakere açmak 
durumuna gfirmotyıeiilm, isfbiyıoruım. Eğler gieale:-
kirşe, süzün yerinizden yapacağınız izaha/tınız 
gierektiıllyonsa^ tekrar ımıüızakere açııp, tekrar' 
aynı konuya girmek yelttkâJmüz dâhilinde ise onu 
kullanacağım, bunu bilesiniz. Evet buyuru
nuz. 

SADIK TEKtN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Aslında bu hata, Başbakanlık
tan gelen tezkere ille başlıyor. Cumhuriyet 
Savcılığımın Başbakanlığa, Başbakanlığın da 
Yüce Meclis Başkanlığına tezkere yazmasının 
sebebi, Ankara Cumhuriyet Savcılığının tezke
residir. Ankara Cumhuriyet Savcılığı, «Şu şu 
konuda şöyle bir muamele yapılması lâzımdır» 
dîye, Başlbakanikğa durumu bildkiyıor. Baş
bakanlık da, Ankara Savcılığından gelen dos
yayı, bir tezkereye üiiışıtiilrımek isureıti^le Yüce 
Meclise talkdim ediyor. Bunun adı oluyor: 
«Başbaikanıhk tezkeresi'» gerçekte ilse, Birleşik 
Toplantı içtüzüğünün «Üçüncü kısmı» m teş
kil eden, «Meclıis ısoıruşrtmııması ve Yüce DÜva-
na Sevk» başlıklı komünün matlabında, Meclis 
soruşturması açılması için önergede, «Madde 
12. — Görevde bulunan veya görevinden aynl-
mıış olan Başbakan veya bir Bakanlar Kurulu 
üiyelsi foalkflamlda Meclüs soruşturması açılması is-
temıindn...» Burada diMsatiniızi bilhassa çekiyo
rum; «..Mır veya birkaç Türlkiye Büyük Mil
let Meclisli üyesi tarafından yapılması indirim
de, bu konudaki önergede...» diye devam eder 
ve 14 noü mddelde - ki1 biraz evvel haklı alarak 
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Ibuyurdjuğumuz - otomatlkta/an komisyon umumi- | 
tm/ası najettaamiiizimiajsı işler. Ama,, otomıaltfik olarak 
Ikjomnlsyıoaı kurulmıası rnıekamizrnıiasıını işleten ge
rekçe, 12 nci mıaJddeıde - bliraız evvel altım çirae-
ttlek söyleidiğilii! - «...(bir veya Mrkaç Turkajy© 
Büyük Mftlet MecUM üyesi taraflından» verl-
imiiş olan "îbür önlenme olmlalsı lâzımgfâlirdli. Ko
nuşmamın (başımda ifaide ettltüğîm ve arza gay
ret sarf eMliğüm. ğilbi, «Başbakanlık ıtiezttseınetsii/» 
ıdieldiiğüjnJiz hUsUs, Ankara Cumhuriyet SavcıiliL 
ğımın bftr dloısya yaparak, Sayın Başîbakanlığa 
gtönldetfdiiği ve gereği için de Sayın Başbakan
lığım Yüce Meclis Başkanlığıma havalle eltltip 
idösjyialdan dlbareltıtir. Bu hail ile, 12 nıdi mıaldlde-
nin hükmüme uymıaiz. Tatbikat yanlıştır. 

(Saygılarımla ara elderiiilm. (A. P. sıralarımdan! 
«Yanlış ıhükümı uygulanıyor» se&lieai) 

BAŞKAN — AıikaJdaşlanmı, İzim vatta, 
Iteltlkifc eldin, lûltifleidiiı toaikua. Bu konuda, 14 
ncü mıalddeyi tekrar okuyacağım. Kanaat ge-
(tirtaıliş olmuamız içdm okuyorum. (A. P. sııralatrm-
dan «12 nci maddeyi ide okuyunuz» secileri) Onu 
da okuyacağım efenldiim. Biraz evvel sayım üye-
nliın foahsieıtitiikleri konu 13 ncü maddede geçk 
yor. 13 ncü malddeniîn başlığı, «Yargı ınemle-
IÜ tariafımldam başvuranla» dîyıor ve mieltmii idle ıbah-
setit-Meri giM, Başbakanlık kanalı He Adalet 
Bakanlığından, savcıdan, çeşitli mercilerden 
geçenek, Başkanlık Divanına kadar ilieltlülimie 
şjekli cereyan ediyor, bu muaddelde anlatılıyor. 
Simidi 14 ncü mıaidde, her iki maddeye biriden 
atıf yapayor: «12 nicii veya 13 ncü mualddfeNer 
gereğince, Türkiye Büyük Mfiüet Meclisi BSjrüie-
şıik Toplanlti'sı Bıaşkanlığılnfa baş vuruldukta...» 
dilyor, her ükisiilnle ıbömden atıf yapıyor. Yalanız, 
12 nci nnalddeye atıf yapsa, 13 ncü nıalddleyi bu
raya dâhil eltanese, ayn bir uygulama düşünü-
lefbffir. Amıa, mıaidde gayet açıkltır. Simidi şu 
amda uygulialdığıımız da, 14 ncü mıaidde gereğim-
oe, komisyon teşkilidir. Onun ötesinde hiçbir 
işüem yapirmycruiz. Konunun adlî miercileriden 
gelmlelsdiyle, Mr veiya b&rkaç üye tarafımdan ge-
tiritaıiiş ol'ması ıbakıimınidan, 14 nıcü nııadde Mir 
fark koymia/mıştır. O iltitoiarla, başka türlü bir 
uyiguliaımiayı elbet faem de isterim. SüraMe bit-
imıesiimi, şüheısiiz bu Yüce Meclisim blir üyelsâi 
olarak, Divan da islter. Amıa, şu muaddeller 
m/uvaıcehelslilnıde dalha fazlasımı yapmıamıız hayalli 
olur. O itibarla bu yola ıglidiyoruz. Maddele- I 

