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3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Anayasaya aykırı olarak, Devlet Kamu hizmet
lerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel eliyle yü
rüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Kanununun 
146 ncı maddesie uyduğu iddiasiyle, Başbakan 
hakkında, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi 
goreğince Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesi (9/61) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı Başkanlığına 

Son zamanlarda Devlet yönetiminin ve ka
mu hizmetlerinin Anayasa ıdışı bir düzene so
kulduğu ve böylece Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının kısmen değiştirilmiş ve kısmen yürür
lükten kaldırılmış olduğu görülmektedir. 

Anayasanın 5 ncii maddesine göre yasama 
yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir ve 
bu yetki devredilemez. Yine Anayasanın 155 
nci maddesine göre, Anayasada her hangi bir 
değişiklik yapılabilmesi için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri
nin teklifte bulunması ve Meclislerin ayrı ayrı 
üye tamsayılarının üçte iki çoğunluğunun de
ğişiklik lehimde oy kullanması gerekmektedir. 

Hal böyle iken son zamanlarda kararname
ler, yönetmelikler ve muciplerle Anayasanın 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

117, 113 ve 12 nci maddeleri hükümleri yürür
lükten kaldırılmış bulunmaktadır. Nitekim 
Anayasanın 117 nci maddesine göre: «Devletin 
ve diğer kamu tüzel kişilerinin, genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları 
kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürek
li görevler, memurlar eliyle yürütülür. Me
murların nitelikleri, atanmaları, ödev ve yet
kileri, hakları ve yükümleri, aylık ve ödenek
leri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.» 

Yine Anayasanın 113 ncü maddesine göre: 
«Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi gö
rev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tü
züklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve 
bunlara ayıları olmamak şartiyle, yönetmelik
ler çıkarabilirler.» 

Ve yine Anayasanın 12 nci maddesinin ikin
ci bendine göre: «Hiçbir kişiye, aileye, zümre
ye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» 

Anayasanın yukarda belirtilen (hükümleri
nin ne suretle yürürlükten kaldırılmış olduğu
nu incelediğimizde: 

1. — 4 Nisan 1988 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan «Muayyen ve muvakkat hizmetler
de çalıştırılacak yevmiyeli personel yönetmeli
ğin bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 10 ncu 
maddesine 2 fıkra ve bir ek madde ile bir geçi
ci madde eklenmesine dair yönetmelik» Dev
let personeli ile ilgili bütün kanunlara aykırı 
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ve Anayasanın yukarıda belirtilen maddeleri 
hükümlerini yürürlükten kaldıracak bir nite
lik taşımaktadır. 

Malî portesi 500 milyon lira civarında olan 
ve son değişiklikle yevmiyelerde 10 milyon li
ralık bir artış meydana getiren 21 000 yevmi
yeli personel kadrosunda halen onbinden fazla 
personel bulunmakta ve bunlardan bir kışını 
«muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde» 
değil, Devletin en yüksek kademelerinde, aslî 
ve sürekli görevlerde yönetici olarak çalıştırıl
maktadırlar. Sosyal Sigortalara tâbi bu yev
miyeli personelden bâzıları bakanlıklarda müs
teşarlık, müsteşar yariiınıcılığı, genel müdür
lük, genel müdür yardımcılığı ve şube mü
dürlüğü görevlerini yapmaktadırlar. Böylelik
le sürekli olan Devlet hizmetleri Anayasanın 
117 nci maddesine aykırı olarak memur niteliği 
taşımıyan geçici ve sorumsuz yevmiyeli perso
nel eliyle yönetilmektedir. 

2. Anayasanın 113 ncü maddesine göre 
yönetmelikler ancak kanunların ve tüzüklerin 
uygulanmasını 'sağlamak üzere ve bunlara aykı
rı olmamak şartiyle çıkarılabileceği halde, yu
karıda sözü edilen yönetmelik baştanbaşa bir 
kanun nitellerinde ve yürürlükte bulunan ka
nunlara da aykırı bulunmaktaJdır. 

3. Hükümetin Anayasa dışı tasarrufları 
ile imtiyazlı bir zümre yaratılmış bulunmakta
dır. Kamu hizmeti gören memurların yetki ve 
görevleri ve sair Özlük işleri kanunlarla dü
zenlendiği halde bugün kamu görevlerinin ba
şında bulunan yöneticilerin yetki ve görevleri 
yönetmelikler veya sözleşmelerle düzenlenmek
te ve bunlara Devlet memurları aylık ve ücret
lerinin cok üstünde menfaatler sağlanmaktadır. 
Böylelikle memurlar arasında eşitsizlik ve im
tiyazlı bir sınıf yaratılmıştır. Bir tarafta 30 yıl
lık tecrübeli bir bakanlık müsteşarı ayda 1800 
lira alırken, diğer tarafta memur niteliği dahi 
taşımıyan diğer bir bakanlık müsteşarı ayda 
18 000 lira almaktadır. 

Sonuç: Yukandanberi açıklanan gerekçeler 
de göstermektedir ki Başbakan sayın Süleyman 
Demirel, kanunsuz davranışları ile Anayasanın 
5, 12/2, 113, 117 ve 155 nci maddelerine ve yü
rürlükte bulunan kanunlara aykırı olarak Dev
let kamu hizmetlerinin yönetimini, memur olma-
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yan yevmiyeli ve sözleşmeli personel eliyle yü
rütmek suretiyle Türkiye Oümlhuriyeti Anaya
sasını kısmen değiştirmiş ve kısmen yürürlük
ten kaldırmış olduğundan hareketine uyan Türk 
Ceza Kanununun 146 nci maddesi gereğince 
Yüce Divanda yargılanmak üzere Anayasanın 
90 nci ve müşterek toplantı içtüzüğünün 12 ve 
müteakip maiddeleri gereğince Meclis hazırlık 
soruşturma komisyonu kurulmasını arz ve tek
lif ederim. 

12 . 4 . 1968 
Aydın Milletvekili 

Reşat özarda 

BAŞKAN — Okunan önerge gereğince, bir 
soruşturma hazırlık komisyonu kurulması ge
rekmektedir. Bu komisyonda bütün siyasi par
ti gruplarının temsili ve komisyonun kendi Baş
kanlık Divanının da bu oranlar içinde seçilme
si için soruşturma hazırlık komisyonunun 18 
üyeden tedMlini oyunuza sunuyorum, Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonunun göre
vini, üye seçimi tarihinden itibaren 30 gün için
de tamamlaması hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

önergede adı geçen ilgililerin yazılı görüş
lerini, komisyon seçimi tarihinden başlamak 
üzere, 15 gün içinde komisyona bildirmeleri hu
sufunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çctin-
er'in, bir şahsın, Tarsus Boya Sanayii İdare 
Meclisi Âzalığına tâyini ve bilâhara GİMA İdare 
meclisi âzalığına getirilişinde yapılan işlem ve 
tutumları T. C. K. nun 240 nci maddesi şümu
lüne girdiği iddiasiyle, Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut, eski Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müf-
tüoğlu ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel hakla
rında Anayasanın 90 nci ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 12 nci maddeleri gere
ğince Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesi (9/62) 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Ekmel 
Oetiner'in, önergesini okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı 
12 . 6 . 1968 

Başkanlığına 
Özü : Mustafa Diken adındaki 
şahsın Tarsus Boya Sanayiine 
Sümerbank temsilcisi olarak ida
re Meclisi Âzalığma tâyini ve bi-
lâhara GİMA idare Meclisi Âza
lığına getirilişi ile alâkalı işlem
lerden ve tutumlarından dolayı 
Sanayi Bakanı Sayın Mehmet 
Turgut, Eski Ticaret Bakam Sa
yın Sadık Tekin Müftüoğlu ve 
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel 
haklarında Anayasanın 90 nci ve 
T. B. M. M. içtüzüğünün 12 nci 
maddelerine tevfikan Meclis So
ruşturması (tahkikatı) açılması 
istemi. 

1. Mustafa Diken adındaki gahsın Tarsus Bo
ya Sanayiine Sümerbank Temsilcisi olarak tâ
yin edilmesi : 

Mustafa Diken, ilkokul mezunudur ve Zon
guldak'ta ikâmet eder. Bütün Zanguldak hal
kınca bilinmekte olduğu üzere, kendisinin mes
leği terzilik olup, terziliği de 15 yıl evvel tama
men bırakmıştır. 15 yıldan bu tarafa da belirli 
hiçbir işle iştigal etmemiş ve asıl meşguliyetini 
siyasi partiler içindeki faaliyetler teşkil edegel-
miştir. 15 seneden beri şayet kalmış ise; yap
tığı kasaba terziliğinden edindiği derecede ter
zilikten başka hiçbir işte ve sahada ihtisas ve 
tecrübe sahibi değildir ve hiçbir müktesebatı 
yoktur. Zonguldak'ta yapılacak basit bir tetM-
kat ile, 15 seneden beri geçimini nasıl sağladığı 
ve nelerle meşgul olduğu ve haiz olduğu vasıf
lar tesbit edilebilir. 

Kendisi Zonguldak Adalet Partisi il idare 
Kurulu Üyesidir. 

işte bu şahıs; Tarsus Boya Sanayiine hariç
ten ayda 1 500 lira ücretle Sümerbank Tem
silcisi olarak tâyin edilmiştir. Tarsus Boya Sa
nayii, 440 sayılı Kanuna tabi iktisadi Devlet Te
şekküllerinden olan Sümerbankın ve Türkiye 
Halk Bankasının iştiraklerinden olup, Sümer
bankın hissesi % 40 tır. 

Halbuki; İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 
müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki 440 sayılı 

I Kanunun 32 nci maddesinin'4 ncü bendi ve bu 
kanunun sureti tatbiki hakkındaki Tüzüğün 
118 nci maddesi «... iştirakin bulunduğu şe
hirde teşekkülün kifayetli memuru bulunmazsa, 
bir başka yerdeki kifayetli memura iştirakin 
idare meclisi üyeliği, murakıplığı ve tasfiye me
murluğu verilebilir.» şartını koymuşlardır ki, bu 
suretle kanuni mevzuat, teşekkülün içendi me 
murları için dahi (kifayet) esası üzerinde dur
muştur. 

Böyle olunca açıktan bir temsilci tâyin edi
lirken de, 440 sayılı Kanunun 32 nci ve Nizam
namesinin 118 nci maddesinde tasrih edilmiş 
bu (liyakat) esasına sadık kalınması ve hiçol-
mazsa kendi personelindeki kadar vasıflar aran
ması gerektiği aşikârdır. 