i rin karşımıza bir engel olarak çıkmış olması 
açık. 

Müsaade eldörsıenlilz, seçianii icra «ideyim. 
Aslımda, ıdeği'şen hiçbir konu yoktur, Müsaalde 
lederaemiz, «GümlllemJin maksudu bir, rivayetti 
muhtelif» şeklnlde oluyor ıbu. Farklı bir talep 
yokltur, meltdce aynidir. Hele bir arkadaşım, 
«Koımı aynı madır, değiill midir » şekinideki bil" 
ithamımı, kesinlikle reıddeltanlek ilsterilm. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya MillöfeveMü) 
— Konu aynıidır. 

ıBAŞKAN — Hayır; «konumun aynı olduğu
nu» ifade «ftmıelm, eğıer sdlze bir şeyi kazanldıra-
oalksa, konunun aynı dllduğu kanaatlideydim. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya MüHelbvekiili) 
— O halde? 

BAŞKAN — Bu, blenölm şahsi kamaatiimldir, 
«iaynı olduğu» ıkamaatindeydlm. Ama, biraz evvel 
18 ncli ımıaddeyi okuldum. Bir mandla çıkarıyor; 
ıl>ir çelkin'mie hakfkı; reyM izlhar ödemüerlin tıekn 
rar iaynı konuda ıgıörev .almamıası ğilbi, bir kösüm-
ve kaltî Mr hükülm. var karşıımıızlda. Sonra, ko
nunun aynı oluşunu bem öael ısureltltıe teltlkik elt-
nıüşsem, bumun bize 'sağklyiaoağı bar fayldıa oia-
[mlaz., Bemİm tetkikim Gemel Kurullu bağlamıaız. 
Gemell Kurul (burada bu konuyu görüşıme yapa-
onıiyonsia, «aynı mildir, değil midir?» konuşum
da 'bir sonuca varamıaz. Bir müzakere yapamıl-
yoruz, açaanıyıoruz. Eüoa eldiyorum, bu konu
yu uzaitımıiyalüm, ilstirhaim ediyorum. Müsaıade 
ediniz^ diğer konul'ara gfelçelinı. 

Bâızı oylamalar var, onları hallledelüm. 
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

— Bıeniilm bir önfeırgieon var ef'emdiım. 
BAŞKAN — Alacağım efemfdim, öner^enfeli 

muamleleyte koyacağımı. 
REFET SEZGİN (Çanakkale MillteltlVetkMIi) 

— Söz hakkım mialhfuızdur Sayım Başjkam, 
BAŞKAN — önergıentizd! muanmeleye koyaca

ğım. 
ORHAN DENG4Z (Uışıak MffletVekil) — 

Sayın Başkan, müsaiaide ederseniz bîr başka 
teklif yapacağımı. 

BAŞKAN — Buyulrumulz efemdim. 
ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) — 

Efıemdilm, blemldeoılz şahsıam, bu konuşmıalardmı 
şu neltıiceyi çıkarmış bulumuyorumı: 

Karar vermuek yetkisi doğrudan ıdoğruyia 
zatıâliniade, yani Riyaset Divanımda toplanfmış 

I Ibullumuyor. Ve foumu, Tiüzüğe ve Amayasaya 
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bağlıyarak ifade edliyorBumuz. Alma kuralda 
mlüşjalhade eltitiiğüm odur M, zatıâlimliız de mıüşaha-
Ide ediyorsunuz. Büyük Meclisim üyeleri buna 
bir çözüm yolu laramakfaaldırilar vıe o kaygıınıım 
dlçerasiimdedMer. Bu türlü müracaatiliar teker-
rür ettiği takdirde, dalimua komisyonlar kurul
ması içim b'ir mıeiselieyle karşı karşıyla geNeceğimi 
dü^unierlefc, hale&lmıesimli arzu eîtmıiektieldirller. 