Tahsil derecesi ve vasıfları açıklanan Musta
fa Diken'in ise; Bu bakımdan teşekkülün en 
kifayetsiz memuru ile dahi mukayese edilemiye-
ceği açıktır. 

Aynı kanunun 27 nci ve Nizamnamesinin 
71 nci maddeleri «teşekkül payının % 15 ten faz
la olduğu iştiraklerinin yönetim kurulunda te
şekkülün bir tegekkül temsilcisi bulundurabile
ceğini açıklamıştır. Mustafa Diken'in tem-
silei tayin edildiği tarihte Tarsus Boya Sana
yii iştirakinde Sümerbankın esasen iki temsilci
si mevcut idi. Adı geçen şahıs üçüncü temsilci 
olarak tâyin edilmiştir. 

Hiçbir sahada ve branşta hukukî, iktisadi, 
ticari, malî ilmî ve teknik hiçbir ihtisas ve tec
rübesi bulunmıyan ve ilkokul mezunu olan bir 
şahsın; yüksek tahsilli bir memurun ancak 
15-20 senede veya teknik bir elemanın özel ih
tisasa dayanan bilgisi karşılığı alabileceği ay
da 1 500 lira ücretle, kamu kuruluşlarının iş
tiraklerinden olan Tarsus Boya Sanayiine Sü
merbank gibi bir müessesenin, hem de üçüncü 
temsilcisi olarak Yönetim Kumlu Üyeliğine tâ
yininin; o hizmetin görülmesi ve lâyıkmın tâ
yini düşüncesiyle değil, daha başka maksat ve 
sebeplerle yapıldığı meydandadır. 

Bir parti veya Hükümetin, kendi mensupla
rından olanları veya itimat edeceği kimseleri bâ
zı görevlere tâyinde takdir ve tercih hakkına sa-
hibolnıası normal ve mâkul kabul edilebilse dahi, 
bu takdir ve tercihin lâyık olanlar arasında ya
pılması ve hiçolmazsa kendi mensupları arasın-

— 79 — 
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dan lâyık olanlarını göreve getirmesi de hizmet 
ve sorumluluk anlayışı bakımından o derece za-
zuri ve mecburidir. 

Bu tâyindeki sebep ve gayenin ise, adı geçe
nin Zonguldak Adalet Partisi il Kurulu Üyesi 
olması ve bâzı şahısların politik çıkarlarıdır. 

Anayasanın 119 ncu maddesi ise «Memurlar 
ve Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yönetim ve 
denetimi işlerinde çalışanlar... Siyasi partilere 
üye olamazlar.» hükmünü koymuştur. 

Siyasi Partiler Kanununun 8 nci maddesi de 
«... Kamu iktisadi Teşebbüslerinin ve özel ka
nunla veya özel kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak kurulmuş bankaların ve teşekküllerin 
yönetim ve denetim işlerinde çalışanlar ile ay
lıklı ve yevmiyeli memurları... Siyasi partilere 
üye olamazlar.» esasını vaz'etmiştir. 

Bu kanunlardan mülhem olarak Adalet Par
tisi Tüzüğünün 3 ncü maddesinin (A) bendinin 
(f) fıkrasının «Kamu iktisadi Teşekküllerinin 
ve özel kanunlar veya özel kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak kurulmuş bankaların ve te
şekküllerin yönetim ve denetim islerinde çalışan
lar ile aylıklı veya yevmiyeli memurları... Ada
let Partisine giremezler.» hükmü konulmuştur. 

Anayasaya ve Siyasi Partiler Kanununa mez
kûr hükümlerin konulmasındaki maksat ve ga
yenin; bu gibi teşekküllerin politikacılar tara
fından siyasi amaçlarına vasıta kılınmasının ve 
gayri lâyık kimselerin bâzı politik hesaplar ve 
çıkarlar için menfaatlendirilmelerinin önlenme
sine matuf olduğu herkesçe kolayca anlaşılabi
lecek bir keyfiyetidir. Kanunların, maksat ve 
gayesini teşkil eden her durumu ve yasağı me
tinlerinde, saymaları mümkün değildir. Onun 
içindir ki, kanunlar, bahusus Anayasa lâfzı ka
dar ruhu ve koyduğu veya koymak istediği açık
ça anlaşılan prensipleri ile tatbik edilir ve edil
mesi gerekir. Adalet Partisi üyesi, hem de Zon
guldak il idare Kurulu Üyesi olan adı geçen 
Mustafa Diken, bir kamu kuruluşu olan Sümer-
bankm temsilcisi tâyin edilmiştir ki, bu durum 
Anayasanın 119 ncu ve Siyasi Partiler Kanunu
nun 8 nci maddelerinin hiç değilse konuluşla-
rı maksadına, gayesine ve hedefine belirli şe
kilde aykırıdır. Hususiyle; ilim, tecrübe, ihti
sas sahibi ve kendisinden istifade edileceği hiç 
olmazsa aklı eren bitaraf şahıslarca teslim edi
lecek ve hizmetin görülebilmesi için tâyini zaru-

— 80 

19 . 6 . 1968 0 : 1 

ri olan bir şahsın değil de; Sümerbank Teşki
lâtında en küçük derecede veya en liyakatsiz 
olduğu kabul edilebilecek bir elemandan daha 
az vasıflı ve hem de partili bir şalısnı tâyin edil
mesi, bu aykırılığı ve tâyinindeki asıl maksadın 
kayırma ve siyasi menfaat olduğunu daha açık 
göstermektedir. Bunlara ilâveten; aşağıda ifa
de edildiği üzere bu tâyinin yapılması için Zon
guldak Milletvekili olan bir Bakanın tavassut 
etmesi, dolayısı ile baskı yapmış olması da bun
ları teyit eder. 

Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Turgut bu tâ
yinin yapılması için Sümerbanka şifahen emir 
vermiştir. Bunun o tarihteki Sümerbank Genel 
Müdüründen ve İdare Genel Müdür Muavinin
den de öğrenilmesi mümkündür. Bir tesadüf 
eseri olarak o tarihte Genel Müdür olan Şevket 
Davaslıgil'in Sayın Mehmet Turgut ile yaptığı 
bir telefon konuşmasına muttali olmak suretiy
le bu emrin verildiğine, Mustafa Diken'in du
rumunu öğrenince Genel Müdürün telefonla Sa
yın Mehmet Turgut'a izhar eylediği üzüntüsü
ne şahit olmuş ve aynı Genel Müdür ile idari 
Genel Müdür Muavini arasında geçen muhave
reyi bizzat işitmekle bu emrin verildiğini öğren-
mişiradir. Adı geçen Mustafa D iken'i Sümer
bank Genel Müdürü, yardımcıları ve yönetim 
kurulu üyeleri tanımamakta idiler. Esasen yu
karda belirtilen şahsiyeti ve vasıfları itibariyle 
tanınmasının bahis mevzuu olamıyacağı malûm 
bir keyfiyettir. Nitekim Sümerbank idarecile-
rince durumun anlaşılması ve Adalet Partisi 
Meclis Grup Başkanlığı vasıtasiyle bu mevzuda 
verilmiş 25 . 3 . 1967 tarihli yazılı soru önerge
si üzerine, 1 . 1 . 1967 tarihinde vazifeye baş
lamış olan Mustafa Diken 30 . 3 . 1967 tarihin
de zannediyorum güya istifa ettirilmek sure
tiyle - bu görevinden uzaklaştırılmıştır. 

Yukarda söz konusu edilmiş kanun hüküm
lerine ilâve etmekte zaruret vardır ki, 440 sayılı 
Kanunun 32 nci maddesinin 1 nci bendi ve Ni
zamnamesinin 116 nci maddesi de «teşekkül ve 
müesseselerin, barem dâhili veya barem harici 
kadrolardan aylık veya ücret alan personeli ile 
gündelik alan teknik personelin, ücretsiz de ol
sa sürekli veya geçici başka hiçbir iş ve hizmet 
kabul edemiyeceğini» âmirdir. Bunun tamimi 
de mevcuttur. Mustafa Diken ise parti kade
mesinde hizmet kabul etmiştir. 
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Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Turgut'un, 

Mustafa Diken'in temsilci olarak tayini için Sü-
merbanka emir vermeye veya Bakanlık nüfuzu
nu kullanarak tesir etmeye kanunen yetkisi yok
tur. Bilâkis 440 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
«teşekkülün ilgili olduğu Bakanlığın; teşekkül 
çalışmalarının kanun ve tüzük hükümlerine uy
gun olarak yürütülmesini gözetmekle görevli ol
duğunu, bu maksatla gerekli hallerde teşekkül
lerin hesaplarını ve işlemlerini teftişe, icabında 
tahkika tabi tutmaya yetkili olduğunu» tasrih 
eylemiştir. 

O tarihte Ticaret Bakanı olan Zonguldak Mil
letvekili Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu da, aynı 
Genel Müdüre telefonlar etmek suretiyle bu tâ
yinin yapılması için Bakanlık nüfuzunu kullan
mıştır. 

Bu sebeplerle Sanayi Bakanı Mehmet Tur
gut'un fiili T. C. K. nun 240 ve eski Ticaret Ba
kanı Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu'nun fiili T. 
C. K. nun 228 ve müteakip maddelerine temas 
etmektedir. 

2. Adı geçen Mustafa Diken'in (GİMA) 
İdare Meclisi Âzalığına getirilmesi : 

Yukarıda açıklandığı üzere ilkokul mezunu 
olan ve hiçbir ihtisası ve tecrübesi ve müktese-
batı bulunmıyan Mustafa Diken, Sümerbank 
temsilciliğinden uzaklaştırılmasından hemen son
ra ve yine 1 500 lira aylık ücretle bu defa da 
GİMA tdare Meclisi Âzalığına getirilmiş ve ha
len bu görevde bulunmaktadır. 

GİMA da kamu sektörleri olan Sümerban-
km : 12,5, T. 0. Ziraat Bankasının % 24,8, Et 
ve Balık Kurumunun % 6,3, Toprak Mahsulle
ri Ofisinin % 5,2 ve Şeker Fabrikaları, Devlet 
Üretme Çiftlikleri, Denizcilik Bankası, Halk 
Bankasının cem'an % 1,3 olarak % 50,1 hisse
leri ve âmme müesseselerinin (belediyeler) % 3,1 
hisseleri vardır. Hususi bankalar ve diğer özel 
sektörlerin hissesi % 46,8 dir. 