Zaitıâltoiz son cümlesi ile, bumun ayam beyan 
ortada bulunabileceğimi ide ifade eder bir du
rumda bulundunuz. Bu takdirde bendenMa 
teklifi şudur: 

©azam vâki oilam bu gfi/bi olaylarda Meolisıiln 
kusa bir müddet araveırimıeısıi surelfciyie, bir iisıtd-
şiarıede bulunmakta büyük fayda olduğumla 
kajamjiıian. 15 dakika ara verilmiesiimdıe büyük 
fayda vardır zammediyorum. Ondam somra ka
rarla giltlmiek ve tiercfhimM yapmakta büyük 
fıaylda varldır Sayın Başkanım. Çünkü, teamül 
yılarca bu Meclsi! işgal (edecektir. Bumu rica 
ediyorum, teklüf edifyorulm. Zaiten bu teklif 
taikdirimMie alâkalı. 

BAŞKAN — Tamtamı ef elndilm. Simidi, yemi 
bir lejtıüzük çabşm&isı var, çok yakamda samayo-
rulm Yüce Heyeltimiilze gelecek. Oradan kamum-
tarda olduğu gjübi„ kamuniarın görüşülmıesiimdıe 
olduğu güib* bir konumlun tekrar telkriar soruşltur-
madam gc '-«nmü önleyliici bükümler konur. 
Hiç olmazsa yıldan evvel aynı konulda ömler-
ge verillmelz,» denir. Niilttekfimı bundan kusa sü
re önce, aymı [konuda bir soruşfturıma önıergleisa: 
daha geldi. Halen gündeme girmiş olup, Ibiraız 
sonra da üye seçimimi yapacağız. Yani bumu 
İlk defa uygulamıış değiülz. Bu devam edem 
bıir uygulama. Alma, bir şiilkâyeit konusudur. 
Beyanınızda hakhsımızdır ama, elimizdteki İçtü
züğüm şikâyet konusu olacak birçok kıısajmlları 
Var. Bumillan önümüzdeki çok kısa süre içimde 
gteiecek olam içjtoüzük çalmalarımda haflMimiefc 
ijmlkâmınıa kavuşacaiksımız. HaHühıazıırda uygula-
rnııa bu. Elimsizdeki kayıltüı bulkmduğumuız tç-
itiüzük bu. Mevcut uygulamaya da aykırı bir 
d&vr&mışaıiMz yokftur. 

FUAT AZMtOĞLU (Kütahya MiflMvekiü) 
— Sa|yım Başkam, demim blir beyamlda bulümdu-
muiz. Bender-îiz Başkanlık Divanımı veya zatıâ-
İmizi itmam etmiş değilim, öyle amlaşılmıamııa-
sılnı i&fârhlaan edayorumı. Ancak emdfcteımftz şu
dur: 

«Yüksek Meûüsi büyük böîr hukukî haftamın 
içerMn« sürükleınıek gayreti iıçâmdesâmıiz» diyo
rum.. Bumu ilham sjeJkUnıdıe amliamayımız. Sizimi 
meseleyi büdayeittbe ele alış tarzınızı yanlış bu
luyorum. 

BAŞKAN — Şdimldü efendim, mfo eltltik 
Beyefendi Meseleyi... 

FUAT AZMtOĞLU (Kütahya Milelt̂ eikİLİi) 
— Siz meseleyi Başkanlık Divanı çöaeceklm% 
tanzimim içimldıesıiniilz. 

BAŞKAN — ŞölmJdii, biraz evvel biraz evvel; 
aymı konuyu tekrar tekrar komıuşmayalhlm. Sim
idi bir dakika müsaade edin... 

FUAT AZMtOĞLU (Kütahya MMltelMdli) 
— Sayım Başkam, bem sölzürnıü büftiireylüm. 

BAŞKAN — Almia, biraz evvel aynı komuyu 
arkaldaşıttnıizla göıru§ltfü(k. 

FUAT AZMtOĞLU (Küitaihya MİMJvteMli) 
— Sayım Başkanımı, müsaade buyurumuz. «Me
seleyi tetkik elttik aynı komu olduğumu öğrem-
dük» dediğinize giöre, o zarnıam; «Oezamım urnıu-
mli premsSIplerimi niedem düşünrnıiüyörsujnıuz?» 

Sualim tevcih ediyorum size. 
İBAŞKAN — Neymiş o umumi pemlsiLp, söy

ler rnıilsimliız? 
FUAT AZMtOĞLU (Kütahya MSlfittvteMli) 

— Aymı suçtan dolayı muhtelif yargı orgamlla-
rımın önlümle çıfkartömlak giübi bir yola Meclisi 
isürükleimıe gayreftü oluyor, yanlış oluyor. Yan
daş bir taJtlbfifcata gMyoruiz. Bumdıa İthamı de
ğil, tarnııamem uyaranla var. Bumu salmliimliyeltlle 
ftefliâıkki etmtemıizi rica edSiytorumı. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, aymı komuyıa 
tekrar teikmr dömımlek iatetmüyorunı. 