Görüldüğü üzere kamu sektörü kuruluşları 
ile âmme müesseseleri yandan fazla hisseye sa
hip bulunmaktadırlar. Bunların da Hüküme
tin nüfuzu altında oldukları malûmdur. 

Yüksek Murakabe Heyetince, GİMA nın ik
tisadi Devlet Teşekkülü durumunda olduğu ka
bul edilmiştir. Bu itibarla idare meclisi âza

larının 440 sayılı Kanun ve Nizamnamesindeki 
vasıfları haiz olması gerekir. 

Bakanlıkça söylendiğine göre adı geçen Mus
tafa Diken idare meclisi âzalığına güya (tas
fiye halindeki istanbul Yaş Meyva ve Sebze Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğini) temsilen aday 
gösterilmiş ve genel kurulda teklif önergesi (T. 
C. Ziraat Bankası, Sümerbank, Toprak Mahsul
leri Ofisi, Et ve Balık Kurumu, Fiskobirlik, Çi-
kobirlik, Antibirlik) temsilcileri tarafından im
zalanmıştır. 

Bir defa, Mustafa Diken'in, istanbul Yaş 
Meyva ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liği ile hiç alâka ve münasebeti yoktur ve bu 
birlik idarecilerinin veya tasfiye heyetinin ken
disini tanımış olması da bahis mevzuu olamıya-
cağı aşikârdır. 

Saniyen; önergeyi imza eden yani teklifte 
bulunan ortaklardan T. O. Ziraat Bankası, Sü
merbank, Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık 
Kurumu sermayeleri tamamen Devlete ait ka
mu kuruluşları olup bunların genel müdürleri, 
genel müdür muavinleri, yönetim kurulu üye
leri ilgili Bakanlarca tâyin veya inha edilirler. 
Bu teşekküllerin de Mustafa Diken'in şahsiye
ti ve vasıfları itibariyle kendisini tanıdıklarına 
ve bilerek, faydalı olacağına inanarak, istiyerek 
kendiliklerinden böyle bir teklifte bulunmuş ol
duklarına kabule mantıkan imkân yoktur. 

Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği (Fiskobirlik), Çukurova Pamuk Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği (Çukobirlik), An
talya Pamuk, Narenciye ve Muz Satış Koopera
tifleri Birliği (Antibirlik), ve istanbul Yaş 
Meyva ve-Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liği; 2834 sayılı Kanun hükümleri gereğince Ti
caret Bakanlığının murakabesine tabi olup, bun
ların genel müdürlerinin tâyinleri ve genel ku
rullarının kararlarının tasdiki Ticaret Bakan
lığına ait bulunduğu gibi, Bakanlık icabında 
bunların genel kurul başkan ve üyelerinin vazi
felerine de son verebilir. Görülmektedir ki, bu 
birlikler de Ticaret Bakanına sıkı sıkıya bağlı
dır. Bu birliklerin ve temsilcilerinin de; vasıf
ları ve şahsiyeti belirtilen Mustafa Diken adın
daki şahsı tanımış olduklarını ve bilerek, fayda
lı olacağına inanarak kendiliklerinden böyle bir 
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teklifte bulunduklarını keza benimsemek ve bu
na inanmak alden mümkün değildir. 

Ticaret Bakanlığı yapmış ve halen Devlet 
Bakanı bulunan Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu 
da Zonguldak Milletvekilidir. 

Yukarıda 1 nci maddede arz edilmiş (440 sa
yılı Kanunun 32 nci maddesinin 4 ncü bendi ve 
Tüzüğünün 118 nci maddesi), (Anayasanın 119 
ncu maddesi), (Siyasi Partiler Kanununun 8 nci 
maddesi) ve (keza 440 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin 1 nci bendi ve Nizamnamesinin 
116 nci maddesi) ile alâkalı görüşler ve izahat 
burada da varidolup yazının uzamaması için 
tekrar edilmemiştir. 

Görülmekte ve anlaşılmaktadır ki, adı geçen 
Mustafa Diken'in GîMA idare Meclisi Âzalığı-
na getirilme şekli ve idare Meclisi Âzası olma
sı ilgili kanunlara ve bunların esas prensipleri
ne ve ruhlarına aykırıdır. 

440 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi de «ilgili 
Bakanların, teşekkül çalışmalarının kanun ve 
tüzük hükümlerine uygun olarak yürütülmesini 
gözetmekle görevli ve gerekli hallerde teşekkül
lerin hesaplarını, işlemlerini teftişe, icabında 
tahkika tabi tutmaya yetkili olduklarını» tasrih 
etmiştir. 

Bütün bu hususlar hakkında Adalet Partisi 
Millet Meclisi Grup Başkanlığı vasıtasiyle Tica
ret Bakanlığına verilmiş 22 . 5 . 1967 ve 
24 . 6 . 1967 tarihli soru önergeleri de vardır. 

Bu gayrikanuni ve usuli işlemler ve davranış
lar eski Ticaret Bakanı Sayın Sadık Tekin Müf-
tüoğlu ile Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Türkel'-
in bakanlıkları devrelerinde cereyan etmiş ve kı
sım, kısım kendilerini alâkalandırmakta oldu
ğundan bu davranışları ve kanuni icaplarını yap
mış olmaları T. O. K. nun 240 nci maddesi şü
mulüne girmektedir. 

Netice : 
Yukarıda arz edilen hususlardan ve sebepler

den dolayı Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Tur
gut, eski Ticaret Bakanlarından Sayın Sadık Te
kin Müftüoğlu ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet 
Türkel haklarında Anayasanın 90 nci ve T. B. 
M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddelerine tevfikan Meclis Soruşturması (tah
kikatı) açılmasını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ekmel Çetiner 
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BAŞKAN — Okunan önerge gereğince ku
rulması gereken Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun 18 üyeden teşkili hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev 
süresinin üye seçimi tarihinden itibaren 30 gün 
olmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ilgililerin yazılı görüşlerini komisyon seçi
mi tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirme
leri hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Ç&ti-
ner'in, Ticaret Sicili Gazetesi, ithal mallan fi
yat tescil ve tetkik ücretleri, tahsis belgesi tas
dik harcı ve Ticaret Bakanlığında bâzı perso
nelle ilgili işlemlerden dolayı Başbakanı ve Ti
caret Bakanı Ahmet Türkel haklarında Ana
yasanın 90 nci ve Türkiye Büyük Millet Mec
lîsi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi (9/63) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı Başkanlığına 

özü : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, ithal 
malları fiyat tescil ve tetkik ücretleri, tahsis 
belgesi tasdik harcı, Ticaret Bakanlığındaki 
bâzı memur istihdamları ve bâzı memurlann 
usulsüz aldıkları harcırahlarla ilgili işlemler
den dolayı Sayın Başbakan ve Ticaret Bakanı 
Sayın Ahmet Türkel haklarında Anayasanın 
90 nci ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddelerine tevfikan Meclis 
soruşturması (tahkikatı) istemi hakkında. 

1. Ticaret Sicili Gazetesi ile alâkalı husus
lar : 

A) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
37 nci maddesinin 4 ncü fıkrası «tescil ile ilgili 
ilânların hükümet merkezinde bütün Türkiye'ye 
ait sicil kayıtlarını ilâna mahsus gazete ile yapı
lacağını» ve 6763 sayılı Türk Ticaret Kanunu
nun meriyet ve tatbik şekli hakkındaki kanu
nun 12 nci maddesinin 6 nci fıkrası «Ticaret 
Kanununun 37 nci maddesinde derpiş edilen 
gazeteye ait Hükümetçe bir nizamname çıka
rılacağını, nizamname ile bu gazeteyi çıkartmak 
vazifesinin 3460 sayılı - bu kanunun yerini ha
len 440 sayılı Kanun almıştır - kanun hükümle-
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rince kurulacak bir iktisadi Devlet Teşekkülü
ne bırakılabileceği gibi, bu gazeteyi çıkartmak 
vazifesinin Başvekâlet veya Ticaret Vekâletine 
de verilebileceğini» tasrih etmiştir. 

28 . 12 . 1956 tarihli ve 8510 sayılı Bakanlar 
Kurulu karan ile yürürlüğe konulmuş Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnemesinin 1 nci 
maddesi «... Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi; 
İktisat ve Ticaret Vekâleti tarafından Anka
ra'da çıkarılır» ve 2 nci maddesi «iktisat ve Ti
caret Vekâleti, Türkiye Ticaret Sicili Gazete
sini doğrudan doğruya çıkarabileceği gibi, 5590 
sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) fıkrası 
gereğince kendi murakabe ve nezareti altında 
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği vasıtasiyle de 
çıkartabilir. Gazetenin idare, muamele ve he
sap işlerini yürütmek üzere iktisat ve Ticaret 
Vekâletinde bir büro kurulur. Gazetenin idare 
şekli, masraflarının icrası, gelirlerinin tahsili, 
kayıtlarının tanzimi ve mevcudatının muhafaza
sı suretleri bir talimatname ile tesbit olunur» 
hükümlerini ihtiva etmektedir. 

Bu nizamnamenin 2 nci maddesine istinaden 
çıkarılmış ve Ticaret Sicili Gazetesinin 21.2.1957 
tarihli nüshasında yayınlanmış Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi Talimatnamesinin; 

1. Maddesi « . . . gazetenin, Türkiye Tica
ret Sicili Gazetesi Nizamnamesinde tasrih edi
len esaslar dairesinde İktisat ve Ticaret Vekâ
letinin murakabe ve nezareti altnıda Türkiye 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Bor
saları Birliği tarafından neşredileceği», 

3. Maddesi «Türkiye Ticaret Sicili Gazete
sinin neşrine mütaallik esasları tesbit, neşriyat 
işlerini sevk ve idare, odalar birliği ile ikti
sat ve Ticaret Vekâleti arasındaki müşterek ça
lışmaları tanzim etmek üzere bir komite kurul
duğu ve bu komitenin Bakanlık iç Ticaret 
Umum Müdürünün Başkanlığında Bakanlık Şir
ketler Müdürü, Teşkilâtlandırma Umum Müdür 
Muavini, Türkiye Odalar Birliği Umumi Kâtibi 
ve Odalar Birliği Ticaret Sicili Gazetesi Müdü
ründen teşekkül edeceği», 

4. Maddesi «Gazetenin neşri için Türkiye 
Odalar Birliğinin, birlik bünyesinde Ticaret Si-' 
çili Gazetesi Müdürlüğü adı ile müstakil bir teş
kilât kuracağı, Ticaret Sicili Gazetesinin kanun 
ve nizamname hükümlerine uygun şekilde bu 
teşkilât vasıtasiyle neşrini sağlıyacağı», 
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5. Maddesi «Gazetenin umumi sevk ve ida
resinin, talimatname ile kurulmuş komiteye 
mevdu bulunduğu», 

6. Maddesi «Gazete müdürlüğü personelinin 
Türkiye Odalar Birliği personel statüsüne tâbi 
olacağı» esasları kapsamaktadır. Daha doğrusu 
talimatname bu şekilde hazırlanmıştır. 