FUAT AZMtOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
— Yanlış bir hukukî teamül içindesiniz. Ta
mamen Meclisi yanlış yola götürürsünüz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Yaptığı
mız g*örev bir Hazırlık Soruşturmasına muadil 
ıgörevdir beyefendi. Hazırlık Soruşturmasında 
yargı merciine intikal etmiş (bir şey henüz yok
tur. Komisyonlar, Yüoe Meclisin kuracağı ko
misyonlar meseleyi birleştirir, aynı telâkki eder, 
ayrı ayrı tahkikat yapmaz. Bunlar tamamen 
onların yetkisine giren konular. Bu endişeniz 
bence erken. «Bir yetkimiz yoktur» diyorum 
size. Sadece onu söylüyorum. Mevcut tüzüğün 
okuduğum İS nci maddesinin sarahati karşısın
da böyle bir uygulamaya gitmemiz mümkün 
değil. Aslımda kısa sürede bitmesi bakımından 
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şayanı tavsiye 'bir yol. Aslında talep yerine ge
tirilmesi icaibeden ıbir yol. Ama ben tüzüğün 
kesin hükmünü bir tarafa itip, başka türlü bir 
uygulama ile buradan bir karar istihsal etme 
yioflunu aşmaya yetkili değilim. 

İSADIK 'TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Bir dakika müsaade eder misi
niz, lolduğum yerden izah ediyim. 

!BAŞKAN — Aynı konu beyefendi. Rica ede
ceğim, artık oylamaya geçiyorum. 

ISavunma süresinin 7 günden daha az olması 
konusunda bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek İBaşkanlığa 
ıSavunma süresinin 1 gün olarak kısıtlanma

sını arz ve teklif ederim. 
Çanakkale Milletvekili 

Refet (Sezgin 

REFET (SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, ISayın (Sezgin. 
REFET (SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

— SÜöz istiyorum ıSayın Başkan. 
'BAŞKAN ~ Bir gün teklif ediyorsunuz. 
REFET (SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

— önergemi izah edeceğim. 
BAŞKAN — Oya sunacağım. 
REFET (SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

— Efendim, önergemi izalh hakkını benden esir
gemeyiniz. Lehte aleyhte konuşmalar cereyan 
etti. 

BAŞKAN — Hayır, önergemizde sürenin 1 
gün olmasını istiyorsunuz. 1 günü oya sunaca
ğım. Kabul edildiği takdirde 1 gün olacak. 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— önerge üzerinde konuşmalar olabilir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (O. Senatosu Ta
biî üyesi) >— O zaman aleyhinde de konuşma 
olabilir. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

— Belki aleyhinde de konuşma olabilir. 
BAŞKAN — Buyurunuz. Buyurunuz. Öner

geyi oya sunacağım. 
AHMET ŞENER (Traibzion Milletvekili) — 

(Sayın Başkan, zatlâlinizden bir sual sioruyonım. 
İçtüzüğün sarahatma göre, usul bakımımdan si
zin sayın arkadaşımıza, önergesi üzerinde ver
diğiniz söz, T. B. M. M. İçtüzüğünün 14 nıcü 
maddesindeki «„.Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Soruş turma Hazırlık Komisyonunu görüşme 
yapmaksızın seçer» hükmü ile bağdaşabilir mi? 
Olmas ISayın Başkanım. ıSayın Başkanım, bu 
müzakereye dâhildir. 

BAŞKAN — Şimdi ISayın ıSezgin, yafllnız 1 
gün olması (konusunda, konuşacaksınız. Değilse, 
kısaca lütfen. 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— (Sayın Başkan, yalnız, 1 gün olması konusun
da mâruzâtta bulunacağım. Bundan önceki ko
nuşmamda da Anayasanın hükmüne riayetkar 
konuştum. Meselenin esası ile ilgili beyanda bu
lunmadım. 

BAŞKAN — Hayır, bu'yurunuz, talebinizin 
muhtevası o sınırlarda. 