Tatbikatı ise, ilgili bu kanuni mevzuata uy
gun cereyan etmemiş ve etmemekte olduğu an
laşılmaktadır. Çünkü; yukarda açıklanmış ol
duğu üzere : 

A) Kanunlar ve nizamname, Ticaret Sicili 
Gazetesinin çıkarılmasını bir âmme hizmeti ka
bul etmiş ve Ticaret Bakanlığına bir vazife ola
rak vermiştir. Gazete Türkiye Odalar Birliği 
vasıtasiyle çıkartılmış olsa dahi, Ticaret Bakan
lığının murakebe ve nezareti esas ittihaz edil
miş ve bu; keza Bakanlığa vazife olarak veril
miş, hattâ kurulacak büronun Bakanlıkta kuru
lacağı tasrih edilmiştir. 

Odalar Birliğinde tekikat ve teftiş yapmış 
Ticaret Bakanlığı müfettişlerinden Macit Varlık, 
Bakanlığa sunduğu 7 . 3 . 1964 tarihli, 3 sayılı 
ve 22 sayfalık raporunun 2 nci maddesini teşkil 
eden (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bütçesi) 
kısmında aynı hususları ve gayrikanuni durum
ları belirtmiştir. 

Müfettişin bu raporu üzerine iç Ticaret Ge
nel Müdürlüğünden Bakanlık makamına yazıl
mış 28 . 5 . 1964 tarihli ve altında Sami Say-
run'un 29 . 5 . 1964 tarihli (uygun mütalâa ile 
takdim), M. Ataman'm 6 . 6 . 1964 tarihli 
keza (uygun mütalâa ile takdim) ve Bakanın 
5 . 11 . 1964 tarihli (konunun Sami Sayrun Be
yin başkanlığında incelenmesi) derkenarları bu
lunan yazıda da « . . . gazetenin çıkarılmasının 
bir kamu hizmeti olduğu, Bakanlığa kanunla 
verilmiş vazifelerden bulunduğu ve durumun 
tetkika muhtaç görüldüğü . . . » ifade edilmiştir. 

ilgili kanunlarında ve nizamnamesinde bir 
(komite) kurulacağına dair bir kayıt mevcudol-
mayıp, bu komite talimatnamede teşkil edilmiş
tir. Kanunlarda, nizamnamede, hattâ talimat
namede komite başkan ve üyelerine ücret veri
leceğine dair hiçbir sarahat ve~ kayıt bulunma
dığı, buna mukabil bu iş Bakanlığa bir vazife 
olarak verilmiş olduğu halde, komitede başkan 
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ve üye olarak bulunan ve Bakanlığın yüksek 
dereceli memurları olan iç Ticaret Genel Mü
dürü, Teşkilâtlandırma Genel Müdür Muavini, 
Şirketler Müdürü ayda 800 -1 000 lira ücret ala-
gelmişler ve almaktadırlar. Burada önemli olan 
nokta, müfettiş raporunun Bakanlığa tevdiinde, 
binnetice bunun gayrikanuni olduğunun anlaşıl
masından sonra da bu ücretleri almakta devam 
etmiş olmalarıdır. 

Hattâ bunlardan bazıları; izinli, raporlu veya 
harcırah almak suretiyle Avrupa'da bulunduk
ları zamanlara ait ücretleri de almışlardır. Me
selâ ; 

Ahmet Cevdet Geçgil iç Ticaret Genel Mü
dürü ve Komite Üyesi iken 5.3.1965 - 18.3.1965 
tarihleri arasında raporlu, 24.11.1965 - 29.12.1965 
tarihleri arasında Cnevre'de görevli, 8.8.1966 -
24 . 8 . 1966 tarihleri arasında yıllık izinli, 
31 . 1 . 1967 - 4 . 3 . 1967 tarihleri arasında sıh
hi izinli, 27 . 11 . 1966 - 3 . 1 1967 tarihleri 
arasında Cenevre'de görevli, 

Halen Müsteşar Muavini olan Sami Sayrun 
1966 yılı içinde Paris Fuarında görevli ve 1967 
yılı içinde raporlu, 

Halen Bakanlık Müşaviri olup o tarihlerde 
Teşkilâtlandırma Genel Müdürü olan Orhan 
inan 1966 yılı içinde ispanya Fuarında görevli, 

Şirketler Şubesi Müdürü Şükrü özaydın yû-
lık izinlerinde ve Almanya'da iki ay müddetle 
fuarda görevli bulundukları halde o zamanlara 
ait ücretlerini Ticaret Sicili Gazetesinden de al
mışlardır ki, ayrıca bu hallerin suç teşkil ettiği 
aşikârdır 

B) Ticaret Sicili Gazetesinin parasından 
(kârından) Türkiye Odalar Birliği bütçesine her 
sene 100 binlerce lira intikal etmiş ve etmekte
dir ki, bu da gayrikanunidir. Çünkü; 

6763 sayılı Kanun ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi Nizamnamesi, hizmeti esas itibariyle 
Bakanlığın bünyesinde tutmuştur. Nizamname; 
Bakanlığın bu işi istisnai bir hal ve pratik bir 
çare olarak Türkiye Odalar Birliğine yaptıra
bileceğini kabul etmiş, fakat aynı maddeye (Ba
kanlığın murakebe ve nezareti altında) kaydını 
koyarak hizmetin esas itibariyle Bakanlığa mev
du bulunduğunu yine teyidetmiştir. 

Talimatnemenin 1 nci maddesinde «Nizam-
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namede tasrih edilen esaslar dairesinde» denil
mek suretiyle de yetki, nizamnameye sıkı sıkıya 
bağlanmıştır. 

Nizamnamenin 2 nci maddesi «Gazetenin 
mevcutlarının muhafazası talimatname ile tes-
bit olunur» hükmünü koyarak (gazetenin mev-
vutlarmın muhafaza edileceğini) önemle belirt
miştir. Esasen Odalar Birliğinin kendi mevzuatı 
dâhilinde ve kendi adına yapamıyacağı bir işten 
doğan kârın kendisine aidolamıyacağı bedihidir. 

Bu gayrikanuni durum dahi yukarıda ba
his mevzuu edilmiş müfettiş Macit Varlığın 
7 . 3 . 1964 tarihli raporunda etraflıca izah edil
miş ve bunların düzeltilmesi gerektiği üzerinde 
durulmuştur. Keza yukarıda söz konusu edil
miş İç Ticaret Genel Müdürlüğünce Bakanlık 
makamına yazılmış 28 . 5 . 1964 tarihli yazıda 
da bunlar ifade olunmuştur. 

C) Talimatname, kanun ve tüzüğe aykırı 
hükümler konulmak suretiyle hazırlanmış ve 
hangi makamlar tarafından hazırlandığı ve yü
rürlüğe konulduğu anlaşılamamaktadır. Mezkûr 
müfettiş raporunda ve iç Ticaret Genel Müdür
lüğünün 28 . 5 . 1964 tarihli yazısında da tali
matnamenin kanun ve nizamnameye uymadığı 
izah edilmiş ve tashihi gerektiği belirtilmiştir. 

Bakanlıkta teşkil edilmiş bir komisyon tara
fından hazırlanmış yeni tüzük ve yönetmelik 
tasarılarının 27 . 1 . 1965 tarihli ve (N. öz) pa
raflı gerekçesinde « . . . nizamnameye müsteni
den 21 . 2 . 1957 tarihinde meriyete konulan 
talimatnamede gazetenin idaresinin tamamen 
Odalar Birliğine bırakılması, kâr ve zararının bu 
Birliğe aidolacağınm hükme bağlanması nizam
namenin 2 nci maddesi hükmü ile mübayenet hu
sule getirmiştir... Bu itibarla 1763 sayılı Ka
nunun maksat ve gayesi göz önünde tutulmak 
suretiyle Bakanlığa mevdu bir hizmetin tav
zif edilecek bir teşekkül marifetiyle yürülmesi 
için Ticaret Sicili Gazetesi yönetmeliğinin ye
niden hazırlanması gerekli görülmüştür... de
nilmektedir. 

D) Yukarıda izah edildiği üzere, kanun
da ve nizamnamede komite kurulucağına ve bu 
komitenin başkan ve üyelerine ücret verileceği
ne dair kayıt olmadığı gibi, talimatname ile 
kurulmuş ve fakat talimatnamede de komite 
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başkan ve üyelerinin ücret alacaklarına dair ke
za bir sarahat mevcut değildir. 

Saniyen talimatname, komite başkan ve 
üyelerini saymıştır. Anayasanın 113 ncü mad
desi de (Yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayın
lanacağını) âmirdir. 

Bunlara ilâveten Ticaret Sicili Gazetesi ile 
alâkalı bir rapor Bakanlığa verilmiş ve bu ra
por üzerine komisyon kurulmuş, hatta yeni ta
sarılar hazırlanmıştır. 

Talimatname değişmemiş, Resmî Gazetede 
bir değişiklik yayınlanmamış ve komite baş
kanı ile üyeleri mevcut talimatnamede belirtil
miş olduğu halde komiteye dahil bulunmıyan 
müsteşar muavini Sami Sayrun, eski Ticaret 
Bakanlarından sayın Macit Zeren tarafından 
onayla komite başkanlığına tâyin edilmiştir ki, 
bu tâyin yukarıda izah edildiği üzere kanuni 
mevzuata aykırı yapılmıştır. 