: R S F E T SEZGİN (Devamla) — Naçiz arka
daşınız da hukukçudur, hakkı müdafaaya hür
metkardır. Başkalarının hakkına taallûk eden, 
başkalarının savunma hakkına taallûk eden bir 
neticeyi istihsal etme bakımından bu önergeyi 
vermedim. Bu önergeyi, savunma süresinin 1 
gün olarak tahdit edilmesini münhasıran, bu 
meseleye aidolarak ve kendim için arz ettim. 
Çünkü, ben Yüce Meclisi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisini, önemli telâkki ettiğim bir mese
lede çabuk neticeye ulaşsın ve bir hukukî hata 
yapılmasın diye uyarmak istedim. Bu benim gö
revim idi. Bunu yapmaya gayret ettim. Bu ko
nuda başarılı olamadık. (Bu bir talihsizliktir an
lında. Baaıim için mesele yoktur. Ben bu ko
misyona müdafaa da vermiyeceğim, bu beyan
larım muvacehesinde, 1 gün de olsa, süreyi kı
saltma bakımından. Aslında ortada mesele yok. 
İtham ettikleri, itham mevzuunu teşkil eden 
şahıslar, itham edenlerle kod kola geziyor, vazi
fe başında Refet Sezgin bunları himaye duru
mundadır. Ben neyin müdafaasını yapacağım? 
Yapacak hiçbir müdafaa da yoktur. Bir güne in
dirilsin şeklindeki önergem münhasıran kısa 
sürede bir neticeye, her hanigi bir neticeye va
rılmasını temin maksadına matuftur. Yoksa, 
(böyle bir komisyona müdafaa da vermiyeceğim. 
Zaten yaptım ben müdafaamı, buradaki konuş
malarla yaptım. Boş, ne söyliyeyim? itham eden
ler, beni itham ettikleri şahıslarla burada kol-
kola geziyorlar. Vazifede tutuluyor, Refet Sez
gin de Yüce Divana sevk edilmek isteniyor. Bu 
ayrı bir meseledir, bu ayrı bir faciadır. Bunu 

•burada konuşacağız. Saygılar sunuyorum, 
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BAŞKAN — Önerge okundu, dinlediniz. Sa- ı 
vunma süresi konusunu oylarınıza sunacağım. 
Sürenin 1 gün olması hususunu ve bu 1 günlük 
sürenin de Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
üyelerinin seçildiği tarihten itibaren haşlaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... 

ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) — Va
zife taksiminden sonra değil mi? Tevziattan iti-
barendir beyefendi. I 

BAŞKAN — Süratli bitmesi için başka en- I 
gel çıkarmayın. Derhal vazife taksimini yapsın 
beyefendi. Önergeyi kabul etmiyenler... 1 gün- I 
lük savunma süresi kabul edilmiştir. I 

Bu süre komisyonun seçildiği tarihten iti- I 
baren işliyecektir. 

14 ncü maddede komisyonun çalışma süresi- I 
nin 30 gün olması nedeniyle, bu sürenin de yine I 
komisyonun seçildiği tarihten itibaren işleme- I 
ye başlaması hususunu oylarınıza sunuyorum. I 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Çalışma süresi, komisyonun seçimini mü-
taakıp işlemeye başlıyacaktır. I 

Seçilecek üye sayısının 14 olması hususunu I 
Genel Kurulun tasviplerine sunuyorum. Kabul I 
edenler... Kalbul etmiyenler... Soruşturma Ha- I 
zırlık Komisyonuna seçilecek üye sayısının 14 I 
olması hususu kabul edilmiştir. I 

Gruplar üyelerini, komisyona verecekleri I 
isimleri tesbit ettiler, Divana tevdi ettiler ise, I 
derhal komisyonu teşkil etmemiz mümkün. Şu I 
âna kadar gelmiş değil. Bu itibarla grupların I 
bu komisyona verecekleri üye adlarını bildir- I 
melerine teminen, gelecek birleşime bu konuyu I 
bırakıyoruz. I 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, göre- I 
vini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı iddiasiyle I 
Anayasanın 90 ve Türk Ceza Kanununun 230 I 
ncu maddeleri uyarınca Maliye Bakam Sait I 
Naci Ergin hakkında bir Meclis Soruşturması I 
açılmasına dair önergesi (9/22) I 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında I 
yer alan konu ile ilgili önergeyi okutuyorum. I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 
Özü : Maliye Bakanı Sayın Sait Naci Ergin I 

hakkında Meclis Soruşturması açılması. I 
Devlet Memurları Kanununun geçici 20 nci I 

maddesi, «32 ve 33 ncü maddedeki yönetmelik- I 
ler, 49 ncu maddedeki tüzük, 50 nci maddede- | 