2. İthal malları fiat tescil ve tetkik ücret
leri ile ilgili hususlar: 

Millî Korunma Kanununa ve 14 sayılı ka
rarın tatbikatına münhasır olmak üzere kurul
muş olan ithal malları fiat tescil ve tetkik dai
resi, bu kanun ve kararın yürürlükten kalkma
sına rağmen faaliyetine devam ettirilmiş ve ka
nuni mesnedi kalmamış olan bu ücretler yine 
tahsil edilmiş ve bu suretle gayri kanuni alman 
paraların miktarı tesbit edebildiğim tarih olan 
31 . 5 . 1963 tarihine kadar 22 milyon 180 bin 
402 lira 97 kuruşa baliğ olmuştur. Bu paranın 
8 milyon 069 bin 815 lirası Odalar Birliği büt
çesine intikal etmiştir ki, gerek bu ücretlerin 
tahsili, gerekse Odalar Birliğine intikali gayri 
kanunidir. Bu 8 569 815 liranın Odalar Birliğin
den alınarak hiç olmazsa Maliye Bakanlığına 
intikal ettirilmesi gerekir. Nitekim müfettiş 
Macit Varlığın raporunda da bu husus açık
lanmıştır. 

3. Tahsis belgesi tasdik harcı ile alâkalı 
hususlar: 

Dış ticaret rejiminin tatbikatı yönünden 
5590 sayılı kanunun 62 nci maddesinin (h) 
fıkrasına istinaden sanayici kotasının tahsis ve 
tevziinde ihtiyaç sahibi sanayicilerden alınmış 
(tasdik harcı) paraları da gayri kanuni alın
mıştır. Tesbit edebildiğim, tarih olarak I 
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31 . 5 . 1963 tarihi itibariyle gayri kanuni tah
sil olunmuş bu paralann yekûnu 1 691 40, lira 
73 kuruştur ki, bu paralar da Odalar Birliği 
bütçesine intikal etmiştir. 5590 sayılı Kanunun 
72 nci maddesine tevafuk etmediğinden kanu
ni dayanaktan mahrum olduğu için gayrikanu-
nidir. 

Nitekim Müfettiş Macit Varlığın mezkûr 
raporunda bu hususta da izahat mevcuttur. 

4. Gayrikanuni memur istihdamları : 
Ticaret Bakanlığında bâzı memurlar gayri

kanuni olarak çalıştırılmaktadırlar. Şöyle ki; 
A) (Sigorta murakabe kurulu uzmanların

dan Halim Külünk, Sigorta Şubesi Müdürü. 
istanbul Sigorta Murakabe Kurulu Uzmanı 

Ayhan Aybar Bakanlık Sigorta Şubesinde me
mur, 

Türkiye Odalar Birliği personelinden Mus
tafa Akın ile Mehmet Şiringönül Şirketler Şu
besinde memur, 

Odalar Birliği personelinden Neşe öz iç Ti
caret Genel Müdürlüğü Muamelât Müdürlü 
günde memur. 

İstanbul Sigorta Kursları Müdürlüğünün 
hizmetliler kadrosunda Nevin Fırat iç Piyasa
lar Şubesinde memur, 

İstanbul Sigorta Kursları Müdürlüğünün 
hizmetliler kadrosunda Turan Batur içticaret 

sigortalar şubesinde memur, 
Türkiye Odalar Birliği personelinden İsma

il Güner ve Melek Öktem Bakanlık teşkilâ
tında memur olarak çalıştırılmaktadırlar. 

Halbuki adı geçenlerin esas vazifeleri, men
subu oldukları kurumlar ve kendilerinin du
rumları 3614 sayılı Ticaret Bakanlığı Teşki
lât Kanununun 17 nci ve 5439 sayılı Kanunun 
2 nci maddeleri ile 788 sayılı memurin Kanunu 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu şümu
lüne girmemektedir. 

Mensuboldukları kurumlar da 440 sayılı 
Kanunun şümulüne giren İktisadi Devlet Te-
şekkülerinden değildir. Buna mukabil sigor
ta murakabe kurulu Tüzüğünün 30 ve 31 nci 
maddelerinde bu hususta mâni hükümler var
dır. Her ne kadar sigorta murakabe kurulu, 
7379 sayılı Kanunun 30 ncu maddesine göre 
Ticaret Bakanlığına bağlı bir kuruluş ise de, 
Bakanlığan merkez ve iller teşkilâtından olma-
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dığı için 3614 sayılı Kanunun 17 ve 5439 sa- | 
yılı Kanunun 2 nci maddelerine girmediği gibi 
440 sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleri Kanu
nuna da tabi değildiı. 

Türkiye Odalar Birliğinin durumu dahi ay
nıdır. 

Bunlardan başka, adı geçenlerin istihdam
ları Anayasanın 117 nci maddesine de muha
lif bulunmaktadır. 

Bunların çalıştırılmalarının gayri kanuni 
olması yanında, idari ve hizmet yönünden de 
mahzurlara vardır. Filhakika; Bakanlığın si
gorta şubesi müdürlüğü, bütün sigorta şirket
lerinin murakabesini yapan müdürlük olup,, 
bunlarla ilgili işlemler aynı müdürlükte cere
yan eder. Bu durumda murakabesi yapılanla
rın memurları, murakabe eden mevkiinde bu
lundurulmuş olmaktadır. Hattâ bunlardan Ha
lim Külünk 1967 Haziranının 26 sında Bakan
lığı. temsilen Avrupadaki toplantılara da gön
derilmiştir. 

Odalar Birliği ve sigorta murakabe kuru
lu mensubu personelinin, Bakanlığın muhtelif 
dairelerinde istihdamlarının; bu vazifelerin ma
hiyeti, muamelelerin mahremiyeti ve emniyeti 
gibi bakımlardan ne derece mahzurlu olduğu 
aşikârdır. 

B) T. O. Ziraat Bankası müfettişlerinden : 
Özer Yılmaz tçticaret Genel Müdürlüğü ban

ka ve kredi şubesinde şube müdürü, 

Erol Baykara iç piyasalar şubesinden şube 
müdürü, 

llter Ateç ile Ahmet Dirioğlu metot ve or
ganizasyon şubesinde müşavir, 

Erdoğan Kitapla teşkilâtlandırma Genel 
Müdürlüğünde Genel Müdür Muavini olarak Ti
caret Bakanı Sayın Ahmet Türkel'in yaptığı 
tâyinlerle istihdam edilmektedirler. 

Bu istihdamlar da 3614 sayılı Ticaret Ba
kanlığı. teşkilât Kanununun 17 nci ve 5439 sa
yılı Kanunun 2 nci maddeleri şümulüne gir
memektedir. Çünkü; gerek 3614 sayılı Kanunun 
17 nci maddesi, gerekse 5439 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi ancak (Bakanlığın merkez ve il
ler teşkilâtında çalışan memurlarına) şamil-
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dir. Halbuki T. C. Ziraat Bankası ise, Bakan
lık merkez ve iller teşkilâtından değildir. 

Her ne kadar 440 sayılı Kanunun geçici 
maddesi (Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 
harç, iktisadi Devlet Teşekküllrei mensupları
na Bakanlığın Teşkilât Kanunu çıkıncaya ka
dar bakanlıklar teşklâtmda o hizmetin ifası
nın temini için hizmet verilebileceğini) açık
lamış ise de bu madde (Bakanlara yetki veren) 
bir madde mahiyetinde olmayıp, 440 sayılı Ka
nunun 32 nci maddesinin iktisadi Devlet Te-
şekküleri personelinin başka bir iş ve hizmet 
alamıyacakalrme. dair koyduğu, ve bu perso
neli bağlıyan yasak hükmü ile alâkalı bir istis
na maddesidir. 

Yoksa, bir iktisadi Devlet Teşekkülü men
subunun Bakanlık teşkilâtında (unvan tevcihi) 
suretiyle tâyinine veya istihdamına cevaz ve 
yetki veren bir madde değildir. Nitekim; Da
nıştay Genel Kurulunun 19 . 2 . 1962 tarihli 
ve esas 1962/34, karar 1962/20 sayılı Kararı 
ile onaylanmış 3 ncü dairesinin 20 . 2 . 1962 ta
rihli ve esas 1962/14, Karar 1962/12 sayılı Ka
rarında (.. daireler ihdasının, mevcut dairele
ri genel müdürlük haline getirmenin ve me
murlara kadro unvanı dışında unvanlar verme
nin caiz olamayacağı) belirtilmiştir. Esasen Ana
yasanın 112 nci maddesi «.. idare, kuruluş ve 
görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzen
lenir» ve 117 nci maddesi «..Devletin ve diğer 
kamu tüzel kişilerinin, genel idare esaslarına 
göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hiz
metlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görev
ler, memurlar eliyle görülür, memurların nite
likleri, atanmaları, ödev ve yetkileri.. Kanun
la düzenlenir» hükümlerini ihtiva etmekte
dir. T. C. Ziraat Bankası personeli Devlet 
memuru niteliğini haiz değildir. 

Bu istihdamların kanunların lâfız ve ruhla
rına tevafuk etmemesi yanında idari mahzur
ları da olduğu açıktır. Meselâ; Ticaret Bakan
lığı banka ve kredi şubesi müdürlüğü, T. C. Zi
raat Bankasının Bakanlıkla olan bâzı münase
betlerini tedvir eden ve murakabesini yapan 
dairedir. Bu dairenin başına ise, o bankanın bir 
memuru getirilmiş olmaktadır. 

Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Türkel'de, Ba
kanlığından evvel Bütçe Komisyonu üyesi iken 
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raportör olarak hazırladığı 1967 yılı Ticaret 
Bakanlığı bütçesi raporunun 34 ncü sayfasın
da bu istihdamların mahzurlu olduğunu «Ba
kanlığın kendisine bağlı iktisadi Devlet Te
şekküllerinden yardımcı olarak alman memur
ların kilit noktalarında kullanılmasında türlü 
mahzurlara bulunduğu ve memurlar arasında 
farklı maaş sistemine sebebolmuştur, bu durum
daki memurların asıl görevlerindeki mesuliyet 
dereceleri ile halen işgal ettikleri makamların 
yetki ve sorumluluklarının telif edilemiyeceği-
nin bu cümleden olduğu» şeklinde bizzat ifade 
etmiş ve fakat Bakan olduklarında aynı istih
damlara yine bizzat kendileri yapmıştır. 

Önemli bir husus da? söylendiğine göre ad
lara. geçen müfettişlerin müfettişlik yevmi
yelerini yine almakta olduklarıdır ki, Bakan
lıktaki görevleri sabit olduğu ve T. 0. Ziraat 
Bankasında müfettişlik yapmaları esasen ba
his mevzuu olmıyacağı cihetle yevmiye almala
rı şüphesiz kanuna tamamen aykırı olur. 

5. Fazla harcirah tahakkuk ettirip alan me
murlar ile alâkala hususlar : 

Ticaret Bakanlığının yüksek dereceli me
murlarından bir çoğu hakkında fazla harcirah 
tahakkuk ettirmiş olmalarından dolayı açılan 
ve aslında kısa zamanda sonuçlandırılması müm
kün olan tahkikat 3 seneden beri sürüncemede 
bırakılagelmiştir. 

Bakanlık müdürlerinden Ayhan Açıkalm 
adındaki, müdür, İçticaret Genel Müdürlüğün
de şube Müdürü iken müdür muavini olarak 
çalıştırıldığı sırada banka kredileri tanzim ko-
mitesindeki ek görevi, dolayısiyle 6 ay Avru
pa'da görevli bulunduğu süreyi gizlemek su
retiyle her ay ek görev ücretini de almış olma
sından dolayı hakkında cezayı takibat açılarak 
Bakanlığın bir müfettişine tahkikat yaptırıl
mıştır. Fakat bu fiilî Af Kanunu şümulüne gir
diğinden bahisle tahkikat durdurulmuştur. 

Bundan başka Avrupa'ya giderken 6 ay sü
rekli döviz aldığı ve bu müddetten 18 gün ev
vel avdet ettiği, halde bakiye dövizleri iade et
mediğinden kendisi inzibat komisyonuna sevk 
edilmiştir, inzibat Komisyonu ceza tâyinine ma
hal olmadığına ekseriyetle karar vermiş ise de 
zamanın Bakanı Sayın Macit Zeren, kararda 
muhalif kalanların görüşünü uygun görerek 

I (Paranın kendisinden tahsilinin icabettiğini) 
onaylamıştır. 

Fakat adı geçen «Bu durumda ben değilim, 
daha 26 kişi de aynı durumdadır, meselâ müste
şar muavini Sami Sayrun, hukuk müşaviri, 
teftiş kurulu başkanı ve bâzı müfettişlerle mü
dürler gibi. Parayı iade etmiyorum» onlar iade 
etsin, ben de ederim» demek suretiyle iade et
memiştir. 

Bütün bu zevat hakkında 2 sene evvel tah
kikata başlanmış, fakat bir türlü neticelendi-
rilmemiştir. Esasen tahkikat; müsteşar muavi
nin ve teftiş kurulu başkanının maiyetinde ve 
emrinde olan bir müfettişe verilmiştir. Bir mü
fettişin emirleri ile ilgili hususlarda tahkikat 
yapmasının ne tahkikat usulüne, ne de mantığa 
uygun düşmiyeceği şüphesizdir. 

6. Netice : 
Yukarıdaki 1, 2 ve 3 ncü maddelerde açık

lanan gayri kanuni durumlar, müfettiş Macit 
Varlığın tetkik ve teftişi sırasında meydana çı
karak Bakanlıkça anlaşılmış ve Bakanlığa ver
diği 7 .3 .1864 tarihli raporu ile Bakanînk bun
lar?, muttali olmuştur. 

Bunun üzerine eski Ticaret bakanlarından 
Sayın Fennî islimyeli tarafından 5 . 11 . 1964 
tarihinde durumun tetkiki ve gayri kanuni hu
susların ıslahı için Bakanlıkta bir komisyon 
kurulmuştur. Bu komisyon yeni tüzük ve yö
netmelik taşanları hazırlamıştır. Fakat Sayın 
Fennî islimyeli'den sonra bunlar bir türlü ik
mal edilmemiş, tatbik mevkiine konulmamış 
ve gayri kanuni durumlar ıslah edilemiyerek 
eskisi gibi devam ettirilegelmiştir. 

Malûm olduğu üzere; her memur, âmir veya 
Bakanım her hangi bir vesile ve suretle mutta
li olacakları gayrikanuni durumları ıslah et
mesi ve suçluları, kusurluları, haklarında ce
zayı ve idari yönlerden icaplarına tevessül ey
lemesi, gerekli tedbirleri alması esas ve kanuni 
vazifeleri cümlesindendir. 

Anayasanın 105 nci maddesinin 2 nci ben
di «Bakanların kendi yetkileri içindeki, işler
den ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerin
den sorumlu olduklarını» tasrih etmiştir. Bu 
itibarla; 

A) Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Türkel; 
yukarıda 1, 2, 3, (4/A) ve 5 nci maddelerde açık-

I lanmış muamelelere, durumlara ve müfettiş 
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Macit Varlığın mezkûr raporuna Adalet Parti
si Millet Meclisi Grupunda bir sene kadar ev
vel. açılmış genel görüşmede de bütün tefer
ruata ile muttali olmuş ve bu hususlar kendi
lerine izah edilmiş olduğu-halde gerek mesele
lerin aslı, gerekse gayrikanuni işlemler yap
mış veya işleri savsaklamış, devam ettirmiş 
olanlar haklarında kanuni icaplarını yapma
mış, bilâkis bunları §uyu buldurdukları şüphe
siyle bâzı memurları haksız ve kanunsuz ola
rak cezalandırmak cihetine gitmiştir. Yukarı
daki (4/B) maddesindeki tâyinleri de bu ge
nel görüşmeden sonra yapmışlardır. 

Bu sebeplerle Ahmet Türkel'in fiilî T. C. 
K. nun 240 ncı maddesine temas etmektedir. 

B) Sayın Başbakan da keza yukarıda 1, 2, 
3 ve (4/A) ve 5 nci maddelerinde açıklanmış 
gayri kanuni durumlara ve işlemler ile müfet
tiş Macit Varlığın raporuna Adalet Partisi Mec
lis Grupunda açılmış aynı genel görüşmede 
muttali olmuşlardır. Hattâ bu genel görüşmenin 
sonunda,, bu mevzuları da kapsıyan bir (Meclis 
Araştırması) yapılmasına dair verilmiş 26.7.1967 
tarihli önergeyi grup Başkanı ve Başbakan 
olarak gündeme aldırtmamış ve oylamaya arz 
ettirmemiştir. 

Sayın Başbakan Hükümetin ve icranın başı 
olması sebebiyle kanunların tatbikinde, işlerin 
kanunlara uygun cereyan ettirilmesinde ve ka-

1. — 11 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/56) 

2. — Zonguldak Milletvekili Ehnel Çetiner'-
in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın 
Befet Sezgin'in, Ereğli Kömür İşletmesi Mü
essesesi için yapılan ihale hakkındaki tutum 
ve fiillerinin T. C. K. nun 240 ncı maddesine 
temas ettiği iddiasiyle hakkında, Anayasanın 
90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesini incele
mek üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/59) 

3. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çeti-
ncr'in, Yabancı sermayeyi teşvik Kanunu ge
reğince yapılması gerekli işlemlerde gösterdik-

nunsuzluklann ıslahında en yetkili ve sorumlu 
mevkidedir. 

Böyle olduğu halde muttali olduğu mezkûr 
durumlara ve fiillere elkoymamış ve kanuni 
icaplarına tevessül etmemiş olduğu için kendi
lerinin durumu da T. C. K. nun 240 nci madde
si şümulüne girmektedir. 

Yukarıda mâruz hususlardan ve sebepler
den dolayı Başbakan Sayın Süleyman Demirel 
ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Türkel hakla
rında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birle
şik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mddelerine 
tevfikan Meclis Soruşturması (Tahkikatı) açıl
masına saygılarımla arz ve teklif ederim. 

17 . 6 . 1968 
Zonguldak Milletvekili 

Ekmel Çetiner 

BAŞKAN — Efendim, okunan bu önerge 
gereğince teşkili gereken Soruşturma Hzırlık 
Komisyonunun 18 üyeden teşkili hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev 
süresinin, üye seçimi tarihinden itibaren, 30 
gün olması hususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ilgililerin yazılı görüşlerini komisyon seçi
mi tarihinden itibaren 15 gün içinde komisyona 
bildirmeleri hususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

teri ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C. K. 
nun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına gir
diği iddiasiyle Başbakan, Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkel ile eski Ticaret Bakanları Macit Ze-
ren ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarında 
Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince bir Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesini in
celemek üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/60) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile eski Bayın
dırlık Bakanı Ordu Milletvekili Arif Hikmet 
Onat hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12,14 ve 22 nci 
maddeleri gereğince bir Meclis soruşturması açıl
masına dair önergesini incelemek üzere kurulacak 

4. — SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONLARINA ÜYE SEÇİMİ 
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Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/53) 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Anayasaya aykırı olarak, Devlet Kamu Hizmet
lerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel eliyle 
yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Kanununun 
146 net maddesine uyduğu iddiasiyle, Başbakan 
hakkında, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi 
gereğince Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulacak Soruşturma 
hazırlık komisyonuna üye seçimi. (9/61) 

6. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çefiner'-
in, bir şahsın, Tarsus Boya Sanayii İdare Mec
lisi âzalığına tâyini ve bilâhara Gima İdare 
Meclisi âzalığına getirilişinde yapılan işlem ve 
tutumları T. C. K. nun 240 ncı maddesi şümu
lüne girdiği iddiasiyle, Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut, eski Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müf-
tüoşlu ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel hakla
rında Anayasanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 12 nci maddeleri gere
ğince Meclis soruşturması açılmasıyla dair öner
gesini incelemek üzere kurulacak Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/62) 

7. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çeti-
ner'in, Ticaret Sicilli gazetesi, ithal malları fi
yat tescil ve tetkik ücretleri, tahsis belgesi 
tasdik harcı ve Ticaret Bakanlığında bâzı per
sonelle ilgili işlemlerden dolayı Başbakan ve 
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel haklarında Ana
yasanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Mecli
si Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca Meclis soruşturması açılması
na dair önergesini incelemek üzere kurulacak 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/63), 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, T. B. 
M. M. Birleşik Toplantısının bugünkü günde
minde birden yediye kadar sıralanmış olan 
- şimdi okutmuş bulunduğum 5, 6, 7 No. lu 
önergeler dâhil - işler için, Soruşturma Hazır
lık Komisyonu seçimi yapılacaktır. Bu seçim
ler için aday gösterilmiştir. Bastırılan oy pus-
lalan sayın üyelere şimdi dağıtılacaktır. An
cak, zamandan kazanmak ve kolaylık sağlamak 
bakımından bu yedi seçimin bir arada yapıl
ması hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yapılacak seçimlerin bir tek tasnif komis
yonu tarafından tasnifi hususuunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, kürsüye sıra ile 
7 tane.kutu konulacaktır. Dağıtılmakta olan 
oy puslaları, her birisi ayrı bir Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna aidolmak üzere, 7 tanedir. 
Sayın üyeler bunların sırasını bozmadan, sıra 
ile birinci sepetten yedinci sepete kadar oy 
atarlarsa, tasnifte kolaylık sağlanmış olacaktır. 