ki tüzük, 79 ncu maddedeki yönetmelik, 80 nci 
maddedeki tüzük, 95 nci maddedeki yönetme
lik, 107 nci maddedeki yönetmelik, 112 nci 
maddedeki yönetmelik, 121 nci maddedeki tü
zük, 123 ncü maddedeki tüzük, 125 nci madde
deki tüzük, 134 ncü maddedeki tüzük, 178 nci 
maddedeki yönetmelik, 179 ncu maddedeki yö
netmelik, 190 ncı maddedeki tüzük, 193 ncü 
maddedeki tüzük, 194 ncü maddedeki yönet
melik, 196 ncı maddedeki yönetmelik, 210 ncu 
maddedeki yönetmelik, 211, 212 ve 213 ncü 
maddeler hakkında aynı maddelerdeki yönet
melikler, 214 - 217 nci maddelerdeki yönet
melikler ve eğitim genel plânı, 223 ncü madde
deki yönetmelikler, 231 nci maddedeki tüzük 
ve yönetmelikler, VI ncı kısmın sonuna eklenen 
ek maddede adı geçen iş güçlüğü ve riski zam
mına ilişkin yönetmelik, altı aylık süre içinde 
düzenlenip yürürlüğe konuluncaya kadar bu 
hususlara dair yürürlükteki kanun, tüzük ve 
yönetmelikler hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur.» denilmektedir. Ancak, Maliye 
Bakanı Ergin, görevini ihmal edip bu tüzük 
ve yönetmelikleri hazırlatarak Bakanlar Ku
rulunun onayına sunmamıştır. öte yandan, 
geçici 20 nci madde ile öngörülen altı aylık sü
re geçtiği için, eski kanun, tüzük ve yönetme
liklerin uygulanmasına devam olunması da yol
suzdur. Nihayet, Maliye Bakanı ilgili kanun, 
tüzük ve yönetmelikleri çıkarmadığı giıbi Dev
let Memurları Kanununun aksaklıklarını gide
recek yeni tasarıları da hazırlamış değildir. 

Yine Devlet Memurları Kanununun 190 ncı 
maddesi, bu kanunun yayım tarihinden itiba
ren bir yıl içerisinde «Devlet Memurları Yar
dımlaşma Kurumu»nun kurulmasını öngörmek
tedir. Bu kurum kurulmamıştır, ama memur 
aylıklarının % 5 i kurulmuşcasma bu kurum 
için kesilmektedir. Maliye Bakanlığının bu pa
raları da keyfî olarak harcadığı ileri sürülmek
tedir. 

Bu nedenlerle, kamu kesiminde çalışan per
sonel felce uğramış ve büyük bir huzursuzlu
ğun içine itilmiştir. Yarınından güvensiz hale 
düşen kamu personeli, özel sektöre kaynak du
rumunda kalmıştır. 6 000 kadar öğretmen yurt 
dışına işçi olarak igitmiştir. Büyük haksızlık
lara uğrıyan teknik personel de yurt dışına 
göçe karar vermiştir, 
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Yukarda ortaya koyduğumuz biçimde Ma
liye Bakam açık ve seçik olarak görevini ih
mal etmiştir. Bakanın bu davranışı Türk Ceza 
(Kanunun 230 ncu maddesine [göre suç teşkil 
etmektedir. Bu nedenle, Anayasanın 90 nci 
maddesi gereğince Maliye Bakanı Sait Naci 
Ergin hakkında bir Meclis iSoruşturmâsı açıl
masını arz ve teklif ederim. 

Celâli Kargılı 
tçel Milletvekili 

BAŞKAN — Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 
14 ncü maddesi gereğince aynı konuda görüş
me yapılmaksızın bir Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu tenkili cihetine gidilecektir. Yine, bi
raz evvel yapılan işlemde olduğu gibi, bu ko
misyonda da vazife görecek üyelerin sayısının, 
grupların kuvvetleri oranında katılmalarını 
"sağlaması bakımından 14 kişi olması husu'sunu 
Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul 
edenler?... Kabul etmiyenler... Komisyon üye 
adedinin 14 kişi olması hususu 'kabul edilmiş
tir. 

Hakkında soruşturma açılması istenen ilgili 
bakanın savunma süresinin 7 gün olması husu
sunu Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. Ka
bul edenler... KaJbul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ayrıca, gerek bu 7 günlük savunma süresi
nin, gerekse Komisyonun hizmetini bitirme sü
resinin başlangıç tarihinin komisyon üyelerinin 
seçimi tarihi olması hususunu da Genel Kurulun 
tasviplerine sunuyorum. Kabul edenler... KaJbul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Her iki Soruşturma Hazırlık komisyonları, 
biraz evvel tartışma konusu yapılmış bulunan • 
18 nci maddede dercedilen, engelleri bulunmı-
yan üyelerin ismini ihtiva eden grupların gös
terecekleri isimleri, bu süre İçinde şu ana ka
dar verilmediği için bu toplantıyı mütaakıp Di
vana vermeleri ve bu isimleri verir vermez ya
pılacak ilk birleşimde, Ok toplantıda gereken 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu seçimi işlemi
nin yapılacağı, bu sebeple gündemin bu 2 nci 
maddesinde de yapılacak bir muamele kaldığın
dan, mütaakıp ikinci kısımda tekrarlanacak oy
lamalara geçiyorum, 

5. — Konya Milletvekili İbrahim Etem Ki-
lıçoğlu'nun, eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/20) 