Bastırılan oy puslalarında ufak bâzı tabı 
hataları olmuştur. Bunların tashihini rica edi
yorum. En üstte birinci oy puslasında Rize 
Milletvekili Sayın Cevat Yalçın'm adı yanlış
lıkla «Cevat Açıkalm» olarak yazılmıştır, «Ce
vat Yalçın» olarak düzeltilecektir, üçüncü lis
tede de Sayın Hüseyin Avni Göktür «Köktürk» 
olarak yazılmıştır. Sayın Osman Nuri Ulusay, 
«Ulusoy» olarak yazılmıştır, diğer bütün isim
ler doğrudur. 

Şimdi üç kişilik bir tasnif komisyonu için 
ad çekiyorum : 

Sayın Mahmut Vural? Yok. Sayın ZeM 
Gümüşoğlu? Yok. Sayın Enver Güreli? Yok. 
Sayın Cemalettin inkaya? Yok. Sayın Şevdi 
Güler? Yok. Sayın Osman Nuri Canpolat? Yok. 
Sayın Feyzi Halıcı? Yok. Sayın ibrahim Et-
hem Kılıçoğlu? Yok. Sayın Hüseyin Avni Gök
türk? Burada. («Adaylar arasında» sesleri), 
Evet, adaydır. Sayın Cengiz Nayman? («Aday» 
sesleri) Sayın Orhan Seyfi Orhon? Yok. Sa
yın Tahsin Türkay? Yok. Sayın Mehmet Er-
soy? Burada. Sayın Mazhar Basa Burada. 
Sayın Mebrure Aksolay? Yok. Sayın Naşit Sa
rıca? Burada. 

Efendim, Sayın Naşit Sarıca, Sayın Mazhar 
Basa, Sayın Mehmet Ersoy tasnif komisyonuna 
seçilmişlerdir. 

Oylamaya hangi ilden bağlıyacağımızı tes-
bit için kur'a çekiyorum : İstanbul. 

Sayın arkadaşlarım, bir kere daha tekrar 
ediyorum : 7 tane ayrı komisyon seçilecektir, 
7 ayrı kutu konulmuştur. Dağıtılan oy puslaları 
da 7 tanedir ve gündemdeki sıraya göre düzen
lenmiştir. Binaenaleyh kürsüye gelecek sayın 
üyeler ellerindeki birbirine zımbalanmış olan 
oy puslalarını, en üsttekiden başlıyarak, bir
den yediye kadar lütfen kutulara atsınlar. 
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Tabı hatalarını da arz etmiştim. En Mühimi 
Sayın Cevat Yalçın'm ismi, «Cevat Açıkalın» 
olarak yazılmıştır, birinci oy puslasmda. Di
ğerleri zaten anlaşılıyor, ufak hatalardır. Bu 
şekilde tashihini rica ederim. 

Oylamaya başlıyoruz efendim. 

(istanbul Milletvekili Çetin Altan'dan baş
lanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oy vermiyen arkadaş var mı? 
Yok. Oy verme işlemi bitmiştir, kutuları kaldı
rınız. 

Tasnif komisyonuna seçilmiş olan sayın ar
kadaşlarımızın lütfen vazifeye başlamalarını 
rica ederim. 

(Oyların ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık komisyon

ları için yapılan seçim sonuçlarını arz ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
11 Numaralı T. B. M. Meclisi Soruşturma 

Hazırlık Komisyonuna üye seçimi için yapılan 
seçime (373) üye katılmış ve neticede aşağıda 
isimleri bulunan üyeler hizalarında gösterilen 
oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kütahya Rize 
Mehmet Ersoy Mazhar Basa 

Üye 
ı Gaziantep 

Naşit Sarıca 

27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı bakar
lara ait 35 dosya hakkında kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunda açık bulunan üyeliklere 

gösterilen adaylar (9/56) 

A. P. (2) 
Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu) 0. S. Ü. 373 
Cevat Yalçın (Rize) Milletvekili 371 

C. H. P. (1) 
Ekrem Özden (İstanbul) O. S. Ü. 371 

G. P. (1) 
Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) C. S. Ü. 366 

M. P. (1) 
Hilmi İşgüzar (Sinop) Milletvekili 371 

Yüksek Başkanlığa 
Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sez

gin hakkında Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesini incelemek üzere kurulacak So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi 
için yapılan seçime (372) üye katılmış ve neti
cede ilişik listede isimleri bulunan üyeler hi
zalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kütahya Rize 
Mehmet Ersoy Mazhar Basa 

üye 
Gaziantep 

Naşit Sarıca 

A. P. (10) 
Ahmet Karayiğit (Afyon K.) C. S. Ü. 371 
Kemal Turgut (Denizli) O. S. Ü. 372 
tlyas Karaöz (Muğla) 0. S. Ü. 372 
Mustafa Tığlı (Sakarya) C. S. Ü. 372 
Refet Rendeci (Samsun) C. S. Ü. 371 
tsmail Yeşilyurt (Yozgat) C. S. Ü. 372 
Naşit Sarıca (Gaziantep) Milletvekili 372 
Muammer Baykan (Çanakkale) Milletvekili 372 
Arif Hikmet Güner (Kırklareli) Milletvekili 372 
Selçuk Ay tan (Konya) Milletvekili 372 

C. H. P. (4) 
îhsan Topaloğlu (Giresun) C. S. Ü. 369 
Nejat Sarlıcalı (Balıkesir) 0. S, Ü. 370 
Sadık Kutlay (İçel) Milletvekili 369 
Kenan Esengin (Zonguldak) Milletvekili 369 

G. P. (1) 
Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) G. S. Ü. 368 

Y. T. P. (1) 
Nihat Diler (Erzurum) Milletvekili 372 

T. î. P. (1) 
Âdil Kurtel (Kars) Milletvekili 362 

M. P. (1) 
Hasan Lâtif Sarıyüce (Çorum) Milletvekili 372 

Yüksek Başkanlığa 
Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in, 

Başbakan, Ticaret Bakanı Ahmet Türkel ile 
Ticaret eski Bakanları Macit Zeren ve Sadık 
Tekin Müftüoğlu haklarında Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemek üzere 
kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
üye seçimi için yapılan seçime (368) üye katıl
mış ve neticede ilişik listede isimleri bulunan 
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üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 
Arz olunur. 

Üye Üye 
Kütahya Rize 

Mehmet Ersoy Mazhar Basa 
Üye 

Gaziantep 
Naşit Sanca 

A. P. (10) 

Cahit Ortaç (Bursa) O. S. Ü. 368 
Ömer Ucuzal (Eskişehir) C. S. Ü. 366 
Osman Gümüşöğlu (İstanbul) C. S. Ü. 367 
Hüseyin Kalpaklıoğlu (Kayseri) C. S. Ü, 365 
Hüseyin Avni Göktürk (Niğde) O. S. Ü. 386 
Cemal Tarlan (Tekirdağ) C. S. Ü. 366 
Ali îhsan Ulubahşi (Afyan K.) Milletvekili 366 
Osman Nuri ITlusoy (İstanbul) Milletvekili 366 
Necati Kalaycıoğlu (Konya) Milletvekili 366 
Tahsin Türkay (Sivas) Milletvekili 366 

C. H. P. (4) 

Zihni Betil (Tokat) C. S. Ü. 365 
Sadık Artukmaç (Yozgat) C. S. Ü. 365 
îlyas Seçkin (Ankara) Milletvekili 365 
Şefik İnan (Çanakkale) Milletvekili 365 

G. P. (1) 

Fehmi Baysoy (Erzincan) C. S. Ü. 366 

Y. T. P. (1) 

Ali İhsan Çelikkaii (Gümüşane) Milletvekili 366 

T. 1. P. (1) 

Ali Karcı (Adana) Milletvekili 364 

M. P. (1) 

Hüseyin Yaycıoğlu (Maraş) Milletvekili 367 

Yüksek Başkanlığa 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Sa
nayi Bakanı Mehmet Turgut ile eski Bayındır
lık Bakanı Ordu Milletvekili Arif Hikmet 
Onat hakkında Meclis Soruşturması açilıhasina 
dair önergesini incelemek üzere kurulacak So
kuşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi 

içifi yafjilan seçime (377) üye katilmiş ve ne
ticede ilişik listede isimleri bulunan üyeler 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kütahya Rize 
Mehmet Ersoy Mazhar Basa 

Üye 
Gaziantep 

Naşit Sanca 

A. P. (10) 

Kâzım Karaağaçlıoğlu (Afyon K.) C. S. Ü. 376 
Turhan Kapanlı (Ankara) C. S. Ü. 376 
Osman Salihoğlu (Sakarya) C. S. Ü. 377 
Cemal Tarlan (Tekirdağ) C.S. Ü. 377 
Faik Atayurt (Uşak) C. S. Ü. 377 
İsmail Yeşilyurt (Yozgat) O. S. Ü. 376 
Ali Bozdoğanoğlu (Adana) Milletvekili 377 
Nevzat Şener (Amasya) Milletvekili 377 
Cemal Külâhlı (Bursa) Milletvekili 376 
Necmettin Cevheri (Urfa) Milletvekili 377 

C. H. P. (4) 

Mehmet Hazer (Kars) C. S. Ü. 374 
Ali Şakir Ağanoğlu (Trabzon) C. S. Ü. 374 
Metin Cizreli (Diyarbakır) Milletvekili 372 
Cengiz Nayman (Kayseri) Milletvekili 372 

Ğ. P. (1) 

Mehmet Pırıltı (Antalya) C. S. Ü. 368 

M. P. (1) 

Hilmi İşgüzar (Sinop) Milletvekili 377 

Y. T. P. (1) 

Ali İhsan Çelikkan (Gümüşane) Milletvekili 377 

T. t P. (1) 

Yûnus Koçak (Konya) Milletvekili 367 

Yüksek Başkanlığa 
Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Baş

bakan hakkında Meclis Soruşturması açılmasına 
dâir önergesini incelemek üzere kurulacak so
ruşturma hazırlık komisyonu üyelikleri için ya
pılan seçime (374) üye katılmış ve neticede ili-
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şik listede isimleri bulunan üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kütahya Rize 
Mehmet Ersoy Mazhar Basa 

Üye 
Gaziantep 

Naşit Sarıca 

A. P. (10) 

Cemalettin inkaya (Balıkesir) C. S. Ü. 374 
Turgut Yaşar Gülez (Bolu) C. S. Ü. 374 
Osman Ali Hocagil (Erzurum) C. S. Ü. 374 
Lûtfi Tokoğlu (Kocaeli) C. S. Ü. 374 
Ruhi Tunakan (Manisa) C. S. Ü. 374 
Faik Atayurt (Uşak) G. S. Ü. 374 
Kemal Bağcıoğlu (Ankara) Milletvekili 370 
Orhan Eren (Ankara) Milletvekili 374 
Kemal Ziya Öztürk (Aydın) Milletvekili 374 
Cahit Karakaş (Zonguldak) Milletvekili 374 

C. H. P. (4) 

Halil Goral (Aydın) C. S. Ü. 372 
Hilmi Soydan (Maraş) 0. S. Ü. 372 
M. Kemal Palaoğlu (Sivas) Milletvekili 372 
Hamdi Orhan (Trabzon) Milletvekili 371' 

G. P. (1) 

Fehmi Baysoy (Erzincan) C. S. Ü. 369 

Y. T. P. (1) 

Nihat Diler (Erzurum) Milletvekili 370 

T. t. P. (1) 

Âdil Kurtel (Kars) Milletvekili 365 

M. P. (1) 

S. Faruk önder (Konya) Milletvekili 373 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in, 
Başbakan ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel 
haklarında Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulacak soruştur-
me hazırlık komisyonu üyelikleri için yapılan 

seçime (372) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede isimleri bulunan üyeler hizalarında gösteri
len oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kütahya Rize 
Mehmet Ersoy Mazhar Basa 

Üye 
Gaziantep 

Naşit Sarıca 

A. P. (10) 

Sabahattin Orhon (Giresun) C. S. Ü. 371 
Selâhattin Acar (Ordu) C. S. Ü. 372 
Ahmet Karayiğit (Afyon K.) C. S. Ü. 372 
Mansur Ulusoy (Ankara) C. S. Ü. 372 
Orhan Tuğrul (Bilecik) C. S. Ü. 372 
Gürkan Titrek (Çankırı) O. S. Ü. 372 
Kemal Aytaç (Muş) Milletvekili 372 
M. Kemal Yılmaz (Ankara) Milletvekili 372 
Zafer Nihat özel (Denizli) Milletvekili 372: 
M. İsmet Angı (Eskişehir) Milletvekili 371 

C. H. P. (4) 

Muslihittin Yılmaz Mete (Adana) C. S. Ü. 369' 
Salih Tanyeri (Gaziantep) O. S. Ü. 369 
t. Selçuk Çakıroğlu (Bilecik) Milletvekili 370 
Kâmil Kırıkoğlu (Zonguldak) Milletvekili 369 

G. P. (1) 

ibrahim Etem Karakapıcı (Urfa) C. S. Ü. 368 

Y. T. P. (1) 

Ali Karahan (Hakkâri) Milletvekili 372: 

T. i. P. (1) 

Yahya Kanbolat (Hatay) Milletvekili 362 

M. P. (1) 

S. Faruk Önder (Konya) Milletvekili 372 

Yüksek Başkanlığa 
Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in, 

Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, eski Ticaret Ba
kanı Sadık Tekin Müftuoğlu ve Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel haklarında Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku-
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rulacak soruşturma hazırlık komisyonu üyelik
leri için yapılan seçime (376) üye katılmış ve 
neticede ilişik listede isimleri bulunan üyeler 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Kütahya Rize 

Mehmet Ersoy Mazhar Basa 

Üye 
Gaziantep r 

Naşit Sarıca 

A. P. (10) 

Mahmut Vural (Ankara) C. S. Ü. 374 
A. Celâlettin Coşkun (Aydın) O. S. Ü. 376 
M. Nafiz Ergeneli (Edirne) C. S. Ü. 376 
Oral Karaosmanoğlu (Manisa) 0. S. Ü. 375 
Adnan Karaküçük (Maraş) C. S. Ü. 376 
Nurettin Ertürk (Sivas) C. S. Ü. 376 
Ali Bozdoğanoğlu (Adana) Milletvekili 376 
Nevzat Şener (Amasya) Milletvekili 375 
M. Emin Gündoğdu (Bingöl) Milletvekili 376 
Necmettin Cevheri (Urfa) Milletvekili 376 

*>*< 
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C. H. P. (4) 
Salih Tanyeri (Gaziantep) C. S. Ü. 375 
Lütfi Bilgen (içel) C. S. Ü. 376 
Âdil Toközlü (Kastamonu) Milletvekili) 376 
Nasuh Nazif Arslan (Sivas) Milletvekili 376 

G. P. (1) 
Sami Turan (Kayseri) C. S. Ü. 373 

Y. T. P. (1) 
Nihat Diler (Erzurum) Milletvekili 375 

T. i. P. (1) 
Şaban Erik (Malatya) Milletvekili 371 

M. P. (1) 
Hilmi işgüzar (Sinop) Milletvekili 376 

BAŞKAN — Bu suretle, gündemde mevcut 
7 soruşturma Hazırlık Komisyonu için aday 
gösterilmiş olan arkadaşlarımızın hepsi aday 
oldukları komisyonlara seçilmişlerdir. 

Gündemde görüşülecek başka bir husus bu
lunmadığından T. B. M. Meclisi Birleşik top
lantısının 10 ncu Birleşimini kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,55 

— 93 — 
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5. — DÜZELTİŞLER 

T. B. M. M. 20.12.1967 tarihli 6 ncı Birleşim tutanağının sonuna bağlı ve aşağıda S. sayı
ları belirtilen basma yazıların Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporlannda aşağıdaki düzeltişler 
yapılacaktır : 

S. Sayısı 

35 
38 
39 
40 
42 

42 
43 
44 

.47 
50 
55 
55 
55 
60 

60 
61 
61 
63 
63 
63 

Komisyon raporunda 
görülen hata 

Satır 

(Başlık) 
19 
10 
19 

(Başlık) 

4 
14 
10 
10 
15 
3 
4 
5 

(Başlık) 

9 
(Başlık) 

4 
2 
3 
9 

Yanlış 

Esas No. : 9/56, 9/11 -11 
olmadılina 
karlığında 
26. 6.1967 
Esas No. : 9 - 56 - 45, 9/11, 9/13 

1961 505/846 
Same Ağaoğlu 
Pojeeting 
mumelenin 
yükske 
7.10.191 
1961/448-431 
Birlişik 
EsasSTo. : D. 19/56 - 87, D. II 
9/23 
D. D. alacağının 
Esas No. : 9/56-89, 9/35 
1961/171-278 
Grevini 
22 . 9 .1961 tarihli 1962/962 
Sanayi Bakanı Pethi Çelik-
baş'm, 

Doğru 

Esas No. : 9/56, 9/13 -11 
olmadığına 
karşılığında 
22 . 6 . 1967 
Esas No. : 9 - 56 - 45, 9/11, 9/12, 
9/13 
İ96İ 805/846 
Samet Ağaoğlu 
projecting 
muamelenin 
yüksek 
17 . 10 . 1961 
1960/448-431 
Birleşik 
Esas No. : D. I 9/56 - 87, D. II 
9/33 
D. D. Yolları alacağının 
Esas No. : 9/56 - 89, 9/35, 9/34 
1960/171-278 
Görevini 
22 . 9 .1962 tarihli 1962/287 - 265 
Sanayi Bakanı sanık Fethi Çe-
likbaş'm, 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
10 NCU 'BİRLEŞİM 

19 . 6 . 1968 Çarşamba 
Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DÎVANININ SUNUŞLARI 
2. — TEKRARLANNACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

1. — 11 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/56) 

2. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'-
in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın 
Refet Sezgin'in, Ereğli Kömür İşletmesi Mü
esseseleri için yapılan ihale hakkındaki tutum 
ve fiillerinin T. O. K. nun 240 ncı maddesine 
temas ettiği iddiasiyle hakkında, Anayasanın 
90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesini incelemek 
üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi (9/59) 

3. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çeti-
ner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ge
reğince yapılması gerekli işlemlerde gösterdik
leri ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C. K. 
nun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına gir
diği iddiasiyle Başbakan, Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkel ile eski Ticaret Bakanları Macit Zeren 
ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarında Anayasa
nın 90 ncı maddesi gereğince bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesini incelemek 
üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi (9/60) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile eski Bayın
dırlık Bakanı Ordu Milletvekili Arif Hikmet 
Onat hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12, 14 ve 22 nci 
maddeleri gereğince bir Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere kuru
lacak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi (9/53) 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Anayasaya aykırı olarak, Devlet Kamu hizmet
lerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel eliyle yü
rüttüğü ve bu eylemi Türk Oeza Kanununun 

146 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle, Başbakan 
hakkında, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
desi gereğince Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesini incelemek üzere kurulacak 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi 
(9/61) 

6.— Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'-
in, bir şahsın, Tarsus Boya Sanayii İdare Mec
lisi Âzalığına tâyini ve bilâhara GÎMA İdare 
Meclisi âzalığına getirilişinde yapılan işlem ve 
tutumları T. C. K. nun 240 ncı maddesi şümu
lüne girdiği iddiasiyle, Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut, eski Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müf
tüoğlu ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel hakla
rında Anayasanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 12 nci maddeleri gere
ğince Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesini incelemek üzere kurulacak Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/62) 

7. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'-
in, Ticaret Sicili Gazetesi, ithal mallan fiyat 
tescil- ve tetkik ücretleri, tahsis belgesi tasdik 
harcı ve Ticaret Bakanlığında bâzı personelle 
ilgili işlemlerden dolayı Başbakan ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel haklarında Anayasanın 
90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesini incelemek üzere kurulacak Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/63) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GERE
ĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 
5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 

TASARI VE TEKLİFLERİ ÎLE İÇTÜZÜK 
TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

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