6. — Adana eski 3Iilletv ekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık Te
kin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarındalci 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Hazır
lık Komisyonundaki açık üyeliğe seçim (9/9) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun, Enerji ve Taîbiî Kaynak
lar eski Bakanı Refet Sezgin hakkındaki Önerge
sini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim (9/14) 

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

BAŞKAN — Tekrarlanacak oylamaların bi
rinci sırasında yer almış bulunan, Konya Mil
letvekili îbrahim Etern Kılıçjoğlu'nun, eski Baş
bakan Süleyman Demirel hakkında «Meclis so
ruşturması açılmasına dair» önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi ve onu talribeden 2, 3, 4 ncü 
maddelerde de mevcut Soruşturma Hazırlık ko
misyonlarında açık üyeliklere üye seçimi husu-
sundadır. 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddelerdeki 
açık üyeliklere üye seçilmesi hususunda göste
rilmiş olan adayların ismi tek bir liste halinde 
tabettirilmiş ölüp, bunların üçünün bir liste ha
linde oylanması seçiminin yapılması hususunu 
Genel Kurulun tasviplerine sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ayrıca, az zaman alması bakımından gerek So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna yeniden üye 
seçilmesini ihtiva eden 1 nci maddenin, gerekse 
onu takibeden 2, 3 ve 4 ncü ki, üçünün birlikte 
yapılması kabul ödildi. Bu iki seçimin birlikte 
yapılmasını Genel Kurulun tasviplerine sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Her iki seçimin, dolayısiyie 4 ko
misyona üye seçimi mahiyetindedir, her iki se
çimin 3 kişilik tek bir tasnif komisyonunca tas
nif edilmesi hususunu da Genel Kurulun tasvip-
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lerine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Teşkil edilecek 3 kişilik bir tasnif komisyo
nu seçimlerin tamamının tasnifini yapacaktır. 
Şimdi ad çekme işlemine geçiyorum. 

Talât Asal. (Samsun)... Yok. Feyzullah Ça
rıkçı (Kırklareli)... Yok. Sami Arslan (Deniz
li... Yok. Abdullah îzmen (Giresun)... Yok. Ne
cati Alp (Gümüşane)... Yok. Mehmet Sıddık 
Aydıar (Bingöl)... Yok. Hüseyin Atmaca (De
nizli)... Yok. Yusuf Uysal (İsparta)... Yok. Ze
kiye Gülsen (Çanakkale)... Burada. Lûtfi Ho-
caoğlu (Trabzon)... Yok, Aid Naki Ulusoy (Ço
rum)... Yok. îhsan Gürsan (İzmir)... Yok. Nu
rettin Ertürk (Sivas)... Yok. Kemal Ataman 
(Ankara)... Yok. İskender Oenap Ege (Aydın)... 
Yok. Nihat Erim (Kocaeli)... Yok. Nadir Ya-
vuzkan (Burdur)... Burada. Naci Yıldırım (Er
zincan)... Yok. Âdil Turan (Uşak)... Yok. Fuat 
Türkoğlu (Van)... Yok. Turhan Kapanlı (An
kara)... Yok. Süleyman Çiloğlu (Antalya)... 
Yok. Turgut Cebe (Ankara)... Burada. Efen
dim, bu suretle 3 kişilik tasnif komisyonu seçil
miş oldu. Sayın Zekiye Gülsen. Sayın Turgut 
Cebe. Sayın Nadir Yavuzkan seçilmişlerdir. 

Şimdi hangi ilden başlanacağı hususumda ad 
çekiyorum. Osman Hacıbaloğlu (Tokat). 
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Oylamaya geçiyoruz efendim. 
(Tokat milletvekillerinden başlanarak oylar 

toplanıldı.) 

BAŞKAN — Seçime katılmamış sayın üye 
var mı efendim?... Yok. Tasnif heyeti lütfen yer
lerini alsın efendim. 

(Oyların ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Seçim sonuçlarını arz ediyo

rum. Konya Milletvekili İbrahim Etem Kılıçoğ-
lu'nun eski Başbakan Süleyman Demirel hak
kında Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesini incelemek üzere kurulan 'Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu üyelikleri için yapılan seçime 
156 sayın üye katılmış, neticede ekseriyet hâsıl 
olmamış bulunduğundan seçim yenilenecektir. 

Diğer seçim sonucunu arz ediyorum. Türki
ye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık 
komisyonlarındaki, açık üyelikler için yapılan 
seçime 156 sayın üye katılmış, gerekli ekseriyet 
sağlanamadığından seçim yenilenecektir. 

Yapılmış olan seçim sonuçlarına göre salon
da çoğunluğumuz kalmamış bulunduğundan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı Birleşimini kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,57 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMI 
5 NCİ [BİRLEŞİM 

19 . 1 . 1972 Çarşamlba 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — Devlet Bakanı bulunduğu sırasıda, göre

vini kötüye kullanmak iddiasiyle Çanakkale 
Milletvekili Refet Sezgin hakikmda, Anayasanın 
90, 147 ve T.B.M.M. Birleşik toplanstısı İç tüzü
ğünün 12, 13 ve 14 nicü maddeleri uyarınca 
Meclis Soruşturması yapılmasına dair Başba
kanlık yazısı (9/21) 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, göre
vini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı iddiasiyle 
Anayasanın 90 ve Türk Ceza Kanumınun 230 
ncu maddeleri uyarınca Maliye Bakanı Sait 
Naci Ergıin hakikmda bir Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesi (9/22) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

1. — Konya Milletvekili İbrahim Eteni Kı-
lıçoğlu'mun, eski Başbakan Süleyman Deinnirel 
hakkında Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisoynunıa üye seçimi. (9/20) 

2. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahinıoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık 
Tekini Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliğe seçim 
(9/9) 

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

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, eski 
Başbakan Süleyman Demirel haıkkındaikıi öner
gesini incelemekle görevli Soruştuurma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/15) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay'ıo, 16 numaralı T. B. M. M. Soruşturma 

Hazırlık Komisyonu raporunun, T. B. M. M. Ge
nel Kurulunda görüşülebilmesi için ne gibi ted
birler alındığına dair T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı Başkanımdan sözlü sorusu (6/1) 
5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 
6. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

T. B. M. M. İçtüzüğünün Meclis Soruşturma 
Hazırlık komisyonlarıyle ilgıili 14 nıcü unaclde-
sinin 5 ve 7 nei fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanlan teklifi ve Karma İçtüzük Geçici Ko
misyonu raporu (2/332) (S. Sayısı : 79) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 7 . 19771) 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
1. — Aydın eski Milletvekili Reşat özarda"-

ııııı, Anayasaya aykırı olarak, Devlet ikaımu 
hizmetlerini yevımiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza. Ka
nununun 146 miaddesine uyduğu iddiasiyle, 
eski Başbakan Süleyman Demirel 'hakkında 
Anayasanın 90 ncı Ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci .maddesi gereğince 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 5 numaralı Soruşturma Hazıılık Komisyonu 
raporu (9/5) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

2. — Kocaeli Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Fatma Hikmet İsmen'in, MİT i kanunsuz ey
lemlere sevk etmek suretiyle görevini kötüye 
kullandığı ve bu fiilin, T. C. Kanununun 228 ve 
240 ıucı maddeleıine uyduğu iddiasiyle, Anaya
samın 90 neı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci 
•maddesi uyarınca eski Başbakan hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 19 numaralı Soruıştunma Hazırlık Komisyo
nu raporu (9/19) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma taı-
rihi : 5 . 7 . 1971) 

(Davamı arkada) 



3. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinıçay'-
ırı, İstanbul Belediye Meclisinin, İstanbul yolu 
güzergâhı ve Boğaziçi 'köprüsü tasdikli plâna, ile 
bu plânı 'tadilen- onaylıyan İmar ve İskân Ba
kanlığının plânını değiştirerek tatbik etmesiyle, 
6735 sayılı İmar Kanununa aykırı hareket et
tiği ve istimlâkler ile açılacak tazminat dâva
ları dolayısiyle Devleti zarara uğratacağı, bu 
fiilin: ise Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasiyle, eski Başbakan ve eslki 
Bayındırlık Bakanı hakkında Meclis soruştur
ması açılmasına dadr önergesi ve 17 numaralı 
Soruşturma Ilazırlıık Komisyonu raporu (9/17) 
(S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 16 . 7 . 1971) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh-
ımet Özgüneş ve 14 arkadaşının,, İslâm dininin 
çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsama-' 
ha ile görevlerimi ihmal ve suiistimal ettiği, bu 
fiilin ise Türk Ceza- Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiası ile, Başbakan ve es

lki Devlet Bakana Refet Sezgin ile Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli haklarında Anayasa
lını 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nlei 
maddesi gereğince Meclis soruşturması açılma
sına dair önergesi ve 18 No. lu Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu rapura (9/18) (S. Sayısı : 80) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 8 . 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğiu'nun; lıkinıci Beş Yıllık Kalıkmı-
ma Plânının petrol sanayii bölümünü değüşti-
rerek tatbik etmesiyle, 77 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine aykırı hareket ettiğıi ve bu fiilin 
Anayasanın 129 ncu maddesine aykırı olduğu 
iddiasiyle, eslki Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin hakkında Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. M, İçtüzüğümün 12 nıciımaddesi uya
rınca bir Meclis soruşturması açıılmasma dair 
önıergesi ve 14 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/14) (S. Sayısı : 82) (Da
ğıtma tanihi : 10 . 11 . 1971) 
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